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Krajevna skupnost

V ospredju projekt Gorki, ki pa zamuja
Leto 2017 je bilo za Krajevno skupnost Predoslje brez večjih posebnosti, v ospredju pa ostaja projekt izgradnje
kanalizacijskega sistema in obnovitve vodovoda Gorki 2. sklop, ki vključuje vasi Britof, Predoslje in Mlaka.
Kot smo pisali v Belci leta 2016, bi se po
takratnih informacijah Mestne občine Kranj
morala izgradnja začeti odvijati v aprilu letos,
pa vendar nas nič več ne preseneča, da se je projekt tudi tokrat zavlekel. Investicijskega denarja, ki bi bil potreben za pristop k ostalim večjim
projektnim idejam v vasi, pa žal ni na vidiku.
Projekt izgradnje kanalizacijskega omrežja
in obnovitve vodovoda se je tudi tokrat zavlekel. »Tako za projekt Britof - Predoslje kot za
projekt Mlaka imamo pridobljena pravnomočna gradbena dovoljenja. S strani Službe vlade
za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je bila
aprila 2017 izdana odločitev o podpori projektu za sofinanciranje s strani Kohezijskega
sklada EU. Mestna občina Kranj jo je s strani
Ministrstva za okolje in prostor prejela konec
meseca maja 2017. Posledično so se v nadaljevanju objavile tudi razpisne dokumentacije
za gradnjo, nadzor in obveščanje javnosti. Za
obveščanje javnosti in za nadzor je izvajalec
že izbran, za izvajalca gradbenih del pa razpisi
še niso zaključeni. Razpis za izvajalca gradnje
je zaradi previsokih ponudb glede na zagotovljena sredstva bilo treba prekiniti in se bo s
ponudniki iz predhodnega postopka nadaljeval
s pogajanji. Na podlagi tega ocenjujemo, da bo
začetek gradnje v najboljšem primeru spomladi leta 2018, če bomo prejeli ustrezne ponudbe in ne bo pritožb oziroma revizij,« sporoča
župan Boštjan Trilar. Da se bo vse skupaj zavleklo, je bilo pričakovati, pa vendar predstavniki
KS upajo, da se bo gradnja začela čim prej in da
bodo pristojni dosegli dogovore z izvajalci. »Za
krajane je najbolj pomembno informiranje stanja projekta, da bomo vsaj lahko začeli razmišljati in razpravljati o aktivnostih, ko se bo gradnja začela. Prometni režim in potek gradbenih
del bosta močno vplivala na življenje v vasi in
prav je, da so ljudje pravočasno obveščeni,« je

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, 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. Izda
jatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Bleiweisova cesta 4, Kranj,
priprava za tisk Gorenjski glas, tisk Tiskarna Nonparel,
d. o. o., distribucija Pošta Slovenije. Belca, številka 15,
je priloga 102. številke Gorenjskega glasa, ki je izšla
22. decembra 2017. Naklada je 450 izvodov. Prejmejo jo
vsa gospodinjstva v krajevni skupnosti Predoslje.
Na naslovnici: Pogled na Tolsti vrh / Foto: Tina Dokl
Krajevna skupnost Predoslje, Predoslje 34, Kranj
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povedal predsednik sveta KS Predoslje Gašper
Žbogar in dodal, da si želijo predvsem boljšega
obveščanja s strani občine, ki je bilo do zdaj
pomanjkljivo.
V letu 2017 večjih investicijskih posegov ni
bilo predvsem zaradi čakanja na kanalizacijo.
»Glede na to, da so sredstva za projekt Gorki
2. sklop planirana, za zdaj nismo obveščali pristojnih o sanaciji nekaterih cest, ki so potrebne
obnove, saj se bo v sklopu del to v večinski meri
uredilo,« je razložil podpredsednik KS Silvester Oblak. Letos so bila tako v ospredju manjša
investicijska dela v sklopu rednega vzdrževanja
objektov, saniral se je del prostorov v kulturnem domu in močno dotrajan parket v gledališki dvorani, obenem pa se je saniral del poti
in robnikov na pokopališču v Predosljah. Letos
je bila KS pripravljena sama financirati tudi
gradnjo pločnika od kulturnega doma do glavne
ceste, vendar je zaradi potrditve projekta Gorki
s to investicijo počakala predvsem v upanju, da
bo to investicijo prevzela občina. Po besedah
Žbogarja je KS trenutno samozadostna v smislu, da lahko tekoče vzdržuje pokopališča, kulturni dom in ostale površine, ki jih upravlja, pa
vendar bodo kmalu potrebne večje investicije,
ki si jih KS sama ne more privoščiti. Podstrešje
kulturnega doma je v zelo slabem stanju, vežice
in velik del infrastrukture na obeh pokopališčih
bo tudi treba obnoviti, tako da upajo na večji
posluh občine do primestnih krajevnih skupnosti v naslednjih letih. V prihodnjem letu se planirajo vzdrževalna dela na obeh pokopališčih,
redno investicijsko vzdrževanje kulturnega
doma, parkirišč in zelenih površin.
Glede na to, da je leto 2018 zadnje leto v tem
mandatu, se Žbogar v imenu KS Predoslje
zahvaljuje vsem krajanom in ostalim, da so v
vseh teh letih pomagali skrbeti za skupne prostore in objekte, da so bili pripravljeni pomagati

pri dogodkih in predvsem, da jim ni bilo težko
porabiti prostega časa za dobrobit vasi. Zahvala
za to gre: PGD Predoslje, PGD Suha, FS Iskraemeco, KUD Predoslje, Društvu upokojencev
Britof - Predoslje, ŠD Predoslje, SD Predoslje,
OŠ Predoslje, Župniji Predoslje, svetnikom
KS Predoslje, vzdrževalcem objektov, delovni
skupini za ohranitev potoka Belca in ostalim
krajanom ter drugim, ki niso vključeni v omenjena društva. »Prostovoljno delo je ključno za
delovanje lokalne skupnosti. Žal živimo v času,
ko je težko najti čas za domače in prijatelje, kaj
šele, da ga namenimo za druge dejavnosti. Upamo, da bodo tudi v prihodnje ljudje našli čas
in ga bili pripravljeni porabiti za dobrobit vasi,
kljub temu da je to danes že kar težko, osebnih
obveznosti pa ne zmanjka,« je dejal predsednik
sveta Gašper Žbogar. S prostovoljnim delom
lahko do določene mere vplivamo na interese
in potrebe v vasi, vendar če se stanje na področju delovanja krajevnih skupnosti kmalu ne bo
uredilo v smislu pravic, ki so bile v veliki meri
že odvzete, prihodnost ne bo tako svetla, kot bi
lahko bila, je še poudaril. KS Predoslje

Tekaške proge tudi to zimo
Krajevna skupnost Predoslje vsako zimo
skupaj z Zavodom za šport Kranj uredi več
kot 10 kilometrov tekaških prog, ki potekajo od avtoceste do glavne ceste Kokrica–Predoslje–Britof ter od kulturnega
doma do posestva Brdo. Tekaške proge
bodo urejene tudi v tej zimi, če bodo vremenske razmere ugodne. Krajevna skupnost se ob tej priložnosti zahvaljuje vsem
lastnikom površin, kjer potekajo tekaške
proge, za dovoljenje. S. Š.

