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Krajevna skupnost

Zaključek projekta Gorki2
in zelena luč za nove projekte

Covid-19 se je dobro zakoreninil v naš vsakdan in posegel tudi v družbeno življenje naše
lokalne skupnosti. Nenehno spreminjaje ukrepov za zajezitev epidemije zahteva prilagajanje
na vseh področjih. Tudi v delovanju Krajevne
skupnosti Predoslje in vseh drugih je to pustilo
posledice. Pa vendar smo navdani z optimizmom in dobro voljo za boljši jutri naše lokalne
skupnosti.
Leto 2021 je bilo v znamenju zaključka projekta Gorki2, ki bi moral biti končan že leta
2020, vendar so razmere zaradi covida-19 in
druge nepredvidene situacije povzročile, da so
se dela zavlekla v prvo polovico leta 2021. V
večji meri so se izvajala zaključna dela, vključno z asfaltiranjem cest. S tem je vas Predoslje
pridobila novo cestno in obcestno infrastrukturo in na nekaterih delih razbremenila t. i. ozka
grla. Na obnovo sicer še čaka nekaj cest, ki so
služile kot obvoz v času del, in sicer cesta od
župnišča proti gasilskemu domu in novi kmetiji Sajovic ter cesta, ki vodi čez polje v smeri
Ilovke, in niso bile predmet gradnje kanalizacijskega omrežja.
Poleg projekta Gorki2 smo pridobili sredstva za ureditev fekalnega priklopa mrliških
vežic in dela brežine z ureditvijo žarnih grobov na pokopališču v Predosljah. Na Suhi smo

Tekaške proge
Krajevna skupnost Predoslje bo tudi v
letošnji zimi skupaj z Zavodom za šport
Kranj poskrbela za pripravo tekaških
prog. Proge bodo pripravljene ob primerni
debelini snežne odeje, in sicer od avtoceste in vse do Suhe. Lastnike zemljišč smo v
večini že zaprosili za soglasje za uporabo
površin. Zanj se jim že vnaprej zahvaljujemo.

Belca je priloga Gorenjskega glasa o krajevni skupnosti
Predoslje. Prilogo pripravlja uredništvo Gorenjskega gla
sa, odgovorna urednica Marija Volčjak, urednik Simon
Šubic. Telefon 04/201 42 00, e-pošta: info@g-glas.si.
Oglasno trženje Janez Čimžar, tel. 04/201 42 36,
041/704 857, janez.cimzar@g-glas.si. Tehnični urednik
Grega Flajnik, tel. 04/201 42 56. Izdajatelj: Gorenjski
glas, d. o. o., Nazorjeva ulica 1, Kranj, priprava za tisk
Gorenjski glas, tisk Nonparel, d. o. o, distribucija Pošta
Slovenije. Belca, številka 19, je priloga 99. številke Go
renjskega glasa, ki je izšla 14. decembra 2021. Naklada
je 450 izvodov. Prejmejo jo vsa gospodinjstva v krajevni
skupnosti Predoslje.
Fotografija na naslovnici: Grega Eržen
Krajevna skupnost Predoslje, Predoslje 34, Kranj
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obnovili močno dotrajan most, prav tako smo
v dvorani kulturnega doma sanirali dotrajano
električno napeljavo. Vsa sredstva je zagotovila
Mestna občina Kranj, za kar se zahvaljujemo.
Na poziv pristojnim službam o ureditvi brežine reke Kokre pri Oljarici, kjer je voda močno
posegla v brežino in ob močnem deževju vsakokrat del tudi odnesla, so se v letošnjem letu
tudi ta dela izvedla. Poleg brežine reke Kokre je
bil saniran tudi del struge potoka Belca.
Za leto 2022 smo dobili zeleno luč za težko
pričakovane investicije, in sicer se na začetku
leta pripravlja projekt obnove glavne ceste Predoslje–Suha s pločnikom in umestitvijo druge
infrastrukture (predlog in prizadevanje KS
Predoslje je, da se Suho poveže s komunalno
infrastrukturo in optičnim omrežjem). Upamo na čim obširnejšo izvedbo, ob nem pa smo
ponovno stopili v stik s podjetjem T-2 glede
optičnega omrežja, saj vod do Suhe iz preteklosti že obstaja. Prav tako bodo v letu 2022
dokončno sanirali pokopališki zid na Suhi. V
obeh primerih bo sredstva zagotovila Mestna
občina Kranj. Odprto pa še vedno ostaja dolgoletno vprašanje potoka Belca, kako zagotoviti
stalen pretok vode vse leto.
KS Predoslje je v okviru lastnih sredstev, pridobljenih z lastno tržno dejavnostjo, in sredstev,
pridobljenih za redno vzdrževanje objektov,
skrbela za tekoče in investicijsko vzdrževanje
skupne infrastrukture (kulturni dom, parki,
pokopališči Predoslje in Suha). Poleg tega smo
že kupili dodatni defibrilator, ki bo postavljen
pri kužnem znamenju (Mizarstvo Gorjanc)
in s tem zagotovili hiter dostop še v tem delu
Predoselj. Lokacije, ki so že opremljene z defibrilatorjem, so: Kulturni dom Predoslje, OŠ
Predoslje in Gasilski dom Suha.
Krajevni praznik Naaaj dan je bil tudi letos
izveden skupaj z večino delujočih društev na

Dela na pokopališču
območju Predoselj in Suhe ter tudi z gasilci iz
Britofa, na kar smo zelo ponosni in se nadejamo uspešnih dogodkov tudi v prihodnje.
Večjih sprememb v delovanju krajevne skupnosti ne pričakujemo, pripravljamo pa se
na novost s strani Mestne občine Kranj, ki z
letom 2022 uvaja t. i. participativni proračun,
kjer bodo v določenem obsegu krajani odločali o potrebnih izboljšavah v lokalni skupnosti.
Kako točno bo vse skupaj potekalo, še ne vemo,
nadejamo pa se novih investicij v vasi.
Zahvaljujemo se vsem organizacijam, društvom in posameznikom, ki kakorkoli delujejo
za dobrobit naše vasi. Zahvaljujemo se tudi JGZ
Brdo za vso pomoč in pripravljenost prisluhniti
našim idejam ter Mestni občini Kranj in županu, da posvečajo več pozornosti krajevnim
skupnostim in realizaciji predlaganih investicij
in izboljšav. Gašper Žbogar, predsednik KS

