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Krajevna skupnost

Projekt Gorki 2 in nove razmere

Projekt Gorki 2 bi morali na območju Predoselj letos že končati, a so se dela tudi zaradi epidemioloških razmer
zavlekla. Kljub omejitvam je društvom tudi letos uspelo izpeljati krajevni praznik Naaaj dan.
Tudi v Predosljah je leto 2020 močno zaznamovalo dogajanje v zvezi s covidom-19, predvsem v družbi in ne nazadnje tudi v krajevnih
skupnostih. Ukrepi za spopadanje z epidemiološko situacijo so močno posegli v naša življenja, predvsem pa so vplivali na družbeno plat
v vasi. Tako društva kot druge organizacije so
svoje delovanje v večini skrčili in prilagodili
novim razmeram. Kljub omejitvam so društva
v manjšem obsegu pripravila krajevni praznik
Naaaj dan, ga prilagodila zahtevam Nacionalnega inštituta za javno zdravje in uspešno izpeljala med 4. in 6. septembrom pri kulturnem
domu v Predosljah. V prvem valu smo skupaj
z društvom upokojencev ter Rdečim križem
pomagali Mestni občini Kranj pri razdelitvi
zaščitnih sredstev med najbolj ranljivo skupino
ljudi na področju Predoselj in Suhe.

Močno dotrajana cesta Predoslje–Suha je nujno potrebna obnove, predlagali smo tudi izgradnjo pločnika.

Gašper Žbogar, predsednik KS Predoslje

Belca je priloga Gorenjskega glasa o krajevni skupnosti
Predoslje. Prilogo pripravlja uredništvo Gorenjskega gla
sa, odgovorna urednica Marija Volčjak, urednik Simon
Šubic. Telefon 04/201 42 00, 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., Nazorjeva ulica 1, Kranj, priprava za tisk
Gorenjski glas, tisk CC consulting center, d. o. o.,
dis tribucija Pošt a Slovenije. Belca, številk a 18,
je priloga 103. številke Gorenjskega glasa, ki je izšla
24. decembra 2020. Naklada je 450 izvodov. Prejmejo jo
vsa gospodinjstva v krajevni skupnosti Predoslje.
Fotografija na naslovnici: Dominik Arnež
Krajevna skupnost Predoslje, Predoslje 34, Kranj
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Gradnja komunalnih vodov in obnovitev
vodovoda ter druge cestne infrastrukture je
potekala celo leto in se še ni končala. Projekt
Gorki 2 prinaša kar nekaj infrastrukturnih
izboljšav, ne samo novih komunalnih vodov in
obnovitev vodovoda, ampak tudi druge napeljave in ne nazadnje tudi v večini obnovljene
asfaltne površine na območju Predoselj. Projekt Gorki 2 je delno financiran s strani Mestne občine Kranj (MOK), Republike Slovenije
in Evropske unije (kohezijski skladi). Operacija se namreč izvaja v okviru Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske
politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi
»Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«
in prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije
na področju okolja ter zadovoljitev potreb po
naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki
presegajo te zahteve«.
Glede na informacije, ki jih imamo, bi morala
biti dela letos že zaključena, vendar je zamudam botrovalo kar nekaj dejavnikov, med drugimi tudi epidemiološke razmere. Tako se bodo
dela nadaljevala v letu 2021, asfaltne površine
pa naj bi bile zaključene predvidoma v prvi
polovici prihodnjega leta. V sklopu gradnje je
krajevna skupnost opozorila na marsikatero
težavo skupne infrastrukture ter pomagala pri
komunikaciji med občino, izvajalcem in krajani tam, kjer je bilo treba. Z novo komunalno
infrastrukturo se je začelo tudi reševanje problematike potoka Belca, predvsem odpravljanja
smradu, v prihodnje pa naj bi se po informacijah MOK tudi delno izvedla dela pri ureditvi
struge. Žal kljub prizadevanjem v prejšnjih

letih območje Suhe ni bilo umeščeno v sklop
Gorki 2, pa vendar upamo, da bo občini v prihodnjih letih uspelo priključiti tudi to območje
na nov komunalni vod. Krajanom Predoselj se
zahvaljujemo za vso potrpežljivost in sodelovanje pri poteku projekta.
Krajevna skupnost je za leti 2021 in 2022
Mestni občini Kranj predlagala vrsto potrebnih investicij, med najpomembnejšimi pa smo
poudarili močno dotrajano cesto Predoslje–
Suha in predlagali njeno obnovo z izgradnjo
pločnika ter umestitvijo preostalih vodov in
povezav (optično omrežje, fekalni priključek
ipd.). Na področju cestne infrastrukture smo
prioritetno predlagali tudi ureditev in obnovo
cest, ki so v času gradnje služile kot obvozne
ceste za težko mehanizacijo in lokalni promet.
Poleg že omenjene problematike smo predlagali tudi: ureditev brežine z žarnimi grobovi na pokopališču v Predosljah, dokončanje
obnove pokopališkega zidu na Suhi, obnovo
spomenikov in znamenj, prepotrebno postavitev košev za smeti pri igralih, adaptacijo
podstrešja kulturnega doma in še vrsto drugih
manjših investicij.
Družbena povezanost v vasi je še vedno
odlična kljub epidemiološki situaciji, zato se
zahvaljujemo vsem društvom, Župniji Predoslje, organizacijam, podjetjem in preostalim
krajanom za vso pomoč pri razvoju in blaginji
naše vasi! Prav tako lahko z veseljem povemo,
da je JGZ Brdo z novim vodstvom ponovno
namenilo pozornost naši krajevni skupnosti, za
kar se mu zahvaljujemo in se nadejamo dobrega sodelovanja tudi v prihodnje!
Gašper Žbogar, predsednik KS Predoslje

