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Aktualno

BelcajeprilogaGorenjskegaglasaokrajevni
skupnostiPredoslje.Prilogopripravljauredniš
tvo Gorenjskega glasa, odgovorna urednica
Marija Volčjak, urednik Simon Šubic.
Telefon 04/2014200, faks 04/2014213,
epošta: info@gglas.si.Oglasno trženjeJanez
Čimžar, tel. 04/2014236, 041/704 857,
janez.cimzar@gglas.si.TehničniurednikGrega
Flajnik, tel. 04/2014256. Izdajatelj: Gorenj
ski glas, d.o.o.,Bleiweisova cesta4,Kranj,
priprava za tiskGorenjski glas, tiskTiskarna
Litterapicta,d.o.o.,distribucijaPoštaSlove
nije.Belca,številka9,jepriloga102.številke
Gorenjskega glasa, ki je izšla 21. decembra
2012.Nakladaje450izvodov.Prejmejojovsa
gospodinjstvavkrajevniskupnostiPredoslje.
KrajevnaskupnostPredoslje,Predoslje34,Kranj

Naslovnica:Srečno2013
Foto:GregaEržen,Predoslje

Kot vsako leto je tudi letos čas pred prihajajo-
čimi prazniki tisti, ko se ozremo nazaj in oce-
nimo, ali je naše delo obrodilo sadove. Celotni 
svet krajevne skupnosti Predoslje v sestavi Eva 
Gašperlin, Gašper Žbogar, Bojan Pogačnik, 
Silvester Oblak, Simon Basaj in Danilo Šenk 
smo ocenili, da smo delali dobro in sledili 
ciljem, ki smo si jih zastavili. Kljub finančni 
krizi in trenutni situaciji v državi se moramo 
pohvaliti, saj smo zaključili prav vse začrtane 
projekte. Smernice dela, v katere so vpeta vsa 

društva v vaseh, so prinesle uspeh in trenutno 
stanje. Finančno stanje krajevne skupnosti je 
zadnjih nekaj let že v pozitivnih številkah, tako 
se nam za prihodnost skorajda ni potrebno bati. 
Letos smo dokončali obnovo cestišča skozi 
vas v predelu od gostilne Tišler proti spodnje-
mu delu vasi. Pohvaliti moramo krajane, ki so 
brez izjeme svoje meje prestavili na zakonsko 
določen odmik od cestišča in s tem omogočili 
širitev cestišča. Sama obnova cestišča je bila v 
vrednosti 70 tisoč evrov. Ob tem pa smo ure-

dili tudi digitalizacijo vasi. Tako je lahko vsak 
prišel do moderne in skoraj nujne optične po-
vezave s svetom. 
Na potoku Belca smo obnovili most v vasi Pre-
doslje, tako nam od vseh mostov ostaja za ob-
novo le še most na Suhi. Drugi štirje mostovi pa 
so bili obnovljeni v zadnjih letih. Tudi ta most 
predvidevamo, da bo obnovljen v letu 2014. 
Na potoku Belca smo izvedli poglobitev stru-
ge in samo ureditev, glede na uspešno prakso 
smo zamašili tudi ponore. Z deli bomo vsako 

Če držimo skupaj, zmoremo vse 
Smernice dela, v katere so vpeta vsa društva v vaseh, so prinesle uspeh in trenutno stanje. 

Finančno stanje krajevne skupnosti je zadnjih nekaj let že v pozitivnih številkah, tako se nam za prihodnost 
skorajda ni potrebno bati. 

Predoslje,vaszrazgledom/Foto:DominikArnež

Čaroben čas božiča naj vam nasuje čudežev,
ki bodo v novem letu lepšali trenutke vašega življenja.

Ljubezen, mir in zadovoljstvo  
naj naselijo vašo dušo, telo in duha.

V upanju na skupne uspehe v prihodnje
vam želimo prijetno praznovanje 
božičnih in novoletnih praznikov

v krogu najdražjih.

