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Belca je priloga Gorenjskega glasa o krajevni
skupnosti Predoslje. Prilogo pripravlja uredniš-
tvo Gorenjskega glasa, odgovorna urednica
Marija Volčjak, urednica Suzana P. Kovačič. 
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 4 je priloga 101. številke
Gorenjskega glasa, ki je izšla 19. decembra
2008. Naklada je 450 izvodov. Prejmejo jo vsa 
gospodinjstva v krajevni skupnosti Predoslje. 
Krajevna skupnost Predoslje, Predoslje 34, Kranj

Na naslovnici: Žive jaslice pri cerkvi na Suhi,

foto: Andraž Blaznik

Obnova spomenika 
Konec oktobra so na pobudo Združenja bor-

cev za vrednotenje NOB Britof-Predoslje in s
pomočjo Krajevnih skupnosti Britof in Pre-
doslje obnovili spomenik padlim borcem. Ob
odkritju prenovljenega spomenika so pripra-
vili kulturni program, v katerem so sodelova-
li učenci Osnovne šole Predoslje. Dogodka se
je udeležilo tudi veliko občanov. M. K.

Nova spletna stran
KS Predoslje in Suha predstavlja novo

spletno stran: www.ks-predoslje.si.
Na njej najdete informacije o društvih, ča-

sopisu Belca, fotografije vasi, podatke o raz-
voju vasi in še marsikaj zanimivega. N. W.

Voščilo 
V pričakovanju praznikov skoraj vsak med nami kuje načrte in razmišlja, kako se bo poslo-
vil od starega leta. Prav zanimivo je dejstvo, kako radi se poslavljamo od starega, pa če je
bilo še tako uspešno.

Smo polni ciljev, idej in vizij za prihodnost. V veselje nam je sodelovati pri razvoju vasi in
biti del njene duše, hkrati pa smo ponosni na vse vas, dragi prijatelji, ki nam pomagate in
nas spodbujate pri našem delu in nam vlivate še večjo samozavest ter veselje, ki je bistvene-
ga pomena. Stara modrost nas uči: ”Življenje brez veselja je kot oljenka brez olja”, in res je
tako. Užitek se je leto za letom spominjati prečudovitih trenutkov, ki smo jih skupaj dožive-
li. Zato z upanjem, zaupanjem in pogumom v novo leto!

Ob slovesu od starega leta pa ni lepšega kot topel stisk roke,
dobra misel in želje, ki jih sprejemamo in delimo. 

Naj bodo te želje iskrene, vesele in duhovite, da se bodo
dotaknile tistih, ki so jim namenjene. Naj vam bo novo
leto naklonjeno, polno zadovoljstva, uspehov in tihe sreče.
To vam želimo vsi, ki ustvarjalno preživljamo prosti čas 
v Vasi Predoslje in Suha.

Člani Folklorne skupine Iskraemeco, Kulturnega društva
Predoslje, Prostovoljnega gasilskega društva Predoslje, 

Prostovoljnega gasilskega društva Suha, Društva 
Upokojencev Predoslje, Športnega društva Predoslje, 
Strelskega društva Predoslje, animatorji župnije 
Predoslje in člani sveta krajevne skupnosti Predoslje 

V Predosljah in na Suhi so gostili avtobus izletnikov. / Foto: Matic Zorman

V Predosljah in na Suhi so na martinovo gosti-
li štirideset izletnikov iz štajerskega konca, sku-
paj z domačini jih je bilo pod šotorom pri Kul-
turnem domu približno dvesto. ”Razvoj turizma
v vaseh Predoslje-Suha temelji na predstavitvi
bogate zgodovine kraja. Kratki izlet je zaenkrat
sestavljen iz ogleda posestva Brdo, sprehoda po
pešpoteh do vasi Predoslje, kjer si turisti ogleda-
jo cerkev Sv. Siksta in grobnico rodbine Zois,
nato pa še znamenito cerkvico z lesenim oltar-
jem na Suhi. Na Suhi se jim predstavi tudi eko-

loško kmetovanje in pridelava domače hrane.
Za zaključek se obiskovalcem ponudi Zoisova
pojedina. V dodatni ponudbi je tudi ogled kranj-
skih rovov,” je povedal predsednik Krajevne
skupnosti Predoslje Danilo Šenk in dodal: ”S
skupnimi močmi Krajevne skupnosti, KUD-a
Predoslje, Folklorne Skupine Iskraemeco in ak-
tiva kmečkih žena Suha želimo razviti svojo
blagovno znamko in izoblikovati celostno podo-
bo kraja, s katero bo prepoznavno in konku-
renčno na turističnem trgu.” S. K. 

Turizem na vasi
Izletniki gredo na posestvo Brdo. V Predosljah si ogledajo cerkev 
Sv. Siksta in grobnico rodbine Zois, nato pa še cerkvico na Suhi.
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Član Sveta Krajevne skupnosti Predoslje
Suha Silvo Oblak je letošnje leto strnil v
stavku: ”Kar smo obljubili, smo naredili.”
Kar je zelo pomembno: proračunsko leto bo
krajevna skupnost zaključila v pozitivnih
številkah. 

Letos so bile naložbe Krajevne skupnosti
(KS) Predoslje Suha vredne približno 300 ti-
soč evrov; edino Cesto na Brdo do Predoselj,
ki je urejena s pločniki in kolesarsko stezo, so
financirali iz drugih virov (občinskih, evrop-
skih). ”Razširili smo uvoz do Kulturnega
doma, ob njem pa uredili novo večnamensko
ploščad. V domu so nove sanitarije, pripravlje-
na je dokumentacija za gradnjo prizidka, v ka-
terem bodo nov glavni vhod, turistična pisar-
na, garderobni prostori,” je povedal Oblak.

Obnovili so mostova na Suhi, asfaltirali cesto
na relaciji Ilovka-Predoslje, uredili so bankine
tako v Predosljah kot na Suhi, popravili so
udarne jame na cestiščih na območju krajevne
skupnosti. ”V teh dneh se polagajo telekomuni-
kacijski vodi in izvaja se preplastitev ceste in na
relaciji Orehovlje-Suha. Problem ostaja posta-
vitev optičnega omrežja, vendar to žal ni v pri-
stojnosti naše krajevne skupnosti. Na Telekomu
so nam povedali, da bodo omrežje postavili do

leta 2010, T2 pa tega ne more storiti vse dokler
ne dobi dovoljenja za postavitev večje bazne
postaje v Britofu,” je povedal sogovornik.