Krajevna skupnost

Do konca maja bodo dela končana

Zaradi epidemije se je gradnja komunalne infrastrukture za odvajanje odpadne vode v aglomeraciji Britof–
Predoslje in Mlaka pri Kranju zavlekla, a naj bi bil projekt v celoti zaključen prihodnje leto do konca maja.
Cilj tako imenovanega projekta Gorki 2 je
doseči najmanj 95-odstotno priključenost na
enoten kanalizacijski sistem, ki se zaključuje
s Centralno čistilno napravo Kranj, in najmanj
97-odstotno opremljenost območij z odvajanjem in čiščenjem odpadnih voda.
Celotna operacija je ocenjena na 16,5 milijona evrov. Prispevek Republike Slovenije je
slab milijon, prispevek EU (Kohezijski skladi)
pa dobrih 5,6 milijona evrov. Razliko do polne
vrednosti projekta, ki bo znana ob zaključku
vseh izvedenih del, bo krila Mestna občina
Kranj z lastnimi sredstvi.
»V naseljih Britof, Predoslje, Orehovlje in
Mlaka bomo skupno 2664 prebivalcem zagotovili izboljšano čiščenje odpadne vode. Pridobili bodo več kot 17 kilometrov novega kanalizacijskega omrežja, pet črpališč odpadne vode,
več kot 15 kilometrov obnovljenega vodovoda,
13,5 kilometra obnovljene in dograjene meteorne kanalizacije ter 5,8 kilometra javne razsvetljave,« je ob pregledu del prejšnji teden
povedal kranjski župan Matjaž Rakovec.

Vandalizem

Na območju otroškega igrišča v Predosljah se kljub vladnim omejitvam v nočnem
času zadržuje mladina, ki povzroča škodo
in za sabo pušča nesnago. Krajevna skupnost Predoslje je o dogajanju obvestila pristojne in policijo, Mestno občino Kranj pa
zaprosila tudi za postavitev novih reflektorjev. Vse krajane opozarjamo, da je skrb
za okolje večinoma prostovoljne narave,
vsakršno povzročanje škode in nesnage
pa je neprimerno in nepošteno do tistih,
ki nesnago za nekom pospravijo. Pretekli
dogodki kažejo vse znake vandalizma,
zato bo v prihodnje KS Predoslje o vseh
podobnih dogodkih obveščala pristojne
organe.

Vse nedokončane ulice bodo s finim asfaltom preplastili spomladi.
»Doslej smo že zgradili 12,3 kilometra
fekalne kanalizacije, 10,6 kilometra vodovoda in 8,3 kilometra meteorne kanalizacije za
aglomeracijo Britof–Predosje ter 4,5 kilometra fekalne kanalizacije, 4,6 kilometra vodovoda in 2,5 kilometra meteorne kanalizacije
za Mlako. Skratka, zaključenih je večina vseh
del,« je pojasnil vodja okoljevarstva v podjetju Riko, d. o. o., Andrej Ivanc in dodal, da
vzporedno z gradbenimi deli potekajo tudi
dela pri javni razsvetljavi, plinovodu, NN/
SN (nizko napetostni vod/srednje napetostni
vod) razvodu, telekomunikacijskem razvodu
(T-2, Telekom, prestavitve G/TV), gradnja
dveh mostov (Mlaka pri Kranju) in gradnja

dveh večjih opornih zidov ob potoku Belca v
Predosljah.
Ker potek del med epidemijo zaradi širjenja novega koronavirusa ni sledil sprejetemu
časovnemu načrtu, ga je bilo treba podaljšati do 31. maja 2021. »V prvem trimesečju
prihodnjega leta bo poskrbljeno za ustrezno
prevoznost na makadamskih odsekih cest oziroma ulic, spomladi pa bo izvajalec asfaltiral
vse nedokončane ulice tudi s finim asfaltom.
V zimskih mesecih namreč za taka dela niso
primerni vremenski pogoji,« je pojasnil Ivanc,
župan Rakovec pa se je domačinom zahvalil
za potrpežljivost ob poteku del.
Vilma Stanovnik, foto: Primož Pičulin

Vesele božične praznike in srečno,
zdravja polno novo leto 2021 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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Krajevna skupnost

Marko Vozelj in Mojstri

Pop Design

Naaaj dan je bil sanjsko doživetje
Bili smo redki, ki nam virus ni vzel volje in poguma, le pri nas se družabno življenje ni ustavilo.
Pečat zadnjih let za našo podeželsko vasico je
vsekakor Naaaj dan. Prireditev, ki je le z voljo
krajanov in ostalih članov društev prerasla meje
Gorenjske. Zagotovo je ponesla prepoznavnost
Predoselj po celotni Sloveniji. V času, ko je bila
v Sloveniji razglašena epidemija, smo začeli
priprave, ki že drugo leto potekajo pod okriljem
Zadruge Predoslje, v katero so prav tako vključena vsa društva iz vasi Predoslje, Suha in Britof.

