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Ureditev ceste skozi vas
”V letu 2011 smo pristopili k ureditvi ceste

skozi našo vas Predoslje, ker se zavedamo, da
je ureditev cestišča in vseh teles v cesti obširen
projekt, smo se ureditve lotili etapno. V pri-
hodnjih štirih letih želimo urediti celotno ce-
stišče v Krajevni skupnosti Predoslje,” je pou-
daril Gašper Žbogar, član sveta Krajevne
skupnosti Predoslje.

Pri obnovi ceste skozi vas predstavljajo velik
problem lastništva zemljišč ter ograje in žive
meje ob cesti. ”Poudariti pa moramo, da so bili
krajani ob trasi, kjer smo začeli z gradnjo, zelo
korektni. Brez kakršnih koli represivnih pose-
gov so meje prestavili na dogovorjen odmik od
roba cestišča. In tudi za nadaljnjo obnovo bo to
vsekakor praksa,” pojasnjuje Žbogar. Stanje cest
v vasi je po njegovi oceni kritično, zato je obno-
va bila nujna in potrebna. ”Zavedamo pa se, da
bo cesta, katera bo dokončana spomladi, širša in
bo magnet za večje hitrosti. Na krajane apelira-
mo, da vozijo primerno okolju. Prenovljena ce-
sta bo omogočila boljši pretok prometa in zago-
tovila večjo prometno varnost,” je dodal. 

Kako z živimi mejami oziroma 
ograjami? 

Ravno pri obnovi ceste se je pokazalo, da
večina živih mej globoko posega v cestno telo,
zato svet Krajevne skupnosti Predoslje apelira

na vse krajane, da uredijo žive meje v skladu z
veljavno zakonodajo. 

Svet krajevne skupnosti Predoslje je (preko
Medobčinskega inšpektorata Kranj) dolžan za-
gotavljati varen promet na cestah skozi vasi
Predoslje in Suha in dosledno izvajati Odlok o
občinskih cestah v Mestni občini Kranj, ki v 1.
odstavku 50. člena določa, da je prepovedano
izvajati ali opustiti kakršna koli dela na cesti in
zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila
ovirati ali ogrožati promet na cesti. Še posebej
je v 6. točki istega člena določeno, da je prepo-
vedano ”zasaditi živo mejo, drevje, trto ali dru-
ge visoke nasade ali poljščine ..., če se s tem
poslabša ali onemogoči preglednost ceste ali
drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje ce-
sta ali poslabša njena urejenost”. Prav tako 55.
člen omenjenega odloka določa, da v bližini
križišča ceste ni dovoljeno saditi dreves, zele-
nja ali storiti kar koli drugega, kar bi oviralo
preglednost (pregledni trikotnik). Za predmet-
ni prekršek je predpisana tudi globa. 

V svetu Krajevne skupnosti Predoslje pose-
bej poudarjajo, da 2. odstavek 70. člena Pravil-
nika o projektiranju cest določa, da je v ob-
močju površin, potrebnih za preglednost ceste,
dovoljena zatravitev in zasaditev grmovnic,
katerih višina ne presega 0,75 metra, vendar
mora biti v primeru nepreglednosti pri tej viši-
ni ta tudi manjša. ”Krajane prosimo, da žive
meje dejansko uredijo, saj bomo v nasprotnem
primeru primorani o kršitvah obvestiti pristoj-
ni organ,” je dejal Niko Zelnik, član sveta KS
Predoslje. 

Odstranitev črne gradnje in 
izgradnja nove ceste 

Na vzhodnem delu Predoselj so odstranili
staro cesto in novo zgradili le nekaj metrov
stran, zato mnoge krajane zanima, ali je bil ta
poseg potreben. ”Stara cesta je v celoti poteka-
la po zasebnem zemljišču. O njeni odstranitvi
je pristojni organ že pred leti izdal odločbo o
odstranitvi. Z lastnikom zemljišča smo dosegli
dogovor o novi lokaciji in novo cesto zgradili
le nekaj metrov proč od stare trase. S tem smo
krajanom ohranili cestno povezavo in se 
izognili sankciji zaradi nelegalnega posega,” je
razložil Bojan Pogačnik, član sveta Krajevne
skupnosti Predoslje.

Dokončanje pokopališča 
Z izgradnjo parkirišča pred novim pokopališ-

čem je skorajda končan projekt pokopališča. V
teh dneh bodo nameščena tudi nova vrata na
starem delu pokopališča, kolesarnica pred vho-
dom v pokopališče in izvedeno tlakovanje. Ce-
lotni projekt je sicer obsegal nakup zemljišča,
postavitev nove ograje, dopolnitev ozvočenja,
popolno obnovo vežic, kjer so uredili sanitarije,
ogrevanje in pripadajoče prostore. ”V spomla-
danskih dneh bomo uredili še park za posip,
kjer bo možen raztros pepela pokojnika. Celo-
tna investicija ureditev pokopališča je presegala
vrednost 150 tisoč evrov,” je povedal Silvo Ob-
lak, član sveta Krajevne skupnosti Predoslje.

Simon Šubic

Naš cilj je obnoviti vse ceste
v krajevni skupnosti

V prihodnjih štirih letih želimo urediti celotno cestišče v Krajevni skupnosti Predoslje, poudarjajo v svetu
Krajevne skupnosti Predoslje. Projekt pokopališče je skorajda končan.

Z izgradnjo parkirišča pred novim pokopališčem je skorajda končan projekt pokopališča.

Belca je priloga Gorenjskega glasa o krajevni
skupnosti Predoslje. Prilogo pripravlja uredniš-
tvo Gorenjskega glasa, odgovorna urednica
Marija Volčjak, urednik Simon Šubic. 
Telefon 04/201-42-00, faks 04/201-42-13, 
e-pošta: info@g-glas.si. Oglasno trženje Janez
Čimžar, tel. 04/201-42-36, 041/704 857, 
janez.cimzar@g-glas.si. Tehnični urednik Grega
Flajnik, tel. 04/201-42-56. Izdajatelj: Gorenj-
ski glas, d. o. o., Bleiweisova cesta 4, Kranj,
priprava za tisk Gorenjski glas, tisk Tiskarna
Littera picta, d. o. o., distribucija Pošta Slove-
nije. Belca, številka 8, je priloga 102. številke
Gorenjskega glasa, ki je izšla 23. decembra
2011. Naklada je 450 izvodov. Prejmejo jo vsa 
gospodinjstva v krajevni skupnosti Predoslje. 
Krajevna skupnost Predoslje, Predoslje 34, Kranj

Naslovnica: Aranžma Cvetličarna ART 
Foto: Grega Eržen, Predoslje
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”Vsekakor smo zelo zadovoljni z doseda-
njim delom in situacijo v vasi. Menim, da res-
nično prav vsi krajani pripomorejo k boljšemu
življenju v vasi. Ob dogodkih tako žalostnih,
kot je bil požar v letošnjem letu, in zabavnih
sodelujejo prav vsa društva. Čutiti je neko vez,
ki nam jo daje naša vas in lahko rečem, da sem
ponosen na to, da sem krajan krajevne skupno-
sti Predoslje,” pravi predsednik sveta Krajevne
skupnosti Predoslje Danilo Šenk.