Vesele božične praznike in srečno,
zdravja polno novo leto 2022 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,
in Strelsko društvo Predoslje
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so sodelovali pri požaru v Stražišču; 3. oktobra so črpali vodo iz objekta pri bivši Planiki;
13. novembra so pomagali pri gašenju strehe
objekta v Kranju in 17. septembra sodelovali
pri iskalni akciji pogrešane osebe na Krvavcu.
V mesecu oktobru so člani gasilskega društva posvetili pozornost požarni preventivi in
obveščanju krajanov o nevarnostih požara.
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v pričakovanem obsegu. Poleg nastopov smo
v nedeljo na t. i. družinski dan pripravili tudi
aktivnosti za otroke z zabaviščnim parkom ter
prikazali delovanje enot za reševanje in posredovanje skupaj z domačimi gasilskimi društvi.
Prav tako smo podelili tudi priznanja nove blagovne znamke 100% lokalno.

VRHUNSKA OKNA ZA VAŠO SANJSKO HIŠO

Prireditev je postala ena večji na območju
Gorenjske in je sinonim za povezanost, sodelovanje in promocijo lokalne kulinarike in
kulture, kar nam predstavlja največje zadovoljstvo.
Tudi prihodnje leto se bo prireditev razvijala v začrtani smeri in upamo, da bomo deležni
podpore vseh, ki nas na tej poti spremljajo in se
jim obenem iskreno zahvaljujemo.
Vabljeni na Naaaj dan 2022!
Zadruga Predoslje, foto: Grega Eržen

www.mizarstvo-gorjanc.si
Mizarstvo Gorjanc d.o.o., Predoslje 72, 4000 Kranj, T 04 280 65 01
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Lokalno

Predoslje 100% lokalno

V okviru Zadruge Predoslje razvijajo lokalno blagovno znamko Predoslje 100% lokalno, ki deluje na področju
kulinarike, domače obrti, kulture in rekreacije.
Krajani so se pred več kot tremi leti povezali v Zadrugo Predoslje in
ustvarjajo skupno zgodbo za kraj in krajane. Uspelo jim je izoblikovati
prepoznavno podobo kraja, ki ima svojo konkurenčno blagovno znamko
na turističnem trgu – Predoslje 100% lokalno, ki deluje na področju kulinarike, domače obrti, kulture in rekreacije. »Želimo prikazati posebnosti
kraja, svoje navade in srčnost. Ohranjamo zgodovinsko izročilo s pridihom modernega trenda in to lepo umestimo v današnji način življenja.
Pomembno je, da povezujemo različne interese občanov, različne poglede
na prihodnost in prizadevanje za krajevno identiteto, ki je skozi blagovno
znamko izraz celovite skupne zgodbe Gorenjske. Ravno naše povezovanje
nam daje nove ideje in resnično delamo z roko v roki in s tem rastemo mi
kot ponudniki in Predoslje,« je dejal Krištof Bolka iz Gostilne Krištof.
V prvem letu delovanja blagovne znamke so njen certifikat že pridobili
družinska Kmetija Odems, poznana predvsem po kakovostnih domačih
živilskih izdelkih, Gostilna Krištof, ki je prejela Michelinovi priznanji za
piktogram trajnosti in za krožnik Michelin ter sodi med najboljše slovenske gostilne, Mesarija Hribar, ki se lahko še posebej pohvali z več zlatimi
priznanji za hišno specialiteto Hribarjeva kranjska klobasa, Kmetija Štirn
z limonadami in sirupi iz zdravilnih zelišč ter nagrajenim lipovim napitkom COJZEK, center sodelovanja Stonoga, v katerem se kupci ekoloških
živil in lokalnih izdelkov povežejo in skupaj ugodneje kupujejo, kmetija
Ažman z domačimi piščanci in trgovinico s kakovostnimi mesnimi izdelki, Čokoladnica Mama Paula s sladkimi izdelki iz kvalitetnih naravnih
sestavin in Posestvo Brdo s kulinariko, ki ima korenine v tradicionalnih
slovenskih jedeh, ki jih pripravlja skupina vrhunskih kuharjev pod vodstvom Michelinovega kuharskega mojstra Tomaža Kavčiča.

Majdina hitra gibanica
Testo: 30 dag bele moke, 1 pecilni prašek, 15 dag sladkorja, 1 vaniljev sladkor. Premešamo, razdelimo na 3 dele.
Nadev: 50 dag skute, 10 dag mletih orehov, 10 dag mletega maka, 6
velikih jabolk. Jabolka naribamo, pokapamo z limoninim sokom,
dodamo rum, cimet in nekaj rozin.
Preliv: 2,5 dl mleka, 2,5 dl sladke smetane, 3 jajca. Premešamo
(sladkor po okusu).
Izdelava: V pekač (20 cm × 35 cm) stresemo tretjino suhih sestavin,
po njih razporedimo polovico jabolk. Na jabolka nadrobimo polovico skute, po njej pa potrosimo polovico orehov in maka. Dodamo
drugo tretjino suhih sestavin. Ponovimo: jabolka, skuta, orehi, mak.
Potrosimo tretji del suhih sestavin Po vrhu prelijemo preliv in prebodemo. Postavimo v ogreto pečico in pečemo pri 180 stopinjah
Celzija 45 minut. Ko se ohladi, posujemo s sladkorjem v prahu in
narežemo na kocke. Recept je pripravila Majda.