Krajevna skupnost Predoslje Suha je že od-
kupila zemljišče za razširitev pokopališča.
”Zahvala za letošnjo ureditev pokopališča gre
prizadevanjem in prostovoljnemu delu članov
pokopališke uprave! Skupaj z njimi ter finanč-
no pomočjo obeh krajevnih skupnosti smo za-
menjali dotrajane betonske robnike na pokopa-
lišču, obnovili sanitarije, postavili nova stojala
za ikebane v poslovilnih vežicah. V naslednjih
letih je poleg širitve pokopališča v načrtu še
gradnja novih žarnih grobov, zamenjava kritine
na poslovilnih vežicah, ....,” je povedal Oblak,
ki kot zelo pomemben dosežek v letošnjem
letu omenja tudi začetek sanacije potoka Bel-
ca, kar je plod sodelovanja med KS, Javnim
gospodarskim zavodom Brdo - Protokolarne
storitve RS ter Agencijo RS za okolje.

Silvo Oblak je še povedal, da so imeli v letu
dni več kot osemdeset dogodkov in da Kultur-
ni dom postaja glaven vir dohodka krajevne
skupnosti. Med večje uspešnejše prireditve pri-
števa Zoisove dneve, Naaaj dan, martinovanje
ter številne praznične dogodke v decembru.

Suzana P. Kovačič

Kar smo obljubili, smo naredili
Kaj je zaznamovalo letošnje leto v krajevni skupnosti? Začetek sanacije potoka Belca, preplastitev cestišč,

obnova kulturnega doma, več kot osemdeset dogodkov, odkup zemljišča za širitev pokopališča, ...

Obnova cest 
Stanje nekaterih cest v Predosljah in na Suhi je bilo še pred časom

precej klavrno. Cesta Orehovlje-Suha je bila prava pustolovščina in
izogibanje globokim luknjam v asfaltu je poskrbelo za marsikatero
nelepo besedo voznikov na račun urejenosti cest. Zato je bil skrajni
čas za njeno preplastitev. V teh dneh se na omenjeni cesti polagajo
telekomunikacijski vodi, preplastitev naj bi bila v tem času že goto-
va. Tako bodo krajani Suhe dobili urejeno cesto in nov telekomu-
nikacijski vod, ki je bil že nujen. 

V zadnjem času smo vaščani lahko opazili spremembe na celot-
nem območju krajevne skupnosti. Urejene so bankine, pokrpane
udarne jame in urejeni najbolj kritični odseki. Za kolesarje, rolarje
in sprehajalce je več kot prijetna nova asfaltirana cesta, ki nas popel-
je prav do Ilovke. Na novo urejene so tudi skoraj vse poljske poti v
KS Predoslje.                                                                     M. K.

Cesta na Ilovko

Pokopališče bodo širili. / Foto: Matjaž Bogataj
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Stanje vodotoka Belca je pereč problem,
ki se ga je postopoma začelo reševati. ARSO
(Agencija Republike Slovenije za okolje in
prostor), KS Predoslje in Suha ter protoko-
larni servis Brdo so zagotovili sredstva, s
katerimi se je lahko začela sanacija potoka
Belca.

Med drugim problematiko potoka predstav-
ljajo ponori, ki se nahajajo med Suho in Predos-
ljami. Vanje odteče veliko vode, zato jo do 
Predoselj skoraj zmanjka. Na ta način se stru-
ga izsuši in ob močnem nalivu lahko pride do
erozije brežine, saj le-ta tako izgubi čvrstost.
”Konec novembra smo zaprli dotok vode, za-
radi sanacije brežine na lokaciji Predoslje 120.
Zgradili smo škarpo in s tem zaščitili stano-
vanjski objekt. V preteklem letu je voda odnes-
la štiri metre brežine,” je o izvedeni rešitvi po-
vedal predsednik KS Predoslje in Suha Danilo
Šenk. V preteklosti so ljudje, ki so uporabljali
vodno silo, redno mašili ponore z vrečami ilo-
vice in tako omilili izgubo vode. Danes, ko so
se mlinska kolesa in žage ustavile, pa ni niko-
gar več, ki bi skrbel za pretok vode, zato se so-
očamo z novim problemom.

Za 45 tisoč evrov rib
Z izgubo vode se poruši tudi ekosistem v po-

toku. Belca je gojitveni potok, zato je v njej ve-
liko rib, ki seveda brez vode ne morejo. ”Po
sanaciji bomo v Belco dali okoli 30 tisoč rib,
in sicer potoško postrv,” o revitalizaciji potoka
pove gospodar ribiške družine Kranj Ožbolt
Zaplotnik. ”Preživelo jih bo le okoli deset od-
stotkov. Problem so v potok speljane odpadne
vode, kmetijstvo v sušnih obdobjih, ko se naen-
krat iz potoka izčrpa nekaj deset tisoč litrov
vode ter kanibalizem med ribjimi vrstami,” o
dejavnikih, ki vplivajo na obstoj rib v Belci,
nadaljuje Zaplotnik. 30 tisoč rib, ki jih bodo
čez približno pol leta dali v Belco, bo v celoti
financiral protokolarni servis Brdo, cena pa bo

znašala okoli 45 tisoč evrov. Glede ponorov je
v dvomih tudi Zaplotnik, saj so za ribe pogub-
ni (tudi za tiste iz Kokre, ker lahko plavajo tudi
proti toku), hkrati pa ribiči niso pristojni za re-
ševanje takega problema. Delno rešitev glede
pretoka Zaplotnik vidi v izgradnji bazena.
”Voda bi se počasi nabirala v njem, tako da
kmetje v sušnih obdobjih ne bi naredili škode z
več deset tisoč litrskim odvzemom.” Ponori so
trn v peti tudi strokovnim službam, saj pred-
stavljajo dvorezni meč. Po eni strani gre za na-
ravni pojav, ki je prisoten od nekdaj, po drugi
strani pa si ne moremo privoščiti izgube poto-
ka in s tem povezanih posledic. Že ob tokrat-
nem nekajdnevnem zaprtju dotoka se je po
vasi širil neznosen smrad in na dnu struge se je
razkrila debela plast fekalij. 