Kot je napovedal, bodo v prihodnjem letu le-
galizirali staro meteorno kanalizacijo v vasi,
zamenjali vse betonske jaške, na delih, kjer je
prišlo do posedanja, le-to sanirali in obnovili
most na potoku Belca v vasi Predoslje. ”Sani-
rali bomo del struge potoka Belca, dokončali
obnovo pokopališča. Preplastili cesto na Suhi
mimo podjetja Opeka, skupaj s krajevno skup-
nostjo Britof preplastili cesto skozi Orehovlje
in pripravili načrte za drugo fazo preplastitve

cest v vasi Predoslje. Zagotovili smo si sred-
stva za postavitev novih svetilk javne razsvet-
ljave. Zato naprošam krajane, da izrazijo želje
po novih svetilkah,” je razložil. 

”Nadaljevali bomo izgradnjo vaškega jedra,
kjer smo že začeli urejati park. Park smo zasno-
vali skupaj z javnim zavodom Brdo in župni-
kom Janezom Jenkom, samo zasnovo parka pa
je pripravila mag. Darja Marinček Prosenc,”
pravi Šenk. Park, ki je nadaljevanje zgodbe ob-
nove kulturnega doma, pokopališča in otroške-
ga igrišča, je razdeljen na dva dela. Pred vho-
dom v kulturni dom bodo nameščene klopi za
mlajšo generacijo in bodo služile njihovemu
druženju, drugi del parka ob župnišču, kjer so
zasejane lipe, pa je namenjen počitku in klepe-
tu krajanov po sprehodu ali pred obiskom ver-
skih obredov ali prireditev. Trenutno je posaje-
nih pet lip, ki bodo v prihajajočem letu prejele
skrbnike. Vsako društvo v vasi bo namreč skr-
belo za eno od lip. ”Če nam bo uspelo zagoto-
viti sofinanciranje, bomo začeli tudi z izgrad-
njo prizidka h kulturnemu domu, ki je že pre-
majhen za potrebe dogajanj v vasi,” je še pove-
dal predsednik sveta krajevne skupnosti.

Načrtovana dela v vasi Suha 
Že letos bi morala biti izvedena preplastitev

odseka ceste mimo podjetja Opeka, vendar se
je projektiranje projekta malce zavleklo. Sama
izvedba bo nekje v mesecu marcu, napoveduje
Simon Basaj, član sveta Krajevne skupnosti
Predoslje. ”Prav tako bomo obnovili svetilke
javne razsvetljave in pripravili projekt za pre-
plastitev zahodnega dela vasi Suha in cesto do
vasi Predoslje. Upam, da bo sama izvedba iz-
vedena v letu 2013. Veliko težavo nam je letos
povzročala cesta, ki vodi do Milj. Z občino
Šenčur smo poskušali doseči dogovor o skup-
ni sanaciji cestišča in upam, da bo dogovor re-
aliziran v spomladanskih mesecih,” je razložil.
V prihajajočem letu bodo, kot vsako leto, ure-
dili lokalne poti in poskušali najti rešitev za
ureditev še zadnjega od štirih mostov čez po-
tok Belca in ga v letu 2013 obnoviti in urediti,
je še napovedal Basaj.

Optika končno bo 
Veliko slabe volje je v krajevni skupnosti rav-

no zaradi slabe telekomunikacijske povezave.
”Vas, kot je naša, očitno ni zanimiva ponudni-
kom optičnih storitev. Veliko dogovarjanja, do-
pisovanja je bilo potrebno, da smo končno
uspeli doseči dogovor. Nekje do sredine leta
naj bi bilo možno v vasi uporabljati optično
povezavo. Del vasi je že priključen na omrež-
je, drugi del pa bo priključen v spomladanskih
mesecih,” je ob tem povedala Eva Gašperlin,
članica sveta KS Predoslje.

Simon Šubic

Katera dela so v načrtih
za prihajajoče leto?

V letu 2012 bodo med drugim nadaljevali z gradnjo vaškega jedra, kjer so že začeli urejati park.

Bodoča zasnova vaškega jedra
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Slovenskemu kulturnemu prazniku se je
KUD Predoslje poklonil s proslavo Kadar lju-
bimo. Gledalci so lahko uživali ob čudoviti lju-
bezenski poeziji Neže Maurer, Mile Kačič, To-
neta Pavčka, Kajetana Koviča, Janeza Menarta
in Franceta Prešerna, ki so jih v režiji Jožeta
Basaja recitirali Mojca Logar, Jana Ovsenik,
Simona Vreček Šavs, Tilen Mubi, Sebastijan
Sajovic in Miha Zabret. Proslavo so popestrili
dekliška pevska skupina, mladinski pevski
zbor OŠ Predoslje, flavtistka Eva Kopač, pia-
nistka Mojca Ančimer, kitarist Matic Dolenc
ter plesalci FS Iskraemeco.

Po dveh letih premora je spet oživelo gleda-
lišče na prostem. Jože Basaj se je tokrat lotil
teme odvisnosti. Scenarij je priredil po filmu
Rekvijem za sanje, dodal songe skupine Green
Day, s prevodi in priredbami Mihe Zabreta, na-
treniral igralke in igralce in nastale so Izgub-
ljene sanje. Odlično sprejeta in zelo dobro obis-
kana predstava z vsebino, ki poskrbi, da gle-
dalci domov ne odidejo ravnodušni. V izgub-
ljanju med sanjami, resničnostjo in odvisnost-
jo so se odlično izkazali Damjan Dolžan, Bo-
jana Marinšek, Petra Žibert, Emil Buh, Domen
Jenko, Boštjan Omerza, Mojca Logar, Jana
Ovsenik, Slavica Kljajić, Frenk Kranjec, Sašo
Gašperlin, Milenko Kljajić in Milan Perne. Po-
mladila pa se je tudi tehnična ekipa (Mojca
Ančimer, Andrej Ančimer in Martin Žibert).

Člani društva so se poleti lotili še enega za-
htevnega projekta. Prizorišče na župnijskem
posestvu je s predstavami Razvalina življenja,
Lumpacivagabund in Izgubljene sanje privabi-

lo v Predoslje velike množice gledalcev od bli-
zu in daleč. Ker pa so predstave vse preveč od-
visne od vremena, so zgradili premično streho,
ki bo omogočila ogled predstave tudi ob bolj
negotovem vremenu. 

Avgusta so se odpravili na tridnevni izlet v
Dalmacijo. Ogledali so si Novigrad pri Zadru,
se s kajaki spustili po reki Zrmanji ter razisko-
vali nacionalni park Krka. 

