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Krajevna skupnost

V znamenju projekta Gorki 2

Večina del v okviru projekta Gorki 2 je načrtovana v letu 2020. Z novim kanalizacijskim omrežjem
se bo uredilo veliko dotrajanih asfaltnih površin, s hišnimi priklopi pa se bo v veliki meri rešilo tudi
vprašanje smradu in onesnaženosti potoka Belca.
Prvo leto mandata novega Sveta Krajevne skupnosti Predoslje je mimo,
in kot svetniki ocenjujejo, je bilo tudi dokaj uspešno. V novem mandatu
se je začel izvajati projekt Gorki 2 na območju Britofa in Predoselj, ki
prinaša kar nekaj infrastrukturnih izboljšav, ne samo novih komunalnih
vodov, temveč tudi obnovitev vodovoda, drugih napeljav in ne nazadnje
tudi v večini obnovljene asfaltne površine na območju Predoselj.
Projekt Gorki 2 je delno financiran s strani Mestne občine Kranj,
Republike Slovenije in Evropske unije (kohezijski skladi). Operacija se
namreč izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske
kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti« in prednostne naložbe »Vlaganje v
vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja
ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in
ki presegajo te zahteve«. Vas Suha žal po razpisnih pogojih za pridobitev evropskih kohezijskih sredstev ne spada pod skupno aglomeracijo
kot območje Britofa in Predoselj, prav tako tem pogojem niso ustrezale
nekatere druge primestne krajevne skupnosti.
V Predosljah bo izgradnja kanalizacije najbolj aktualna v letu 2020.
»Večina del je planirana v začetku leta 2020, zaključek pa je predviden
proti koncu leta. Z novim kanalizacijskim omrežjem se bo uredilo veliko
dotrajanih asfaltnih površin, s hišnimi priklopi pa se bo v veliki meri
rešilo tudi vprašanje smradu in onesnaženosti potoka Belca,« je povedal
predsednik Sveta KS Predoslje Gašper Žbogar.
»Glede na razpisne pogoje za pridobitev sredstev za sofinanciranje
žal občina ni mogla umestiti vasi Suha. Čeprav nam to ni razumljivo,
se v prihodnje nadejamo tudi reševanja tega vprašanja s strani občine,«
je dejal svetnik Simon Basaj in dodal, da se nadejajo obnove že zelo
nevarne in dotrajane glavne ceste Predoslje–Suha z ureditvijo pločnika.
Svetniki so podžupanu Robertu Nograšku obnovo ceste predlagali kot
prioritetno za ureditev v mandatu 2018–2022. Poleg tega so predlagali
ureditev pločnika od Kulturnega doma Predoslje do glavne ceste, ki pa je
bil skupaj s postavitvijo postaje za e-kolesa v sklopu projekta trajnostne
mobilnosti MOK že realiziran v letošnjem letu.
Krajevna skupnost Predoslje je z lastnimi sredstvi tako kot vsa leta
doslej skrbela za vzdrževanje skupnih objektov (kulturni dom, Pokopališče Suha in Pokopališče Predoslje) in zelenih površin v njenem upravljanju ter sodelovala kot nosilec pri krajevnem prazniku Naaaj dan in
drugih prireditvah. V letošnjem letu je bil urejen del za raztros in del poti
na pokopališču v Predosljah, obnovljena so bila najbolj dotrajana igrala in

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., Nazorjeva ulica 1, Kranj,
priprava za tisk Gorenjski glas, tisk Tiskarna Nonparel,
d. o. o., distribucija Pošta Slovenije. Belca, številka 17,
je priloga 101. številke Gorenjskega glasa, ki je izšla
20. decembra 2019. Naklada je 450 izvodov. Prejmejo jo
vsa gospodinjstva v krajevni skupnosti Predoslje.
Naslovnica: foto Tina Dokl
Krajevna skupnost Predoslje, Predoslje 34, Kranj
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Predsednik Sveta KS Predoslje Gašper Žbogar
preostanek ob udaru strele v letu 2018 poškodovane napeljave. Poleg tega
so predlagali tudi ureditev brežine reke Kokre pri nekdanji Oljarici, ki je na
določenem delu že zelo nevarna, in ureditev podstrešja kulturnega doma,
ki je že v slabem stanju.
»Najpomembnejši so dobri odnosi s krajani in delujočimi društvi v
vasi, na kar smo še najbolj ponosni. Prav tako se izboljšujejo odnosi z
občinsko upravo, kar se vidi tudi na realizaciji predlogov, ki je bila v letih
2014–2018 nemogoča, je še dejal Žbogar.
Krajevna skupnost Predoslje se zahvaljuje vsem, ki kakor koli pripomorete k razvoju vasi in skrbi za njeno podobo.

Obveščanje o gradnji kanalizacije
Informiranje krajanov o začetku del na njihovem območju vasi bo
v celoti potekalo prek predstavnikov Mestne občine Kranj, vsi pa
bodo individualno obveščeni o poteku. Več informacij je na voljo
na spletni strani www.gorki2.si, kjer so objavljeni tudi kontaktni
podatki za primer individualnih vprašanj.