Divji fekalni priključki preprečili
čiščenje struge

Prav zaradi speljanih divjih fekalnih priključ-
kov v Belco je odpadlo čiščenje struge v vasi,
saj vodilni ne vidijo smisla v čiščenju struge, v
katero je napeljana kanalizacija. Vseeno pa so
strugo poglobili in očistili na območjih med
Brdom in Suho, Suho in Predosljami in na ob-
močju med spodnjim pritokom Belce h Kokri
in Predosljami. ”Ne gre si predstavljati, kako
bi bilo, če enkrat vode ne bi bilo več,” pove
Šenk, ”trenutno stanje je na žalost takšno, da
Belca priročno odnaša fekalije in preprečuje
smrad, ki se bi sicer širil iz struge.” Potok Bel-
co bi najbolje rešila kanalizacija, ki naj bi bila
po zakonu zgrajena do leta 2015, vendar pa je
ta datum bržkone utopija, saj vasi Predoslje in
Suha nista v prvem planu izgradnje kanalizaci-
je, zato se ne gre zanašati na tovrstno rešitev
problema. Največ za potok lahko storimo sami
s tem, da naznanimo (lahko tudi anonimno)
nelegalne fekalne priključke. Prijavo lahko po-
sredujete na KS Predoslje in Suha, le-ta ob-

ljublja, da bo naznanilo odstopila pristojnemu
organu. V interesu KS je, da se potok očisti in
znova postane ponos vasi, predvsem sedaj, ko
se Predoslje in Suha razvijata v zanimivi turi-
stični točki. Glede na to, da je potok trenutno v
žalostnem stanju, ne samo fekalije tudi smeti
plavajo v njem, je KS Predoslje in Suha zbrala
sredstva za čistilno akcijo, ki bo potekala v za-
četku leta 2009. Čistilna akcija je bila napove-
dana že nekajkrat v preteklem letu, vendar je
ni bilo mogoče realizirati zaradi pomanjkanja
sredstev in splošnega interesa. ”Pri čistilni ak-
ciji bomo priskočili na pomoč tudi ribiči. Tako
pa lahko pomagamo,” je s pozitivnim pristo-
pom dejal Zaplotnik. Krajevna skupnost Pre-
doslje in Suha upata na čim številčnejšo ude-
ležbo prostovoljcev. O datumu boste obveščeni
na spletni strani www.ks-predoslje.si. 

Nika Weingerl

Sanacija struge Belce
V začetku decembra so potekala sanacijska dela na brežini Belce na lokaciji Predoslje 120. Predvideno je
bilo tudi čiščenje struge, ki pa ni bilo izvedeno v celoti. Z zaprtjem vode je ogromno rib ostalo na suhem.

Čiščenje struge Belce

Gradnja nove škarpe na lokaciji Predoslje 120 Belca zares potrebuje čistilno akcijo.
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Že v začetku decembra so ob tradicional-
nem obisku Miklavža najmlajši igralci pri-
pravili otroško predstavo Mojca Pokrajculja
in presenetili otroke. V božično-novoletnem
času si boste spet lahko ogledali glasbeno
predstavo na prostem Žive jaslice, tokrat v
bližini Kulturnega doma Predoslje, v mest-
nem jedru Kranja ali pri cerkvi na Suhi. Pri-

reditve v sklopu 100-letnice se bodo začele v
februarju 2009. ”Pripravljamo mnogo priredi-
tev. Med drugim novo predstavo na odru Kul-
turnega doma, v gosteh bo priznana gledali-
ška skupina, na akademiji bo sodeloval pri-
znan gledališki igralec, ...,” o predvidenem
programu pove predsednik KUD Predoslje
Sebastijan Sajovic. V poletnih mesecih si bo-

ste lahko ogledali ponovitve uspešnih pred-
stav na prostem; dramo Razvalina življenja
ter burko Lumapcivagabund. ”Pripravo do-
godkov v okviru 100-letnice je prevzel tudi
režiser Iztok Jože Basaj. O tem kdaj in kje se
bodo odvijali, bomo sproti obveščali, da obis-
kovalci ne bodo kakšnega zamudili,” zaključi
Sajovic. Nika Weingerl

Vse najboljše za stoti rojstni dan!
Za Kulturno umetniško društvo Predoslje leto 2009 predstavlja pomemben mejnik. Ob 100-letnici 

pripravljajo vrsto kulturnih dogodkov čez celo leto.

Okno - svetlobe in življenja 

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

Prizor iz otroške predstave Mojca Pokrajculja Glasbena predstava na prostem Žive jaslice
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Mesec oktober so člani Prostovoljnega gasil-
skega društva Predoslje (PGD) posvetili požar-
ni preventivi in obveščanju krajanov o nevar-
nostih požara. Poleg vseh dejavnosti, ki jih
opravljajo v vasi Predoslje, so namenili poseb-
no pozornost pregledu hidrantnega omrežja,
očistili dostope do vodnih virov ter v sodelova-
nju z Gasilsko reševalno službo Kranj (JZ GRS
Kranj) organizirali pregled gasilnikov za go-
spodinjstva. Pripravili so tudi dan odprtih vrat,
kjer so si lahko vsi krajani ogledali prikaz upo-
rabe gasilnika, muzejsko sobo in orodišče. 

Ob nešteto dejavnostih v domačem kraju pa
so bili uspešni tudi na tekmovalnem področju.
V Podblici so na srečanju članic Gasilske zve-
ze Mestne občine Kranj (GZ MOK) dekleta
pometla s konkurenco in osvojile prvo mesto. 

Septembra sta se dve ekipi udeležili gasilske-
ga tekmovanja v spretnostni vožnji v Preddvo-
ru, kjer sta dosegli drugo in četrto mesto.
Samo nekaj dni kasneje pa je v Škofji vasi 
potekalo zaključno pokalno tekmovanje gasil-
ske zveze Slovenije, kjer so člani A osvojili
skupno trinajsto mesto. 

Najmlajši so se udeležili kviza gasilske mla-
dine v Goričah, kjer so dosegli nekaj odličnih

uvrstitev. Mlajši pionirji so zasedli tretje me-
sto, starejši pionirji so osvojili drugo mesto,
mladinci pa so si z zmago pridobili pravico na-
stopa na regijskem tekmovanju v Radovljici.
Na slednjem so starejši pionirji dosegli četrto
mesto, mladinci pa šesto mesto. 

V avgustu sta člana društva Rok Bolka in
Anže Ančimer sodelovala pri odpravljanju ne-
urja na Ptuju. V sodelovanju s PGD Suha smo
organizirali demonstrativno vajo ob krajevnem
prazniku. 