Otroška skupina KUD Predoslje je v soboto,
3. decembra, znova napolnila dvorano kultur-
nega doma do zadnjega kotička. Na oder so
postavili igrico Roka Vilčnika, z naslovom
Čombo, sončni kralj. Petelin Čombo (Tadej
Boncelj) je nesporni vladar dvorišča. Kokoške
Nerodna Beti (Maruša Juvan), Leteča Smiljka
(Nika Logar), Brihtna Johana (Eva Kopač) in
Gabi Lepa (Tanja Šink) ga obožujejo, poveli-
čujejo ter mu slepo sledijo. Ker Čombo vsako
jutro prikliče sonce, so prepričane, da bi brez
njega vladala večna noč in mraz. Napihnjeni
petelin jih celo prepriča, da so pisana jajca po-
kvarjena. Toda Gabi spozna, kako zelo so bile
zaslepljene. Zato se odloči za upor. Pisano jaj-
ce prebarva na belo in uspe ji izvaliti petelin-
čka (Luka Zabret). Igrico je režirala Jana Ov-
senik, sodelovali pa so še Slavica Kljajič (ko-
stumi), Damjan Dolžan (scena), Bogo Grašič
(tehnika) in Anže Ančimer (glasba in efekti). 

Po predstavi je otroke razveselil še sveti Mi-
klavž s svojim spremstvom. Naučil jih je pes-
mico, jih povprašal po pridnosti ter jih na kon-
cu tudi obdaroval.

Mladi igralci so s predstavo že gostovali v
Kamniku, Komendi in Kranju, čakajo pa jih še
ponovitve na Jesenicah in na Visokem.

Jana Ovsenik, 
foto: Martin Žibert

KUD Predoslje v letu 2011 
Po dveh letih premora je spet oživelo gledališče na prostem. Jože Basaj se je tokrat lotil teme odvisnosti.

Društva

Ker so predstave na prostem preveč odvisne od vremena, so v letnem gledališču zgradili premično streho. 

Po predstavi otroške skupine kulturnega društva je otroke razveselil še sveti Miklavž.
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Izgubljene sanje
KUD Predoslje je v začetku julija premierno uprizorilo novo predstavo na prostem 

Izgubljene sanje. Scenarij je po filmu Rekvijem za sanje režiserja Darrena Aronofskyga 
priredil režiser Iztok Jože Basaj. 

O predstavi sem se pogovarjala z glavnima
igralcema Bojano Marinšek in Damjanom
Dolžanom. Bojana je že ”stara” znanka predo-
seljskega odra. Odrske deske jo sicer spremlja-
jo že od 15. leta, v Predosljah pa je prvič zaig-
rala ob osemdesetletnici društva kot grofica v
predstavi Najbolj nori dan. Damjan pa je nase
opozoril z odlično odigrano vlogo Lima v
predstavi Lumpacivagabund.

Bojana, po desetih letih pavze se vračaš v
gledališke vode. Kakšni so občutki?

Bojana: ”Krasni. V Predosljah sem vedno
rada igrala. Jože (Iztok Jože Basaj, o. a.) je od-
ličen režiser. Ima veliko idej, o predstavi veli-
ko razmišlja, v glavi ima jasno izdelano sliko o
celotni predstavi, o sceni, glasbeni podlagi,
drugih efektih, rad vključuje moderno tehniko
... Poleg tega pa zelo dobro razdeli vloge gle-
de na karakterje igralcev. Na vajah nas potem
z nasveti in idejami spretno vodi do končne do-
delane vloge, pri tem pa vseeno dopušča do-
volj prostora za osebni razvoj vloge.”

Izgubljene sanje so tvoja prva predstava
na prostem. Se ti zdi igranje kaj drugače kot
na odru?

Bojana: ”Zdaj ne več. Vendar me je na prvih
vajah tukaj na prizorišču motilo to, da je prostor
odprt, neomejen, drugačen. Po nekaj vajah sem
se navadila in zdaj mi je fino igrat na prostem.”

Kakšni sta vajini vlogi v predstavi? Kako
sta se vživela v vlogi?

Bojana: ”Igram vdovo, mamo sina, ki se je
že osamosvojil. Razen televizije in prijateljic
nima več ničesar, zaradi česar bi živela. Edina
zabava ji je gledanje televizije. Ko dobi pova-
bilo v oddajo, ji postane edini smisel življenja
priti čim lepša na televizijo. Loti se hujšanja,
vendar zapade v odvisnost od tablet, kar se
konča v psihiatrični ustanovi.”

Damjan: ”Igram mladega fanta, ki zaradi
družinskih razmer zapade v droge, preprodajo
in zaradi tega tudi propade. Za sabo potegne
tudi svojo punco in prijatelja. Take vloge še ni-
sem igral, zato mi je bilo to velik izziv. To je
moja prva močna vloga, na njej sloni celotna
igra. Pred vajami sem gledal filme s podobno
tematiko, da sem opazoval življenje narkoma-
nov, še posebej takrat, ko so brez drog, ko so v
krizi. Težko mi je bilo tudi vživljanje v to, da
moram hitro menjati razpoloženje.”

Oba imata nosilni vlogi. Se je bilo težko
naučiti toliko teksta?

Bojana: ”Najtežji so mi bili kratki dvogovo-
ri. Ampak z vajo se vse da naučiti.”

Damjan: ”S tekstom sem imel veliko proble-
mov, še posebej zato, ker sem delal tudi vso
sceno in mi je za tekst ves čas zmanjkovalo
časa. Največ sem se naučil na vajah.”

V predstavi tudi pojeta. Imata pri tem kaj
treme?

Bojana: ”Rada pojem. Veliko pojem v avtu,
doma, zato mi ni problem peti tudi na odru.
Bila sem vesela nad izborom glasbe v predsta-

vi, saj mi je skupina Green Day blizu, njihova
glasba mi je poznana.” 

Damjan: ”Ja, na začetku sem imel tremo.
Jožetu sem rekel, da kar naenkrat zelo veliko
zahteva od nas. Pri prejšnji predstavi smo ime-
li dve pesmi, zdaj pa hoče kar cel muzikal
(smeh). Ko sem slišal originalne pesmi, so mi
bile takoj všeč, odlične, ampak zahtevne. Ven-
dar sem vedel, da bomo v času vaj že toliko na-
predovali, da bo dobro izpadlo.”

Tematika predstave je zelo moderna. Sta
bila kaj skeptična nad režiserjevim izborom
predstave? Kako jo sprejemajo gledalci?

Bojana: ”Nisem bila skeptična. Tema - od-
visnost od različnih stvari - je zelo aktualna.
Čeprav se v Sloveniji o tem še premalo govori,
še ne pomeni, da se to ne dogaja tudi okrog
nas. Prav zato ima predstava močno sporočilno
vrednost.”

Damjan: ”Na začetku sem bil skeptičen, še
posebej po ogledu filma Rekvijem za sanje.
Mislil sem, da ta težka tematika ne bo za naše
gledalce. Ko pa sem prvič bral tekst, sem vi-
del, da je precej blažji kot filmski scenarij, da
je bolj prilagojen za naše okolje. Vseeno sem
se bal, da ga starejši gledalci ne bodo sprejeli.
Sicer sem vedel, da bo predstava dobro odigra-
na, da se bomo igralci maksimalno potrudili.
Potrditev za dobro opravljeno delo pa ti dajo

gledalci, če jo lepo sprejmejo. Zato sem bil po
prvih predstavah prijetno presenečen nad pozi-
tivnim odzivom.”