Tekaške proge

Krajevna skupnost Predoslje bo tudi v
tem mandatu skupaj z Zavodom za šport
Kranj poskrbela za pripravo tekaških
prog. Proge bodo pripravljene ob primerni
debelini snežne odeje, in sicer od avtoceste pa vse do Suhe. Lastnike zemljišč bomo
zaprosili za soglasje za uporabo površin,
za kar se jim že vnaprej zahvaljujemo, saj
brez njih to ne bi bilo izvedljivo.

So dnevi in trenutki
polni sreče in miline,
ko radostni oči zapremo
in si tiho zaželimo,
da ne mine.
Taki dnevi naj v novem letu
preženejo trpljenje.
Naj srce preplavi smeh in
veselje!
PGD Suha vam želi,
da bo leto 2021 polno upanja, sreče,
zdravja in ljubezni.
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Bili smo redki, ki nam virus ni vzel volje in
poguma, le pri nas se družabno življenje ni
ustavilo. Koncerta in otroško dogajanje smo
izvedli po zelo zahtevnih priporočilih NIJZ,
in kot bi nam bilo hvaležno tudi nebo, je naravna kulisa prizorišča dodala svoj čarobni sijaj
prireditvi. Koncerti Marka Vozlja z Mojstri in
35 let skupine Pop Design z gosti, skupine Bečo
& Nash, Urše Mlakar in Boštjana Grabnarja so
bili sanjsko doživetje.
V prihajajočem letu bomo koncertno dogajanje še nadgradili predvsem v smeri festivala
kulinarike, in tako dokazali, da smo ponovno
vodilni pri združevanju in povezovanju lokalnega. Ravno kulinarika in domača ponudba na
Naaaj dnevu sta bila vodilo za ustanovitev blagovne znamke Predoslje 100% lokalno, v katero so združeni lokalni ponudniki hrane, pijač in
kmetovalci (Kmetija Odems, Mesarija Hribar,
Kmetija Štirn in Gostilna Krištof).
Zato se neizmerno veselimo ponovnega srečanja in skupinskih uspehov.
Danilo Šenk, foto: Grega Eržen

Bečo & Nash

Na pomoč

Gasilke z vsakim letom bolj aktivne
Poleg drugih aktivnosti smo predoški gasilci letos 32-krat intervenirali na poziv Regijskega centra za
obveščanje Kranj. V začetku leta smo s Planetom TV posneli predstavitveni film o PGD Predoslje.
V kulturnem domu
Predoslje je 29. februarja potekal že 115.
občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Predoslje.
Kot vsako leto je bila
udeležba na občnem
zboru izredno številna
tako s strani domačih
članov kot tudi s straJure Oblak
ni povabljenih gostov.
Sedaj pa si poglejmo, kako delovni smo bili to
leto. V začetku leta smo gasilci združili moči
skupaj z zaposlenimi na Planet TV in posneli
predstavitveni film o PGD Predoslje. Predstavitveni film, ki ste si ga lahko pogledali na Planet TV, je nastal zaradi nastopa naših članic v
televizijski oddaji z naslovom Gasilci.
Ob razglasitvi epidemije v mesecu marcu smo
gasilci obveščali ožjo in širšo javnost o novem
koronavirusu in pomagali kranjskim občanom z
dostavo hrane in pijače po domovih. Zaradi posledice pandemije so bili posledično odpovedani
tečaji na ravni Gasilske zveze Mestne občine
(GZ MO) Kranj in Gasilske zveze Slovenije. V
poletnem času nam je v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje uspelo uspešno izvesti kar nekaj internih strokovnih vaj, saj
se zavedamo pomembnosti rednih in periodičnih usposabljanj operativnih gasilcev. Prav tako
smo nadaljevali tudi dela v gasilski orodjarni,
kot so montaža montažnih plošč, beljenje, napeljava elektrike itd., in njeni okolici (asfaltiranje
dvorišča). Med poletjem smo gasilci stopili v
akcijo in polivali ceste po vasi ter s tem zmanjšali učinek prašenja, ki je nastal zaradi gradnje
nove kanalizacije. Dne 4. julija so se naši člani
udeležili nogometnega turnirja GZ MO Kranj v
Britofu, kjer so z odličnim nastopom ponovno
postali zmagovalci turnirja.
Petnajstega septembra smo se poslovili od
svojega člana in dobrega prijatelja Jureta Oblaka. Jure je bil član našega gasilskega društva od

Članice PGD Predoslje
leta 2005. Bil je aktiven član upravnega odbora
in poveljstva PGD ter predsednik komisije za
vozni park in opremo. Prejel je priznanje gasilske zveze III. stopnje, značke za desetletno delo
v gasilski organizaciji in zahvalo za pomoč pri
sanaciji po toči v Črnomlju.
V septembru so članice ponovno nastopile kot
tekmovalke v oddaji na Planet TV in pokazale
celotni Sloveniji, da so enakovredne svojim moškim kolegom. Članice so bile tudi ena od le dveh
ženskih ekip na tekmovanju ter edina gorenjska
ekipa. Opravile so odlično nalogo predstavitve
našega društva in prostovoljnega gasilstva v Sloveniji, zato smo nanje še toliko bolj ponosni.
Poleg vseh naštetih aktivnosti smo tudi 32krat intervenirali na poziv Regijskega centra
za obveščanje Kranj, in sicer: pri polnjenju
protipožarnih vreč v Gasilsko reševalni službi
Kranj, ob plinski eksploziji smo sodelovali pri
vzpostavitvi evakuacijskega mesta za prebivalce Britofa v kulturnem domu v Predosljah, 29-