Vesele božične praznike in srečno,
zdravja polno novo leto 2018 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

Krajevna skupnost

Vplivi na pretočnost
potoka Belca
Med opazovanjem struge potoka Belca se je pojavilo ugibanje, ali
mogoče na pretočnost vplivajo tudi človeški dejavniki, predvsem pa raba
vode za namakanje vrtov in kmetijskih površin.
V letu 2015 je bila na pobudo krajanov ustanovljena delovna skupina za ohranitev potoka
Belca. Namen skupine je opozarjati na težave
pretočnosti potoka in informirati krajane o problematiki. Največji problem predstavlja smrad
odpadnih voda, predvsem v sušnih obdobjih,
ko je struga suha oz. ima potok zelo slabo pretočnost. V letu 2016 je bila pretočnost potoka
praktično 100-odstotna vse leto, letos pa je bila
struga v delu Predoselj suha približno četrtino
leta.
Predvidevanja o vzroku, da Belca predvsem
v delu Predoselj ne teče, so bila različna. Po
opazovanju struge je delovna skupina prišla do
predvidevanja, da je ponor v delu, kjer Belca
priteče v Predoslje, tako velik, da praktično vsa
voda izgine v podzemne kanale. Glede na to,
da je delovanje podzemnih voda na tem delu
verjetno zelo aktivno, nastane problem v času,
ko je padavin malo oz. v Predoslje ne priteče
dovolj vode, da bi bile podzemne vode napolnjene, s tem pa bi se omogočilo, da površinske
vode nadaljujejo pot po strugi.
Med opazovanjem struge se je pojavilo ugibanje, ali mogoče na pretočnost vplivajo tudi
človeški dejavniki, predvsem pa raba vode za
namakanje vrtov in kmetijskih površin. Posamični odvzemi vode, ki se dogajajo, po mnenju delovne skupine ne predstavljajo večjega
vpliva na pretočnost, močno pa lahko vplivajo zajezitve struge. V primeru, da se voda na
določenem delu struge zajezi (vodni zadrže-

valniki), to lahko predstavlja manjši pretok
naprej po strugi in posledično do Predoselj
lahko priteče premalo vode, da bi napolnila
podzemne kanale.
Za odvzem vode na potoku Belca je treba
pridobiti vodno dovoljenje, kot to področje
ureja Zakon o vodah (5. točka prvega odstavka 125. člena ZV-1). Na podelitev vodnih pravic vplivajo tudi naslednja določila: Zakon o
sladkovodnem ribištvu, Zakon o ohranjanju
narave, Uredba o Qes (ekološki sprejemljiv
pretok), Uredba o NUV, upoštevati pa je treba
tudi obstoječa, že podeljena vodna dovoljenja.
Podatke nam je posredovala Direkcija Republike Slovenije za vode. Za vsakršno rabo vode
je torej treba pridobiti vodno pravico, predvsem
pa z njo ni dovoljeno trgovati ali se kakorkoli
finančno okoristiti. Več podatkov lahko pridobite na http://www.dv.gov.si/si/, kjer so tudi
objavljeni obrazci in vloge.
Z zagotavljanjem dobre pretočnosti se lahko
v veliki meri izognemo presuševanju struge. S
planirano izgradnjo kanalizacijskega omrežja
se bomo znebili nemalokrat neznosnega vonja
po fekalijah, ki so žal še vedno prisotne in smo
za njihov izpust v prvi vrsti krivi sami. Vse
krajane naprošamo, da sami naredijo, kar je v
njihovi moči, za dobrobit potoka, predvsem pa
v sušnih obdobjih ne izrabljajo potoka za lastno korist, vsaj v tolikšni meri, da zagotovimo
normalno pretočnost skozi obe vasi Suha in
Predoslje. KS Predoslje, foto: Tina Dokl

V letu 2016 je bila pretočnost potoka Belca praktično 100-odstotna vse leto, letos pa je bila struga v delu
Predoselj suha približno četrtino leta.

Naj bo praznovanje mirno
Božičnih in novoletnih praznikov si še
vedno marsikdo ne zna predstavljati brez
uporabe pirotehničnih sredstev. Njihovi
uporabi pirotehnike se je sicer najbolje
kar upreti, če pa vam to že ne bo uspelo, pa
bodite pri tem ne samo previdni, ampak
tudi obzirni, saj je pokanje za mnoge
neprijetno, jim vzbuja strah in nelagodje. Poleg tega so zaradi uporabe glasnih
pirotehničnih izdelkov preplašene tudi
živali, vedno pa obstaja tudi nevarnost
za premoženje. Opozoriti je treba, da je
uporaba pirotehničnih sredstev kategorije 1 z učinkom poka dovoljena le od 26.
decembra do 2. januarja. Mladoletniki od
14. leta starosti jih lahko uporabljajo le pod
nadzorom staršev ali skrbnikov. Prodaja,
posest in uporaba pirotehničnih izdelkov
kategorije 2 in 3, katerih glavni učinek je
pok (npr. petarde), je povsem prepovedana, z izjemo tistih ognjemetnih izdelkov
kategorije 2, ki predstavljajo majhno
nevarnost in povzročajo nizko raven hrupa in so namenjeni uporabi na omejenih
območjih na prostem. Tipični izdelki so
rimske svečke, majhna ognjemetna kolesa, bengalične bakle, baterije in kombinacije, rakete ipd. Te izdelke lahko mladoletniki do 16. leta starosti uporabljajo le pod
nadzorstvom staršev ali skrbnikov. Policisti še opozarjajo, da je prepovedana tudi
predelava pirotehničnih izdelkov, vsaka
nepremišljena, neprevidna in objestna
uporaba pirotehničnih izdelkov pa lahko
povzroči tudi telesne poškodbe (opekline,
raztrganine rok, poškodbe oči itd.). S. Š.