Prvi prejemniki certifikata Predoslje 100% lokalno
»Z dosedanjim delom smo že dokazali, da vse to znamo, zato pod
skupno blagovno znamko Predoslje 100% lokalno, ki smo jo ustanovili
pod okriljem vasi Predoslje ob podpori Mestne občine Kranj, svoja prizadevanja še dodatno utrjujemo. Bistvo je v povezovanju. Lahko smo
ponosni, da živimo v okolju, ki omogoča razvoj in napredek, obenem
pa ohranja, kar so naši predniki gradili stoletja. Lokalna identiteta je
pomembna, in blagovna znamka 100% lokalno naše izdelke na trgu vrednoti. Občina Kranj je prepoznala naš razvoj, verjela je v našo zgodbo
in nam omogočila našo vizijo,« je povedal Grega Odems, soustanovitelj
blagovne znamke, s kmetije Odems. Simon Šubic, foto: Grega Eržen

Minister Počivalšek
v Predosljah
Krajevno skupnost Predoslje je 9. decembra obiskal minister za
gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, ki je skupaj
s podžupanom Mestne občine Kranj Robertom Nograškom obiskal
tudi lokalno trgovino družinske Kmetije Odems, znane predvsem
po kakovostnih domačih živilskih izdelkih, in Gostilno Krištof,
ki je nedavno prejela Michelinovi priznanji piktogram trajnosti in
krožnik Michelin in sodi med najboljše slovenske gostilne.
Obe sta del blagovne znamke 100% lokalno Predoslje, ki je v Kranju
združila lokalno destinacijsko zgodbo na področju kulinarike, domače
obrti, kulture in rekreacije, s katero je uspelo krajanom Predoselj izoblikovati prepoznavno podobo kraja, konkurenčno na turističnem trgu.
Povezovanje je vodilo k uspehu in srčnim zgodbam.

Želimo vam zdravo
in srečno novo leto!

www.gorenjskiglas.si
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Foto: Grega Eržen

Vaš

Oglas

Mladi upi Gimnazije Franceta Prešerna
iz Predoselj in Britofa
Dijaki GFP so aktivni na mnogih področjih. Vsako leto so izbrani med dvajset mladih upov
Zavarovalnice Triglav. V letošnjem letu je to odlična plesalka Neža Colja, ki je osnovno šolo
obiskovala v Predosljah, sedaj je maturantka Gimnazije Franceta Prešerna.
Leta 2018 je bil mladi up biatlonec Alex
Cisar, domačin iz Britofa, ki je dvakrat
ni mladinski svetovni prvak in podprvak
v biatlonu ter zlati maturant Gimnazije
Franceta Prešerna.
Letošnje leto je mladi up ena najperspek
tivnejših slovenskih plesalk latinsko-ameri
ških in standardnih plesov Neža Colja, ki
se je najprej šolala v Osnovni šoli Predoslje,
sedaj je maturantka Gimnazije Franceta
Prešerna. Neža je razpeta med treningi v
Sloveniji in Italiji, od koder je njen soplesalec
Stefan Chiari. Novembra sta v romunskem
Sibiu zastopala Slovenijo na svetovnem
prvenstvu v kombinaciji desetih plesov.
Slovenska državna prvaka sta v močni kon
kurenci z najboljšimi plesnimi pari sveta
osvojila odlično 13. mesto. Novembra sta
si priplesala tudi zmago na mednarodnem
tekmovanju v Lizboni v latinsko-ameriških
plesih v kategoriji Under 21.

GREGOR GRILC, dijak 4. a GFP, podaja svoje razmišljanje na konferenci
»Resetting education and training for the digital age.«

vpisali nov program – športni oddelek
splošne gimnazije. Tudi v š. l. 2022/23
bodo vpisali devetošolce v dva športna
oddelka kot tudi v ostale programe, ki jih
izvajajo. Tako bodo vpisali dva oddelka
gimnazije, dva oddelka ekonomske
gimnazije, en športni oddelek gimnazije in en športni oddelek ekonomske
gimnazije; torej v 6 oddelkov in 4 progra
me, ki se vsi zaključijo s splošno maturo.
Njihovi dijaki niso samo odlični športniki,
ampak so dejavni na številnih področjih.
Britofljan Grega Grilc, maturant Gim
nazije Franceta Prešerna, je novembra
sodeloval na mednarodni konferenci
»Resetting education and training for
the digital age«, ki sta jo organizirala v
okviru slovenskega predsedovanja Svetu
Evropske unije MIZŠ in CMEPIU. Gregor je
na mednarodni konferenci, ki je potekala

tako v živo v GH Union v Ljubljani kot po
spletu, predstavil svoj pogled in mnenja
dijakov v okviru sekcije Didaktika digitalnega izobraževanja. Spregovoril je o
tem, kako bi modernizirali učenje.
Na GFP so na področju učenja na daljavo,
spletnega in hibridnega učenja ter strima
nja že pred leti z dijaki športniki orali ledino
in jim ob epidemiji koronavirusa omenje
ne oblike poučevanja niso bile nove. Že šti
ri leta sodelujejo tudi kot razvojni zavod pri
projektu NA-MA POTI, zato so bili njihovi
dijaki povabljeni na konferenco, da pred
stavijo svoje izkušnje.
Trudijo se, da bi dijaki ob pouku in uče
nju za ocene in maturo čim kakovostneje
razvijali svoja močna področja. Pomagajo
jim, da lahko usklajujejo šolo in področja,
ki jih veselijo, le na ta način bodo uspešni
in srečni mladi ljudje.