Kaj bi rada sporočila gledalcem?
Bojana: ”Oglejte si predstavo, vsi, od naj-

stnikov do najstarejših. Kar pa se moje vloge
tiče - dokler je Sonja debela in živi enolično
življenje, ima vsaj v glavi počiščene zadeve.
Ko pa shujša, je sicer lepša, a zaradi zasvoje-
nosti izgubi stik z realnostjo, tablete jo pripe-
ljejo do norosti.”

Damjan: ”Predstava je namenjena mladim,
ker jim sporoča, da droge niso tako nedolžne.
Ne moreš jih jemati samo za hec, hitro te poteg-
nejo v odvisnost in potem ne moreš več ven.”

Predstava bo na ogled še maja in junija leta
2012. Jana Ovsenik, foto: Dominik Arnež 
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Prostovoljno gasilsko društvo Suha
V letu 2011 je delo v gasilskem društvu potekalo po ustaljenem urni-

ku. Redno smo opravljali vaje po točkovniku, se udeleževali raznih
proslav in tekmovanj. Na tekmovanjih so sodelovale vse starostne sku-
pine in dosegale dobre rezultate, pri čemer gre zahvala tudi mentorjem.
Da bi zaslužili kakšen evro, smo sodelovali pri pripravi Naj dneva, 50-
letnice kmetijske zadruge Sloga Kranj in pri pripravi piknika v domu
oskrbovancev Preddvor. S tem zasluženim denarjem in s pomočjo služ-
be za zaščito, reševanje in tehnične zadeve Kranj smo nabavili 20kw
traktorski agregat in 5,8kw bencinski agregat. Poleg tega smo kupili še
dve led svetilki. Na pročelje gasilskega doma bomo namestili tri gasil-
ne aparate, ki bodo hitro dostopni vsem vaščanom za manjše interven-
cije na vasi ali polju. Vsa ta oprema nas je stala več kot štiri tisoč ev-

rov. Na koncu želim vsem vaščanom in vaščankam vesele božične
praznike ter srečno in zdravo v novem letu 2012. PGD Suha

Koledniki na Suhi
Tudi letos nas bodo obiskali koledniki in sicer v ponedeljek, 26. de-

cembra, ob 12. uri pred Gasilskim domom Suha. Ta, že nekoliko pozab-
ljen običaj voščenja novega leta nam bodo prikazali pevci ljudskih 
pesmi - ”Kranjski furmani”, sicer člani Akademske folklorne skupine
OZARA Kranj. V običaj koledovanja sodi tudi koš, v katerem zbirajo
prostovoljne prispevke, lahko tudi v obliki klobase, steklenice vina, ipd..
Za prijetnejše druženje pa bo poskrbljeno tudi z manjšim okrepčilom.
Kot vedno pa so dobrodošle tudi domače sladke dobrote. Vabljeni!

Z aktivnostmi smo začeli že takoj prvi dan
meseca, ko so se naši najstarejši gasilci tako
kot že nekaj zadnjih let s konjsko vprego in z
ročno brizgalno iz leta 1905 odpravili v središ-
če Kranja, kjer so vsem radovednim pokazali
obleke in način gašenja izpred stotih let. 

Drugo soboto v mesecu je v naši bližini na
Brdu potekalo regijsko tekmovanje za pionirje
in mladince. Tekmovanja so se udeležili tako pi-
onirji kot mladinci našega društva in dosegli še-
sto ter deseto mesto. Naslednjo soboto smo na
regijskem tekmovanju na Bledu nastopili s kar
štirimi ekipami. Najbolje sta se odrezali ekipi
članov A, ki jih je le športna sreča oddaljila od
udeležbe naslednje leto na državnem tekmova-
nju. Zasedli so četrto in peto mesto. Zelo solid-
no so nastopili tudi starejši gasilci, ki so v svoji
kategoriji zasedli šesto mesto. Na tekmovanju
so sodelovali še člani B (člani starejši od 30 let),
ki pa so dosegli dvanajsto mesto.

Četrto soboto v mesecu smo v društvu orga-
nizirali dan odprtih vrat, kjer si je vsak krajan
lahko ogledal muzejsko sobo ter gasilski dom
in orodišče. V gasilskem domu smo zbirali
tudi gasilnike, ki smo jih potem odpeljali na
Gasilsko reševalno službo v Kranj, kjer so jih
strokovno pregledali. Veseli nas dober odziv
krajanov, saj je bilo pregledanih 73 gasilnikov.
Istega dne so se naši najmlajši gasilci v Mav-
čičah udeležili kviza, kjer so se zelo izkazali
pionirji, ki so dosegli prvo mesto. 

Ob koncu meseca smo opravili še pregled hi-
drantov na Brdu ter v Predosljah. Pregledano
je bilo 58 hidrantov ter pet hidrantnih omaric.
Oktobra pa sta v organizaciji Ministrstva za
obrambo Republike Slovenije potekali tudi dve
večji vaji - mednarodna vaja IPA ter vaja Ru-
ševina 2011. Na vajah so sodelovali tudi člani
naših društev.

Iz zgoraj napisanega je lepo vidno, da dru-
štvo dela dobro in kvalitetno. Za svoje delo
skozi celotno leto smo dobili tudi potrditev s
strani Gasilske zveze Mestne občine Kranj, 
saj smo po točkovniku dela za ocenjevanje
društev med šestnajstimi prostovoljnimi druš-
tvi v zvezi tudi letos dosegli drugo mesto.

Ob koncu leta se vsem članom društva kot
tudi krajanom zahvaljujemo za zaupanje in
pomoč in vam v prihajajočem letu 2012 

želimo obilo uspeha, osebne sreče ter zdravja.
NA POMOČ! 

PGD Predoslje

Oktober - mesec požarne varnosti
Delovanje Prostovoljnega gasilskega društva Predoslje je razgibano preko celega leta, še posebno pozornost

pa namenimo delu v mesecu oktobru, ki ga v gasilstvu imenujemo tudi mesec požarne varnosti. Nič drugače
ni bilo niti letos, ko je bilo geslo ”Ste storili vse za varen dom?”

Ste storili vse za varen dom?



Upokojenci

7

Trenutno imamo 547 članic in članov, seveda
pa prevladujejo ženske. V tem letu nam je smrt
vzela sedem žensk in štiri moške. Upam, da le-
tos ne izgubimo nobenega več.

Naša organizacija je včlanjena v ZDUS-u in
PZDU Gorenjske. Zelo dobro sodelujemo z
obema krajevnima skupnostma in z vsemi dru-
gimi organizacijami na našem področju.

Kot glavno nalogo smo si na seji upravnega
in nadzornega odbora postavili, da veliko po-
zornost posvetimo starejšim in bolnim. V vese-
lje mi je, da smo v letu, ki se izteka, lahko trem
našim članicam, vsem iz Britofa, čestitali za
90. rojstni dan, in sicer: Nežki Učakar, Ivanki
Košnjek ter Ani Logar, ki smo ji voščili v
spremstvu veselih Britofških frajlic. V zado-
voljstvo mi je, da imamo še sedem članic in
članov, starih 90 let ali več. Poleg omenjenih
pa smo še enajstim zaželeli veliko zdravja in
vse najboljše za 80. rojstni dan.