Vlomilci so vedno na preži
V času božično-novoletnih praznikov se
mnogi odpravijo na krajše počitnice, zato
policija opozarja in svetuje, da svoje domove pred odhodom ustrezno zavarujete pred
vlomilci. Zaklenite vrata in zaprite okna,
vklopite alarmno napravo, če jo imate,
ključev pa ne puščajte na »skritih mestih«,
kot so nabiralniki, predpražniki, cvetlična
korita ... Prav tako doma ne puščajte dragocenosti in denarja, o svoji odsotnosti pa
ne puščajte sporočil na telefonskem odzivniku, na listkih ali z objavami na socialnih
omrežjih (npr. Facebook). Poskrbite, da bo
videti, kot da je nekdo vedno doma, pri tem
pa za pomoč poprosite soseda ali prijatelja,
ki naj vam redno prazni poštni nabiralnik
(dostavo časopisa odpovejte), dviguje rolete
in občasno parkira svoje vozilo na vašem
dvorišču. Obstaja tudi možnost vgradnje
časovnih stikal za samodejno prižiganje
luči. Doma parkirana vozila zaklenite ter
varno shranite dokumente in ključe, ne
puščajte orodja ali lestev v okolici hiše …
Ob dvigih gotovine na bankomatu ali v
banki bodite pozorni na sumljive osebe v
okolici, na svojo denarnico pa pazite tudi,
če se udeležite javnih prireditev.
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Vas Suha prihodnje leto praznuje

Suha bo skozi celo leto 2018 praznovala 730. obletnico prve omembe vasi v pisnih virih leta 1288.
Napovednik dogodkov ob praznovanju 730-letnice Suhe:
1. Predstavitev knjige o Suhi v Gasilskem domu in razstava starih fotografij vaščanov – 3. marec 2018
2. Glinene tablice s hišnimi imeni – april 2018
3. Tematska tržnica Suhe v Kranju (sodelujejo vaščani s svojimi domačimi izdelki in gostilna Krištof) – 26. maj 2018
4. Piknik z družabno-kulturnim srečanjem za vse vaščane in bivše
vaščane z družinami – 25. junij 2018
5. Razstava na temo »Suha 730 let« v kranjski knjižnici – 30. junij
2018 – celo poletje
6. Gledališka predstava v KUD Predoslje – julij 2018
7. Blagoslov restavriranega gotskega kipa sv. Marije z Jezusom v cerkvi
na Suhi, na smejno nedeljo – 26. avgust 2018
8. Tematsko predavanje v Gorenjskem muzeju: Predstavitev baročnih
oltarjev v cerkvi sv. Štefana – oktober 2018
9. Zaključek prazničnega leta s Zoisovimi dnevi, pohod z baklami od
Predoselj do Suhe in na koncu koledniki – december 2018

O zgodovini vasi Suha skozi stoletja
Domneva se, da je vas nastala ob kolonizacijah v 9. in 10. stoletju s
krčenjem gozdnih površin ter tako s pridobivanjem rodovitne zemlje.
Suha je obstajala, ko okoliških vasi še ni bilo. V 12. stoletju je bila Suha
ortenburška posest. V tem času je obsegala 17 kmetij. Da je bila vas
Suha že zgodaj obljudena in naseljena, kaže listina iz leta 1288, kjer
zasledimo, da je goriški grof Manjhard podaril neko hišo na Suhi, ki
je s tlačani vred prešla v lastništvo grofu Udariku Heunburgu. Suha je
v tem obdobju spadala pod nakelski urad. Leta 1418 so Ortenburžani

izumrli, tako da je večina zemljiških gospostev severno od Save prešlo v
roke Celjskih grofov. Kmečki stan se je v tem času krepil, ker so kmetje
bili oproščeni vsake tlake (ročne, vozne in tovorne). Po smrti zadnjega
Celjana Ulrika II. leta 1456 pa so se stvari začele obračati na slabše. Celjsko dediščino je prevzel Habsburški cesar Friderik III, ki pa je območje
nakelskega urada dal v zakup rodbini Egkh, ustanoviteljici brdskega
gospostva. Že leta 1484 so se podložniki bridko pritožili, kako brezsrčno
jih novi gospodje gonijo na tlako. Kmetom so povišali dajatve in zopet
zahtevali vse vrste tlake. Vaščani so do 16. stoletja po vodo hodili v reko
Kokro. Jurij pl. Egkh je v prvih letih 16. stoletja zgradil velik grad Brdo.
Prav tako je uredil vse tri ribnike na Brdu. Zvezati je dal potok Vršek,
ki je tekel v neposredni bližini gradu Brdo, s sistemom Belce na severu.
To so naredili tako, da so v bližini Bele napravili jez in prekopali zvezo
proti Suhi, tako da je Belca poganjala takratne mline in stope. Suha je v
16. stoletju imela 13 hub. Sušani so skozi stoletja doživeli visoko starost,
marsikdo sto let, število prebivalcev pa se je gibalo vedno okrog dvesto.
Prav tako pa je imela Suha svojo knjižnico in vaščani so prirejali gledališke predstave. Nekateri vaški običaji pa so se ohranili vse do danes.
Primeroma je priložena fotokopija originala iz knjige Annotation Confirmatiorum in Parochia Hoffleinensti iz leta 1742 na dan 12. marca, na
gregorjevo, ki jih je pisal beneficij Petro Grosssel (na naslednji strani).
V tistem času je Suha spadala pod Preddvorsko faro. Iz priložene listine
se da razbrati dohodke Sušanov, ki so jih dajali Preddvorski cerkvi. Ti
dohodki so bili milodarji, zrnje, denarna darila, določeno število kron
za žito, za vzdrževanje, za pomočnike, za verouk, za olje … Spodaj so
podpisani Sušani: Gregorius Scheng, Martinus Umekh, Lukas Schumer,
Lukas Koschir … (A. Erzar Žepič, Suha skozi stoletja, 1992, stran 55).
Alenka Erzar Žepič

Skupaj združimo
novoletne želje tako,
da bo vse Ëisto
in nam bo lepo.
SreËno 2018

www.komunala-kranj.si
BEL-1046/17
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Društva

Za predoseljske gasilce uspešno leto
Ob nešteto dejavnostih v domačem kraju so bili gasilci PGD Predoslje uspešni tudi na tekmovanjih.

... in člani A.

Na državno tekmovanje so se uvrstile članice A ...
Mesec oktober so člani Prostovoljnega gasilskega društva Predoslje (PGD) posvetili požarni preventivi in obveščanju krajanov o nevarnostih požara. Poleg vseh dejavnosti, ki jih
opravljajo v vasi Predoslje, so namenili posebno pozornost pregledu hidrantnega omrežja,
očistili dostope do vodnih virov ter v sodelovanju z Gasilsko reševalno službo Kranj organizirali pregled gasilnikov za gospodinjstva. Pripravili so tudi dan odprtih vrat, kjer so si lahko
vsi krajani ogledali prikaz uporabe gasilnika,
gasilski dom in prenovljeno orodišče.
Ob vseh dejavnostih v domačem kraju pa so
bili uspešni tudi na tekmovalnem področju. Na
Kokrici so na 27. memorialu ustanovnih članov
PGD Kokrica članice dosegle 2. mesto in člani 3. mesto, teden dni kasneje na tekmovanju
Gasilske zveze Mestne občine (GZ MO) Kranj
pa naslednja mesta: pionirji 2. mesto, člani A 1.
in 4. mesto, člani B 3. mesto, članice 1. mesto
in veterani 1. mesto. V soboto, 10. junija, so
članice nadaljevale tekmovanja in se udeležile
gasilskega tekmovanja članic in članov za 15.
memorial Ernesta Lombarja ml. v Križah, kjer
so dosegle odlično 1. mesto. Prvo julijsko soboto so člani na nogometnem turnirju v organizaciji GZ MO Kranj ponovno premagali vse nas-