Sodelovali so tudi na Naaaj dnevu, ki ga je
organizirala Krajevna skupnost Predoslje. Ga-
silci so z velikim veseljem sprejeli obisk vrtca,

kjer so lahko najmlajšim razkazali gasilski
dom, jih popeljali z gasilskim vozilom in pri-
kazali, kako se gasi z gasilsko vedrovko. 

Ob koncu leta poteka ocenjevanje delovanj
gasilskih društev v GZ MO Kranj; pregledajo
in ocenijo delo društva preko celega leta na
vseh področij gasilstva. PGD Predoslje so do-
segli odlično drugo mesto med šestnajstimi
društvi, ki delujejo v okviru GZ MO Kranj, kar
je bil zelo dober razlog za veselje. 

Gasilci PGD Predoslje so poskrbeli tudi, da
si odslej lahko ogledate njihovo novo spletno
stran, kjer vas čaka veliko zanimivih vsebin
(www.pgd-predoslje.si). Eva Gašperlin

Za gasilce uspešno leto
Ob nešteto dejavnostih v domačem kraju so bili uspešni tudi na tekmovalnem področju.

”Radi bi vas opozorili še, da je decem-
ber 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.”

V Podblici so na srečanju članic Gasilske zveze Mestne občine Kranj dekleta pometla s konkurenco in osvojile
prvo mesto. Na sliki mentor Slavko Vidmar z zmagovalno ekipo članic.

Čebelarji ČD Britof-Predoslje so z obiskom
v vrtcu skušali informirati otroke o pomenu
čebele za okolje na zabaven način. Podarili so
jim poučno zgibanko Čebelica, moja prijatelji-
ca z nagradno igro ter njihov med. ”Zavedati 
se moramo, da se ozaveščenost o zdravem živ-
ljenju začne že v otroštvu,” je povedal predsed-
nik ČD Britof-Predoslje Jakob Šink. ”Hkrati
želimo preko otrok seznaniti tudi starše o tem,
kako koristen je med, ter vzbuditi skrb za čebe-
lo in zdravo okolje, saj je njihova vloga v nara-
vi nenadomestljiva in nujno potrebna za ohra-
njanje ravnovesja,” je zaključil Šink. Čebelar-
ska zveza Slovenije je za osnovnošolce pripra-
vila polurni dokumentarni film  S čebelo do
medu, v katerem pojasnjujejo vlogo čebel v
naravi, uporabo medu v kulinariki, ljudski 
medicini, kozmetiki itd. Čebelarji ČD Britof-
Predoslje pridelujejo varen in kakovosten med,
brez nezdravih aditivov. Nika Weingerl

Čebelarji so se predstavili v vrtcu
Čebelarska zveza Slovenije je letos že drugič organizirala dobrodelno izobraževalno akcijo En dan med slovenskih

čebelarjev za zajtrk v naših vrtcih. Konec novembra so obiskali tudi vrtec v OŠ Predoslje.
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KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ

Čisto je lepo.

Ločujem odpadke.
Niso vsi odpadki nekaj grdega, umazanega, pač pa so 
surovina za izdelavo novih izdelkov. Z odlaganjem odpadkov
na ekoloških otokih in zbirnih centrih omogočim koristnim
odpadkom, da končajo v predelavi in ne na odlagališču. 

Pred odlaganjem:
● revijam in prospektom odstranim folijo, 
● kartonsko embalažo, tetrapak embalažo in ostalo em-

balažo z veliko prostornino zložim ali raztrgam,
● plastenko izpraznim, stisnem in znova zamašim,
● pri stekleni embalaži odstranim kovinski oziroma plastični

pokrov. Stekleno embalažo odložim v zabojnik za steklo,
kovinski oziroma plastični pokrov pa v zabojnik za plas-
tenke in pločevinke. 

Odgovorno ravnam z nevarnimi odpadki.
● Nevarnih odpadkov nikoli ne odložim skupaj z drugimi

odpadki v običajne zabojnike. Odložim jih ločeno. 
Pripeljem jih v zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov 
ali pa jih oddam v času akcije zbiranja nevarnih odpad-
kov.

● Odpadnega motornega ali jedilnega olja ne zlivam v
kanalizacijo. 

● Zavedam se nevarnosti nepravilnega odlaganja baterij, čistil,
kozmetike, zdravil, barv, lakov, jedilnega in motornega
olja, akumulatorjev, kemikalij, pesticidov, umetnih gnojil,...

Najboljši odpadek je tisti, ki sploh ne nastane.
● Izogibam se nepotrebni embalaži.
● Izogibam se izdelkom za enkratno uporabo.
● Izberem povratno embalažo.
● Hrane ne zavijam v odvečno folijo ali papir. 

Uporabim plastične posode.
● V trgovino se odpravim z nakupovalno vrečko.
● Podarim stvari, ki jih ne potrebujem več.

Odgovorno nakupujem.
● Ne pretiravam, kupim le tisto, kar potrebujemo.
● Kupujem okolju prijazne izdelke, ki so narejeni iz recikli-

ranih materialov oziroma se lahko predelajo.
● Izogibam se izdelkom, ki vsebujejo nevarne snovi.
● Sem pozoren na ekološke znake na embalaži izdelka. 

Ti znaki označujejo, da je izdelek prijazen do okolja.
● Izogibam se uporabi pršil v dozah na potisni plin. 
● Kupujem univerzalna čistila. Izogibam se izdelkom, namen-

jenih specifični uporabi, saj je v njih večja koncentracija
nevarnih snovi.
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Folklora tudi v Beli hiši
Med najpomembnejše dosežke folkloristi lahko štejejo nastop ob predsedovanju Slovenije 

na vrhu EU - ZDA, saj so folkloro predstavili tudi Beli hiši. 

Knjiga ”Gorenjska Vodnik” 
predstavlja Gorenjsko na 312 straneh. 
Vsebuje 2000 fotografij, 50 kvalitetnih zemljevidov 
in podrobnih opisov lepot gorenjske pokrajine 
v slovenščini in šestih svetovnih jezikih.

Cena enega vodnika je 29 EUR + poštnina.
Naročniki Gorenjskega glasa imajo 10-odstotni popust.