krat pa smo intervenirali po celotnem območju
MOK pri sanaciji posledic vetroloma in iskalni
akciji pogrešane osebe v Britofu.
Po točkovniku o ocenjevanju gasilskih društev v GZ MO Kranj smo predoški gasilci dosegli peto mesto med šestnajstimi društvi, kar
dokazuje, da smo delali več kot dobro.
December je čas radosti, praznikov, kuhanega vina, zadnjega veselega meseca, preden stopimo v novo leto polni zaobljub in novih dogodivščin. Uporaba pirotehničnih sredstev je v
tem času mnogim v zabavo, vendar pri tem ne
pozabimo, da je takšno početje mnogim neprijetno in jim vzbuja strah, nelagodje in občutek
nevarnosti. Zato bi vas radi spomnili, da denar,
ki bi ga s petardami v glasnem poku pognali
v zrak, raje namenite za novoletna darila ali v
dobrodelne namene.
Ob koncu leta pa bi vam radi zaželeli še vesele božične praznike ter zdravo in uspešno leto
2021! Člani UO PGD Predoslje

Kako bomo praznovali
Verjetno smo se že vsi sprijaznili z dejstvom, da bodo letošnji
božično-novoletni prazniki zaradi epidemije koronavirusa in
ukrepov za omejitev širjenja okužbe drugačni. Vlada se je tako
odločila, da bo 24. in 25. decembra (v primeru stabilnih epidemioloških razmer pa tudi 31. decembra in 1. januarja) v zasebnih prostorih dovoljeno druženje šestih odraslih oseb (otroci do 15. leta so
izvzeti) iz dveh gospodinjstev, v naštetih dneh bodo dovoljeni tudi
obiski v drugih občinah in regijah. Vsem, ki se bodo med prazniki
družili, vlada svetuje, da se po obiskih samoizolirajo. Prepoved
gibanja med 21. in 6. uro med prazniki ostaja v veljavi, vlada se
je odločila tudi za prepoved prodaje in uporabe pirotehnike ter
izvajanja ognjemetov. V veljavi ostaja tudi prepoved druženja in
zbiranja na javnih površinah, seveda tudi na silvestrovo.
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Društva

Kljub koroni smo bili zelo aktivni
Letošnje leto je bilo drugačno, nekoliko nenavadno, a vendar aktivno. Vsaj v naši folklorni skupini
Iskraemeco, kjer nam dela in novih idej ni (z)manjkalo.
Kljub odpovedi gostovanja na mednarodnem
festivalu v Belgiji in delno prilagojenega ter
zaradi korone zelo težko izpeljanega našega že
XVII. Otroškega in mladinskega folklornega
festivala FOS 2020 in nekaterih drugih dogodkov smo ustvarjali, snovali nove projekte in
večino izmed njih zelo uspešno izpeljali.
V ospredju našega dela je zagotovo projekt
Serenada pod njenim oknom, ki so se ga lotili
pevci iz Vokalne skupine Iskraemeco. Želja, da
ljudska pesem ne gre v pozabo, da je ne prepevajo le starejše populacije, da se zavzemamo za
slovenski jezik in vsa naša narečja, da poskrbimo, da pesmi dosežejo čim več poslušalcev,
da pričaramo nasmehe in obudimo spomine pri
ljudeh, ki so vse to peli v svoji mladosti ali pa so
jih poslušali pri svojih starših, starih starših, in
da spoštljivo ohranjamo izročilo slovenskega
naroda, je botrovala k temu, da smo se odločili
nekaj ljudskih pesmi posneti in jim dodati tudi
video podobo, ki ima prav tako svoj namen.
So zgodbe, v katerih predstavljamo oblačilno
dediščino naših krajev, se osredotočamo na
detajle, na tiste posebnosti, ki določen kostum
najbolj bogatijo. Tudi umestitev oziroma mesto snemanja sovpada s celotno podobo. Veseli
smo, da lahko delujemo na tak način in da v
čim večji meri ponesemo svoje delo med ljudi.
Kot že leta poprej smo pripravili tudi Zoisove
dneve. Letos smo bili še posebej veseli, da smo
lahko to obdobje empira in bidermajerja, ki se
je v oblačilni kulturi rojeval v večjih evropskih
mestih, pokazali prav na gradu Brdo pri Kranju. Obiskovalcem smo pripravili zanimiv plesni program, jih popeljali po čudovitem parku
in jim tako pričarali grajsko obarvan dan.
Dogajanje smo obogatili tudi z izvedbo projekta Grajska gospoda – Postani graščak za en
dan. Obiskovalcem smo od blizu predstavili
življenje in kulturo višjega sloja prebivalstva in
bogatega meščanstva iz Kranja in bližnje oko-

Ziljska noša
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Vokalna skupina Iskraemeco
lice. Osredotočili smo se predvsem na konec
prve polovice 19. stoletja, ko je na posestvu
Brdo pri Kranju živel Anton Zois, baron Edelsteinski, prvi župan Predoselj.
Z namenom, da skupaj približamo pomen
lokalne samooskrbe širši javnosti, smo z največjim veseljem sodelovali na Dnevih domačih
dobrot v parku Brdo kot tudi na delavnicah za
otroke in odrasle.
Poleg sodelovanj na različnih prireditvah
smo se razveselili tudi povabil k snemanju
videospotov, v katerih so sodelovali tako najmlajši člani kot tudi starejši, izkušenejši.
V začetku leta, ko je vse potekalo še po normalnih tirnicah, pa smo praznovali prav pose-