Vesele božične praznike in srečno,
zdravja polno novo leto 2020
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

Letos že deseti Naaaj dan

V štirih dneh je prireditve v okviru krajevnega praznika kljub sobotnemu slabemu vremenu in odpovedi
petkovega koncerta obiskalo več kot deset tisoč ljudi.
Krajevni praznik je Krajevna skupnost Predoslje skupaj s PGD Predoslje, PGD Suha, FS Iskraemeco, SD Predoslje, KUD Predoslje, PGD
Britof, DU Britof - Predoslje, športniki, KORK Predoslje, Zadrugo Predoslje ter drugimi krajani in organizacijami organizirala že deseto leto.
Prireditev se je odvijala od 22. do 25. avgusta pri kulturnem domu v
Predosljah. Kljub zopet muhastemu vremenu je letošnji Naaaj dan minil
brez izgredov in drugih neprijetnih dogodkov. V štirih dneh je prireditev kljub sobotnemu slabemu vremenu in odpovedi petkovega koncerta
obiskalo več kot deset tisoč ljudi.
Četrtek je bil v znamenju Klape Šufit in Kvatropircev, ki so privabili
več kot tisoč obiskovalcev, drugi predvideni koncertni dan z Janom Plestenjakom pa je bil zaradi poškodbe enega izmed članov skupine odpovedan. V petek so namesto njih nastopili 101ka band ter Bečo & company.
Tradicionalna sobota je zopet minila v znamenju neželenih vremenskih pojavov, kljub obilnim padavinam pa je vseeno privabila veliko

Skupini Pop Design (na sliki) in Zvita feltna sta v soboto poskrbeli za noro zabavo.

Prikaz reševanja v primeru prometne nesreče

Med prazniki poskrbite
za varen dom
Da bi božično-novoletni prazniki minili čim mirneje, je dobro
poskrbeti tudi za varnost svojih domov, saj smo vtem času pogosteje zdoma kot običajno. Tudi ko nikogar ni doma, pustite v hiši
prižgano tako luč, ki bo vidna z ulice ali ceste, zato svetuje policija.
Svoje odsotnosti tudi ne razglašajte na družbenih omrežjih ali na
telefonskem odzivniku.
Ključev ne puščajte v poštnem nabiralniku, pod predpražnikom
ali cvetličnim lončkom, saj so tako dostopni vlomilcem. Vlomilcu
bo delo olajšalo tudi vsako odprto ali priprto okno oziroma vrata,
tudi v zgornjih nadstropjih. Nakit večje vrednosti, denar, vrednostne papirje in podobno premoženje je najbolje hraniti v bančnem
sefu, večje vsote gotovine pa na bančnem računu.
Za varnost svojega doma lahko poskrbite s kakovostno alarmno
napravo z lokalno signalizacijo, prenosom signala na svoja komunikacijska sredstva ali na varnostno podjetje. Pozorni bodite tudi na
neznane in sumljive osebe, ki jih opazite v bližini hiše. Zapomnite
in zapišite si čas, njihov opis in prevozno sredstvo.
V primeru, da vaš dom vseeno obišče vlomilec, o tem takoj obvestite policiste in do njihovega prihoda počakajte zunaj stanovanja
ali hiše.

množico ljudi. Začetek programa z gasilskim tekmovanjem Xcover
combat se je nadaljeval z nastopom skupin Pop Design in Zvita feltna,
ki sta ponovno poskrbeli za noro zabavo, ki jo je začinil tudi ognjemet.
Nedelja velja za družinski dan. Uvodoma je Prostovoljno gasilsko
društvo Predoslje uradno prevzelo novo gasilsko vozilo, prevzem je z
obiskom počastil tudi minister za obrambo Karl Erjavec. Kasneje je
bila predstavljena gasilska reševalna vaja, v kateri so sodelovali PGD
Predoslje, PGD Suha, PGD Britof, NMP Kranj, Gasilska reševalna služba Kranj in Policija, ki že tradicionalno privabi veliko obiskovalcev.
Zaživele so tudi stojnice, otroci so uživali v animacijah in zabaviščnem
parku, za popestritev pa je pristal tudi helikopter Slovenske vojske, ki je
bil na ogled predvsem najmlajšim. Kranjski svet za preventivo in varnost
v cestnem prometu je poskrbel za prikaz varne udeležbe najmlajših v
prometu, pripadniki Slovenske vojske pa so popestrili dogajanje s simulatorjem streljanja.
Za otroško zabavo so poskrbeli Poskočni muzikanti, ki so kasneje
skupaj z Veselimi svati in skupino San Di Ego poskrbeli tudi za malo
starejše.
Zahvala gre vsem društvom in organizacijam, ki so sodelovala pri
izvedbi krajevnega praznika Naaaj dan 2019!

Tekaške proge
Krajevna skupnost Predoslje tudi letošnjo zimo skupaj z Zavodom
za šport Kranj načrtuje pripravo tekaških prog. Proge bodo pripravljene ob primerni debelini snežne odeje, in sicer od avtoceste ter vse
do Suhe. Lastnike zemljišč bomo zaprosili za soglasje za uporabo
površin, za kar se jim že vnaprej zahvaljujemo, saj brez njih to ni
izvedljivo.
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Kulturno društvo