Neža Colja s soplesalcem Stefanom
z zastavo GFP

OGLASNO SPOROČILO

Plesalka je tudi Nežina sestra Maša,
odlična dijakinja GFP, ki je del hip-hop
kulture in državna prvakinja v hip hop
battle crew, na evropskem prvenstvu je
s skupino Getdowners dosegla odlično
tretje mesto.
Neža in Maša obiskujeta športni oddelek
ekonomske gimnazije na GFP. V šolskem
letu 2021/22 so na Gimnaziji Franceta Pre
šerna po dolgoletnih prizadevanjih prvič
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Društva

Folklorniki aktivni tudi letos

Praznični december. Čas pričakovanj, čas luči, čas druženja, čas veselja, čas poplesavanja snežink … Čas, ko se
ozremo v iztekajoče se leto in dopolnimo še zadnje kljukice na seznamu želja in zastavljenih ciljev.
Folklorna skupina Iskraemeco je bila čez leto precej aktivna in se lahko
pohvali s številnimi nastopi, snemanji, intenzivnimi vajami in piljenjem
znanja na področju plesa, petja in oblačilne kulture.
Kot že leta poprej smo z veseljem sprejeli povabilo na snemanje oddaj
Pri Črnem Petru, kjer smo se zavrteli ob dobri slovenski zabavni in narodno-zabavni glasbi ter ob tem poskrbeli tudi za pestro oblačilno kuliso.
Predstavili smo se v kostumih gorenjske, vzhodnoštajerske, goričke in
prekmurske pokrajine ter v oblačilih iz časa rodbine Zois. Na vsakem
izmed snemanj smo zelo uživali, spoznavali nove ljudi in stkali nova
prijateljstva, ki so vidna tudi v nekaterih videospotih mladih ansamblov.
V mesecu februarju smo počastili našega največjega pesnika dr. Franceta Prešerna in obiskali njegovo domovanje v Kranju. Ogledali smo
si muzej, obiskali gledališče, se sprehodili po poteh, kjer se je največ
zadrževal, in skušali ujeti utrip takratnega časa. Nekaj nam ga je uspelo
ujeti tudi v objektiv.
V Kranju se nismo zadrževali zgolj v februarju, ampak smo se tja podali tudi v juniju, ko smo s kratkim plesnim nastopom popestrili dogodek
ob odkritju klopi prijateljstva, ki povezuje Slovenijo in Portugalsko. Na
slovesnosti sta sodelovala slovenski predsednik Borut Pahor in portugalski predsednik Rebelo de Sousa, ki sta se ob prisotnosti kranjskega
župana Matjaža Rakovca vpisala v častno knjigo gostov Mestne občine
Kranj.
Prav tako v juniju smo z nastopom odprli poletje v Kranju. Tokrat naše
sodelovanje ni bilo zgolj plesno, instrumentalno in pevsko, ampak smo
dogodek nadgradili še s projektom Postani graščak za en dan, saj smo v
centru mesta pričarali pravo grajsko doživetje. S tem smo navdušili tako
staro kot mlado, saj so se z veseljem prelevili v gospódo izpred nekaj
desetletij.
Prav posebnega gospoda pa smo imeli čast presenetiti na Štajerskem
in z njim obnoviti prijateljstvo izpred nekaj let. Gospodu Adolfu Strucu
smo pripravili nepozabno praznovanje njegovega rojstnega dne. Z nami
je z veseljem zaplesal, zavriskal in zapel.
Da folklora skrbi za več področij kulturne dediščine in zna povezati
različne niti tudi med pokrajino in kulinariko, smo pokazali na posestvu
Brdo, kjer smo v sklopu Dneva domačih dobrot poskrbeli za barvito
kostumsko podobo, ki je segala od Prekmurja do Primorske. S tem smo v
ospredje postavili aktualno predsedovanje Evropski uniji in naš projekt
Slovenija, biser Evrope.
Folklora ni le ples in glasba, ki jo izvabljamo iz glasbil, ampak je tudi
petje, ljudsko petje. Z novim videospotom za pesem Kaj naj vem smo
pobožali ušesa in ogreli srca poslušalcev.
Zavedanje, da brez vložka v nova znanja in različne splete naših pokrajin ne gre, nas je popeljalo tudi na Obalo, kjer so naši najmlajši člani
pilili korake, se spoznavali s kostumi, ubrano zapeli, ob vsem tem pa
se še zabavali. Nagrade za uspešno leto pa si niso prislužili le najmlajši,
ampak tudi drugi člani, saj smo se odpravili na dva krajša oddiha – prvi
je bil obisk bavarskih gradov, drugi pa izlet v Trst in njegovo okolico.
Bliža se konec leta, rojevajo se nove ideje in predvsem želje, da bi se v
prihodnjem letu lahko večkrat srečali in drug drugemu polepšali vsakdan.
Naj bo srečno, zdravo in uspešno leto za vse vas!
Folklorna skupina Iskraemeco

Prešernov dan

Podarite naročnino
na Gorenjski glas

Gorenjski glas izhaja ravno prav pogosto – dvakrat tedensko,
zato k branju ne sili vsak dan, pač pa se bere postopoma –
petkovo številko ob koncu tedna in torkovo vse do petka.
Pokličite nas po telefonu na številko 04/201 42 41 ali
nam pišite na e-naslov narocnine@g-glas.si in skupaj
bomo poiskali najboljšo možnost za znesek, ki ga boste
določili vi. To pomeni, da ni nujno, da poklonite letno
naročnino, saj so na voljo tudi druge možnosti.
Gorenjski glas bo obdarovancem prinašal zanimive novice
iz čisto vseh, tudi najmanjših krajev Gorenjske. In teh novic se
ne da najti nikjer drugje!
Obdarite svoje najdražje z zvestim prijateljem.
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Društva

Pandemija je žal pregloboko zarezala v delovanje Strelskega društva Predoslje, zato smo v letošnjem letu
nekako obmirovali, vsaj kar se tekmovanj tiče.
Vseeno se nismo čisto predali in počasi –
upam, da čim prej – se bomo vrnili v normalni
ritem treningov in druženja ter posledično tudi
tekem. Zato žal nimam nič aktualnega napisati,
sem se pa vrnil v zgodovino in našel zanimiv
članek, ki je bil objavljen v glasilu Strelske zveze Slovenije Strelec v decembrski izdaji daljnega leta 1954. Če vas zanima, je tu prepis, tako
je bilo pač nekoč ...