Kmečka noša

bno obletnico. Zlato poroko zaslužnih dveh –
Marije in Jožeta Šenka, da folklorna skupina
Iskraemeco sploh obstaja. Na februarsko soboto smo z njima obnovili zaobljube in jima zaželeli še nadaljnjih zdravih, srečnih, ljubljenih in
uspešnih let.
Glede na to, da nam letošnjega leta verjetno
ne bo uspelo zaključiti kot po navadi, z gala
božično-novoletnim koncertom, verjamemo
in želimo tudi vam, da nam leto 2021 prinese
veliko lepega, čarobnega, ustvarjalnega in kulturno bogatega. Predvsem pa si želimo, da bi se
lahko čim večkrat srečali, si segli v roke in se
drug drugemu toplo nasmehnili.
Srečno! Folklorna skupina Iskraemeco

Oglasi

Kosmatinc, pasji salon in mačji hotel,
Simona Nograšek s.p.

PASJI SALON IN MAČJI HOTEL

Kosmatinc
040 636 562

DARKO-TRANSPORT D.O.O., PREDOSLJE 128, KRANJ

Simona Nograšek s.p, 040 636 562

NUDIMO:
STRIŽENJE
TRIMANJE
RAZČESAVANJE
KOPANJE
KRAJŠANJE KREMPLJEV
PRAZNJENJE PARAANALK
ČIŠČENJE UŠES
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Komedijo zmešnjav ustavila epidemija
Komedijo Spustite me pod kovter, gospa Markham smo uprizorili štirikrat, nato nam jo je zagodel
koronavirus. A zagotovo jo bomo še ponavljali.

December 2019. Otroška gledališka skupina,
z režiserko Niko Logar in njeno mentorico Jano
Ovsenik, neutrudno gostuje po širši Gorenjski
s predstavo Boj na zelenjavnem vrtu. Ob večerih se na predoškem odru zbira odrasla gledališka skupina, ki vztrajno, vrstico za vrstico, pili
novo notranjo predstavo. Če bi kdo rekel, kakšno leto je pred nami, bi mu zares stežka verjeli.
Kudovci smo tako leto začeli polni načrtov …
Dne 14. februarja 2020 smo premierno uprizorili komedijo Spustite me pod kovter, gospa
Markham, avtorjev Johna Chapmana in Raya
Cooneyja v režiji Aleša Kranjca. To je bila prva
notranja predstava odrasle skupine KUD Predoslje po letu 2013, saj smo v vmesnem času
ustvarjali poletne predstave na župnijskem
posestvu.
V predstavi so zaigrali Jana Ovsenik, Emil
Buh, Nika Logar, Andreja Zorman, Marko
Kavčič, Aleksander Gašperlin, Damjan Avguštin, Ana Križaj in Eva Kopač. Scenografija je
bila skupno delo članov društva, tudi tistih, ki
pri sami predstavi niso sodelovali. Za kostumografijo je poskrbela Slavica Kljajić Krivec,
za tehniko Martin Žibert, za grafično podobo
Eva Krč, odrski mojster je bil Damjan Dolžan,
predstavo pa je fotografiral Klemen Korenjak.
Komedijo zmešnjav smo nato ponavljali še
trikrat, in sicer 28. februarja v Podbrezjah, 1.
marca ponovno v Predosljah in 8. marca v Tržiču, nadaljnje ponovitve pa nam je preprečila epidemija koronavirusa. Zaradi te smo odpovedali
razprodani predstavi v Dupljah in v Podnartu.
Predstavo bomo zagotovo še ponavljali, saj je
bila med gledalci lepo sprejeta. Oživili jo bomo
takoj, ko bodo to dovoljevale razmere.

Komedija Spustite me pod kovter, gospa Markham
V začetku poletja smo se člani KUD Predoslje zbrali na letnem občnem zboru, kjer smo
pregledali delovanje društva v preteklem letu
in predstavili načrte za tekočo sezono. Veliko
zanimivih vsebin je zaradi negotove epidemiološke slike ostalo nerealiziranih, a ideje in
zanos ostajajo.
Mladi igralci otroške gledališke skupine in
njihovi starši so v začetku šolskega leta sami
izrazili željo po ustvarjanju otroške predstave,
saj so otroci postali pravi zavezniki in so pogrešali druženje na odru. Pred jesenskimi počit-

nicami so bili zaradi epidemioloških ukrepov
primorani vaje prekiniti.
Leto, ki ga sklepamo, je bilo zares drugačno,
kot smo jih vajeni. Prineslo je veliko negotovega,
a tudi prepotreben čas za odmor, razmislek in ne
nazadnje kovanje novih idej. Veselimo se, da se
bomo zopet lahko družili ob in na odru, skupaj
ustvarjali, predvsem pa širili smeh in dobro voljo.
In prav smeha vam obilo želimo v letu, ki prihaja.
Naj bo zdravo, srečno, povezano in veselo!
Eva Krč in Martin Žibert,
foto: Klemen Korenjak