protnike in vnovič osvojili turnir. Tudi v vročih
poletnih dneh so nadaljevali z uspehi, saj so
veterani na srečanju veteranov GZ MO Kranj
na Podblici zasedli 2. mesto. Ekipa članov se je
tradicionalno udeležila tudi 12. tekmovanja za
memorial Marjana Katrašnika v Besnici, kjer
so si v težkih vremenskih razmerah priborili
odlično 5. mesto. V začetku oktobra so pionirji
na regijskem tekmovanju v Šenčurju zasedli
10. mesto. V istem mesecu so na regijskem tekmovanju v Naklem nastopile tudi ekipe članov
A, članov B, članic A in veteranov. Odlično
pripravljenost so ponovno pokazale članice, ki
se jim je z osvojenim 2. mestom prvič uspelo
uvrstiti na državno tekmovanje, ki bo potekalo
naslednje leto v Gornji Radgoni. Ponovno je
svoj renome, kljub pomanjkanju vaj, upravičila
ekipa članov A, ki se ji je s 3. mestom še tretjič
v zadnjem desetletju prav tako uspelo uvrstiti
na državno tekmovanje. Za uspešen zaključek
tekmovalnega leta pa je z odličnim rezultatom
poskrbela ekipa članov A, ki je na tekmovanju
v spajanju sesalnega voda (SSV) za 5. memorial Mirana Bogataja v Sovodnju in dosegla 3.
mesto.
Člani in članice so se 21. oktobra udeležili
3. gasilskega pohoda na Sv. Lovrenc nad Baš-

ljem. Pohod je bil poleg druženja namenjen tudi
ohranjanju kondicije, saj so se gasilci iz gasilskega doma v Predosljah do cilja odpravili kar
peš. Poleg vseh naštetih aktivnosti pa so tudi
trikrat intervenirali na poziv Regijskega centra
za obveščanje Kranj. Gasilsko intervencijo so
imeli v Predosljah, ko je voda ogrožala hišo, v
trgovskem centru Qlandia Kranj, kjer je zagorelo, ter v Bitnjah, kjer so pomagali pri iskanju
pogrešane osebe.
»Radi bi vas opozorili še, da je december čas
prazničnega razpoloženja in hkrati čas, ko na
nas, pogosto zaradi neprevidnosti drugih ali
nas samih, prežijo številne nevarnosti. Požari,
ki jih lahko zanetijo rakete ter nepravilno odvržene petarde, niso redki, z večjo previdnostjo
pa jih lahko preprečimo.«
Ob koncu vsakega leta poteka ocenjevanje
delovanj gasilskih društev v GZ MO Kranj;
pregledajo in ocenijo delo društva preko celega
leta na vseh področij gasilstva. PGD Predoslje
je tako kot večino zadnjih let doseglo zavidljivo drugo mesto med šestnajstimi društvi, ki
delujejo v okviru GZ MO Kranj, kar je bil zelo
dober razlog za veselje. Vsem svojim članom
in vam, bralcem, pa želijo tudi vesel božič ter
sreče in zdravja v letu, ki prihaja.

Pomagajmo reševati življenja
Krajevna organizacija Rdečega križa Predoslje (KORK) pripada eni
največjih človekoljubnih organizacij na svetu. Rdeči križ, ki od leta
1953 deluje tudi v Sloveniji, po uspešnosti sodi v sam evropski vrh.
Tudi v KORK Predoslje Suha smo bili uspešni na različnih področjih. Konec januarja smo imeli krvodajalsko akcijo v Splošni bolnišnici
Jesenice. Dne 15. aprila smo v kulturnem domu Predoslje organizirali
meritve krvnega tlaka in sladkorja. Junija smo kupili nov defibrilator
in ga namestili na OŠ v Predosljah. Nameščen je pri vhodu v osnovno
šolo in je tako dostopen vsem, ki bi ga potrebovali. Za vse zaposlene,
učitelje in učiteljice iz OŠ Predoslje se je izvedel tudi tečaj usposabljanja za uporabo defibrilatorja. V septembru smo imeli terensko krvoda6

jalsko akcijo na Kokrici, 26. oktobra pa je bil organiziran humanitarni
koncert na Planini v Kranju. Celoten znesek je bil namenjen ljudem v
stiski, za nakup prehranskih paketov in za plačilo položnic.
V letu 2018 bomo organizirali tečaj usposabljanja za uporabo defibrilatorja za krajane Predoselj in Suhe. Organiziranih pa bo tudi nekaj terenskih krvodajalskih akcij. Redni krvodajalci boste prejeli vabila, ostali, ki
bi radi darovali kri, pa bodite pozorni na obvestila v lokalnih medijih in
na plakate, ki bodo izobešeni na oglasnih deskah v Predosljah in na Suhi.
V prihajajočem letu vam KORK Predoslje Suha želi, da živite polno
življenje, uživate zdravo hrano, ste veliko na svežem zraku in se imate
med seboj radi. Srečo Jerman

Februarja novo gasilsko vozilo

Društva

Novo gasilsko vozilo nam bodo dobavili z zamudo, in sicer februarja prihodnje leto.
V začetku leta 2017 je Prostovoljno gasilsko
društvo Suha aktivno začelo s pripravami na
novo gasilsko vozilo. Skupaj z Gasilsko zvezo
Mestne občine Kranj (GZ MOK) smo pripravili razpis, na katerem je bilo izbrano podjetje
WISS iz Poljske. Novo vozilo naj bi prišlo do
15. decembra, vendar bo zaradi težav z dobavo
podvozja dobavljeno 24. februarja 2018.