Svet krajevne skupnosti Predoslje, Kulturno društvo Predoslje, 
Folklorna skupina Iskraemeco, PGD Predoslje, PGD Suha, 

Športno društvo Predoslje, Društvo upokojencev Predoslje in 
Strelsko društvo Predoslje

Kr
aj

ev
na

s
ku

pn
os

t
Pr

ed
os

lje
,P

re
do

sl
je

3
4,

K
ra

nj



3

Aktualno
leto nadaljevali in tako poskušali postopoma 
urediti celotno strugo potoka. V kulturnem 
domu smo obnovili dotrajano tehnično opremo 
dvorane in s tem omogočili kvalitetnejše delo 
kulturnemu društvu Predoslje in drugim druš
tvom, ki uporabljajo našo prelepo dvorano. 
Glede na celotno ureditev vasi smo tudi letos 
postavili 50 metrov ograje okrog parka ob farni 
cerkvi in kulturnem domu. Posadili smo sedem 
lip in uredili del okolice parka. Izgradnja parka 
se bo nadaljevala v letu 2013, ko predvideva
mo, da bomo park in sprehajalne poti dokonča
li. Namen krajevne skupnosti je, da bi skrbstvo 
nad lipami prevzela društva v vasi in bi s tem 
simbolično v parku imelo vsako društvo svoj 
del. V vasi smo začeli tudi postopoma prenav
ljati star dotrajan meteorni vod in urejati jaške 
na cestišču. Skoraj dokončana pa je ureditev 
novega pokopališča. Z ureditvijo zelenic in za
saditvijo raztrosne jase bo pokopališče popol
noma prenovljeno in pokopi z raztrosom bodo 
predvidoma mogoči že od maja meseca 2013 
dalje. Za naše najmlajše smo obnovili starejša 
igrala in kupili koš, gole ter mreže za badmin
ton, ki jih bo možno uporabljati brezplačno na 
zelenici za kulturnim domom. 
Pečat zadnjih let pa je zagotovo prepoznavnost 
naše krajevne skupnosti, saj smo skupaj s kraja
ni dokazali, da združeni v eno lahko dejansko 
premikamo nemogoče bremene. Prav vsa dru
štva in posamezniki smo naš krajevni praznik 
Naaaj Dan dvignili na raven ene najbolj obiska
nih prireditev na Gorenjskem, prav tako velja za 
druge dogodke v naši krajevni skupnosti. 
Zato se svet krajevne skupnosti resnično zahva
ljuje za sodelovanje in se veseli nadaljnjega dela. 

 Delo v prihodnjem letu
Kljub ne ravno rožnatemu stanju v državi smo 
za prihodnje leto zagotovili sredstva za kar 
nekaj velikih projektov. Na željo krajanov vasi 
Suha, ki so jo izrazili na seji sveta KS Predos
lje, ki je potekala v gasilskem domu Suha, smo 
zagotovili sredstva za asfaltiranje ceste Suha–
Milje. Asfaltirali bomo odsek v lasti naše kra
jevne skupnosti. Sosednjo občino Šenčur smo 
pozvali k skupnemu projektu, vendar za sedaj 
njihovega sodelovanja še nimamo potrjenega, 
tako da bo naš del ceste izveden v prvih me
secih leta 2013. Projekt je vreden približno 30 
tisoč evrov. 
V vasi Predoslje bomo obnovili del cestišča v 
spodnjem delu vasi, tako kot smo predvideli v 
trajnostnem razvoju vasi. Predvidevamo uredi
tev cestišča v razdalji 500 metrov, projekt pa je 
vreden približno 40 tisoč evrov. Tako nam za 
celotno ureditev vasi ostanejo le še trije odseki. 
Če bo šlo vse po naših načrtih, bomo prenovo 
cestišč zaključili v letu 2015.
Ob tem moramo znova opozoriti lastnike ograj 
ob cestišču, da bodo morali te umakniti na za
konski odmik, saj v nasprotnem primeru pre
nova cestišč ne bo izvedena. 
»V prihodnjem letu bomo tudi podaljšali naje
mno pogodbo za otroško igrišče na Suhi in do
dali kakšno igralo, na parkirišču ob farni cerkvi 
pa bomo namestili video nadzor. Letos je bilo 
storjenih veliko kaznivih dejan vlomov v oseb
na vozila v času verskih obredov oz. pogrebov. 
Upamo, da bomo z video nadzornim sistemom 
preprečili negativna ravnanja. Opozoriti pa mo
ramo tudi na vse pogostejši pojav nelegalnega 

odlaganja smeti v kontejnerje na pokopališču in 
ekoloških otokih. Z namestitvijo video nadzor
nega sistema bomo poskušali tudi ta ravnanja 
preprečiti,« je povedal Niko Zelnik, član sveta 
Krajevne skupnosti Predoslje.