Razvili so strelski prapor
»V Predosljah pri Kranju imajo zelo aktivno
strelsko družino,« mi je rekel oni dan prijatelj, ki je v naših strelskih krogih dobro znan.
»Tako?« sem dejal in ugibal, kam meri s tem
uvodom. Že dolgo ga poznam, zato nisem rinil
vanj z vprašanji. Bo že sam povedal, sem si mislil, čeprav trenutno ni bilo videti, da ima take
namene. Z vso vnemo se je namreč posvečal
treningu z zračno puško, pri tem pa sem zase
mrmral, da se takoj vidi, če je puška v »široki
potrošnji«. To je letelo deloma tudi name, kajti
malo prej sem jo imel v roki.
S potrpežljivostjo se pač ne morem pohvaliti. (Priznam, da mi manjka te strelske vrline!)
Zazdelo se mi je, da bo prijatelja vendarle treba
»pobezati«.
»V Predosljah, praviš?« sem začel – in tokrat
se me je res usmilil.
»V nedeljo me vabijo gor,« je rekel.
»Ali bo kakšno tekmovanje?«
»Svoj strelski prapor bodo razvili,« mi je po
krajši pavzi odgovoril.
Začudil sem se. Kolikor vem, sta se doslej šele
dve strelski družini v Sloveniji spomnili na to.
»Hotel sem te vprašati, če bi šel z menoj,« je
nadaljeval prijatelj, »šla bi s kolesi, takoj po
kosilu.«
Ni me bilo treba dolgo prepričevati. Prav
tedaj je prišel še prijatelj Vid in povabila sva

tudi njega. V nedeljo, 10. oktobra, so ležale
nad Ljubljano kope temnih oblakov. Zato
smo se vsi trije nekajkrat zaskrbljeno ozrli
v nebo, ko smo jo mahali proti Medvodam.
Poguma pa nismo izgubili – in res nam je bila
sreča naklonjena, suhi, nepoškodovani, brez
»gumi-defektov« in podobnih neprilik, smo
prišli na cilj.
Malo smo zamudili. Morda zato, ker smo
nevede in nehote izbrali daljšo pot. Zadružni
dom na Kokrici, kjer je bila slovesnost, je bil
poln. Prišli so strelci iz Jesenic, iz Škofje Loke,
Tržiča, Preddvora, Primskovega in drugih
okoliških krajev. Kranj so zastopali strelci kar
treh strelskih družin (Tiskanina, Gumar, Poštar). Razvitja se je udeležil tudi podpredsednik
Okrajnega ljudskega odbora Dušan Horjak,
Izvršni odbor Strelske zveze Slovenije pa je
zastopal Jože Jurjevčič.
Po uvodnih besedah tovariša Čarmana, sekretarja strelske družine Predoslje, in po poročilu
predsednika tovariša Kokalja o delu je bilo
svečano razvitje prapora. Strelci so si izbrali
za botra Borisa Ziherla, zastopal pa ga je znani
delavski borec Rajko Mali. Nato so predstavniki množičnih organizacij, ustanov in podjetij,
ki so prispevala sredstva za prapor, zabili vanj
spominske žebljičke. Kot sem zvedel, jih je
bilo kar precej – 32 zlatih in 12 srebrnih. To je
zgovoren dokaz, da je našim delovnim ljudem
razvoj strelskega športa zelo pri srcu.
Potem ko je predsednik družine predal prapor praporščaku, je bil slavnostni del prireditve zaključen in se je začela prosta zabava.
Zunaj, pred domom, je bilo nagradno streljanje
z zračno puško. Marsikdo je hotel preizkusiti
svoje strelsko znanje in tako je bilo tu vedno
dovolj ljudi. V obeh dvoranah doma pa je bil
ples. V dobrem razpoloženju je čas kar hitro
mineval.

Prisedli smo k mizi tržiških strelcev in kmalu
je bil razgovor v polnem teku. Seveda pa se je
beseda največ sukala okrog orožja in streliva,
tarč in tekmovanj, kot je pač navada med strelci. V tem razgovoru sem zvedel tudi marsikaj o
strelski družini v Predosljah.
Strelsko družino, ki se imenuje po prvoborcu
tega kraja, Francu Mraku, so ustanovili že pred
dobrima dvema letoma. Vendar pa spričo nedelavnosti starega odbora niso mogli premostiti
začetnih težav. Šele, ko je bil letos februarja
izvoljen nov odbor, je družina zaživela. V pičlih
nekaj mesecih je postala ena najbolj aktivnih
množičnih organizacij v občini. Danes šteje
124 članov, vanjo pa je vključena tudi skupina
pionirjev, mladincev in mladink. Da bi se strelci lahko izpopolnjevali tudi v drugih športnih
panogah, so ustanovili še fizkulturno sekcijo.
Nov odbor je pokazal veliko iznajdljivost
tudi pri gradnji strelišča za zračno puško in pri
nabavi orožja. (Ko so pričeli delati, ni bilo niti
finančnih sredstev, niti najnujnejših rekvizitov). Sami so si uredili strelišče in takoj začeli
pridno trenirati. Uspehi so se kmalu pokazali, saj so že po treh tednih premagali SD Tone
Nadižar iz Čirč, na izbirnem tekmovanju za
okrožno prvenstvo pa osvojili drugo mesto.
Tudi na drugih tekmovanjih so se prav dobro
izkazali. To je primer, kako s prizadevnostjo
vseh članov družine, zlasti pa odbora, v kratkem času dosežemo pomembne uspehe.
Kar prekmalu se je treba posloviti. In ko so
nam zamežikale nasproti Ljubljane luči je menda Vid izrazil našo skupno misel, ko je dejal:
»Če bi bila vsaka strelska družina taka, kot je
tale, bi naše strelstvo gotovo še bolje napredovalo ...«
Torej, z veliko pozitivne energije naprej v prihajajoče leto 2022!
Miloš Močnik, tajnik SD Predoslje