Naročanje: po telefonu št. 04/201 42 41 ali po e-pošti: narocnine@g-glas.si 
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Letos je folklorna skupina ISKRAEMECO
praznovala svoj trideseti jubilej, v ta namen so
v aprilu pripravili veliko slavje, na katerem so
sodelovale vse njihove skupine. Zanimanje je
bilo tako veliko, da je bila dvorana premajhna
za vse obiskovalce, ki so si želeli ogledati pri-
reditev, zato so jo v septembru ponovili. Kljub
zahtevnim pripravam na obletnico so se udele-
žili tudi mnogih prireditev. Predstavili so se na
Lentu, obiskali Nizozemsko in Češko, sodelo-
vali so na državni reviji ljudskih plesov in obi-
čajev in priredili mednarodni otroški festival v

Predosljah. Ob 500-letnici rojstva Primoža
Trubarja so organizirali literarni natečaj ter
pripravili plesne delavnice iz različnih sloven-
skih pokrajin. Tudi folklorni podmladek je več
kot izpolnil pričakovanja. Na XII. državni revi-
ji ljudskih pesmi, plesov in običajev je mlajša
otroška skupina prejela zlato priznanje, starej-
ša otroška pa srebrno. Folklorna skupina Iskra-
emeco pa se je lotila še ene zanimive naloge.
V sklopu Zoisovih dni so se predstavili v obla-
čilih, ki so se nosila v času brdskega graščaka
Antona Zoisa in nas ponesli par stoletij v pre-

teklost. ”Ta projekt bomo nadgrajevali v letu
2009, saj nas na to temo čaka še veliko neraz-
iskanega na področju plesa in oblačenja,”
pove strokovni vodja Jože Šenk. Njihovo delo
pa ni zgolj lokalnega pomena; vsi, ki spremlja-
te folkloriste, ste jih zagotovo videli na marsi-
kateri oddaji na RTV Slovenija, svoj prostor so
našli tudi v knjigi Ivana Sivca Najboljši muzi-
kanti II, o njihovi kakovosti pa priča tudi zavi-
danja vreden nastop pred bivšim ameriškim
predsednikom Georgeom Bushem junija na
Brdu. Nika Weingerl   

Folkloristi na Nizozemskem Brdska visoka moda okoli leta 1850
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Prejšnji petek so imeli v vrtcu pri Osnovni šoli Predoslje novoletni vr-
tiljak s Stenom Vilarjem. Otroci so v predstavi sodelovali, plesali, se na-
smejali, na koncu pa težko pričakovali ... koga drugega, kot dobrega
moža. Dedek Mraz je vsakega otroka obdaroval s prav posebnim dari-
lom, mehko igračo, ki so jih na popoldanskih delavnicah ustvarjali ded-
kovi pomočniki starši. 

V prednovoletnem času so imeli v vrtcu še vrsto drugih dejavnosti, med
drugim so otroci, vzgojiteljice in starši skupaj pekli novoletne piškote, di-
jakinje Srednje vzgojiteljske šole Jesenice so malim nadebudnežem zaig-
rale igrici Božičkov rojstni dan in Škrat Kuzma dobi nagrado. V sredo,
24. decembra, pa se bodo odpeljali v Prešernovo gledališče v Kranj, kjer
si bodo ogledali predstavo Muca Copatarica.                                  S. K. 

Novoletni vrtiljak

Dobry den, otroci
V Osnovni šoli Predoslje so pripravili zanimiv projekt, pri

katerem so učenci spoznavali tuje jezike. Med učence od prvega do
petega razreda so povabili mamico Nizozemko, očija Čeha in
sodelavko albanske narodnosti. Projekt so poimenovali Jezik in ljudje.
Oče učenca Alexa Radek Cisar je predstavil Češko in češki jezik,
mamica učenca Larsna Arlette Cundrič je povedala nekaj o Nizozem-
ski in njenem maternem jeziku, učenka Erdone in sodelavka na šoli Vi-
oleta Zefaj pa sta predstavili Albanijo in albanski jezik. V vse tri jezike
so prevedli tudi pesem Nika Grafenauerja z naslovom Sam, ob učenju
teh pesmi v češčini, nizozemščini in albanščini pa so se učenci tudi
zelo zabavali. ”Jezik nas označuje celo življenje, vsepovsod po svetu.
Želeli smo, da učenci slišijo tuj jezik, ga poskušajo izgovarjati in se s
tem učijo drugačnosti. Seveda ne pričakujem, da bodo učenci tuj jezik
kar osvojili, bodo pa dobili prvi stik z njim. V projekt vključujemo tudi
pojme državnosti, kot so narod, jezik, država,” je povedala vodja pro-
jekta Marjeta Lapanja. ”Neverjetno, kako so to otroci sprejeli z nav-

dušenjem. Spraševali so me, koliko kilometrov je Albanija oddaljena
od Slovenije, kakšno je življenje v Albaniji, z zanimanjem so se učili
pesmice Sam v albanskem jeziku,” je povedala Violeta Zefaj.
S.K., foto: Črt Slavec

Božič za Žverce 
Učenke 9. b razreda Osnovne šole Predoslje smo v decembru pripravile

dobrodelno akcijo zbiranja denarja za brezdomne živali. Ves izkupiček
bomo namenili Društvu za zaščito živali Žverca. Dekleta smo se za to
potezo odločila, ker je brezdomnih, poškodovanih in predvsem oskrbe
potrebnih živali zelo veliko. Učenke se tega zavedamo, zato poskušamo
po svojih močeh pomagati. In kaj je bolj učinkovitega, kot o problemu za-
puščenih in mučenih živali ozavestiti že mlade ljudi? Zato smo pripravile
akcijo, ki k prispevanju denarnih prispevkov privablja čim več učencev, ki
za vsaka darovana dva evra dobijo bon za nagradno žrebanje. Isto velja za
osebje šole, le da morajo oni prispevati po deset evrov.  Zaključimo z ges-
lom: Vsi skupaj za lepši svet in za lepši jutri!                       Učenke 9. b 

Obisk dedka MrazaNovoletni vrtiljak s Stenom Vilarjem

Od leve: Radek in Alex Cisar, Larsen in Arlette Cundrič, Erdone, Violeta Zefaj Kaj je bolj učinkovitega, kot o problemu zapuščenih živali ozavestiti že mlade?