Ureditev parka in sprehajalnih poti
»Ureditev parka in sprehajalnih poti se bo na
daljevala, saj smo za ureditev vaškega jedra 
prejeli sredstva na evropskem razpisu. Ob far
ni cerkvi in kulturnem domu bo tako nastalo 
nekakšno središče, kjer si bodo mladi in stari 
lahko našli košček miru v prijetnem okolju. Po
vezava sprehajalnih poti bo urejena v sklopu 
tematskih poti s protokolarnim servisom Brdo 
in bo ponujala prijeten kulturno rekreativni 
oddih. 
Prav tako upamo, da bomo uspeli pridobiti 
sredstva za ureditev pokopališča na Suhi, za 
katera predvidevamo, da bodo zagotovljena v 
letu 2014,« je povedala Eva Gašperlin, pred
stavnica sveta Krajevne skupnosti Predoslje, 
zadolžena za stike z javnostjo. 
»Znova prosimo krajane, da se oglasijo na kra
jevni skupnosti v času uradnih ur glede ureditev 
lastništva že obstoječih cest, danih v javno upo
rabo, da skupaj uredimo prenos lastništva ali od
kup, kjer je to zakonsko dopustno. S tem bomo 
počasi začeli urejati katastrske meje krajevne 
skupnosti in se izognili težavam, ki nastopijo 
ob pluženju cest in konec koncev pri plačevanju 
dajatev državi,« pa je dejal Silvester Oblak, član 
sveta Krajevne skupnosti Predoslje. 

Danilo Šenk,
predsednik Sveta KS Predoslje

»Radarjev« ne bo,  
zgolj kolesarske poti

Verjetno se je že kdo spraševal, kaj so novi stebrički, ki se po-
stavljajo po vasi? Ne gre za postavitev novih radarjev, ki so 
dandanes zelo popularni, predvsem njihova demontaža, am-
pak bo vas bogatejša za nove vrisane kolesarske poti.
Leseni stebrički bodo označevali smer in traso kolesarskih poti, 
ki se bodo priključevale na sosednje vasi. Označevalne tablice, 
ki bodo nameščene na lesene stebričke, bodo predvsem v pomoč 
tistim, ki krajev ne poznajo dovolj dobro, da bi si sami pripravili 
aktiven nedeljski izlet ali vsakodnevno rekreacijo. Na voljo bo 
veliko kombinacij poti, ne samo v naši vasi, tudi po vseh sosednjih 
krajih. Ena izmed poti bo vodila iz Kranja, preko Rupe na Mlako, 
z Mlake na Trstenik do Mač in Preddvora, kasneje pa se pot nada
ljuje preko Visokega do naše Suhe. Pot se na Suhi priključi iz smeri 
Visokega po makadamski poti in nadaljuje po severovzhodnem 
delu vasi do mostička na koncu vasi, kjer se prečka potok Belca. 
Kasneje v smeri Predoselj se pri »lipi« pot nadaljuje po makadam
ski poti in priključi v Predoslje v severnem delu vasi. Pot čez vas 
poteka mimo župnišča in kulturnega doma, preko glavne ceste 
vzdolž skozi vas vse do brega reke Kokre pri domačiji Zalokar. Tu 
zavijemo v smeri Kranja, prečkamo avtocesto in pot nadaljujemo 
naprej v Kranj.
Označene kolesarske poti in znamenitosti krajev bodo na voljo v 
priročniku, ki ga pripravlja Zavod za turizem Kranj.
Če že ne bomo dobili novih radarjev, ki bi marsikomu odmislili 
divjanje skozi vas, pa je vseeno na mestu opozorilo, da vozimo 
strpno in varno, predvsem pa bodimo previdni na naše malčke, ki 
jih je v Predosljah vsako leto več. 