Veseli bi bili vsakega prostovoljca
V KORK Predoslje - Suha nam še vedno primanjkuje prostovoljcev in zelo veseli bi bili vsakogar,
saj je dela na terenu več kot dovolj.
Skoraj dve leti nas covid-19 ne izpusti iz svojega objema. Poteka že
četrti val in prav nič ne kaže, da se bodo razmere kaj kmalu izboljšale.
Prostovoljci, ki delujejo v Rdečem križu Slovenije, so zato vključeni
tudi pri pomoči v bolnišnicah pri negi bolnikov s covidom-19.
Tako vas tudi mi v Krajevni organizaciji Rdečega križa Predoslje
- Suha še naprej opozarjamo oziroma prosimo, da upoštevate vsa
priporočila za preprečevanje okužbe. Najpomembneje pa je, da se
cepite.
V KORK Predoslje - Suha nam še vedno primanjkuje prostovoljcev
in zelo veseli bi bili vsakogar, saj je dela na terenu več kot dovolj.
Upamo, da se boste tudi v prihajajočem letu radi odzivali na krvodajalske akcije. Vabljeni ste vsi zdravi, mlajši od 65 let. Zadnja leta
imamo le terenske krvodajalske akcije, ki pa so kar dobro obiskane.

V letu 2022 bo v naši bližini organiziranih pet terenskih krvodajalskih akcij. Prva bo že 31. januarja v Šenčurju, druga in tretja bosta 1.
februarja in 15. junija na Primskovem, četrta 31. avgusta v Šenčurju,
peta pa 1. septembra na Kokrici.
Po prebolelem covidu-19 štiri tedne ne smete darovati krvi.
Med nami je seveda tudi nekaj vaščanov, ki so pomoči zares potrebni. Če v svoji okolici opazite koga, ki potrebuje pomoč, nas o tem,
prosimo, obvestite, da jim bomo lahko pomagali.
V decembru se bomo že tradicionalno spomnili na starejše. Tudi
letos jih bomo obdarili s skromnimi darili. Ob obdarovanju bomo
upoštevali ukrepe za preprečevanje širjenja virusa.
V prihajajočem letu vam želimo veliko zdravja.
Srečo Jerman, predsednik KORK Predoslje - Suha
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Premierna uprizoritev Desetega brata
Film Deseti brat v izvedbi KUD Predoslje je nastajal od poletja 2019 in je bil posnet na različnih lokacijah v
Predosljah in okolici, na Strmolu in v Dupljah.

Leto 2021 v kulturi praznujemo kot leto slovenskega pisatelja, pesnika in časnikarja Josipa Jurčiča. V Kulturno-umetniškem društvu
(KUD) Predoslje smo si Jurčičevo leto izbrali
za premierno uprizoritev filma Deseti brat,
posnetega po režiji in scenariju Iztoka Jožeta
Basaja. Film v izvedbi KUD Predoslje je nastajal od poletja 2019 in je bil posnet na različnih
lokacijah v Predosljah in okolici, na Strmolu in
v Dupljah. Jeseni smo film predvajali tudi za
zunanje gledalce, med katerimi je bil odlično
sprejet.
Otroška gledališka skupina pod vodstvom
Nike Logar pripravlja otroško gledališko predstavo, ki si jo bo možno ogledati v začetku prihodnjega leta.
Tudi letošnje leto je bil precej negotov čas za
kulturna udejstvovanja. Zavedamo se, da kvalitetni kulturni izdelki ne nastanejo čez noč,
ampak zahtevajo stabilne razmere za ustvarjanje in čas, da dozorijo. V duhu dinamičnega pandemskega dogajanja in nepredvidljivih
razmer smo zato sklenili, da se večjih novih
projektov ne bomo lotili, temveč se bomo osredotočili na dokončanje odprtih in načrtovanje
novih.
Kljub temu da je bilo kulturno življenje v
zadnjem času kar malce okrnjeno, pa nismo
pozabili na tisto, kar šteje veliko, in tisto, na
kar smo zelo ponosni – na medsebojno druženje in povezanost. V septembru smo se sreča-

S premiere filma Deseti brat v Predosljah
li na pikniku članov, kjer smo se poveselili v
sproščenem vzdušju, člane pa smo ob njihovih
jubilejih presenetili na trenutno zelo aktualen
način, s skupinskim video srečanjem, in tako

kot najbolje znamo – s krajšim kulturnim programom. Upamo, da se kmalu spet srečamo ob
škripanju odrskih desk.
Eva Krč, foto: Igor Kavčič