Ljudje in dogodki

10

Odprtje je obiskalo okoli štirideset otrok, ki
so lahko prvi preizkusili nova igrala in se
posladkali s sladoledom. ”Zahvaliti se
moramo tudi protokolarnemu servisu Brdo in
Cestnemu podjetju Kranj, ki sta za otroška
igrišča na Suhi in v Predosljah podarila štiri
klopi,” je povedal član sveta KS Predoslje,
zadolžen za Suho, Simon Basaj. ”Igrišče je z
urejenimi pešpotmi povezano s tistim v Pre-
dosljah, tako da se starši z otroki lahko spre-
hodijo od enega do drugega, stran od promet-
nega vrveža,” je še dodal Basaj. V letu 2009
KS obljublja še dve novi igralni enoti, ki bosta
razveselili otroke, ki so že stalni gostje na
novih igralih. 

Da se bodo zabavali še malo starejši, krajev-
na skupnost vabi vse, ki imate veselje z urejan-
jem vrtov in rožami, da pošljete preprost 
osnutek ozelenitve (vašo idejo lahko opišete
samo z besedami) otroškega igrišča na Suhi 
na naslov: KS Predoslje, Predoslje 34, 
4000 Kranj oziroma na elektronski naslov 
info@ks-predoslje.si. Po osnutku in navodilih
avtorja najboljše ideje bodo uredili otroško
igrišče, sredstva pa bo zagotovila KS Predoslje
in Suha.                                 Nika Weingerl

Odprtje otroškega igrišča na Suhi
Zadnji dan avgusta je KS Predoslje in Suha pripravila odprtje prvega otroškega igrišča na Suhi. 

Igrišče je le del širšega načrta razvoja vasi.

Otroci so se na odprtju naigrali in posladkali.

Ne meči petard, obdrži vse prste
Neprimerna uporaba pirotehničnih izdelkov je problem vseh, zato

prosim starše, skrbnike, učitelje in vzgojitelje, da opozarjajo na nevar-
nosti in možne posledice.

Uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je
pok, je dovoljena le od 26. decembra do 2. januarja. Prodaja, posest in
uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije 2 in 3, katerih glavni učinek
je pok, pa je prepovedana. 

Ognjemetni izdelek je pirotehnični izdelek, namenjen za zabavo. Og-
njemetni izdelek kategorije 1 je pirotehnični izdelek, ki predstavlja zelo
majhno nevarnost ter zanemarljivo raven hrupa.

Uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je
pok, pa je prepovedana v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah
in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za
potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in jav-
ne prireditve. 

Prepovedana je predelava, uporaba v drugih predmetih, lastna izdela-
va ter preprodaja pirotehničnih izdelkov. Največ poškodb nastane rav-
no pri uporabi izdelkov, ki niso bili kupljeni v prodajalnah z dovolje-
njem pristojnega organa. 

Če se tej izkušnji ne moreš upreti, pirotehnične izdelke uporabljaj
tako, da to drugih ne moti in ne ogroža!

Nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih izdel-
kov pogosto povzroči telesne poškodbe (opekline, raztrganine rok, po-
škodbe oči itd.), moti živali ter onesnažuje okolje.

Policisti bodo dosledno ukrepali proti vsem, ki bodo kršili določbe o
uporabi pirotehničnih izdelkov. Za posameznike je predvidena globa od
400 do 1200 evrov, za kršitve mladoletnikov do 15. leta pa zakon o pre-
krških določa odgovornost staršev ali skrbnikov. 

Medtem ko je uporaba teh izdelkov posameznikom v zabavo, je mno-
gim državljanom takšno početje neprijetno in vzbuja strah!

Lepe in varne dni vam želi Vodja policijskega okoliša 
Sejdo Halačević

Društvo upokojencev 
- aktivno društvo

Najpomembnejša funkcija društ-
va je druženje in pomoč tistim upo-
kojencem, ki so pomoči potrebni;
večkrat jih obiščejo, enkrat na leto
pa organizirajo izlet, ki je pri-
meren tudi za starejše od 80 let in
bolne.

”Ob koncu leta jih obdarimo s
skromnimi darili in najlepšimi želja-
mi,” je povedala predsednica Društva
upokojencev Predoslje Elica Šipec.
”Upamo, da jih s tem razveselimo.”
Upokojenci so poleg tega še pravi
športniki. Prekolesarili so skoraj pol
Slovenije, v hladnejših dneh pa se
radi odpravijo na krajše in daljše po-
hode, igrajo namizni tenis, kegljajo,

plavajo in igrajo šah. Njihove balinarke so se uvrstile na državno pr-
venstvo in zasedle odlično drugo mesto. Za športno piko na i pa si
članice lahko privoščijo še razgibavanje pod vodstvom fiziote-
rapevtke. ”Upokojenke so zelo uspešne tudi pri izdelavi ročnih del, s
katerimi večkrat zastopajo naše društvo na raznih prireditvah,” doda
Šipčeva. Upokojenci dobro sodelujejo s KS Britof, še posebej pa s KS
Predoslje, saj so po najboljših močeh pomagali pri krajevnem
prazniku Naaaj dan. Da bi bili še boljši, vabijo vse upokojenke in upo-
kojence, da svoje predloge oddajo v njihov nabiralnik na Kulturnem
domu ter vabijo vse, ki še niso njihovi člani, naj se jim pridružijo.
”Člani so deležni številnih popustov, najlepše pa je, da se družimo in
na naših številnih izletih veliko zanimivega vidimo,” o prednostih
članstva pove Šipčeva.

Nika Weingerl

Elica Šipec
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Arlette in Bine Cundrič pravita, da je bila
ljubezen na prvi pogled. Poročena sta trinajst
let, ona prihaja iz nizozemskega kraja Venray
(blizu nemške meje, približno sto kilometrov
od Kölna), on je doma z Bleda. Že nekaj let
družina - Arlette in Bine imata sina Larsena in
hčerko Lexi - živi v Predosljah. 