Gašper Žbogar
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Društva

Folklorna skupina Iskraemeco še vedno zdru-
žuje in navdušuje vse, ki so kdaj imeli stik s ple-
som, ljudsko glasbo in petjem, ali ga še vedno 
imajo. »Ples je otrok glasbe, igre in ljubezni.« 
Pregovor folklornikov, ki nas spominja, da ples 
ni zgolj rekreacija, šport, ampak je nekaj več, je 
del nas, našega življenja in vsakdana. Prihodnje 
leto bo svojo plesno, glasbeno in pevsko bogato 
zgodovino zaznamovala na 35-letnici. V pri-
merjavi s plesno dediščino je to le odtenek, če 
pa se ozremo na prijateljstvo, na vezi, ki smo jih 
ustvarili in jih še vedno negujemo, potem je ta 
naša doba že kar precej dolga. Dolga in polna ra-
znih dogodkov, prireditev, nastopov, festivalov, 
skupnih druženj in še bi lahko naštevali. Poleg 
35-letnice za prihodnje leto napovedujemo tudi 
jubilejni 10. Mednarodni otroški festival in Zo-
isove dneve. To niso zgolj goli podatki, ampak 
dejstva, ki kažejo na našo pripravljenost širjenja 
čudovitega plesnega, glasbenega, pevskega in 
zgodovinskega izročila, tako doma našim ob-
čanom in občankam, kot tudi po drugih krajih 
Slovenije in tujini. 
Letos smo lahko še posebej ponosni na pod-
mladek-otroško folklorno skupino, saj smo 
pridobili zelo veliko mladih folklornikov, ki 
želijo biti del naše velike plesne družine. Sta-
rejši otroci so postali del mladinske skupine, 
ki se že pripravlja na nove nastope in nova spo-
znanja. Poleg mladinske skupine je v polnem 
zagonu seveda tudi članska folklorna skupina 
Iskraemeco. Raziskujemo pokrajine, se učimo 
novih plesov in pesmi, značilnih za te pokra-
jine. Naša želja je še bolj raziskati dediščino 
naših prednikov, da bomo poskrbeli, da ne bo 
potonila v pozabo. To spretno širimo tudi med 
ostale narode, države, med ljudi, ki jim je naša 
kultura bodisi blizu bodisi neznana. To leto 
smo obiskali Bolgarijo in Italijo, kjer smo na 
festivalu predstavljali svojo državo, spoznali 
pa smo se tudi s kulturno bogatimi drugimi 
državami, kot so denimo: Bolgarija, Hrvaška, 
Češka, Italija, …
Za prihodnje leto obljubimo, da se bomo poleg 
že omenjenih dogodkov še posebej trudili na 
širjenju in ozaveščanju ljudi o naši preteklosti, 
o malih in velikih ljudeh, o plesih in pesmih, ki 
ustvarjajo barvitost te male, prijazne in hkra-

ti kulturno bogate države. Vam, dragi bralci, 
bralke, ki nas spodbujate in nam zaupate, bo-
disi s članstvom v skupini, z obiski na prire-
ditvah itn., se zahvaljujemo za vso podporo in 
ljubezen, ki nam jo izkazujete. Želimo vam, 
da bo novo leto obžarjeno z ljubeznijo in prija-
teljstvom, polno malih presenečenj in presene-
tljivih radosti, drobnih, nepričakovanih daril, 
ganljivih in čudovitih objemov, zašepetanih 
zahval in otroških poljubov! 

Ob zaključku leta VAS prisrčno vabimo na 
slavnostno podelitev Zoisove plakete in ča-
robni večer BOŽIČNE glasbe, pesmi, ki bo 
tudi letos na prekrasno novoletno obarva-
nem ambientu ob Kulturnem domu Predo-
slje, 25. decembra 2012.
Srečno in zdravo novo leto 2013 vam želimo 
člani kulturnega društva folklorne skupine  
Iskraemeco.                                        Anica Vodnik,
tajnica KD Folklorna skupina Iskraemeco

Ples je otrok glasbe, igre in ljubezni
Folklorna skupina Iskraemeco bo prihodnje leto svojo plesno, glasbeno in pevsko bogato zgodovino 