V mesecu aprilu smo aktivno začeli z delom
po točkovniku GZ MOK in se s tremi ekipami
udeležili orientacijskega tekmovanja v Mavčičah. Sodelovali smo na 27. memorialu ustanovnih članov PGD Kokrica z dvema desetinama.
Konec meseca maja pa smo se udeležili tekmovanja GZ MOK na Laborah z desetino pionirjev. V mesecu juniju smo se pridružili gašenju
trgovskega centra Qlandia Kranj. Sledilo je še
srečanje članic na Trsteniku, udeležili smo se ga

z dvema ekipama članic, ekipa članic pa je dosegla 2. mesto. Na dan državnosti smo organizirali kolesarjenje in piknik za vaščane Suhe. Ekipa
članov se je v juliju udeležila nogometnega turnirja na Kokrici. Ob koncu leta smo pripravili
pregled gasilnikov za krajane Suhe. V prihajajočem letu nas čaka prevzem novega vozila.
Vaščanom in vaščankam ob koncu leta želimo obilo sreče in zdravja v prihajajočem letu.
Na pomoč! NO in UO PGD Suha

Za pestro preživljanje starosti
V Društvu upokojencev Britof - Predoslje smo največjo pozornost posvetili aktivnostim,
s katerimi smo skušali članom polepšati starost.
Tudi v letu 2017 smo v Društvu upokojencev Britof - Predoslje nadaljevali že utečene dejavnosti. Redno uvedemo kakšno novo aktivnost,
kot je bila letos vadba Gibljiva starost, kjer je vaditeljica Maja Benedičič poskrbela, da smo razgibali vse dele telesa, kar ugodno vpliva tudi
na delovanje naših notranjih organov. V našem programu sta na sporedu dve ali več aktivnosti vsak delovni dan. S programom seznanimo
člane na zboru članov, kjer z veseljem vključimo tudi nove predloge in
pobude. O aktivnostih člane prizadevno obveščajo naše poverjenice.
Največjo pozornost smo posvetili aktivnostim, s katerimi smo skušali članom polepšati starost. Poudarek smo kot običajno dali dejavnostim, s katerimi smo članom zagotovili čim bolj pestro in aktivno
preživljanje prostega časa in s telesnimi aktivnostmi tudi pripomogli k
ohranjanju njihovega zdravja. Izvedli smo večino planiranih pohodov.
Obiskali smo planine in tudi doline na Primorskem in Gorenjskem.
Tudi izleti, ki smo jih pripravili vsak mesec, so bili dobro obiskani, saj so bili avtobusi polni. Za tri dni smo se podali v Banjaluko z
okolico in odšli v dolino Neretve obirat mandarine. Zanimivi so bili
tudi enodnevni izleti v Slavonijo, v deželo Martina Krpana pa tudi na
Veliki Klek, na Višarje, martinovanje, združeno z deželo kozolcev,
in drugi izleti. Konec leta se bomo odpravili še na ogled živih jaslic
v Postojnsko jamo. Ker nam je na pomoč priskočila Mestna občina
Kranj, ki nam je finančno pokrila del naših dejavnosti, so bile nekatere
dejavnosti še lažje dostopne našim članom.
Večino prevozov je opravil naš prevoznik Rozman bus, ki nas je v
drugi polovici maja že četrto leto popeljal na delovno akcijo na Dugi
otok. V njegovi organizaciji smo tudi letovali na otoku Murter.

Tudi kulture nismo zanemarili. V letnem gledališču Studenec smo
si ogledali opero Nabuco in igro Divji lovec. Poleg tega smo kar
nekajkrat kot gledalci sodelovali na snemanjih oddaje RTV Slovenija
Slovenski pozdrav. Na srečanjih se nam pogosto pridružijo tudi naše
Britofške frajle.
Kot vsa leta smo se udeležili tudi Festivala za 3. življenjsko obdobje
v Ljubljani in srečanja upokojencev Gorenjske v Žirovnici.
Ne predajamo se zgolj uživanju, ampak smo poskrbeli tudi za humanitarne dejavnosti. Bolne in starejše od 80 let smo peljali na lep izlet v
Bohinj in Radovljico. Obiskali smo tudi svoje člane v domovih za starejše. Osemdeset in devetdesetletnike povabimo na srečanje v bližnjo
gostilno, ki se ga z veseljem udeležijo in se med seboj pogovorijo. Več
kot četrtino naših članov (bolne in starejše od 80 let) bomo obiskali pred
novim letom na domovih, jih obdarili in jim zaželeli zdravja in sreče v
novem letu.
V sodelovanju s KS Predoslje smo prenovili društveno sobo, kjer se
zbirajo šahisti in ženske za ročna dela.
Tudi letos smo dobro sodelovali s PZDU Gorenjske in ZDUS.
Vse te dejavnosti organiziramo in opravljamo vsi v društvu prostovoljno
in veseli smo, če naletijo na dober odziv. S tem bomo nadaljevali tudi v
prihodnjem letu z željo, da bi se nam pridružilo čim več članov. Z veseljem
bomo sprejeli tudi vsakega novega člana.
Pri uspešnem delu nam pomagata KS Britof in KS Predoslje, vključno z društvi obeh krajevnih skupnosti, za kar se jim zahvaljujemo. Ob
prihajajočem novem letu želim vsem čim več zdravja, medsebojnega
razumevanja in vsega lepega. DU Britof - Predoslje
7
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Letos na turneji na Portugalskem

Leto folklorista ne mine, ne da bi se odpravil na turnejo. Pot nas je letos vodila na Portugalsko, v Lamego. Bilo
je vroče, živahno, raznobarvno, prepleteno s kulturo drugih narodov, plesno razgibano in geografsko zanimivo.

Ste se kdaj vprašali, kakšen je občutek, ko si nadeneš narodno nošo,
obuješ visoke škornje in na glavo povezneš klobuk? Ali pa, ko oblečeš
pisan predpasnik čez krilo, katerega postavo ti lepo poudari spodaj oblečena »untra«, in si iz las spleteš dve kiti? Folkloristom Folklorne skupine
Iskraemeco je ta občutek dobro poznan, pa vendar se zdi, da je vsakokrat
drugačen in poseben.
Kolikokrat je bilo treba letos oprati oblačila, kolikokrat zloščiti čevlje
in kolikokrat zavezati zavijačko, ne znamo povedati. Vemo pa, da je vsako nošenje pred tem predstavljalo ponos in zanos, da se lahko predstavimo v tako bogati oblačilni dediščini, zaplešemo, zapojemo in zaigramo.
Tako kot pretekla leta smo imeli tudi v letošnjem pestro folklorno doga-

Pisateljica, pesnica in
prevajalka Milanka
Dragar je nedavno
izdala knjigo Dediščina
molka. V njej na
osnovi pričevanj in
dokumentarnih virov
piše o množičnih
pobojih Slovencev in
Hrvatov v Crngrobu
in hrvaških otrok v
Matjaževi jami pri
Pevnem maja 1945.
Tem ljudem ni bilo
nasilno odvzeto le
življenje, ukraden jim
je bil tudi grob, pravi
avtorica, ki je pred leti
raziskovala tudi zločine
v Srebrenici.