Starejše letos obdarujemo drugače
V Krajevni organizaciji Rdečega križa Predoslje - Suha delujemo trije prostovoljci. Veseli bi bili še kakšnega,
ki ga veseli delo z ljudmi in rad pomaga ljudem v stiski.
Za začetek naj osvežim, kaj pomeni Rdeč križ Slovenije. Rdeči križ
Slovenije je najstarejša humanitarna organizacija. S svojim učinkovitim delovanjem, ki temelji na visokih etičnih standardih in družbeni
odgovornosti, rešuje življenja in nudi ustrezno pomoč tistim, ki so žrtve
družbenih konfliktov ali naravnih nesreč in katastrof; nudi pomoč in
prispeva k socialni vključenosti tistih posameznikov in družbenih skupin, ki so najbolj ranljive; promovira zdrav in varen način življenja ter
vrednote solidarnosti, nenasilja in miru v odnosu do pripadnikov vseh
generacij, etičnih, rasnih, verskih in kulturnih skupnosti.
V naši Krajevni organizaciji Rdečega križa Predoslje - Suha delujemo
trije prostovoljci. Veseli bi bili še kakšnega, ki ga veseli delo z ljudmi in
rad pomaga ljudem v stiski.
Letos smo imeli dve krvodajalski akciji. V januarju na Zavodu za transfuzijsko medicino v Ljubljani in terensko septembra na Kokrici. Z donacijami smo čez celo leto pomagali družinam, ki jih je prizadela katastrofa. V
mesecu novembru je vsaka hiša v Predosljah in na Suhi prejela Bilten Rde8

čega križa Kranj. Na ta način vas vsako leto seznanjamo z delom Rdečega
križa v mestni občini Kranj, v občinah Preddvor, Jezersko, Naklo, Šenčur
in Cerklje. V decembru bomo tako kot vsako leto obdarovali starejše od
osemdeset let. Bo pa način obdarovanja letos zaradi epidemije covida-19
malce drugačen, saj smo običajno obdarovanje starejših združili s prijetnim klepetom. Članarine pa letos zaradi epidemije ne bomo pobirali. Če
se bo epidemiološka slika izboljšala, jo bomo pobirali spomladi.
V prihajajočem letu imamo planirani dve terenski krvodajalski akciji.
Na prvo vas bomo povabili že 2. februarja na Primskovo. Druga pa bo 1.
septembra na Kokrici. Vse krvodajalske akcije bodo predhodno objavljene v medijih. Rednim krvodajalcem pa bomo vabilo poslali na domač
naslov. Ne bodo pa to edine krvodajalske akcije v naši bližini. Lahko se
udeležite tudi terenskih krvodajalskih akcij v gasilskem domu Kranj, v
Preddvoru, Šenčurju, Cerkljah, Dupljah in Stražišču.
Želimo vam bolj prijazno leto 2021.
Srečo Jerman, predsednik KO RK Predoslje Suha

Gasilci

Letos prenovili gasilsko orodišče

Gasilci iz Predoselj radi delajo, pomagajo in uspešno tekmujejo. S pomočjo krajanov, domačih in drugih
podjetnikov ter vseh, ki podpirajo gasilstvo v vasi, jim je letos uspelo prenoviti orodišče.
Leta 1973 smo praznovali ....

... 20-letnico strelskega društva.

Nismo obstali, nekaj tekem je bilo
Strelci smo nastopili na gorenjskem prvenstvu in dveh državnih prvenstvih, ligaška tekmovanja
pa so bila predčasno prekinjena.
Življenje pač mora teči naprej. Letošnje
vrhunce sezone nam je krojila znana stvar, vendar v društvu nismo čisto obstali. Nekaj tekem
po koledarju s strani Strelske zveze Slovenije
je vendarle bilo.
Tako je bilo izvedeno gorenjsko prvenstvo.
Strelci članske ekipe s puško (Jernej, Tomaž
in Jani) so postali gorenjski podprvaki (1756,3
kroga), Urh pri mladincih s puško se je tokrat
Udeleženci in navijači na državnem gasilskem tekmovanju
moral zadovoljiti s tretjim mestom (596,3
kroga), Miha pa je bil četrti (569,2 kroga). V
V začetku letošnjega leta so na rednem let- li gasilsko intervencijo v Predosljah, kjer so gledu hidrantnega omrežja, očistili dostope do
posameznem sta nastopila še Janez pri članih
nem občnem zboru Prostovoljnega gasilskega črpali vodo iz objekta; 6. junija so pomagali pri vodnih virov ter v sodelovanju z GRS Kranj
s puško (561,2 kroga in 15. mesto) in Luka pri
društva (PGD) Predoslje potekale redne volitve iskanju pogrešane osebe na območju kanjona organizirali pregled gasilnikov za gospodinjmladincih s pištolo – 494 krogov in peto mesto.
novega vodstva za naslednji štiriletni mandat. reke Kokre. V nedeljo, 10. junija, so se z dvema stva. Pripravili so tudi dan odprtih vrat, kjer
Izvedeni sta bila še dva državni prvenstvi,
Predsednik društva je ostal Franci Ropotar, članoma (Jure Oblak in Jernej Mubi) odzvali so si lahko vsi krajani ogledali prikaz uporaprvi z zračnim orožjem, kjer je naš mladinec
novi poveljnik pa je postal Rok Bolka, ki je tudi na prošnjo za pomoč pri odpravljanju posle- be gasilnika, gasilska vozila, gasilski dom in
Urh tokrat zasedel še vedno dobro 13. mesto,
poklicni gasilec. Častni poveljnik društva Mar- dic močnega neurja v Črnomlju; 22. avgusta gasilsko orodišče.
in pa državno prvenstvo z malokalibrskim oroPredoseljski gasilci bi vas radi opozorili še,
jan Dolenc je prejel odlikovanje za posebne zas- so sodelovali pri požaru v Stražišču; 3. oktožjem na Pragerskem, kjer so ekipno člani (Jerluge oz. priznanje za življenjsko delo v gasilstvu. bra so črpali vodo iz objekta pri bivši Planiki; da je december čas prazničnega razpoloženja
nej, Tilen in Jani) osvojili odlično, a nehvaležno
Zagotovo bo leto 2018 ostalo gasilcem v lepem 13. novembra so pomagali pri gašenju strehe in hkrati čas, ko na nas, pogosto zaradi neprečetrto mesto.
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Majdini krhki flancati