Visok jubilej KUD Predoslje

Kulturno-umetniško društvo Predoslje v letošnjem letu praznuje 110-letnico delovanja.
Praktično neprekinjeno delovanje društva, ki temelji na medsebojnem sodelovanju mladih in starejših,
je tisto, na kar smo še posebno ponosni.
V jubilejnem letu so v okviru društva potekale številne prireditve. Slavnostni jubilej smo
odprli s slavnostno akademijo, na kateri smo se
z Linhartovimi značkami in posebnimi priznanji zahvalili vsem zvestim in zaslužnim članom društva. Zbrane je nagovoril predsednik
KUD Predoslje Martin Žibert. Osrednji gost
prireditve je bil dramski igralec in Borštnikov
nagrajenec Janez Škof, ki je s svojo interpretacijo glasbene in dramske umetnosti vsekakor
pustil poseben pečat. Prireditev je povezovala
Slavica Bučan, nastopili pa so tudi naši člani.
Na tradicionalnem Prešernovem semnju je
tudi letos KUD Predoslje po ulicah Kranja
zastopal meščanski par.
V marcu je v cerkvi sv. Siksta potekal Koncert
dveh zborov. Z ubrano zborovsko glasbo so nas
zapeljali Moški pevski zbor Cantores Carnioli
pod vodstvom Erika Šmida in Mešani pevski
zbor Crescendo pod vodstvom Žige Kerta.
Koncert je povezovala Petra Žibert. Za pomoč
pri organizaciji se zahvaljujemo našemu članu
Mateju Logarju.
V aprilu so odrske deske Kulturnega doma
zasedli učenci Osnovne šole Predoslje Kranj
s prireditvijo Spomini iz škatle pod mentorstvom prof. Nike Lampret, ki so nas s simpatično predstavo popeljali v nostalgične čase
babic in dedov.
Ko je v zraku poletje, župnijsko posestvo v
Predosljah ponovno zaživi. Letos smo v poletnem in jesenskem delu sezone skupno odigrali
osem ponovitev predstave Deseti brat, ki je pod
režisersko taktirko Iztoka Jožeta Basaja nastala v sezoni 2018 in združuje 17 igralcev in kar
nekaj drugih sodelavcev. Zadnja junijska predstava, razprodana do zadnjega sedeža, je bila
dobrodelno obarvana.

Janez Škof, osrednji gost slavnostne akademije
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Prejemniki častnih Linhartovih značk – priznanj za 30- in večletno udejstvovanje v ljubiteljski kulturi (od leve):
Milan Perne, Slavica Krivec Kljajić, Bogo Grašič, Iztok Jože Basaj, Franci Kozelj, Jože Zelnik, Miro Zelnik,
Andrej Kerč
Prizorišča Desetega brata smo poleti premaknili tudi izven župnijskega posestva. Igralci
pod vodstvom režiserja Iztoka Jožeta Basaja in
snemalna ekipa pod vodstvom Anžeta Ančimerja so po različnih lokacijah v neposredni
okolici in okoliških krajih v sedmih snemalnih
dneh posneli kadre Desetega brata. Za film,
ki trenutno nastaja pod prsti monterja Anžeta
Ančimerja, je masko ustvaril Milan Gačanović, za kostume pa je poskrbela Slavica Krivec
Kljajić.
Avgust je bil v Društvu koncertno obarvan.
Na predvečer praznika so ambient župnijskega
posestva napolnili pevci in glasbeniki, ki prihajajo iz lokalnega okolja. Koncert Pa se sliš',
ki je pred dvema letoma zapolnil posestvo, nas
tudi tokrat ni razočaral. Nastopili so harmonikaš Rok Perhavc, pianistka Mojca Ančimer,
pevci Mateja Grašič, Maja Logar Polajnar,
Ernestina Jošt, Matej Logar, Gregor Žibert in
Mitja Rozman ter mezzosopranistka Barbara Kozelj, ki je v rodne Predoslje priletela iz
Amsterdama, kjer živi in deluje. Koncert sta
povezovala Petra Žibert in Anže Ančimer, da
se je slišalo in videlo daleč, pa je za ozvočenje
in luč poskrbel ADS Efekt, d. o. o.
Jeseni, ko se vse malo umiri, smo kudovci odpotovali na zaslužen izlet po Kvarnerju.
Dvodnevno druženje smo začinili z veliko
mero smeha, klepetanja, čudovitih razgledov
in medsebojnega povezovanja. In to je tisto, kar
največ šteje.
Praznični december je v znamenju naše
otroške gledališke skupine. Komaj so odložili

kostume in rekvizite lanske predstave Zvezdica Zaspanka, ki so jo ponavljali tudi v letošnji
sezoni, že so na oder postavili novo, razigrano
predstavo Boj na zelenjavnem vrtu avtorice
Vike Šuštar. Mentorici Jana Ovsenik in Nika
Logar, ki sta tudi režiserki predstave, s svojimi nasveti, izkušnjami in pozitivno energijo
poskrbita, da so Neža Kveder, Alja Sitar, Ula
Avguštin, Matic Korenjak, Urša Sušnik, Minka Kolenc, Tinkara Ovsenik, Lana Hudoklin in
Lovro Kveder prava uigrana in razigrana ekipa.
V decembru so v Kulturnem domu Predoslje
pripravili miklavževanje, ki ga je obiskalo več
kot 250 otrok, ves mesec pa s predstavo gostujejo po Gorenjski. Pri tem so jim v veliko pomoč
Martin Žibert, Damjan Dolžan, Emil Buh in
Sašo Gašperlin, ki so tehniki, lučkarji in šoferji
v enem, ter Slavica Krivec Kljajić, ki pripravi
kostume in skrbi zanje.
Leto 2019 je bilo za KUD Predoslje zares
pestro. Posebno smo se pripravljali nanj, obilo
nam je dalo, in ko gledamo nazaj, smo lahko
zares ponosni, da skupaj zmoremo veliko. V
imenu društva najlepša hvala vsem kudovcem, ki ste na kakršenkoli način dodali delček v mozaiku, brez vas in vaše dobre volje
ne bi šlo. Hvala pa tudi vsem sponzorjem, ki
po svojih močeh podpirate delovanje društva, še zlasti KS Predoslje, Skubin Designu,
ADS Efektu, Kava baru Tišler, Knjigoveštvu
Rožman, Gostilni Krištof, Kmetiji Hribar,
MT Cvek, Opeki, Gorenjskemu glasu in vsem
neimenovanim.
Eva Krč, foto: Primož Pičulin