161 strani, 190 x 255 mm, mehka vezava
Knjigo 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
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janje. Zadnje dni starega leta (2016) smo nastopili na zaključku Zoisovih dni, kjer smo skupaj z glasbenimi prijatelji popeljali obiskovalce v
praznični čas, ki ga najraje preživljamo v krogu svojih družin. S svojim
nastopom smo razveselili tudi uslužbence na dveh prednovoletnih zabavah in jih naučili nekaj pravih plesnih korakov.
Mesec februar ali mesec obsežnega kulturnega praznovanja smo tudi
sami začinili s kratko predstavo Poet podobo na ogled postavi, ki smo
jo izpeljali v Mestni knjižnici Kranj. V program smo vpletli pesnikove
pesmi, njegovo življenje in prikazali ples takratnih ljubljanskih deklet
in fantov. Na koncu smo se posladkali še s figami, ki so bile stalnica v
doktorjevih žepih.
Preostanek zime in spomladi smo nadaljevali s snemanjem različnih
zabavnih oddaj in videospotov, z udeležbo na folklornih revijah, na katerih si je otroška skupina zaslužila nastop na regijskem srečanju na Bledu,
sodelovali smo na koncertu slovenske popularne glasbe v Cankarjevem
domu v Ljubljani, večkrat pa smo presenetili tudi kakšnega slavljenca
ali slavljenko.
V mesecu maju smo izpeljali že XIV. mednarodni otroški folklorni
festival (FOS) in poleg slovenskih skupin gostili še mlade nadobudne
plesalce iz sosednje Hrvaške in iz Slovaške. Znanje in izkušnje so se
izmenjale, razkazali smo jim lepote Gorenjske, stkala so se prijateljstva
in predvsem je zrasla želja, da se ponovno srečamo. Morda že v prihajajočem letu. Kdo ve?
Čas toplih junijskih dni smo izkoristili za obisk Nürnberga v Nemčiji,
kjer smo sodelovali na slovenskem dnevu, ki je postregel z odličnimi
domačimi dobrotami in okusno kapljico, slovenskimi izdelki, predstavitvijo naše domovine in zelo zavednimi izseljenci, ki so Slovenijo ohranili v svojih srcih. Iskreno veselje ob petju domačih pesmi je marsikoga
izmed nas ganilo.
Seveda leto folklorista ne mine, ne da bi se odpravil na turnejo. Pot
nas je letos vodila na Portugalsko, v Lamego. Bilo je vroče, živahno,
raznobarvno, prepleteno s kulturo drugih narodov, plesno razgibano in
geografsko zanimivo. Poleg nastopov, ki jih ni bilo malo in je bil vsak
od njih tudi pomemben, saj smo se želeli predstaviti v najboljši luči, smo
imeli čas za raziskovanje okolice, bogate kulturne dediščine in učenje
portugalščine. Seveda ni manjkalo niti prigod, zaradi katerih se še danes
nasmejimo.
Ko se je bližal jesenski čas, smo zopet začeli pridno ustvarjati in snovati
nove koreografije. Udeležili smo se Avsenikovega festivala v Begunjah,
sodelovali pri zasaditvi žlahtne Prešernove vrtnice v Kranju, vsi skupaj
pa smo bili ponosni, da je članica skupine Maja Zupan postala najlepše
dekle v Sloveniji.
Obljubljamo, da tudi v prihodnje ne bomo počivali in bomo širili svoja
znanja na vseh področjih folklore, vam pa želimo lepe in mirne praznike
ter obilo dobre volje, plesa in petja v letu 2018.
Marija Šenk, predsednica

Društva

Največji dogodek koncert Pa se sliš'
Življenje kulturnikov je pestro, od januarja do konca decembra ne počivamo.
Takoj po novem letu smo v Kulturno umetniškem društvu Predoslje pripravili kulturni
program ob Prešernovem dnevu. Romantičen
naslov Dvojina je ponudil glasbo, ples in poezijo, ki so nas popeljali od prve zaljubljenosti
preko ljubezenskih težav do globoke in zrele
ljubezni. Program je sestavila Simona Vreček Šavs in ga s Sebastijanom Sajovicem tudi
povezovala. Nastopili so naši člani, povabili pa
smo tudi goste, in sicer Trio Mak, Folklorno
skupino Iskraemeco, plesalko Evo Pirnat ter
sopranistko Majo Logar.
Otroška skupina je v pomladanskem in jesenskem času še nekajkrat razveseljevala otroke
s predstavo Sneguljčica. V začetku oktobra pa
so začeli pripravljati novo predstavo. Tokrat
se je med režiserje našega društva na novo
podpisala Nika Logar, ki je pod mentorstvom
Jane Ovsenik zrežirala predstavo »Od kod si,
kruhek?«. Zgodba govori o simpatični deklici
Ani, ki v žemljici najde zlat prstan. Ana skozi
predstavo išče lastnika. Potuje po poti, ki jo je
opravil kruh, od trgovca preko peka in mlinarja
do kmeta. Spotoma se nauči tudi peči kruh. V
glavni vlogi se je odlično znašla Minka Kolenc,
poleg nje pa so zaigrali še Ana Križaj, Špela
Sušnik, Eva Logar, Anja Zelnik, Neža Kveder
in Matic Korenjak. Premiero so pripravili ob
prihodu Miklavža, ko so dvakrat napolnili
domačo dvorano. Zdaj pa že pridno razveseljujejo otroke ob prihodu Miklavža in Božička od
Jesenic do Ljubljane.
Največji kulturni dogodek letošnjega leta
je bil poletni koncert Pa se sliš'. Že nekaj let
je zorela ideja, da bi v čudovitem ambientu
župnijskega posestva pod zvezdnatim nebom
predstavili naše znane krajane. Tiste, ki živijo
z glasbo in za glasbo, ter tiste, ki jim je glasba
velik hobi. Ideja je dozorela in v toplem avgu-

Miklavž in otroška predstava

Poletni koncert Pa se sliš'
stovskem večeru so tribune na prizorišču pokale po šivih. Poslušalci so uživali ob petju mlade pevke Tise Bokun, basista Grega Žiberta,
sopranistk Maje Logar in Mateje Grašič. Glasbenike je s klavirjem spremljala Mojca Ančimer. Nastopila so tudi dekleta iz Tria Mak ter
harmonikar Rok Perhavc. Vrhunec večera pa
je bil nastop osrednjih gostov mezzosopranistke Barbare Kozelj in basista Petra Martinčiča.
Barbara je vsestranska glasbenica, ki živi v
Amsterdamu, nastopa pa po odrih širom Evrope in drugod po svetu. Na odru se ji je pridružil
tudi odličen basist Peter Martinčič, stalni član
ansambla in priznani solist SNG Opera in balet