Pestro preživljanje prostega časa
Ko se ozremo na iztekajoče se leto, se običajno spomnimo na najbolj radostne in vesele dogodke.
Teh je bilo v letu 2021 žal manj, saj nas že drugo leto zapored spremlja korona.
Najodgovornejši v državi so s svojimi nepremišljenimi odloki še
dodatno omejevali naše delovanje in negativno vplivali na naše razpoloženje. Kljub zaostrenim razmeram bom skušal izluščiti nekaj lepših
dogodkov.
Članom Društva upokojencev Britof - Predoslje smo skušali kljub
vsemu zagotoviti čim pestrejše preživljanje prostega časa. Kot vedno
je bil poudarek na aktivnostih, ki pripomorejo k ohranjanju zdravja
naših članov.
Najbolj redno sta potekali Šola zdravja in nordijska hoja, ki smo
jo začeli marca in vztrajali do konca junija. Obe aktivnosti sta bili
seveda prekinjeni v času splošnega zaprtja od 1. do 10. aprila. Med
rekreativnimi dejavnostmi smo spomladi začeli tudi kolesarjenje
in balinanje. Kolesarji smo se 10. junija odpeljali na Pangršico, 25.
junija pa se nas je 16 udeležilo srečanja gorenjskih kolesarjev.
Lep uspeh sta dosegli ekipi balinarjev na gorenjskem prvenstvu:
ženske so bile druge, moški pa tretji. Aktivni so bili tudi igralci namiznega tenisa, prstometa, v oktobru sta se začeli telovadba za ženske in
telovadba Gibljiva starost za vse. Žal je bila udeležba pri vseh aktivnostih manj številna, zato vabimo vse, da se nam pridružijo. V drugi
polovici novembra so bile vse gibalne aktivnosti v zaprtih prostorih
prekinjene.
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Tudi najbolj množični dejavnosti pohodi in izleti sta bili okrnjeni.
Pohodniki smo julija šli v Krnico, septembra pa se podali na Vršič. V
juniju smo šli na izlet v Vipavski Križ in Goriška brda, v juliju pa na
Rab in Pag. V avgustu smo bili na izletu v Prekmurju in v septembru
na vinski trgatvi na Bizeljskem. V oktobru je sledil tridnevni izlet
v Dalmacijo. Junija je bilo organizirano tudi letovanje na Lastovu.
Martinovega izleta žal ni bilo in tako čakamo na izlet na Obalo v
decembru.
V avgustu smo si ogledali predstavo Pri belem konjičku v Letnem
gledališču Studenec.
Naši jubilanti, 80- in 90-letniki, so se v avgustu srečali pri Laknerju
na Kokrici. Od pomembnejših dogodkov ne smemo pozabiti srečanja
PZDU Gorenjske v Bohinjski Bistrici, kjer sta naša člana Vera Krč
in Lado Urbanč za dolgoletno aktivno delo prejela priznanje PZDU
Gorenjske.
Zaradi epidemioloških razmer je bila članarina pobrana šele v marcu, prav tako smo starejše od 80 let in bolne obdarili šele takrat.
Upajmo, da bomo leto kljub zaostrenim razmeram zaključili čim
uspešneje in bomo bolj aktivni ter bolje razpoloženi začeli novo leto,
v katerem je naša osrednja želja predvsem zdravje.
Miro Zelnik, predsednik društva

Naš orkester je zaigral!

Šola, vrtec

Z namenom zagotavljanja boljših medsebojnih odnosov smo vstopili v projekt Varno in spodbudno učno okolje.
V lanskem šolskem letu smo se zaposleni ob
neugodnih učnih razmerah, ki nam jih je prineslo obdobje epidemije, odločili, da z namenom
zagotavljanja boljših medsebojnih odnosov
vstopimo v projekt Varno in spodbudno učno
okolje. V sklopu projekta so se v letošnjem šolskem letu že začele odvijati različne delavnice
in izobraževanja tako za zaposlene kot tudi za
otroke v našem vrtcu in šoli.
Posebej oblikovan tim naših strokovnih delavcev pripravlja izobraževanja na temo mediacije, ki bodo namenjena učencem in zaposlenim,
saj jih želimo usposobiti za konstruktivno reševanje manjših sporov v razredih. Prav tako pa
je v mesecu novembru tudi že zacvetela ideja
izpeljave razrednih ur s skupno tematiko.
Na prvih urah oddelčne skupnosti so si otroci
in učenci ogledali sliko umetniškega kipa, ki
v rokah drži flavto, se pogovorili o glasbi, ki
po navadi združuje in povezuje ljudi, nato pa
izbrali glasbilo, s katerim se kot razred najlažje
poistovetijo. O svoji izbiri so zapisali utemeljitev, nato pa na liste s pomočjo tehnike kolaž
narisali izbrano glasbilo. K nalogi so zavzeto
in kreativno pristopili vsi trije oddelki našega
vrtca in prav tako vseh dvajset oddelkov OŠ
Predoslje Kranj, seveda ob pomoči in dodatnih
usmeritvah strokovnih delavcev šole. Nastale
izdelke smo združili na razstavi v šolski jedilnici pod sloganom Naš orkester je zaigral! V
upanju, da bodo sčasoma tudi naša srca tako
ubrano zaigrala za skupno dobro, bomo s podobnimi delavnicami na razrednih urah nadaljevali tudi v prihodnje. Darja Arh

Orkester glasbil

Bučna juha
V vrtcu pri OŠ Predoslje vsako leto v času
slovenskega tradicionalnega zajtrka veliko
časa namenimo pomenu zdrave prehrane.
Poleg odličnega zdravega zajtrka (pirin
kruh, maslo, med, mleko in jabolčni krh-

lji) smo v skupini Medvedki skuhali bučno
juho. Začinili smo jo s pesmico V loncu se
kuha bučna juha in si sami pripravili zdravo
kosilo.
Alenka Butara

Evropski teden
zmanjševanja odpadkov
V tednu od 20. do 28. novembra je potekal
Evropski teden zmanjševanja odpadkov. Z
različnimi akcijami so v njem sodelovali
tudi učenci Osnovne šole Predoslje Kranj.
Pogovarjali so se o tem, kako pravilno
ločevati odpadke, kako zmanjšati količino zavržene hrane pri malici in kosilu in
kako varčevati s papirjem. Povabljeni so
bili tudi k sodelovanju v akciji Teden zbiranja še uporabnih predmetov za namen
ponovne rabe. Na ta način so lahko različnim še uporabnim predmetom podaljšali
življenjsko dobo, namesto da bi jih zavrgli.
Najmlajši učenci pa so iz odpadne embalaže ustvarjali različne likovne izdelke.
Nastale so prave umetnine. Silva Ajdovec

Miklavž obdaril pridne otroke
Tradicija v Predosljah in na Suhi je, da vasi v noči na 5. december obiščejo Miklavž, angelčki
in parkeljni. Miklavž ob tej priložnosti obdari vse pridne otroke. Dogodek organizirajo vaški
fantje, ki ohranjajo to tradicijo iz roda v rod.
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Na pomoč

Gasilski pohod
v spomin Juretu Oblaku
Septembra smo se člani Prostovoljnega gasilskega društva Predoslje udeležili gasilskega
pohoda v spomin Juretu Oblaku.