Gostovali pri rojakih v Franciji

Foklora

»Domovina je kot družina; njeno vrednost spoznamo šele, ko jo izgubimo.« S temi besedami opisujejo
Slovenijo naši rojaki v francoskem mestu Sallaumines, kjer smo gostovali v letošnjem oktobru.
Pri rojakih v Sallauminesu smo občutili neizmerno hvaležnost, doživeli iskren sprejem in
prepoznali veselje v očeh, ko so zaslišali glas
harmonike, zagledali slovensko nošo in ples, ki
odražajo lepoto naše domovine. Počaščeni smo
bili, da smo lahko gostovali v malem mestu,
kjer prebiva kar nekaj slovenskih izseljencev.
Njihove zgodbe so različne, vse pa jih še vedno
veže lep spomin na prvi dom. Pričarali smo jim
ga s celovečernim koncertom, kjer smo se predstavili z gorenjskimi, belokranjskimi, prekmurskimi in goričkimi oblačili, plesi in pesmimi. Poleg nas pa je za dobro vzdušje poskrbel
še ansambel Galop. Na poti smo si ogledali še
mesto Reims, pokukali v zanimivosti te regije,
se družili, okušali dobrote in predvsem uživali
v lepotah jesenskih dni.

Poleti tudi v Toskani
Francija pa ni bila edina država, ki smo jo
letos obiskali. V juliju smo se podali v Italijo,
natančneje v Toskano, in tudi tam predstavili
svoje delo, ustvarjanje in dediščino naše dežele. Ob tem smo uživali tudi v predstavah drugih
držav, ki so pripeljale na oder vsaka svojo energijo, barve, ritem in temperament. Ker so bile
temperature previsoke, da bi le plesali, smo se
sprehodili po Pisi, Modeni in Padovi, obiskali
Cinque Terre, kjer smo skočili še v morje, ob
cestnih postajališčih pa odkrili povsem nov in
zabaven način priprave toplega obroka.
Veseli smo, da je letos ponovno zavihala rokave pevska zasedba, ki je poleg deklet pridobila
tudi nekaj fantovskih glasov. Ti so poskrbeli,
da vaje niso preveč žensko klepetave, pripomogli k razširitvi repertoarja, z nizkimi toni
pa poskrbeli za še večje zanimanje poslušalcev.

Z ogleda mesta Pisa v Italiji

Udeležili smo se tudi območnega srečanja folklornih skupin v Cerkljah, nastopili na odprtju razstave v
Gorenjskem muzeju v Kranju ...

Kot pretekla leta smo se predstavili na nekaterih prireditvah po Sloveniji, se udeležili
območnega srečanja folklornih skupin v Cerkljah, organizirali že tradicionalni mednarodni otroški folklorni festival FOS, se zavrteli
na Avsenikovem festivalu v Begunjah, nastopili na odprtju razstave v Gorenjskem muzeju v
Kranju, bili presenečenje na marsikaterem rojstnem dnevu, si ob koncu zime privoščili konec
tedna oddiha na slovenski obali, kjer smo pilili
in urili korake ter grla, naši najmlajši člani pa so
predstavili svoje znanje in poznavanje plesnih
korakov v občini Starše.
Da folklora združuje, osrečuje in poskrbi za
iskrice v očeh ter zaneti marsikateri ogenj v
srcu, pa so letos dokazali trije pari, ki so stopili
na skupno življenjsko pot in poskrbeli, da smo
njihovo srečo lahko popestrili in občutili tudi
preostali člani.
Vsako leto začnemo pisati nov list, nepopisan
in snežno bel. Pobarvajte si ga z živimi barvami, dodajte pastelne odtenke in na koncu
poglejte nanj s hvaležnostjo, veseljem in ponosom. Vse lepo v letu 2020 vam želimo!
Člani FS Iskraemeco
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Gasilci

Gasilci iz Predoselj delavni vse leto

Po točkovniku o ocenjevanju gasilskih društev v Gasilski zvezi Mestne občine Kranj smo predoseljski gasilci
dosegli drugo mesto, kar dokazuje, da smo delali dobro.
Leto 2019 je bilo za Prostovoljno gasilsko
društvo (PGD) Predoslje zagotovo prelomno,
saj bo ostalo zaznamovano z udeležbo ekipe
pionirk, članic, članov in veteranov na regijskem gasilskem tekmovanju in prevzemom
novega gasilskega vozila GVV-1 na festivalu
Naaaj dan v Predosljah. Botroma Poloni Markič in Darku Nograšku še enkrat iskrena hvala
za vso podporo in denarno pomoč.
V mesecu juniju je naš član Luka Romšak
uspešno zaključil s šolanjem za poklicnega
gasilca na Igu. Še enkrat mu iskreno čestitamo
in želimo uspešno nadaljnjo poklicno pot.