Ljubljana, ki pogosto nastopa tudi v tujini. Program smo popestrili tudi člani našega društva z
recitacijami in odlomkom iz predstave Lumpacivagabund. Skozi koncert sta nas vodila Simona Vreček Šavs in Sebastijan Sajovic.
Eden izmed poslušalcev je po koncertu dejal,
da Predoslje niso le vas z razgledom, pač pa
tudi s talenti. In to z mnogimi.
Kudovci smo se dvakrat odpravili na izlet.
Otroška skupina je junija obiskala Muzej iluzij
v Ljubljani ter Čateške toplice. Odrasli člani
pa smo imeli izlet sredi novembra. Pot nas je
vodila v Prekmurje in na Goričko. Po ogledu
Vinariuma in Plečnikove cerkve v Bogojini
smo spoznavali predvsem lokalne pridelovalce. Sprehodili smo se skozi Tropski vrt, obiskali Luštovo trgovino in čokoladnico Passero,
preizkusili vina v vinski kleti Marof ter sadne
likerje in marmelade pri Fickovih.
Letošnja prejemnica Zoisove plakete je naša
članica Simona Vreček Šavs. Simona je predana odrskim deskam že od najstniških let. Videli smo jo v predstavah Veriga, Krivoprisežnik,
Kaznovani soprog, Pokvarjeno in Pridi gola na
večerjo. Pravi, da ji je bil največji izziv vloga
Ljubice, duševne bolnice, v Jančarjevi predstavi Veliki briljantni valček. Za vlogo Lenčke v
Finžgarjevi drami Razvalina življenja pa je leta
2007 na festivalu Gorenjskih komedijantov v
Dobu pri Domžalah prejela nagrado za najboljšo glavno žensko vlogo. Simona je tudi odlična
recitatorka in povezovalka programov na naših
proslavah ali koncertih.
Z idejami in načrti smo že usmerjeni v novo
leto in nove projekte.
Tudi vsem vam želimo, da bi v novem letu
imeli veliko idej, dobre volje in bi z ljubeznijo
delali majhne stvari, ki bogatijo življenje vam
in ljudem okoli vas.
Jana Ovsenik, foto: Klemen Korenjak
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Nagovor
ravnateljice
V torek, 28. novembra, je na naši Osnovni šoli Predoslje Kranj potekal tradicionalni predpraznični bazar. Za prijetno
vzdušje so poskrbeli učenci in njihovi
starši, ki so se v velikem številu odzvali
našemu povabilu. S prispevki za dišeče
dobrote in praznične okraske ter voščilnice so starši in drugi obiskovalci obogatili šolski sklad (za nakup igral, II. sklop).
Še enkrat iskrena hvala za donacije. Prav
tako je bil zelo dobro obiskan drugi dobrodelni koncert naše šole, ki smo ga izpeljali 20. decembra, prostovoljni prispevki
pa so bili prav tako namenjeni šolskemu
skladu. Naj še omenim, da v šoli nudimo možnost oddaje prostorov po pouku
pa tudi zunanja kosila za zainteresirane
krajane. V imenu kolektiva šole voščim
vsem krajankam in krajanom veliko
zdravja, sreče, zadovoljstva, uspeha in
še naprej dobrega sodelovanja s šolo in
krajem. Janja Sršen, ravnateljica

Lana Kozelj, 4. r.

Pohod na Sv. Petra
nad Begunjami
Športni dan – pohod na Sv. Petra nad Begunjami: iščemo nove
poti – tkemo nove vezi.

V sredo, 4. oktobra, smo imeli učenci razredne
stopnje športni dan. Prvi in drugi razredi smo se
povzpeli na hrib Sv. Peter nad Begunjami. Kljub
muhastemu vremenu smo se imeli lepo.
In kaj je bilo tisto, kar je navdušilo naše prvošolčke?
Preberite si nekaj utrinkov.
Všeč mi je bila pot navzgor, ker smo hodili po
gozdu. (Jon Roblek)
Najbolj mi je bilo všeč, ko smo prišli na vrh
in je bil lep razgled. (Ela Mubi, Ula Šter, Lovro
Zabret, Amadej Giacomeli)
Spominjam se potočka, ki je šumel, in oslička, ki sem ga božala. (Manca Korenjak)
Najbolj nam je bilo všeč, ko smo božali oslička, ker je bil puhast. (Mark Nograšek, Nejc
Cof, Žan Gorjanc, Liam Weisseisen)

Všeč mi je bilo, ko smo pri koči jedli malico,
saj so bile poleg mene na klopci moje prijateljice. (Meta Korenjak)
Najbolj zabavno je bilo, ko sva s prijateljem
Juretom iz 1. a iskala ključ. (Jure Pajnič)
Fino je bilo na vrhu jesti bombone. (Živa
Sotlar)
Športni dan mi je bil všeč, ker sem odkril v
gozdu veliko novih poti. (Matej Jerše)
Zabaval sem se, ko sem videl tobogane na
vrhu in ko je začelo deževati. (Oskar Nograšek)
Najbolj mi je bilo všeč, ko smo hodili navzdol.
(Anže Kokalj)
Na poti navzdol smo srečali kužka, ki je bil
zelo podoben našemu. (Denis Muljković)

Obisk študenta iz Ruande
V mesecu oktobru se je nam, učencem Osnovne šole Predoslje, v
šolskih klopeh pridružil študent Privat Rutayisire iz Ruande. Z vsakim razredom je bil skoraj cel teden, učenci pa smo ga srečevali med
odmori v knjižnici in na hodnikih, kjer je bil vedno obkrožen z učenci,
ki so se hoteli z njim pogovarjati. Vsakemu razredu je predstavil tudi
svojo državo Ruando in njene običaje, glavno mesto Kigali in še mnoge druge zanimivosti. Pri pouku so mu nekateri učenci prevajali, prepričana pa sem, da se je naučil kar nekaj slovenskih besed, predvsem
med odmori, ko smo ga navdušeni učili osnovne besede slovenščine.
Vmes je na Krvavcu zapadel tudi sneg in naslednji dan nam je navdušeno opisoval, kako se je sankal, nekaterim pa se je pridružil tudi
na športnem dnevu na bazenu ter na Mamutovem teku. Rekel je, da je
bil tudi na Bledu in da mu je bilo zelo všeč. V času njegovega obiska
smo tako mi kot tudi Privat izvedeli veliko novega in pridobili novo
izkušnjo, zato menim, da nam bo njegov obisk še dolgo ostal v lepem
spominu. Brina Sara Kalan, učenka 9. a
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Šport, Šola

Jernej Žižek
zopet državni prvak
Jernej Žižek je v finalu državnega prvenstva v streljanju z malokalibrsko
puško 60 leže postavil nov državni rekord in s tem osvojil prvo mesto.
Nič novega, bi lahko na kratko napisal. Vseeno pa se v Strelskem društvu Predoslje lahko
zopet pohvalimo, da nas je Jernej Žižek ponovno razveselil z naslovom državnega prvaka v
disciplini malokalibrska puška 60 leže. Tokrat
je v rednem delu posegel po četrtem mestu, v
finalu pa je z odličnim rezultatom 245 krogov
postavil tudi nov državni rekord in s tem osvojil
prvo mesto. Zaradi tega dosežka je nedavno na
razglasitvi najboljših strelcev in strelk v Sloveniji prejel bronasto plaketo Strelske zveze
Slovenije, ki jo podeljuje istoimenska organizacija. Čestitamo!