Poudariti pa želim, da je v KS Britof 46 čla-
nic in članov, ki so že dopolnili 80 let in več, v
KS Predoslje pa je 38 starejših od 80 let. V me-
secu septembru smo organizirali izlet za starej-
še in bolne, peljali smo jih na ogled makete
Cerkniškega jezera na gradu Snežnik. Zelo,
zelo so zadovoljni in hvaležni za pomoč.

Je tudi nekaj starejših, ki jim moči ne dajo,
da bi se udeležili izleta, tiste pa obiščemo in se
malo pogovorimo, tako na njihovih domovih
kakor tudi v Domu starejših v Preddvoru. Žal
pa imamo tudi članice v drugih domovih, am-
pak so predaleč za naše obiske. Konec leta vse
starejše in bolne obdarimo s skromnimi darili,
takih bo letos 117. Večkrat pa naše požrtvoval-
ne poverjenice obiščejo vse člane, ko jim nosi-

jo vabila za izlete in ko konec leta pobirajo čla-
narino. Takrat si vzamejo čas tudi za krajši kle-
pet.

Naše upokojenke in upokojenci so tudi pravi
športniki. Kolesarji so najštevilnejša in tudi
zelo aktivna sekcija. Zbirajo se vsak teden,
včasih tudi po dvakrat, in tako prekolesarijo
dobršen del naše prelepe dežele. V jesenskem
in zimskem času pa se odpravijo na krajše in
daljše pohode. Med sprehodi opazijo veliko
odpadkov, zato so v spomladanskem času
organizirali čistilno akcijo in jih nabrali kar ve-
liko količino. Kolesarji so družabni in si orga-
nizirajo praznovanje rojstnih dni, za veselo
vzdušje pa poskrbijo naše Britofške frajlice.

Ponosni smo na naše balinarke in balinarje.
Tekmujejo med balinarji v pokrajini in tudi na
državnih tekmovanjih in dosegajo zelo dobre
rezultate, uvrščajo se v sam vrh. Prav tako so
zelo dobri naši igralci namiznega tenisa, kjer
je naša ekipa med najboljšimi na tekmovanjih
v gorenjski pokrajini.

Naši kegljači so se posodobili in kegljanje za-
menjali za bowling, zato se vsak torek zbirajo
”Pri Johanci” v Britofu.

Članice se pod vodstvom fizioterapevtke red-
no razgibavajo ob ponedeljkih v Osnovni šoli
v Predosljah.

Seveda pa nadaljujemo druženje naših ljubi-
teljic ročnih del vsak torek popoldne v sobi
društva. Prav tako se ob ponedeljkih popoldne
v sobi društva zberejo tudi moški in vržejo par-
tijo šaha. Ker se zelo radi družimo, smo se le-
tos v velikem številu udeležili tudi naših dobro
organiziranih izletov in krajših dopustov, ki jih
ni bilo malo. 

Pustovali smo v Trebnjem, imeli smo krajši
tridnevni oddih v Madžarskih toplicah, nato
smo si ogledali otok Burano in Benetke. Juni-
ja smo si ogledali obnovljeno bolnico Franjo in
Goriška brda. Tudi Koroška nam ni ostala ne-
znana. Zelo lepo se je bilo v prelepem vreme-
nu z gondolo popeljati na Višarje. Ker radi 
plavamo, smo imeli krajši dopust na Dugem
otoku. Septembra smo se udeležili srečanja 
gorenjskih upokojencev na Soriški planini.
Krajši dopust smo si privoščili oktobra v Banji
Vručici. Tudi krsta mošta nismo izpustili in 
v velikem številu smo se udeležili veselega
martinovanja v Ormožu.

Za ogled predpraznične Ljubljane pa planira-
mo še izlet 15. decembra. Udeleženci izletov
so zadovoljni, seveda pa še vedno sprejemamo
predloge, kaj bi se še radi ogledali.

Poleg vseh naštetih dejavnosti smo v Osnov-
ni šoli Predoslje z veseljem obiskovali zelo za-
nimiv računalniški tečaj v okviru projekta
Simbioza.

Radi sodelujemo v vseh akcijah, ki se doga-
jajo v naših KS, tako na Naj dnevu v Predos-
ljah kot tudi pri drugih aktivnostih.

Zahvaljujem se vsem, ki ste s svojim prosto-
voljnim delom pripomogli pri realizaciji naših
programov, obenem pa vabim vse upokojence,
ki še niste člani našega DU, da se nam pridru-
žite, kajti z novimi idejami in predlogi bo naše
delo še boljše.

Ob koncu leta pa želim vsem krajanom KS
Predoslje, posebno pa našim članom, zdravo,
srečno in zadovoljno leto 2012.

Predsednica DU Predoslje 
Elica Šipec

Bili smo tudi v Benetkah
Ker se bliža konec leta, vam želim predstaviti, kaj smo počeli v Društvu upokojencev Predoslje, ki ga 

sestavljajo člani iz KS Britof in KS Predoslje, nekaj pa jih je tudi iz drugih sosednjih krajev. 

Izletniki na otoku Burano



Še ne ločujete odpadkov?
Odpadki nastajajo povsod in pri vsem, kar počnemo. Temu se žal
ni moč popolnoma izogniti, lahko pa vplivamo na to, kje bodo naši
odpadki končali. Vsak od nas lahko z odgovornim ravnanjem
z odpadki prepreči onesnaževanje okolja, ki ga povzročajo
nepravilno odloženi odpadki. 
Veliko odpadkov se lahko predela ob pogoju, da so ti pravilno lo-
čeni že na izvoru nastanka.

Ločevanje odpadkov je zelo preprosto. Vsi imamo možnost, da
večino odpadkov ločujemo že doma. Vsako gospodinjstvo ima lah-
ko zabojnik za odpadno embalažo in še zabojnik za biološke od-
padke.
Če še ne ločujete odpadkov, to čim prej storite. Ločevanje ne za-
hteva veliko truda in časa, le malo dobre volje.

Plastenka v zabojniku za odpadno embalažo prinese veliko koristi,
medtem ko plastenka v zabojniku za mešane odpadke ali celo v
naravi, veliko slabega.

Za lažje ločevanje odpadkov nudimo: 
● paket biorazgradljivih vrečk

(25 vrečk, prostornine 7 litrov) - 2 EUR
● posodo s pokrovom, prostornine 7 litrov, za zbiranje bioloških

odpadkov v gospodinjstvu - 3 EUR
● zložljive ročne stiskalnice za plastenke in pločevinke - 6 EUR
● fiksne ročne stiskalnice za plastenke in pločevinke - 10 EUR
● posodo Organko za hišno kompostiranje bioloških odpadkov 

(set vključuje dve popolnoma opremljeni fermentacijski posodi in
1 kg biogena) - 48 EUR

Izdelke lahko kupite pri blagajni Komunale Kranj:
ponedeljek, torek, četrtek: 8. - 14. ure; sreda: 8. - 17. ure; 
petek: 8. - 12. ure

Zbiranje kosovnih odpadkov 
v letu 2012

Odvoz kosovnih odpadkov boste tudi v letu 2012 lahko naročili z
dopisnicami. Vsako gospodinjstvo bo konec leta prejelo dve
dopisnici, vsaka za brezplačen odvoz kosovnih odpadkov
do količine enega kubičnega metra.
Ko boste imeli kosovne odpadke, izpolnite dopisnico, in jo vrnite
po pošti oziroma prinesite na sedež podjetja. Poklicali vas bomo
najkasneje v roku treh tednov. Skupaj z vami se bomo dogovorili
za dan odvoza. Odpadke boste na dogovorjeni dan pripravili na
dostopno odjemno mesto, poleg mesta, kamor na dan odvoza pri-
pravite zabojnik za odpadke. 