zaznamovala na 35-letnici. Letos pa so bili še posebej ponosni na podmladek …

Folkloristi v Bolgariji

Zoisove noše

Mlajša FS Iskraemeco v Italiji



Tudi letos je narava pokazala, 
kako je lahko nepredvidljiva in 
neusmiljena, saj so gasilci Pro
stovoljnega gasilskega društva 
Predoslje posredovali kar na 
šestnajstih intervencijah. Inter
vencije so bile uspešno vodene 
s strani poveljnika Marjana 
Dolenca, ki po dveh uspešnih 
mandatih zaključuje delo po
veljnika društva. Posredovali 
so, ko je veter odkrival strehe, 
pri polnjenju vreč ob poplavah, 
črpanju vode iz objektov, sode
lovali na dveh iskalnih akcijah 
pogrešane osebe in hkrati opra
vili vse vaje po programu Gasil
ske zveze Mestne občine Kranj. 
Kot že nekaj let poprej so pre
doške gasilke prav tako uspešno 
opravile in izvedle zastavljene 
naloge iz programa dela društva 
in na tekmovanjih z drugim in 
tremi prvimi mesti pokazale, da 
so resnično najboljše. 
V Izobraževalnem centru za za
ščito in reševanje na Igu je 21. ju
nija potekala zaključna prikazna 
vaja 19. generacije poklicnih ga
silcev in podelitev diplom. Med 
48 kandidati za poklicne gasilce, 
ki so uspešno opravili šolanje, je 
bil tudi član PGD Predoslje Rok 
Bolka, na katerega so domači 
člani društva zelo ponosni in mu 
želijo uspešno delo v poklicni 
enoti. 
»Prav tako smo se razveselili tre
tjega mesta po točkovniku med 
šestnajstimi prostovoljnimi druš

tvi, ki delujejo v okviru GZ MO 
Kranj, kar je zelo lep uspeh in po
trditev pridnega in sistematičnega 
dela,« je poudaril predsednik dru
štva Franci Ropotar. 
Člani Prostovoljnega gasilskega 
društva Predoslje se že veselijo 
prihajajočih božičnih praznikov 
in najlepšega časa v letu, ko si za
želimo veliko iskrenih besed in 
lepih dni. V novem letu pa vam 
želijo obilo zadovoljstva, sreče, 
zdravja in miru. PGD Predoslje
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Društva

V Predosljah dobili prvega  
poklicnega gasilca

Okno - svetlobe in življenja 

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

SREČNO 2013

Člani PGD Predoslje na zaključni prikazni vaji na Igu

Članice na tekmovanju v Križah
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Društva

Društvo upokojencev Predoslje sestavljajo 
člani iz Krajevnih skupnosti Britof – Orehov
lje in Predoslje, nekaj jih je tudi iz sosednjih 
krajev. Trenutno imamo 539 članic in članov, 
prevladujemo pa ženske. Naša organizacija je 
včlanjena v Zvezo društev upokojencev Slove
nije in Pokrajinsko zvezo društev upokojencev 
Gorenjske. Zelo dobro sodelujemo z obema 
krajevnima skupnostma in z vsemi drugimi 
organizacijami na našem področju.
Kot glavno smo si na seji upravnega in nadzor
nega odbora zastavili nalogo, da veliko pozor
nosti posvetimo starejšim in bolnim. V veselje 
in čast mi je bilo, da sem lahko že devetega 
januarja čestitala naši najstarejši upokojenki 
Francki Drempetič, ki je v Domu starejših v 
Preddvoru praznovala 100. rojstni dan. Za do
polnjenih devetdeset let pa smo zaželeli vse 
najboljše tudi trem ženskam in enemu moške
mu. Seveda imamo še več starejših od devet
deset let, štiri članice in enega člana društva, 
poleg njih pa smo letos zaželeli veliko zdravja 
in vse najboljše tudi sedemnajstim osemdeset
letnikom. 
Septembra smo organizirali izlet za starejše in 
bolne, peljali smo jih na ogled samostana v Stič
ni in na ogled znamenitosti cerkve na vrhu Za
plaškega hriba. Tega izleta se je udeležil tudi naš 
devetdesetletnik Jernej Bizovičar iz Predoselj. 
Nekaj je tudi starejših, ki jim moči ne dajo, da 
bi se udeležili izleta, zato jih obiščemo in se 
z njimi pogovorimo tako na njihovih domovih 
kakor tudi v Domu starejših v Preddvoru. Ko
nec leta vse starejše in bolne obdarimo s skro
mnimi darili, takih bo letos 123.
Večkrat pa naše požrtvovalne poverjenice obi
ščejo vse člane, ko jim nosijo vabila za izlete in 
konec leta pobirajo članarino. Takrat si vzame
jo čas tudi za krajši klepet.
Naše upokojenke in upokojenci so tudi pravi 
športniki. Kolesarji so najštevilnejša in tudi 
zelo aktivna sekcija. Zbirajo se vsak teden, 
včasih tudi po dvakrat, in tako prekolesarijo do
bršen del naše prelepe dežele. V jesenskem in 
zimskem času pa se odpravijo na krajše in daljše 
pohode. Med sprehodi opazijo veliko odpad
kov, zato so v spomladanskem času organizirali 
čistilno akcijo in jih nabrali kar veliko količi
no. Saj je splošno znano, da upokojenci veliko 
hodimo na sprehode z vrečkami, da lahko med 
potjo pobiramo razne odpadke, ki jih je povsod 
preveč. Kolesarji so družabni in si organizirajo 
praznovanje rojstnih dni, za veselo vzdušje pa 
poskrbijo naše Britofške frajlice.
Ponosni smo tudi na naše balinarke in balinarje. 
Tekmujejo med balinarji v pokrajini in tudi na 
državnih tekmovanjih in dosegajo zelo dobre 
rezultate, uvrščajo se v sam vrh. Prav tako so 
zelo dobri naši igralci namiznega tenisa, kjer je 