Tudi kadeti z vidnimi rezultati
Vidne rezultate pa so v letošnji sezoni na državnem prvenstvu dosegli tudi naši kadeti. Urh
Dragičević je posamezno navdušil s 7. mestom,
ekipno pa so v postavi Urh Dragičević, Miha
Žibert in Luka Kavčič za las zgrešili stopničke in pristali na nehvaležnem četrtem mestu.

Urh pa se še lahko pohvali s skupno zmago na
medobčinski ligi v kategoriji kadetov s puško.
Seveda smo tudi to sezono sodelovali v drugi
državni ligi z zračno puško in pištolo. Končni
izkupiček – ekipno smo v obeh kategorijah
osvojili 3. mesto, posamezno pa je tudi skupno
3. mesto osvojil Jani Umnik v kategoriji z zračno pištolo.
Naši člani so sodelovali tudi na preostalih
tekmah, ki so organizirane v okviru strelske
zveze, tudi na mednarodnih, vendar vidnejših
uspehov tokrat ni bilo, konkurenca je namreč
zelo močna.
Razvoj in delo v našem klubu gre vsekakor
v pravo smer, sicer pogrešamo v svoji sredini
tudi takšne člane, ki bi se poleg streljanja še
angažirali pri vodenju kluba, saj nam danes žal
to pobere veliko energije in časa, ki bi ga sicer
lahko porabili za samo treniranje in vzgajanje
novih strelcev športnikov.
Torej, srečno in uspešno naprej v prihajajoče
leto 2018! Tajnik SD

Jernej Žižek je z državnim rekordom postal tudi
državni prvak.

Šolska shema Evropske unije

Tinkara Jezeršek, 1. r.

Naša šola se je v letošnjem šolskem letu prijavila v projekt »šolska
shema« Evropske unije. Cilji šolske sheme so: povečanje uživanja
zelenjave, sadja in mleka ter mlečnih izdelkov, povečanje porabe
sadja in zelenjave lokalnih pridelovalcev ter ozaveščenost o kmetijstvu in prehrani. V osnovni šoli imamo učenci poleg šolske malice
na voljo še brezplačen dodaten obrok sadja in zelenjave oziroma
mleka in mlečnih izdelkov. Z izvajanjem šolske sheme smo začeli
v sredo, 4. oktobra. Dodaten obrok sadja in zelenjave bomo imeli
na voljo enkrat na teden ob sredah, razdeljevanje mleka in mlečnih
izdelkov pa bo potekalo enkrat na 14 dni ob ponedeljkih. To bo označeno tudi na jedilniku. Dodatni obroki nam bodo na voljo od šolske
malice naprej v jedilnici; lahko jih bomo vzeli tudi v času rekreativnih odmorov in jih pojedli v jedilnici. Zdi se mi pomembno,
kakšno hrano jemo. Pomembno je, da pojemo dovolj sadja, zelenjave
in tudi mleka in mlečnih izdelkov, seveda od lokalnih pridelovalcev.
Upam, da bomo s projektom šolske sheme nadaljevali še v prihodnjih letih. Jejmo zdravo in spoštujmo hrano! Ema Rozman
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Zadnja

Miklavževanje

Letos smo se srečali v Kulturnem domu Predoslje, kjer so vam najmlajši igralci pripravili
čudovito predstavo. V torek, 5. decembra, pa
sem prišel k vam na domove. Oglašam se vam
z namenom, da vas še enkrat pozdravim in se
vam zahvalim za vse čudovite risbice, darila
in pisma, ki sem jih prejel. Bilo jih je zares
veliko. Vsako leto se z veseljem vračam v to
čudovito malo vasico Predoslje, kjer me pričakuje kup pridnih otrok. Moja zlata knjiga

je vedno bolj popisana z vašimi imeni. Zasluge za to imajo gotovo tudi moji spremljevalci
parkeljni, ki vsake toliko časa kakega otroka
vzamejo v roke in ga naučijo lepega vedenja.
Parkeljni so imeli letos malo dela, zato smo
ga pa mi trije z angelčkoma imeli toliko več.
Sedaj pa odhajam na zaslužen počitek, spanje
in vroč kakav se bosta prav prilegla. Se vidimo
prihodnje leto in pridni bodite, saj veste, da
vas celo leto budno opazujem. Miklavž

Na oratoriju veliko
zabavnih stvari
Tudi v letošnjem letu je v župniji Predoslje potekal oratorij, tokrat z naslovom
Dotik nebes. Udeležilo se ga je 114 otrok,
za katere je skrbelo 38 animatorjev. Kot
vsako leto smo na oratoriju počeli veliko
zabavnih stvari. Že drugi dan oratorija smo
se odpravili na izlet v Žirovnico k jezeru
Završnica. Tam so otroci lovili Kekčeve
junake. Vsak dan smo imeli kateheze, pri
katerih smo animatorji otrokom poskušali
predstaviti Marijo, ki je bila glavni motiv
letošnjega oratorija. Poleg katehez smo
imeli tudi različne delavnice, na katerih
so otroci lahko pokazali svojo kreativnost
in športno nadarjenost. Oratorijski dan
smo vedno zaključili s sveto mašo in spustom zastave. Kot najboljši del oratorija
pa zagotovo lahko štejemo velike igre, pri
katerih otroci tekmujejo skupinsko. Skupina, ki ima na koncu tedna najboljši izkupiček točk, prejme prehodni pokal za prvo
mesto in sladko nagrado. Če si tudi ti želiš
poletnih dogodivščin, se nam pridruži na
oratoriju 2018. Ana Zevnik

Majdini dišeči medenjaki
Testo:
60 dag moke
20 dag sladkorja
20 dag medu
15 dag masla
3 jajca
2 žlički sode
1 žlica začimb za medenjake

VRHUNSKA OKNA ZA VAŠO SANJSKO HIŠO

Zamesimo testo, ki naj počiva čez noč. Na
pekač s peki papirjem polagamo kroglice,
velike za oreh.
Pečemo v ogreti pečici na 180 stopinj Celzija 8 minut. Iz pečice jih vzamemo, ko so
še mehki.
Glazura:
1 beljak, sok pol limone in toliko sladkorja v prahu, da je gosto. Zmešaj z mešalnikom, da je belo.
Ohlajene medenjake s čopičem premaži in
pusti, da se posušijo.
Ti medenjaki so takoj mehki in taki tudi
ostanejo, so zelo dobri.

www.mizarstvo-gorjanc.si
Mizarstvo Gorjanc d.o.o., Predoslje 72, 4000 Kranj, T 04 280 65 01
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Želim vam veliko užitkov ob peki.
Vsem želim lepe praznike in srečno novo
leto 2018! Majda