”V Slovenijo sem hodila na počitnice že s
starši, potem sva se pa z bratom poleti leta
1995 odločila, da se greva sama potepat na
Bled. Tistega leta sem spoznala Bineta. Po
počitnicah sem šla sicer nazaj na Nizozemsko,
a sem se po nekaj tednih vrnila nazaj v
Slovenijo,” se spominja Arlette. Po osmih
mesecih poznanstva sta se poročila, sedem let
in pol sta živela v Arlettinem rojstnem kraju
Venray. Bine je povedal, da so na Ni-
zozemskem zelo naklonjeni mladim družinam
in da je zelo hitro našel delo. ”Našla sva tudi
ugodno najemno stanovanje, saj na Ni-
zozemskem ni v navadi, da mladi živijo skupaj
s starši. Tudi jezika sem se hitro naučil, nare-
jen imam državni izpit iz nizozemščine,” je
povedal Bine. Kljub dobrim pogojem za delo
in življenje na Nizozemskem pa sta imela željo
priti nazaj v Slovenijo, še posebej Arlette je
navdušena nad našo podalpsko deželico! ”Bi
se vrnila že prej v Slovenijo, a je bilo treba do-
biti službo in primerno stanovanje,” sta dejala
zakonca Cundrič. Pred približno petimi leti se
jima je vendarle nasmehnila sreča; Bine je do-
bil delo, primeren dom, ki so ga iskali na
relaciji Radovljica-Ljubljana, so našli v Pre-
dosljah. ”V Predosljah se počutimo odlično,
saj ima kraj med drugim dobro lego: blizu so
mesto Kranj, Bled, Ljubljana. Za hišo plačuje-

mo najemnino, že ves čas pa si želimo imeti
nekaj svojega. V tem koncu smo iskali hiše, ki
so naprodaj, a žal so cene previsoke. Tako se
prihodnje leto selimo v Žužemberk, kjer so
cene nepremičnin ugodnejše,” je povedal Bine.

Larsen, ki je bil rojen na Nizozemskem in je
zelo zadovoljen z življenjem v Sloveniji,
obiskuje četrti razred Osnovne šole Predoslje
in trenira karate. Štiriletna Lexi, ki je bila roje-
na v Sloveniji, je v vrtcu. Larsen pove, da želi
pred selitvijo na Dolenjsko vsaj še ta razred za-
ključiti na Osnovni šoli v Predosljah. Pravi, da

ima tukaj veliko prijateljev. Lexi pa je nav-
dušena nad Winxicami, njena mamica se
pošali, da če Lexi ne riše, pa zagotovo gleda
Winxice.

Vsaj enkrat na leto gre družina na počitnice
na Nizozemsko. Larsen in Lexi govorita tekoče
slovensko in nizozemsko. Tudi Arlette se je v
teh nekaj letih naučila slovensko. ”Slovnica je
pa težka, še posebej dvojina,” je povedala Ar-
lette, ki je zaposlitev našla v Ljubljani na ni-
zozemskem veleposlaništvu. 

Suzana P. Kovačič

Družina Cundrič v domu v Predosljah s hišno prijateljico, mešanko Laiko. 

Letos smo se srečali v Kulturnem domu Predoslje, kjer so vam naj-
mlajši igralci pripravili čudovito predstavo, in naslednji dan, v petek, 5.
decembra, ko sem prišel k vam na domove. Oglašam se vam z na-
menom, 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 sva ga
pa midva z angelčkom imela toliko več. Med raznašanjem daril in
obiskovanjem otrok pa so jo nama zagodle še dežne kapljice. Ampak
ker Miklavž vse ve, ve tudi to, zakaj je deževalo. Otroci so, medtem ko
so pisali pisma in želje za darila, veliko obljubljali, kako bodo pridni
naslednje leto. Oblaki so se nasmejali do solz, ker vsako leto poslušajo
enake obljube. In zato je tako zelo deževalo. A drugo leto bo drugače.
Otroci bodo držali svoje obljube, oblaki bodo veseli in Miklavž pride
spet v vas s svojim spremstvom.

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.                                              Vaš Miklavž

Dragi otroci!

Arlette našla ljubezen v Sloveniji
V Predosljah smo obiskali slovensko-nizozemsko družino Cundrič; očeta Bineta, mamico 

Arletto ter njuna otroka Larsena in Lexi. 
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Naaj dan vsakič boljši!
Vtise o letošnjem krajevnem prazniku bi lahko strnili v: Kaj sploh še ostane velikim? Ko se je snovala ideja o
Naaj dnevu, se je govorilo o nekakšni veselici, nihče ni niti pomislil o takšni prireditvi, ki se je zgodila zadnji
dan avgusta. V šali se je praznik primerjalo z okoliškimi poletnimi prireditvami, na koncu pa jih je KS Pre-
doslje in Suha presegla! 8000 obiskovalcev, 180 sodelujočih in nastopajočih in pomoč sedmih društev. Slike

naj vas spomnijo, kako lepo smo se imeli, drugo leto pa se zopet vidimo, ko bo še boljše, še večje in še lepše!

Na stojnicah so obiskovalci v popoldanskih urah lahko občudovali delo domačih društev in kupili izdelke domače in umetnostne obrti.

Pa naj še kdo reče, da na Suhi in v Predosljah nimamo super gasilcev! Petsto brezplačnih porcij pasulja Slovenske vojske.

Zmagovalec prve tekme najmočnejši Gorenjec je naš domačin Andrej Ušlakar, pokal mu je predal Karl Erjavec. Tudi letos se je dalo opaziti naaajbolj delavne ...

Otroci so lahko spoznali delo policista, gasilca, reševalca, inštruktorja varne vožnje, se vozili po poligonu ... in se neznansko zabavali! 



Fotoreportaža
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Upokojenci so letos pokazali, da niso prav nič v jesenskih časih ... Podelili smo Zoisove zahvale.

Prvi Zoisovi kulturni dnevi v Predosljah so naleteli na zelo pozitivni odmev, tako med obiskovalci kot pri stroki. Tako smo letos razvili grafično podobo, svoj denar,
oblačilo takratnih krajanov in svojo pojedino. Vse to pa je šele začetek. Vsi sodelujoči, Kulturno društvo, Folklorna skupina in krajevna skupnost že pripravljajo II.
Zoisove dneve. KUD Predoslje (na sliki) je v okviru Zoisovih dni odigralo igro Lumpacijvagabund. 

Zoisovi kulturni dnevi 



Križanka, horoskop
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KRIVE SO ZVEZDE
KOZOROG
22. december - 20. januar
Hvala bogu za nov začetek! Preteklo leto ste
ga res biksali ...
Finančna kriza: Če nič nimate, tudi ničesar
nimate izgubiti.
Pod smrekco: Iglice, prah,..., isto kot vsako
leto.

VODNAR
21. januar - 18. februar
Veseli december je, ne pijani!!! Zapomnite si
že to.
Finančna kriza: Cel december ste vdano pod-
pirali gostilne.
Pod smrekco: Vi.

RIBI
19. februar - 20. marec
Med nakupovanjem daril se vam bo zmešalo!
Finančna kriza: Neznaten problem v primer-
javi z vašim norenjem.
Pod smrekco: Zdravila in prisilni jopič. Sreč-
no.