V kolikor pošte ne boste prejeli, nam to sporočite na 
info@komunala-kranj.si oziroma nas pokličite po telefonu 
28 11 300.

V zimskem času spremenjen 
urnik odvoza bioloških odpadkov

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

Ločujem, ker želim živeti v čistem in zdravem okolju in
ker enako želim tudi svojim otrokom. Zato:

● Odpadno kovinsko, papirno, plastično in sestavljeno embala-
žo odlagam direktno v svoj zabojnik za odpadno embalažo.

● Časopisni papir, prospekte, pisma, kuverte, steklo in stekleno
embalažo odložim v zabojnike na najbližjem ekološkem otoku.

● Pod kuhinjsko korito namestim manjšo posodo, kamor odla-
gam ostanke hrane. Za zaščito posode uporabim okolju 
prijazne biorazgradljive vrečke, papirnato vrečko ali 
časopisni papir. Tako zbrane biološke odpadke lahko odlo-
žim v zabojnik pred hišo. Odlaganje bioloških odpadkov v
navadnih plastičnih vrečkah je prepovedano.

● Odvoz kosovnih odpadkov naročim z dopisnico. Dodat-
no kosovne odpadke lahko odpeljem v zbirni center Zarica ali
Tenetiše.

● Ločeno zbiram baterije, odpadna čistila, barve, lake, doze
pod pritiskom, lepila in ostale nevarne odpadke. Odpeljem jih
v zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov ali jih oddam
v času akcije zbiranja nevarnih odpadkov.

● Zavedam se, da nepravilno odložen odpadek onesnaži
ostale in onemogoči predelavo odpadkov. Le pravilno 
ločeni odpadki se lahko predelajo. 

● Če imam občasno več odpadkov, kupim na sedežu Komu-
nale Kranj vrečko za mešane komunalne odpadke oz.
vrečko za odpadno embalažo, označeno z logotipom
Komunale Kranj. Drugačno odlaganje odpadkov poleg
zabojnikov kaznivo. Večje kose oziroma količine odpadkov
peljem v zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov. 

Konec leta bodite posebej pozorni na našo pošto, poleg 
dopisnic vam bomo poslali tudi urnik odvoza odpadkov za 
obdobje januar - april 2012. 

V zimskem času se pri večini gospodinjstev količine bioloških
odpadkov zmanjšajo, zato bo od 1. decembra 2011 do 30.
aprila 2012 odvoz bioloških odpadkov potekal na 14 dni.



Čisto je lepo.

Posledično se bodo zmanjšali tudi zneski na računih pri 
gospodinjstvih, ki biološke odpadke zbirate z zabojniki za
biološke odpadke. Stroški odstranjevanja bioloških odpadkov
se bodo v zimskem času razpolovili.

Prijavite se na brezplačno 
obveščanje

Pravočasno in učinkovito obveščanje je še posebej pomembno v
primerih, ko je oskrba s pitno vodo motena. Zato vas vabimo, 
da se prijavite na brezplačno obveščanje po e-pošti ali SMS 
sporočilih. Obiščite našo spletno stran www.komunala-kranj.si
in izpolnite obrazec ”Prijava na obvestila”. 
Vašo prijavo nam lahko sporočite tudi po e-pošti na naslov
info@komunala-kranj.si ali pisno na naslov Komunala Kranj,
d. o. o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj. 

Če ocenjujete, da se vaše količine bioloških odpadkov v tem
obdobju ne zmanjšajo, imate možnost začasnega najema
dodatnega ali večjega zabojnika za biološke odpadke.
Izbirate lahko med 80-, 120- in 240-litrskimi zabojniki. Za 
naročilo nam pišite na info@komunala-kranj.si ali nas pokličite
na številko 28 11 305.

Urnik odvoza odpadkov v 
mesecih januar - april 2012
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Vsa ta leta smo nabirali izkušnje in skrbeli za
to, da naši stari plesi, pesmi ter običaji v naši
lepi državi niso tonili v pozabo. Našo tradicijo
smo z veseljem prikazovali tudi na tujih tleh,
kot so Makedonija, Madeira, Turčija, Bosna,
Italija, Nizozemska, Češka, Španija in še bi
lahko naštevali. Poleg turnej se lahko pohvali-
mo tudi z nastopi in koncerti, s pomočjo kate-
rih smo postali prepoznavni tako doma kot tudi
po svetu. 

Nekaj letošnjih naših nastopov in koncertov:
ob prazniku dr. Franceta Prešerna smo sodelo-
vali na predstavi v Predosljah in v Kranju, 
nismo pozabili tudi na naše zveste obiskovalce
rosnih let, zato smo pripravili nastop tudi za
DU, ker vemo, da knjiga daje človeku največje
bogastvo, znanje in razgledanost, smo s ple-
som navdušili na prireditvi ob odprtju Mestne
knjižnice Kranj, nastopali na festivalu Sloven-
ska polka in valček 2011, Alpskem večeru, v
Beljaku smo sodelovali pri predstavitvi Mest-
ne občine Kranj, z največjim veseljem smo so-
delovali na dobrodelnem koncertu za otroke z
downovim sindromom, skupaj z več tisočimi
smo na Joštu praznovali praznik 1. maja, v Go-
riških Brdih smo nastopali na Prazniku češenj.
Maja smo bili v Riminiju v Italiji, junija v Sla-
tini v BiH, julija na Mednarodnem festivalu v
Ohridu v Makedoniji, avgusta v Beljaku v Av-
striji, mogoče gremo še kam?, saj še ni konec
leta ... Poleg vseh nastopov se redno udeležu-
jemo tudi območne revije tako članska folklor-
na skupina, mladinska in skupina 40+. Seveda
nas povsod spremljajo tudi glasbeniki, saj ple-
sa brez ”muzike” ni. Vsi vemo, da dobro ime

ne nastane kar samo po sebi, za to je potrebno
ogromno truda, volje, energije in seveda do-
brih plesalcev in glasbenikov. Menimo, da je
vsak dober plesalec zadovoljen in nasmejan
plesalec. 