V letu 2021 smo predoški gasilci nadaljevali izobraževanja po programu Gasilske zveze
Mestne občine Kranj in Gasilske zveze Slovenije. Uspelo nam je uspešno izvesti tudi kar
nekaj internih strokovnih vaj, saj se zavedamo
pomembnosti rednih in periodičnih usposabljanj operativnih gasilcev. Prav tako smo v prvi
polovici leta začeli zbirati finančna sredstva

Udeleženci pohoda v spomin Juretu Oblaku

Častni člani društva

Vsak dan je čas za sanje,
za male in velike želje,
za smeh in radost, za veselje.
Vsak dan pot naprej nas pelje,
naj leto 2022 izpolni vam vse skrite želje.
Prostovoljno gasilsko društvo Suha
vam želi, da bi bilo leto 2022 polno upanja, sreče, zdravja in ljubezni.
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za nakup novega gasilskega vozila za prevoz
članstva. Odziv krajanov in drugih naših podpornikov je bil zelo pozitiven, zato je prav, da se
še enkrat zahvalimo vsem za finančno pomoč.
Novo gasilsko vozilo bomo prevzeli v uporabo
v sredini leta 2022.
Zaradi dolgo trajajočih razmer novega koronavirusa in navodil NIJZ smo bili primorani
redni letni občni zbor izvesti v mesecu juniju v gasilskem orodišču. Na občnem zboru
smo gasilci strnili rezultate minulega leta ter
si začrtali nove cilje. Srečanje je zaznamovala predvsem podelitev naziva častnih članov
društva, to so postali Florijan Lebar, Martin
Mubi in Jože Kerč.
Osemnajstega septembra smo se člani našega
društva udeležili gasilskega pohoda v spomin
Juretu Oblaku. Triindvajset kilometrov smo
prehodili po poljskih in makadamskih poteh
iz Predoselj mimo Preddvora, Sv. Lovrenca,
Povelj, Čadovelj in Tatinca nazaj v Predoslje.
Pohoda se je udeležilo 19 gasilk in gasilcev.
Poleg vseh naštetih aktivnosti smo trikrat
intervenirali na poziv Regijskega centra za
obveščanje Kranj, in sicer ob gozdnem požaru,
večjem industrijskem požaru in z razžagovanjem drevesa, podrtega zaradi močnega vetra.
Prav tako smo veliko pozornosti namenili
požarni preventivi in obveščanju krajanov o
nevarnostih požara. Poleg vseh dejavnosti, ki
jih opravljamo v vasi Predoslje, smo namenili posebno pozornost pregledu hidrantnega

omrežja v vasi in Kranju, očistili dostope do
vodnih virov ter v sodelovanju z Gasilsko reševalno službo Kranj organizirali pregled gasilnikov za gospodinjstva. Pripravili smo tudi dan
odprtih vrat, kjer so si lahko vsi krajani ogledali prikaz uporabe gasilnika in gasilskih vozil,
gasilski dom in gasilsko orodišče.
Poleg vsega naštetega smo sodelovali tudi
na prireditvi Naaaj dan v Predosljah, požarno
preventivnem ogledu novega Elegans Hotela
Brdo in pri predstavitvi gasilstva v Kranju na
Glavnem trgu. Po točkovniku o ocenjevanju
gasilskih društev v GZ MO Kranj smo Predoški gasilci dosegli osmo mesto izmed šestnajstih društev, kar dokazuje, da smo delali dobro.
December je čas radosti, praznikov, kuhanega vina, zadnjega veselega meseca, preden stopimo v novo leto, polno zaobljub in novih dogodivščin. Uporaba pirotehničnih sredstev je v
tem času mnogim v zabavo, vendar pri tem ne
pozabimo, da je takšno početje mnogim neprijetno in jim vzbuja strah, nelagodje in občutek
nevarnosti. Zato bi vas radi spomnili, da denar,
ki bi ga s petardami v glasnem poku pognali
v zrak, raje namenite za novoletna darila ali v
dobrodelne namene. To lahko storite tako, da
svoj del dohodnine (do en odstotek) namenite
našemu gasilskemu društvu. Davčna številka
našega društva je 57686742.
Ob koncu leta pa bi vam radi zaželeli še vesele božične praznike ter zdravo in uspešno leto
2022! Člani UO PGD Predoslje
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Oglasi
Zbranih je 140
najboljših receptov
slovenskih
gospodinjstev,
ki nam lahko
popestrijo jedilnike.
Razdeljeni so
na skupine jedi:
juhe, predjedi,
enolončnice,
mesne jedi, ribe,
zelenjavne jedi,
solate, krompirjeve
jedi, močnate jedi,
testenine in sladice.

www.gorenjskiglas.si

V Luninih bukvah
je kot vedno
Lunin koledar
po mesecih
s setvenimi
podatki, vrtni
koledar opravil v
zelenjavnem in
okrasnem vrtu,
v rastlinjakih in
visokih gredah
ter horoskop za
leto 2022.

8,20

Število strani: 52 strani, 23,5 x 32 cm
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

Spiralna vezava, 14 cm x 20 cm, 170 strani

EUR

+ po

EUR

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

št ni n a

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Število strani: 152 strani, 20 x 24 cm, trdo vezana
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 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.
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Vesele praznike in obilo zdravja!
www.komunala-kranj.si

Zimska akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

14 dni brezplačnega časopisa
Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak torek
in petek. Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v nabiralnik in
izvedo, kaj je novega v njihovem domačem kraju in v naši
regiji. Teh novic ni mogoče najti nikjer drugje!
Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem,
ki Gorenjskega glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti
prodaji. Želimo si, da bi se bralci na lastne oči prepričali, da je
Gorenjski glas odličen časopis, in postali njegovi naročniki.
Poleg brezplačne dostave naročnina prinaša tudi številne
popuste in darilo. Če želite Gorenjski glas bolje spoznati, se
lahko odločite za dvotedensko brezplačno prejemanje časopisa
brez vseh obveznosti. Pišite na narocnine@g-glas.si ali pokličite
na tel. št. 051 682 217 in pustite podatke za dostavo. Po preteku
14-dnevnega obdobja vam časopisa ne bomo več pošiljali, vas
bomo pa poklicali, povprašali za mnenje in vam predstavili
prednosti za naročnike.
Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal!
V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji.