naša ekipa med najboljšimi na gorenjskih tek
movanjih.
Naši kegljači so se posodobili in kegljanje za
menjali za bowling, zato se vsak torek zbirajo 
»Pri Johanci« v Britofu.
Članice se pod vodstvom fizioterapevtke ob 
ponedeljkih redno razgibavajo v Osnovni šoli 
Predoslje.
Ob torkih popoldne nadaljujemo druženje lju
biteljic ročnih del v sobi društva, v isti sobi pa 
se ob ponedeljkih popoldne zberejo tudi moški 
in vržejo partijo šaha.
Ker se zelo radi družimo, smo se letos v veli
kem številu udeležili tudi naših dobro organizi
ranih izletov in krajših dopustov. Že v mrzlem 
januarju smo se šli kopat v Bioterme v Malo 
Nedeljo. Pustovali smo v Galaksiji v Trebnjem. 
Nato smo želeli videti nekaj zelo lepega in smo 
se odpeljali v Pordenone na ogled cvetličnega 

sejma. Ker se je približeval čas češenj, smo ko
nec maja obiskali Staro goro, Čedad in Goriška 
Brda. V mesecu juniju smo si privoščili krajši 
dopust na Slapovih Krke, v Splitu, Braču in obi
skali Cetinje z gusarji. V hudi vročini se radi 
povzpnemo in si ogledamo kraje, ki so hladnej
ši, zato smo bili julija na Reiseku in si ogledali 
tudi Belo jezero. Bili smo tudi na Višarjah, na 
Jezerskem pa smo se udeležili tradicionalnega 
srečanja upokojencev Gorenjske.
V mesecu septembru smo peljali starejše na že 
omenjeni zanje pripravljen izlet. Zanimajo nas 
tudi lepote sosednje Avstrije, oktobra smo si zato 
privoščili izlet po Koroški in si ogledali njihova 
prelepa jezera. Ker se radi veselimo, smo pra
znovali tudi krst mošta in šli na martinovanje 
v Koper. V zadnjem mesecu v letu pa smo šli 
pogledat predpraznični Beljak in Celovec.
Udeleženci izletov – povprečno število udele
žencev je 50 – so zadovoljni, seveda pa še vedno 

sprejemamo predloge, kaj bi si še radi ogledali.
Poleg vseh naštetih dejavnosti smo v Osnovni 
šoli Predoslje z veseljem obiskovali zelo zani
miv računalniški tečaj v okviru projekta Sim
bioz@. Veseli smo, da mlajša generacija ne po
zabi na nas in nas povabi k svojim aktivnostim.
Radi sodelujemo v vseh akcijah, ki se dogajajo 
v naših KS, tako na Naj dnevu v Predosljah kot 
tudi pri ostalih aktivnostih.
Zahvaljujem se vsem, ki ste s svojim prosto
voljnim delom in z veseljem pripomogli k rea
lizaciji naših programov, obenem pa vabim vse 
upokojence, ki še niste člani našega društva 
upokojencev, da se nam pridružite, kajti z no
vimi idejami in predlogi bo naše delo še boljše.
Ob koncu leta pa vsem krajanom KS Predoslje, 
posebej pa našim članom, želim zdravo, srečno 
in zadovoljno leto 2013.
Elica Šipec, predsednica DU Predoslje