Lahko bi rekli, da je FS Iskraemeco naša dru-
ga družina. Medsebojna pomoč in seveda

skupno druženje nas delata tako posebne. To
našo povezanost in prijateljstvo zelo radi širi-
mo in to s pomočjo skupnih projektov, Naaaj
dan, Zoisovi dnevi in FOS. Mednarodno fol-
klorno otroško srečanje bo to leto že osmo po
vrsti. Vsako leto je boljše - bolj obsežno, bolj
zanimivo in bolj domače. Kot vsako leto, bo
tudi letos potekalo v oktobru, kamor ste vljud-
no vabljeni. Poleg FOS-a so tukaj še Zoisovi
dnevi, s katerimi predstavljamo oblačilno,
plesno in izobraževalno kulturo v obdobju rod-
bine Zois. Da lahko delamo, ustvarjamo in iz-
vajamo vse te dogodke, se moramo zahvaliti
našim pokroviteljem in prijateljem, kot so
Iskraemeco, KS-Predoslje, OŠ-Predoslje,
KUD-Predoslje, MO-Kranj, JSKD RS in OI
Kranj, CIOFF. Skupaj z njihovo in vašo po-
močjo, ki nas zvesto spremljate na vseh naših
koncertih, prireditvah in nastopih, ter z veliko
truda in veselja do tradicije ustvarjamo nepo-
zabne dogodke in prireditve, na katere ste
vljudno vabljeni in vedno dobrodošli. Vsi tisti,
ki bi se radi pridružili naši veliki plesno-glas-
beni in malo tudi pevski družini, vzemite svo-
je plesne copate iz omare ter se nam pridruži-
te pri ohranjanju plesne dediščine, starih šeg in
navad, saj se že veselimo vaše družbe. 

Prisrčno vabljeni v dvorano KD Predoslje,
Zoisovo akademijo s slavnostnim koncertom,
23. decembra 2012.

Za konec se strinjam z B. M. Conny, ko je de-
jala, da ni nemogočih sanj, je samo naše ome-
jeno dojemanje vsega, kar je mogoče. 

Anica Vodnik, članica FS Iskraemeco

Čudovit svet plesa in glasbe!
Še vedno se najde kdo, ki misli, da je folklorna dejavnost nekaj starega in nezanimivega. 

Ampak folklorne skupine vztrajno dokazujemo, da je tako mišljenje zmotno. Folklorna skupina 
Iskraemeco tako deluje že mnogo let. 

Imeli smo se zelo lepo ...

Odprtje festivala v Ohridu je bilo na antičnem amfiteatru, kjer so se zbrale folklorne skupine iz 16 držav, več kot
2.500 folklornikov.



Oblak: Kdo si vendar, lepotica? 
Mavrica: Mavrica sem, miss narave - rodila

sem se po toči, iz objema sončnih žarkov in
kapljic dežja ...

(B. A. Novak: Nebesno gledališče)

Tudi letos je naša šola sodelovala pri izvedbi
8. mednarodnega festivala otroških folklornih
skupin - FOS Predoslje 2011. Festival je pote-
kal 21. in 22. oktobra.

Letošnje razmišljanje nas je popeljalo na ko-
nec sveta, kjer je Mavrica doma ...

Mavrica - v vsej svoji barvitosti, raznolikosti,
pestrosti,...

Odtenke mavričnih barv smo z učenci raz-
redne stopnje odkrivali v preprostih pihankah,
kot tudi v poslikavi mavričnih živali, mavrič-
nih hiš ter nenazadnje iskali mavričnost in raz-
nolikost v različnih obrazih sveta.

Ali ni naš svet zanimiv in privlačen ravno za-
radi njegove raznolikosti?

Ali nas ne pritegne k ljudem ravno njihova
drugačnost?

Da bi znali ceniti in spoštovati to drugačnost
in raznovrstnost, smo ustvarjalne delavnice
sklenili z mavričnim objemom šole po idejni
zamisli koordinatorke učiteljice Mateje Papov.

Izdelke otrok so si učenci, starši in ostali 
obiskovalci lahko ogledali na razstavi v večna-
menskem prostoru šole v soboto, 22. oktobra.
Na razstavi so bile na ogled tudi narodne noše.

Obiskovalce pa je že ob vstopu v šolo na
stenski poslikavi razveselila mavrica, ki jo je
pod mentorstvom naše učiteljice Eve Puhar na-
slikalo nekaj učenk višje stopnje.

Da pa so mavrični lahko tudi naši odnosi -
zlasti tisti medgeneracijski, dokazuje projekt
SIMBIOZ@, ki je potekal na naši šoli od 17.
do 21. oktobra. 

Navdušenje številnih starostnikov, ki so se
udeležili računalniških delavnic, dokazuje, da
tudi oni želijo v korak s časom ter se s svetom
povezovati tudi na sodobnejši način. 

Hkrati pa je bil projekt izziv za naše učence
prostovoljce, ki so se zavzeto pripravljali na
vodenje delavnic. Nad njimi je bila navdušena
tudi koordinatorka projekta učiteljica Branka
Vodopivec, ki je še posebej pohvalila spretno
in naklonjeno komunikacijo med prostovoljci
in starostniki.

Projekt je še en dokaz, kako pozitivni med-
generacijski odnosi lahko povezujejo in boga-
tijo naš vsakdan.

V praznični december smo vstopili z Dne-
vom odprtih vrat. Učiteljice razredne stopnje
smo za starše in otroke v popoldanskih urah
pripravile delavnice, v katerih smo izdelovali
okraske za dekoracijo naših šolskih prostorov.
Bile smo navdušene in hkrati presenečene nad
številnim odzivom staršev in seveda naših
učencev. V prijetnem in sproščenem vzdušju
naše jedilnice, ki je pokala po šivih, nismo po-
zabili niti na naše želodčke, za katere je poskr-
bel kuhar Sandi s palačinkami, kavo in čajem. 

Vas zanima, kako izgleda palčkova dežela?
Obiščite nas in se sprehodite po prostorih raz-
redne stopnje.

Svoje spretnosti so pokazali tudi učenci pred-
metne stopnje v dopoldanskih delavnicah, kjer
so izdelovali venčke, voščilnice, krasili kozar-
čke, vlivali svečke, pekli piškote, ...

Njihove izdelke ste si lahko ogledali in jih
tudi kupili na bazarju, ki je potekal po dobro-
delnem koncertu ”Pustimo jim sanje” v pone-
deljek, 12. decembra. Izkupiček prodaje vstop-
nic ter izdelkov je bil namenjen v korist šolske-

ga sklada, za katerega pa je poskrbel tudi Ro-
tary klub s svojim donacijskim prispevkom.
Prireditev je nastala v sodelovanju učencev in
mentorjev naše šole pod organizacijskim vod-
stvom ge. Janje Sršen. 

Ob koncu iztekajočega se leta želimo učenci
in učitelji Osnovne šole Predoslje Kranj vsem
bralcem in bralkam, da bi se mavričnost, bar-
vitost ter zadovoljstvo odražalo na vseh podro-
čjih vašega življenja tudi v prihodnje.

Simona Vreček Šavs

Šola
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Mavrični dnevi na OŠ Predoslje Kranj
Tudi letos je naša šola sodelovala pri izvedbi 8. mednarodnega festivala otroških folklornih skupin 

- FOS Predoslje 2011. Festival je potekal 21. in 22. oktobra.