Prevzem novega gasilskega vozila / Foto: Tina Dokl

Luka Romšak
Leto 2019 je bilo na področju dela z mladino zelo delovno in aktivno. Kot vsako leto se
je delo z mladino začelo že v februarju in se
je nadaljevalo vse do decembra. Mentorji so

za mladino organizirali razne delavnice, izobraževanja, druženja in izlete. Seveda so bili
aktivni tudi na tekmovalnem področju, kjer so
dosegali zavidljiva mesta. Za ves omenjen trud
gre velika zahvala mentorjem Marku Dolencu,
Jernej Mubiju, Anici Vodnik, Anžetu Ančimerju in drugim članom PGD Predoslje, ki so
pomagali pri izvedbi vseh aktivnosti za mladino. Za prihodnje leto pa napovedujejo še več
interaktivnih dejavnosti, zabavnih izobraževanj ter skupnih druženj.
Po točkovniku o ocenjevanju gasilskih društev v Gasilski zvezi Mestne občine Kranj smo
predoseljski gasilci dosegli drugo mesto izmed
šestnajstih društev, kar dokazuje, da smo delali
dobro.
December je čas obdarovanja, radosti, praznikov, kuhančkov, zadnjega veselega meseca,

preden stopimo v novo leto polni zaobljub in
novih dogodivščin. Uporaba pirotehničnih
sredstev je v tem času mnogim v zabavo, vendar pri tem ne pozabimo, da je takšno početje
mnogim neprijetno in jim vzbuja strah, nelagodje in občutek nevarnosti. Zato bi vas radi
spomnili, da denar, ki bi ga s petardami v glasnem poku pognali v zrak, raje namenite za
druženje s prijatelji, za novoletna darila ali v
dobrodelne namene.
Ob koncu leta pa bi vam radi zaželeli še vesele božične praznike ter zdravo in uspešno leto
2020! Člani UO PGD Predoslje

V trgovinah in na prireditvah
pazite na denarnice
Nakupovalna mrzlica in številne javne
prireditve v veselem decembru predstavljajo tatovom mnogo priložnosti. Tudi
policija opozarja, da v tem času obravnava
povečano število tatvin, vlomov in ropov.
Zato bodite v teh dneh v nakupovalnih središčih in na javnih prireditvah še posebno
pozorni na svoje denarnice, telefone in
druge vredne predmete. Denarja ne razkazujte, v temnem delu dneva pa se izogibajte temačnih in praznih ulic. Posebno previdni bodite tudi pri dvigovanju denarja na
bankomatih, ne samo na sumljive osebe v
bližini, ampak tudi na morebitne zlorabe z
namestitvijo naprave za t. i. skimming ali
pasti za denar (t. i. cashtrapping) na bankomatih. Neznancev ne spuščajte v svoje
domove, avtomobile pa zaklepajte in v
njih na vidnih mestih ne puščajte torbic,
denarnic in drugih vrednih predmetov.

Pionirke z mentorjema na regijskem mladinskem tekmovanju
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Aktivno leto za gasilce s Suhe

Društva

Prostovoljno gasilko društvo Suha je bilo v letu 2019 aktivno pri svojem delu.
V mesecu februarju smo aktivno začeli delo
po točkovniku Gasilske zveze MO Kranj in
se z dvema ekipama udeležili kviza gasilske
mladine na OŠ Orehek. V maju so se pionirji
in mladinci udeležili orientacijskega tekmovanja na Trsteniku. Članice so se udeležile
tekmovanja za memorial ustanovnih članov

Ekipa članic

Ekipa članov na Naaaj dnevu

na Kokrici ter tekmovanja GZ MO Kranj na
Laborah. Ekipa članov je sodelovala na tradicionalnem gasilskem tekmovanju na Naaaj dnevu. Članice so se v mesecu septembru
udeležile 13. demonstrativne vaje članic na
Bregu ob Savi. V mesecu požarne varnosti
smo za krajane organizirali pregled gasilskih

aparatov. Skozi vse leto smo izvedli vse vaje
po točkovniku GZ MO Kranj, ki so bile dobro
ocenjene.
Ob koncu leta vaščanom in vaščankam
želimo obilo sreče in zdravja v prihajajočem
letu. Na pomoč!
Upravni in nadzorni odbor PGD Suha

Kljub starosti smo še aktivni
Tudi v letu 2019 smo v Društvu upokojencev Britof - Predoslje največjo pozornost posvetili aktivnostim,
s katerimi smo poskušali članom polepšati starost.
Poudarek smo kot običajno dali dejavnostim, s katerimi smo članom
skušali zagotoviti čim pestrejšo in aktivnejšo preživljanje prostega
časa, in telesnim aktivnostim, s katerimi pripomoremo k ohranjanju
zdravja naših članov. Okvirni program prejmejo člani pred začetkom
leta, podrobnejši program pa dobijo na zboru članov društva, kjer z
veseljem vključimo nove predloge in pobude. O dogajanjih v društvu
člane redno obveščajo naše poverjenice.
Po programu sta na sporedu pogosto kar dve aktivnosti vsak delovni dan. Tako so utečeno potekale aktivnosti, ki so jih pripravili
vodje posameznih sekcij. Z marcem smo začeli izvajati Šolo zdravja, s katero vsako jutro poskrbimo za zdravje telesa, svežino duha
in prijetno druženje. Zbere se od 15 do 20 članov in smo med bolj
aktivnimi skupinami v kranjski občini. Izvedli smo večino planiranih pohodov po planinah, kjer prevladujeta Gorenjska in Primorska.
Izleti, na katerih si ogledamo naravne lepote in znamenitosti Slovenije ter zamejstva, so zelo dobro obiskani. Bili smo na dveh kopalnih
izletih (Šmarješke toplice in Izola), na pustovanju v Cerknici, na
Rogli, v Kaprunu, Padovi, na Martinovem izletu. Kot vsako leto smo
se podali tudi na tridnevni izlet v Slavonijo in Vojvodino ter na obiranje mandarin prek Korčule in Pelješca. Bili smo tudi na srečanju
gorenjskih upokojencev v Snoviku. Na vse te poti smo se odpeljali z
agencijo Rozmanbus, ki je bila naš prevoznik tudi na delovno akcijo
Dugi otok in na letovanje v Orebič.