VRHUNSKA OKNA ZA VAŠO SANJSKO HIŠO

www.mizarstvo-gorjanc.si
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Tudi naše delovanje je ohromil virus
Zaradi kriznih razmer, s katerimi se letos spopadamo že drugič, je težko govoriti o veliko zanimivih in
razveseljivih dogajanj v življenju tako upokojencev kakor tudi celotne družbe.

Da se bo javno življenje ustavilo, smo se
morali sprijazniti. Žal nam dodatne težave
povzročata neusklajeno delovanje in ukrepanje
vlade in stroke. Kot se je dogajalo že prevečkrat
v preteklih letih, hoče politika biti modrejša od
stroke. Po tako težkem uvodu se skušajmo spomniti lepših in bolj prijetnih dogodkov.
Tudi letos smo v našem Društvu upokojencev
Britof - Predoslje skušali zagotoviti članom
čim bolj pestro in aktivno preživljanje prostega
časa. Nismo pozabili na dejanja, s katerimi bi
poleg gibanja pripomogli k ohranjanju zdravja

Ne pozabite na varnost
Med letošnjimi prazniki boste redkeje
odsotni od doma kot običajno, a če boste
svoj dom zapustili za dan ali dva, poskrbite, da ne bo opaziti, da ni nikogar doma.
Da bi odgnali morebitne vlomilce, velikokrat zadošča že, da pustite prižgano luč,
ki bo vidna z ulice. Svoje odsotnosti ne
razglašajte na družbenih omrežjih in telefionskem odzivniku, soseda pa prosite, naj
popazi na vašo hišo ali stanovanje. S. Š.

naših članov (delitev mask članom v aprilu).
Šola zdravja je po pojavu korone počivala
dva meseca in smo jo žal po skoraj polletnem
delovanju konec oktobra morali spet prekiniti,
čeprav se je je udeleževalo do petnajst članov.
Nordijska hoja je potekala maja in junija ter v
septembru in oktobru. Obisk je bil nekoliko
manj številen kot v preteklem letu in vabimo
nove pohodnike. Telovadba za ženske pod
vodstvom fizioterapevtke in telovadba Gibljiva
starost sta potekali žal le v januarju in februarju. Igralci namiznega tenisa in šahisti so se
srečevali v mesecih, ko je bilo to mogoče. Žal
so jeseni zamrle skoraj vse fizične aktivnosti,
razen namiznega tenisa in nordijske hoje. Aktivni so bili tudi kolesarji, ki so se poleg piknika
in vožnje v Kokro v juniju zbirali kot običajno
v četrtkih.
Najbolj množični dejavnosti pohodništvo
in izleti sta bili tudi okrnjeni. V januarju smo
obiskali Šmarno goro, v juliju smo se povzpeli na Sv. Petra, v avgustu pa sprehodili po
dolini Mostnice in Vojah. Izlete smo začeli s
kopanjem v Dolenjskih Toplicah, nadaljevali s
pustovanjem v Cerknem. V juliju smo obiskali Haloze in grad Štatenberg. Najbolj pestro je
bilo v avgustu, ko smo si po kopalnem izletu v

Podarite naročnino
na Gorenjski glas

Bliža se čas obdarovanj in radi bi vam predlagali, da letos podarite nekaj,
česar ni treba oviti v darilni papir. To je naročnina na časopis Gorenjski
glas, ki izhaja ravno prav pogosto – dvakrat tedensko. Zato k branju ne sili
vsak dan, pač pa se bere postopoma – petkovo številko ob koncu tedna in
torkovo vse do petka.
Gorenjski glas bo obdarovancem prinašal zanimive novice iz čisto
vseh, tudi najmanjših krajev Gorenjske. In teh novic se ne da najti
nikjer drugje! Obdarite svoje najdražje z zvestim prijateljem,
ki bo na obisk prihajal tudi v času krize.
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Izoli ogledali tudi Rogaško Slatino in Sladko
Goro. Potem pa je koronavirus zavrl vse. Žal
kaže, da smo se za letos »navandrali«, čeprav
bi se mnogi radi še kam podali. V avgustu nam
je kot družabni dogodek uspelo organizirati
srečanje letošnjih jubilantov v Skledi.
Smo eno redkih društev upokojencev, ki nam
je uspelo organizirati zbor članov društva,
ki je bil 28. februarja v še normalnem vzdušju. Upravni odbor se je sestal štirikrat v ožji
zasedbi, tako da smo delo društva v okrnjeni
obliki lahko usmerjali. Tudi delovanje pokrajinske zveze je bilo omejeno, saj je bilo srečanje
gorenjskih upokojencev preloženo, kakor tudi
medgeneracijsko srečanje na zvezi društev
upokojencev Slovenije. Odpadli so žal tudi
vsi drugi dogodki, z izjemo predavanja Ljudske univerze z naslovom Tehnike pomnjenja v
januarju. V februarju smo se udeležili tudi kulturnega praznika na Prešernov dan v Kranju.
Upajmo, da bo novo leto bolj bogato z dogajanji in se bomo lahko spet normalno srečevali in
za to pridobili tudi tiste, ki so dobesedno preveč
v samoizolaciji. Želim, da ostanemo zdravi, saj
bo morebitne viruse odnesla na novo zgrajena
kanalizacija.
Miro Zelnik, predsednik društva

Pokličite nas po
telefonu na številko
04/201 42 41 ali nam
pišite na e-naslov
narocnine@g-glas.si
in skupaj bomo
poiskali najboljšo
možnost za znesek,
ki ga boste določili vi.
To pomeni, da ni
nujno, da poklonite
letno naročnino,
saj so na voljo tudi
druge možnosti.