Oratorij
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V tvojo smer klic naj tvoj me vodi,
v tvojo smer naj stopa moj korak,
v tvojo smer ... svetilnik ti mi bodi.
V tvojo smer, Gospod, moj Bog!

Še posebej smo veseli, da se
nam je letos pridružilo zelo veliko
novih animatorjev, letošnjih bir-
mancev. Nad vsemi skupaj pa sta
bedela naš g. župnik Janez in ne-
beški Oče.

Animatorji so nas popeljali sko-
zi zgodbo o preroku Jonu. Jonu
Bog naroči, naj gre v Ninive in
tamkajšnje prebivalce spodbudi k
spreobrnjenju. Toda Jona se upira,
noče izpolniti Božjega naročila,
zato z ladjo zbeži v Taršiš. Na poti
jih zajame nevihta, mornarji Jona
vržejo v morje in morje se umiri.
Jona požre velika riba, v njenem
trebuhu pa naredi sklep, da ne bo
več bežal pred Bogom. Premaga
odpor pred osovraženimi Asirci
ter se odpravi v Ninive, kjer kliče
k spreobrnjenju. Bog se usmili
spreobrnjenega mesta in ga ne po-
konča. Jona na koncu spozna, da
je spreobrnjenje potreboval pred-
vsem on sam. Jona je pred Bogom
ves čas iskren - jezi se, pritožuje,
noče izpolniti Božje volje, vendar
na koncu tudi iskreno prizna, da je
grešil in prosi za odpuščanje. 

V celem tednu smo ugotavljali,
kako zelo smo podobni Jonu. Tudi
nas Bog kliče. A kot Jona, se tudi
mi velikokrat poskušamo izogniti
nalogam, ki nam jih dajo starši,
učitelji, vzgojitelji ... Bežimo pred
odgovornostjo, pred težavami, se
skrivamo. Spoznavali smo, kdo so
naši vzgojitelji, katerim markaci-
jam moramo slediti, da bomo po-
stali dobri ljudje. Pogovarjali smo
se o telesnih in duhovnih delih

usmiljenja, o premagovanju težav
in spoznali, da nas v najtežjih ob-
dobjih trpljenja in preizkušenj
Bog nosi na svojih ramenih. Te-
den pa smo zaključili s pogovo-
rom o pomenu iskrenosti.

V dopoldanskem času so udele-
ženci pri delavnicah izdelovali
štampiljke, zapestnice, ribice, sli-
kali na majice, igrali nogomet na
tri gole, se učili ministriranja, pe-
kli žemljice in pletenice, iskali za-
klad v bližnjem gozdičku, pisali
oratorijske JOnovice ter se učili
šahovskih potez.

Po kosilu so vedno sledile velike
igre. Otroci so se pomerili v naj-
različnejših športnih in zabavnih
dejavnostih, nabirali točke ter se
borili za prehodni pokal in sladko
nagrado. Uživali so tudi v vodnih
igrah, še posebej v splošnem ”zali-
vanju”.

V torek smo imeli izlet v nezna-
no. Pot nas je vodila v smer naše-
ga glavnega mesta, natančneje v
park Tivoli in na hrib Rožnik. Sle-
dili smo markacijam, iskali točke,
na katerih so se skrivali animator-
ji, in reševali različne naloge. 

Vsak dan smo se zbrali tudi
okrog oltarja sv. Siksta ter prosili
za zdravje in se zahvalili za prejete
darove in prijetno preživete dneve. 

Na sobotni zaključni prireditvi
sta nas zabavala Pat in Mat in nam
skozi zabavne prizore predstavila
delavnice letošnjega oratorija. Ob
spustu zastave se je še zadnjič
oglasila oratorijska himna, potem
pa smo se poslovili do prihodnjega
leta.

Hvala vsem tistim, ki ste poma-
gali pri pripravi in izvedbi oratori-
ja, pri pospravljanju, peki čevapči-
čev, in tistim, ki ste nas spremljali

na izletu. Hvala kuharici Anki in
njeni ekipi za odlična kosila. Hva-
la vsem staršem, ki ste nas pogo-
stili s sladoledom, sokom, sladki-
mi dobrotami in sadjem. In seveda
hvala g. župniku, ki nas pri vsem
skupaj podpira. Hvala pa seveda

vsem staršem, ki ste nam zaupali
otroke.

Več o oratoriju si lahko prebere-
te ali ogledate na našem blogu
(oratorij-predoslje.blogspot.com)
ali na facebooku (predoški podpi-
hovalci duš). Jana Ovsenik

V tvojo smer!
Od 3. do 10. julija je bilo okrog župnišča v Predosljah zelo živahno. Devetdeset otrok in trideset 
animatorjev se je vsako jutro zbralo ob dviganju oratorijske zastave in petju himne V tvojo smer.



Fotoreportaža
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Naaaj dan 2011
Tudi letos se je na največji zabavi na Gorenjskem kar dva dni zabavalo lepo število obiskovalcev iz vse 

Slovenije. Zabavi ni bilo videti konca tudi, ko nam jo je v soboto poskušal zagosti dež. Pestro družabno 
dogajanje že pet let, znova in znova privablja vedoželjne in zabave lačne Slovence, za katere skrbijo 

‘’Naaaj Fantki’’ in ‘’Naaaj Punčke’’ iz domačih društev. 

Za pravi poskok adrenalina sta poskrbela Sandi Medved ... ...  in Aleš Rozman.

Plezanje na mlaj za nov telefon SamsungFolklorniki KD FS Iskraemeco v prelepih kostumih iz časa Žiga Zoisa



Fotoreportaža
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... in raznimi ustvarjalnimi delavnicami.Otroci so se zabavali s klovnom Žaretom ...

... in vojaki.Predstavili so se nam policisti, gasilci, reševalci ... 

Silaki so morali nositi tudi polne sode piva.Pokal se je vrnil v vas, saj je naš Andrej Ušlakar gladko pometel s konkurenco. 

... do zgodnjih jutranjih ur.Žur je trajal ...



www.ks-predoslje.si



Okno - svetlobe in življenja 

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

SREČNO 2012SREČNO 2012

Le nekaj vročičnih decembrskih dni
je še do božiča in novega leta,
v tem času si vsak le najboljše obeta
in vse, kar je dobrega, drugim želi,
naj v vas bo svetloba božične noči,
v prihodnosti pa naj le sreča žari!

SREČNO 
V LETU 2012
VAM ŽELIMO

Člani Sveta KS Predoslje, KUD Predoslje, 
DU Predoslje, KD FS Iskraemeco, 

Oratorij cerkve sv. Siksta, ŠD Predoslje, 
SD Predoslje, OŠ Predoslje, 

PGD Predoslje in PGD Suha.

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

Podarite nekaj lepega.
Podarite naročnino na Gorenjski glas, 
ki za vas izhaja vsak torek in petek.
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Za vas beležimo čas
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Super ideja za darilo!
Obdarujte svoje najdrajže z
naročnino na Gorenjski glas!

Za naročnine pokličite 

ali pišite na e-naslov
04 201 4241
narocnine@g-glas.si