Delovali smo tudi na področju kulture, saj smo si v Letnem gledališču Studenec ogledali predstavo Lepo je biti muzikant. Kot že nekaj
let zapored smo kot gledalci sodelovali na snemanjih oddaje Slovenski pozdrav pri Avseniku v Begunjah. Na srečanjih se nam pogosto
pridružijo naše Britofške frajle. Kot kulturni dogodek pa lahko štejemo tudi pozdravne nagovore praznovalcem in deklamacije, ki so jim
posvečene. Sodelovali smo tudi pri izvedbi Naaaj dneva v Predosljah.
Ne predajamo se le uživanju, temveč smo poskrbeli tudi za humanitarne dejavnosti. Bolne in starejše od 80 let smo peljali na izlet na
Cerkniško jezero. Obiskali smo člane v domovih za starejše, 80- in
90-letnike smo povabili na srečanje v bližnjo gostilno, ki se ga z
veseljem udeležijo in se med seboj pogovorijo. Skoraj tretjino naših
članov (bolni in starejši od 80 let) bomo obiskali pred novim letom,
jih skromno obdarili in jim zaželeli zdravja in sreče v novem letu.
Vse te dejavnosti organiziramo in opravljamo v društvu prostovoljno
in veseli smo, če naletijo na dober odziv. S tem nameravamo nadaljevati tudi v prihodnje, z željo, da bi se nam pridružilo čim več članov,
saj bomo vsakogar z veseljem sprejeli. Ko govorim o članih, imam
seveda v mislih tudi vse članice, ki so v večini.
Pri uspešnem delu nam pomagata KS Predoslje in KS Britof vključno z društvi v obeh krajevnih skupnostih, za kar se jim zahvaljujemo.
Ob prihajajočem novem letu želim vsem čim več zdravja, medsebojnega razumevanja in vsega lepega. Miro Zelnik, predsednik
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Oratorij

Julija je potekal že petnajsti oratorij
Prvi teden julija je bilo okrog župnišča zelo živahno. Sto otrok in 35 animatorjev se je družilo in zabavalo
na že petnajstem predoseljskem oratoriju.

Vsako jutro smo se zbrali pri župnišču, odpeli
himno, dvignili zastavo in si ogledali dramsko
igro. Letošnja rdeča nit je bila zgodba o Petru Klepcu. Spoznavali smo pomen moči: moč
prošnje, moč odpuščanja, (po)moč, moč spoznanja in moč svetega zakona. Igri so sledile
kateheze, malica in molitev.
Otroci so se udeleževali tudi različnih delavnic, od ministrantske, lepotne, pirografske,
novinarske, športne do risanja na steklo in
majice. Po kosilu so sledile velike igre, kjer so
otroci, razdeljeni po skupinah, obiskovali različne »otoke« z različnimi nalogami. Uživali
smo tudi v vodnih igrah, še posebej v vsem znanem in težko pričakovanem »zalivanju.« Dan
pa smo sklenili s sveto mašo, petjem himne in
spustom zastave.
Že tradicionalno nas v torek pot pelje v neznano. Tokrat v Mojstrano, kjer smo zapustili avtobuse in se peš odpravili do jezera Kreda. Na

Naj za praznike
poka čim manj
V Sloveniji je dovoljena le uporaba pirotehničnih izdelkov z učinkom poka kategorije 1, in sicer od 26. decembra do 2.
januarja. Petarde in podobni pirotehnični izdelki kategorij 2 in 3, ki proizvedejo
močan pok, so prepovedani, kljub temu pa
gorenjski policisti že od konca novembra
redno prejemajo prijave zaradi moteče in
prepovedane uporabe pirotehnike. Ob tem
opozarjajo, da nepremišljena, neprevidna
in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov (zlasti doma predelanih) lahko povzroči zelo hude telesne poškodbe, kot so
opekline, raztrganine rok, poškodbe oči
in podobno. Dobro se je tudi zavedati, da
glasno pokanje ne moti le mnogih ljudi,
temveč tudi živali, pa tudi onesnažujejo
okolje. Kršiteljem predpisov grozi globa
od 400 do 1200 evrov.