OVEN
21. marec - 20. april
Kar voščite domačim, do naslednjega leta vas
ne bo iz gostilne.
Finančna kriza: Ne finančna, zadela vas bo
zakonska.
Pod smrekco: Ko se boste vrnili, bo že vse po-
brano.

BIK
21. april - 21. maj
Zmerno z božično večerjo! Spet bo odletel
gumb ...
Finančna kriza: Vse gre za hrano. Kaj pa
ostalo gospodarstvo?
Pod smrekco: Ni važno, ne boste se mogli
skloniti. 

DVOJČKA
22. maj - 21. junij
Spet se boste slepili, da je pitje kuhanega vina
zunaj cerkve enako obisku polnočnice.
Finančna kriza: Puščca ali kelnarca?
Pod smrekco: Kapa, da vas naslednje leto ne
bo zeblo pred cerkvijo.

RAK
22. junij - 22. julij
Že kar nekaj mesecev se vam toži po brez-
skrbnosti poletja, zato izkoristite praznike za
sprostitev, odpotujete v tople in sončne kraje,
da boste lažje preživeli težave, ki vas čakajo
januarja in februarja 2009.
Finančna kriza: Januarja boste ugotovili, da
si teh toplejših krajev niti niste mogli privoš-
čiti.
Pod smreko: Na Havajih in podobnih destina-
cijah ni smrek ...

LEV
23. julij - 23. avgust
Nekateri vam očitajo, da je vaša ognjena na-
rava kriva za globalno segrevanje, vseeno pa
boste ravno zaradi nje mrzle in temne zimske
dni preživeli na toplem in svetlem.
Finančna kriza: Ker vas ne zanima nič druge-
ga kot le vi sami, posledic ne boste opazili,
dokler se ne bo spraznil račun
Pod smrekco: Boste dobili, kar si boste sami
kupili.

DEVICA
24. avgust - 22. september
V zadnjem času razmišljate o tem, da je konec
leta čarobni čas, in zvezde so tako nizko, da se
jih skoraj dotikate, zato se zdi vse mogoče ...
Ne, to niso zvezde, so novoletni okraski in
stvari niso tako mogoče, kot se vam zdijo,
vseeno pa ohranite nedolžnost svojega raz-
mišljanja tudi v letu 2009.
Finančna kriza: Prav način razmišljanja in
slepo zaupanje vam bosta pomagala finančno
krizo preživeti dokaj optimistično.

Pod smrekco: Vse, kar potrebujete za praznik,
je družina in prijatelji in prav to boste dobili,
saj bodo vsi prišli po darila k vam.

TEHTNICA
23. september - 23. oktober
Glede na trdo delo, ki ste ga opravili to leto,
glede na to, da nikoli ne nehate tehtati odlo-
čitve, možnosti, si vsaj konec leta vzemite ne-
kaj dni za sprostitev. Recite ne tehtanju, če-
prav le tehtanju moke za piškote.
Finančna kriza: Ker ste preveč spontani in po
naravi zapravljivi, ste tako ali tako večino
časa brez denarja in ste s finančno krizo že
navajeni živeti, ne boste opazili kakšnih spre-
memb.
Pod smrekco: Bo ogromno daril, z nekaj sre-
če bo kakšen majhen paket celo za vas.

ŠKORPIJON
24. oktober - 22. november
Že od maja načrtujete projekte za leto 2009 in
ste prepričani, da ste dobro pripravljeni. Na
vašo žalost je svet tako napredoval, da bomo
šli kar naravnost v leto 2010 in vas bo začela
grabiti panika, ker za to leto še nimate načr-
tov. Kar mirno, prepustite se toku.
Finančna kriza: Glede na vašo skrbno naravo
ste si že pravočasno delali zalogo - preverite,
če ima partner podobne zadeve, drugače so
štumfi že prazni.
Pod smrekco: Letos lahko pričakujete prijetno
presenečenje, če so vam všeč živali.

STRELEC
23. november - 21. december
Veseli ste, da se leto 2008 izteka, saj se vam
osmica že od nekdaj ne dopade. Edino, kar
vas skrbi, je, da v letu 2009 številke osem ne
boste več mogli uporabljati za izgovor in bo
dejansko potrebno poprijeti za delo.
Finančna kriza: Se bo kar precej poznala na
vašem računu. Začnite igrati igre na srečo, gle-
de na to, da ste strelec, lahko še kaj zadenete.
Pod smrekco: Bodo enaka darila kot vedno.
Saj veste, nogavice pridejo vedno prav.

Napisali: Nina in Nana 

1. Največja zver naših gozdov, ki pozimi spi
2. Hudiču podobem spremljevalec Miklavža
3. Darilo
4. V decembru okrasimo novoletno
5. Drugi dobri mož v decembru
6. Rabarbara je dobra za
7. Zadnji dan v letu
8. Prvi dobri mož v decembru
9. 21. decembra se začne

Nagrade za tokratno križanko so tri majice 
z logotipom Zoisovih dni. Rešene križanke 
oddajte v nabiralnik KS Predoslje do konca
leta 2008. O nagradah boste obveščeni po
telefonu oziroma po pošti. 
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KRIŽANKA Z GESLOM

Avtor: Andrej Žbogar



VESELI DECEMBER V PREDOSLJAH

Info: www.kud-predoslje.si & 041/955 000

Nedelja, 21. decembra 2008, ob 19. uri 

”VELIKI BOŽIČNO-NOVOLETNI 
KONCERT”

Čuki, Manca Špik, Tanja Žagar, 
TA STARI Gašperji, Yuhubanda, 
Veseli svatje, FS ISKRAEMECO, 
KUD Predoslje. Voditelja večera 

Jasna Kuljaj in Sebastijan Sajovic

Od 28., 29. decembra 2008 ob 19. uri

”ŽIVE JASLICE” - glasbena predstava
na prostem pri kulturnem 

domu Predoslje

Nedelja, 28. decembra 2008, ob 10.30

”KOLEDNIKI”, pred Gasilskim 
domom Suha, 

v izvedbi članov Akademske 
folklorne skupine OZARA Kranj

Od 2., 3. januarja 2009 ob 19. uri

”ŽIVE JASLICE” - glasbena 
predstava na prostem pri 

cerkvi na Suhi

K
S

 P
R

E
D

O
S

LJ
E

, 
P

R
E

D
O

S
LJ

E
 3

4
, 

K
R

AN
J