Teden vseživljenjskega učenja

Šola

V tednu od 5. do 9. oktobra smo na OŠ Predoslje Kranj obeležili Teden vseživljenjskega učenja. Pripravili smo
pet različnih delavnic, ki se jih je udeležilo kar nekaj učencev naše šole.
Na delavnicah smo se držali vseh priporočil in ukrepov glede preprečevanja širjenja covida-19. Poskrbeli smo za ustrezno zašito (razkuževanje miz, pripomočkov, prezračevanje učilnic ...), vzdrževali varnostno
razdaljo med otroki in/ali nosili obrazne maske. Kljub razmeram, ki
omejujejo naša bivanja, smo se imeli 'luštno'.
Pa si poglejmo, kako so potekale delavnice. V ponedeljek, 5. oktobra, je
potekala ustvarjalna delavnica Kaligrafija, ki jo je vodila učiteljica Eva
Pilar. Delavnice se je udeležilo šest učencev od drugega do devetega razreda ter ena učiteljica. Udeleženci delavnice so sprva usvojili osnove kaligrafije (pisanje z lepimi, pravilno oblikovanimi in tudi okrašenimi črkami),
nato pa kaligrafsko oblikovali izbrano besedilo kot umetniški izdelek.
Kako so usvojili kaligrafsko znanje, si lahko pogledate na fotografijah.
V torek, 6. oktobra, je potekala likovna delavnica z naslovom Domišljijska žival, ki jo je vodila učiteljica Eva Puhar Račič. Delavnice se je
udeležilo osem učencev iz prvega in drugega razreda. Učenci so na pravo
slikarsko platno narisali domišljijsko žival s pomočjo akrilnih barv in z
vodoodpornimi svinčniki. Ne glede na starost so učenci ustvarili prava
umetniška dela. Kako zavzeto so ustvarjali in kakšna umetniška dela so
ustvarili, si lahko pogledate na slikah.
V sredo, 7. oktobra, je potekala plesna delavnica Jazz balet, ki jo je
vodila učiteljica Andreja Dolničar. Delavnice se je udeležilo šest učenk
iz osmega razreda. Učenke so delavnico začele z ogrevanjem, nadaljevale pa s posameznimi slikami plesne koreografije džez baleta. Koreografija ni bila enostavna, to pa ni predstavljal nobenega problema že utečenim plesalkam – dekleta namreč že trenirajo ples v različnih plesnih
klubih. Slike so ujele nekaj trenutkov plesnega izražanja.
V četrtek, 8. oktobra, je potekala ustvarjalna delavnica – Vlivanje
mavca, ki jo je vodila učiteljica Irena Gramc Zupan. Delavnice se je
udeležilo sedem učenk iz sedmega razreda. Na delavnici so se učenke
naučile osnovne tehnike vlivanja mavca v kalupe ter nadaljnje obdelave

Ustvarjalna delavnica Kaligrafija

Likovna delavnica Domišljijska žival

Plesna delavnica Jazz balet

modelčkov z akrilnimi barvami. Nastala so prava umetniška dela. Kaj
vse so učenke ustvarile, si lahko pogledate na slikah.
V petek, 9. oktobra, je potekala še zadnja delavnica – kuharska delavnica, imenovana Sladki pregrehi, ki sta jo vodili učiteljici Helena Vidmar in Lea Štajer. Delavnice se je udeležilo šest učencev od tretjega do
šestega razreda. Učenci so se naučili pripraviti prave ameriške palačinke
z različnimi namazi in sladke presne kroglice iz fig, kokosove moke in
kakava, okrašene z različnimi okrasjem iz pistacije, sladkorja, kakava in
kokosove moke. To so storili v dveh ločenih skupinah. Na koncu so poskusili vsi vse sladke dobrote, in ker jih je bilo preveč, so jih nekaj odnesli
tudi domov ter se posladkali kasneje. Kako so učenci pripravljali sladke
dobrote in kako so uživali v okušanju, si lahko pogledate na slikah.

Ustvarjalna delavnica Vlivanje mavca

Kuharska delavnica Sladki pregrehi
11

Savska loka 24, 4000 Kranj
Telefon: 0590 19 625
DELOVNI ČAS:
pon.–čet. od 9. do 22. ure
petek od 9. do 23. ure
sobota od 11. do 23. ure
nedelja od 11. do 22. ure

Največja ponudba

dostave hrane v Kranju.

Razvoz hrane na dom: 0590 19 625
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burrito, taco fresh, chimichanga,
quesadilla, taquitosi, tampico con pavo, chilli con carne.
Pri vsaki jedi dodatek salsa in bela omaka.

SARAH TAUHMANN BERGER S.P., SAVSKA LOKA 24, KRANJ
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