Za pridne Miklavž,
za poredne parkeljni
Tradicija v Predosljah je, da vas v noči s
5. na 6. december obiščejo Miklavž, angelčki in parkeljni. Miklavž ob tej priložnosti
obdari vse otroke. Dogodek organizirajo
vaški fantje, ki ohranjajo to tradicijo iz
roda v rod. Bistvo je, da na ta dan obdarijo
vsakogar, ki potrebuje pomoč, je bil priden, delaven, ima dober odnos do drugih
ljudi; druge pa opomnijo, naj bolje delajo
v naslednjem letu, dokler se Miklavž s
spremstvom spet ne vrne.
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Sto otrok in 35 animatorjev se je julija zabavalo na že petnajstem oratoriju.
poti smo reševali različne naloge in mimo škratov prišli do cilja. Tam smo pomalicali in se
veseli, a malo utrujeni vrnili proti avtobusom,
kamor smo prišli ravno pred dežjem.
Da na oratoriju ni manjkalo presenečenj, je že
prvi dan poskrbel prvi obraz skupine Čuki Jože
Potrebuješ! Vzel je kitaro in skupaj smo prepevali njegove uspešnice. V četrtek pa nas je obiskal skriti gost, trenutno najbolj znan župnik v
Sloveniji Martin Golob. Z nami je delil svoje
prigode in zgodbe ter nam razbil tudi marsikateri stereotip.

Sobota je prišla prehitro in s tem tudi zaključna prireditev, kjer smo podelili sladke nagrade
in pokale za prva tri mesta na velikih igrah in
nekaj posebnih zahval animatorjem. Zahvaljujemo se vsem sponzorjem, spremljevalcem na
izletu, kuharski ekipi, obema gostoma in vsem,
ki ste na kakršen koli način pripomogli k izvedbi oratorija. Hvala za vse spodbudne besede in
sladke dobrote. Hvala staršem za zaupanje in
gospodu župniku Janezu Jenku, ki nam vse to
omogoča in nas pri tem podpira. Se vidimo na
oratoriju 2020!
Ana Žibert

Gasilci
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Leto 2019 se poslavlja. V Krajevni organizaciji Rdečega križa Predoslje - Suha
smo imeli tudi to leto kar nekaj krvodajalskih akcij in drugih aktivnosti.
Na valentinovo smo se skupaj s krajevno
organizacijo RK Britof odpeljali na Zavod
za transfuzijsko medicino v Ljubljani na
odvzem krvi in plazme. Lahko se pohvalimo, da imamo v naši krajevni organizaciji
krvodajalca, ki je kri in plazmo daroval že
160-krat. Organiziranih je bilo tudi nekaj
terenskih krvodajalskih akcij. Nam najbližja je bila na Kokrici. Naslednja krvodajalska akcija bo v četrtek, 27. februarja 2020,
ob 6.30 na Zavodu za transfuzijsko medicino v Ljubljani. Terenska akcija bo v začetku
septembra prihodnje leto na Kokrici. Lepo
vabljeni stari in novi krvodajalci.
Konec avgusta smo na Naaj dnevu prikazali uporabo defibrilatorja. V Predosljah
in na Suhi imamo tri defibrilatorje – na
Osnovni šoli Predoslje, na kulturnem domu
v Predosljah in na gasilskem domu na Suhi.
Tako kot vsako leto smo decembra obdarovali krajane Predoselj in Suhe, ki so starejši od 80 let. Takih je bilo 74.
V stiski se je znašlo tudi nekaj naših
sokrajanov, ki smo jim pomagali pri plačilu položnic. Finančno smo pomagali
nekaj družinam v stiski iz kranjske občine. Nekaj sredstev smo darovali tudi za
zdravilo za malega Krisa.
V prihajajočem letu vam želimo veliko
zdravja in ljubezni. Srečo Jerman

Majdin tiramisu v kozarčku
3 dl sladke smetane
10 dag sladkorja v prahu
25 dag maskarponeja
vanilja
2 dl močne črne kave
mehki otroški piškoti (»bebi«)
temna čokolada
Smetano stepemo s sladkorjem, v drugi
posodi stepemo maskarpone in vaniljo,
nato oboje zmešamo skupaj. Piškote prepolovimo, pomočimo v kavo in jih zložimo
v kozarčke. Nanje nadevamo maskarpone
s smetano. Po vrhu naribamo temno čokolado. Želim vam lepe praznike. Majda
(Slika je simbolična.)

VRHUNSKA OKNA ZA VAŠO SANJSKO HIŠO

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

Dim na predmetni stopnji

Na Osnovni šoli Predoslje je oktobra potekala evakuacijska vaja, ki je po ugotovitvah gasilcev lepo uspela.
Konec oktobra je bila v okviru meseca požarne
varnosti na OŠ Predoslje Kranj izvedena načrtovana vaja evakuacije. Pri vaji so sodelovali
prostovoljci PGD Predoslje, PGD Britof in PGD
Suha pri Predosljah. Nekaj minut pred deveto
uro nas je po šolskem ozvočenju alarm opozoril na nevarnost. Učitelji in učenci smo varno in
hitro izpraznili šolo in na šolskem igrišču opazovali gasilce pri delu. Vodja intervencije Rok
Bolka je povedal, da je bila vaja uspešna. Gasilska društva so izvedla preiskovanje prostorov z
notranjimi napadi in simulacijo gašenja.
Najbolj preplašeni so bili učenci prvih razredov, ki so dogodek podoživljali še v naslednjih
urah. Alarm jih je presenetil med uro športa.
Povedali so nam:
»Všeč mi je bilo, ker smo šli v copatih ven in
se nam ni bilo treba preobuvati.«
»Videli smo, kako so gasilci v resnici oblečeni, ko gasijo ogenj.«
»Zanimivo je bilo, ko je nekdo po zvočniku
povedal, da gori.«
»Všeč mi je bilo, ker smo slišali lučke, ko so
se pripeljali gasilci.«
»Bilo me je zelo strah.«
»Vesela sem bila, ko sem ugotovila, da gre
samo za vajo.«
»Ustrašil sem se, ker sem mislil, da bo pogorela šola.« B. V.

Šolo smo hitro in varno izpraznili in na igrišču opazovali gasilce pri delu.

Z vlakom v Ljubljano
V okviru projekta Trajnostna mobilnost smo z otroki starejše skupine izvedli izlet z vlakom v Ljubljano.
Z železniške postaje Kranj smo se vkrcali na potniški vlak. Med
vožnjo smo opazovali okolico in videli, da vagoni ne prevažajo
samo potnikov, ampak tudi druge stvari.
Na železniški postaji Ljubljana smo izstopili in se napotili proti
Železniškemu muzeju.
Pot nas je vodila skozi podhod. Na pločniku smo si delili prostor
s kolesarji, zato smo morali hoditi po pasu za pešce.
Pred muzejem nas je pričakal prijazen gospod, ki nas je popeljal
v preteklost. Videli smo velike parne lokomotive, vstopili v vagon
z lesenimi klopmi, videli uniforme zaposlenih ...
Najbolj nam je bila všeč železniška maketa.
Katja, Romana
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Medgeneracijsko druženje
ob šolskem bazarju
Tudi letos smo se veselili medgeneracijskega druženja ob tradicionalnem šolskem bazarju, ki je tokrat potekal pod drugačnim
imenom in s pridihom ohranjanja slovenske kulturne dediščine.
Petkovo dopoldne so učenci začeli s tradicionalnim slovenskim
zajtrkom, nato so v delavnicah ustvarjali izdelke, ki smo jih občudovali na popoldanskem Jesenskem smenju. Na sliki: izdelovanje
flancatov z gospo Majdo.
Sejem smo začeli z odprtjem vhoda na predmetni stopnji, od koder
so se razprostirale stojnice do glavnega vhoda šole. Obiskovalci so
se lahko pridružili tudi delavnicam: likovni, plesni in delavnici ljudskih iger. Zahvaljujemo se za prijetno druženje in vse prostovoljne
prispevke, ki jih bomo namenili nakupu novega ozvočenja.

Rajže po poteh triglavskih pravljic
Učenci prve triade smo sončnega septembrskega dne rajžali po poteh triglavskih pravljic.
Z avtobusom smo se odpeljali v Mojstrano,
kjer nas je pričakal pravljičar Bukovnik. Vodil
nas je po čarobnih poteh, na katerih smo srečali
Gregca, Nejča, Gorskega škrata, Sabljico, ženico Anco in Kragulježa.
Gregec je izgubil celo čredo krav, je pa edini
prepoznal goro Rjavino, ki se je vzpenjala nad
Mojstrano.

Kraguljež nas je naučil pesmico, s katero preženemo slabo voljo, Sabljica pa nam je razkril
svoje vojaške prigode. Na koncu smo si ogledali Slovenski planinski muzej, kjer smo v bivaku
doživeli strašno nevihto v gorah – namišljeno
seveda. Videli smo tudi gorske živali, reševalni
helikopter ter opremo za reševanje pohodnikov
in alpinistov. Kulturni dan nam je bil všeč, saj je
bil zanimiv, pravljičen, čaroben in tudi poučen.
Učenci 3. razreda

Šola

Čarovnice
Ubijte čarovnice,
ubijte zlo,
da otrokom ne bilo bo več hudo.
Ko čarovnic več ni,
otrok ne skrbi,
da žabe bi bili.
Ko čarovnic več ni,
se otrokom nikamor ne mudi,
četudi bi pozni bili.
Ko čarovnic več ni,
noben urok več ne drži,
niti ta, da se človek v žival spremeni.
Ko čarovnic več ni,
se vsem otrokom le dobro godi,
četudi so kdaj slabi bili.
Zato ubijte čarovnice,
zato ubijte zlo,
da vsem otrokom na svetu bi lepo bilo.
Tim Cuderman, 5. a

Pravljičar Bukovnik nas je vodil po čarobnih poteh.

Pred vami je
kuharska knjižica,
ki bo vaši domišljiji
dala prosto pot!
Sirove poslastice v
obliki sonca, šopki
rož iz surove
zelenjave,
vulkanski krompirji
in čokoladne torte,
… Izbirate lahko
med 50 recepti,
ki vas bodo korak
za korakom vodili
do kulinaričnih
poslastic.
Recepti so opremljeni z zabavnimi ilustracijami in fotografijami,
ob katerih se človeku pocedijo sline! 64 strani.
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.

5

EUR

www.gorenjskiglas.si
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KD FS ISKRAEMECO s soorganizatorji: KS PREDOSLJE in KUD PREDOSLJE

ZAKLJUČEK - ZOISOVI DNEVI

Skrivnost božične noči
naj seže v srca ljudi,
da lažje bodo življenja poti,
tudi ko čar praznikov zbledi.
(Renata Gotovnik)

VSTOP PROST
PODPORNIKI:

Naročnik: Predoslje, Predoslje 34, Kranj

Skozi čarobni Zoisov park
v Župnijsko cerkev sv. Siksta
v četrtek, 26. decembra od 17. ure dalje.