Veliko pozornosti namenjamo 
starejšim in bolnim

»V veselje in čast mi je bilo, da sem lahko že devetega januarja čestitala naši najstarejši upokojenki  
Francki Drempetič, ki je v Domu starejših v Preddvoru praznovala 100. rojstni dan.«

Elica Šipec / Foto: Tina Dokl

Člani odbora in vodje sekcij pri DU Predoslje / Foto: arhiv DU Predoslje
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S proslavo Po poti življenja smo se 
s pesmimi Mile Kačič, Neže Mau
rer, Kajetana Koviča, Franceta 
Balantiča in Franceta Prešerna v 
Predosljah podali od otroštva, pre
ko odraslosti do konca življenja. 
Pesmi so oživili Simona Vreček 
Šavs, Petra Žibert, Jana Ovsenik, 
Damjan Dolžan, Miro Zevnik in 
Sebastijan Sajovic, ki je prosla
vo tudi režiral. Sodelovali so še 
otroški pevski zbor OŠ Predoslje, 
glasbenice Eva Kopač, Eva Juran
čič, Katarina Rogelj in Mojca An
čimer ter plesalci FS Iskraemeco.
Kot vsako leto smo tudi letos člani 
KUD Predoslje sodelovali na Pre
šernovem semnju v Kranju. 
Spomladi smo v sodelovanju s 
KUD Valentin Kokalj Visoko 
pripravili dobrodelno predstavo. 
Zbrana sredstva smo namenili 
zdravljenju naše članice Bojane 
Marinšek. Bojana, ki je lani ble
stela v vlogi Sonje v predstavi Iz
gubljene sanje, je junija izgubila 
boj z boleznijo. Spomnili smo se 
je na žalni seji. Jeseni pa je zemelj
sko pot zaključila tudi naša častna 
članica Rozka Kern. 
V začetku novembra smo obiskali 
naše zahodne sosede. Izletniška 
pot nas je popeljala na gradova 
Miramare in Devin, sprehodili 
smo se po Gradežu, Ogleju in Pal
manovi, čudovit jesenski dan pa 
zaključili v Osmici na naši strani 
meje. 
V začetku decembra smo pripravi
li že tradicionalno miklavževanje 
v kulturnem domu. Otroška dram
ska skupina je tokrat odigrala do
bro znano Grimmovo pravljico v 
priredbi Iztoka Valiča. Pepelka 
je navdušila otroke, mlade in nji
hove starše. Nastopili so Nika 

Logar, Luka Zabret, Matej Logar, 
Eva Kopač, Maruša Juvan, Meta 
Logar ter Manca Šavs. Režiserki 
Jani Ovsenik so pomagali še Sla
vica Kljajič, Bogo Grašič, Andrej 
Ančimer, Martin Žibert in Darja 
Ovsenik. 
Otroke je seveda najbolj razve
selil sveti Miklavž z angelčki 
in precej ubogljivimi parkeljni. 
KUD Predoslje in KS Predoslje 
pa sta poskrbela za obdarovanje 
najmlajših. Pepelka je gostovala 
v Kamniku, Komendi in Ljubljani 
ter na Jesenicah.

Jana Ovsenik, 
foto: Dominik Arnež

Društva

Po poti življenja s KUD Predoslje
Obletnico smrti dr. Franceta Prešerna v Sloveniji praznujemo kot slovenski kulturni praznik. 

Polona KOCIPER s.p.
Predoslje 1/C

Pričakujem Vas
 

pon,tor        7 - 14
sre,čet,pet  13 - 20
sob             7 - 13

Vsako osmo striženje gratis

Naročila po predhodni najavi na mobi 040 38 20 71 
v delovnem času na tel. (04) 20 41 319

e-pošta: polona.kociper@gmail.com

Vsem strankam želim vesele praznike



 

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

Odpadki, za katere morda niste vedeli,  
kako z njimi pravilno ravnati

Odpadno jedilno olje sodi med odpadke, s 
katerimi je potrebno ravnati pravilno in odgovorno.  
Ob nepravilnem odlaganju oziroma odstranjevanju 
škodujejo našemu okolju.
Odpadno jedilno olje je prepovedano odlagati v 
zabojnike za mešane odpadke in zabojnike za 
ločeno zbiranje odpadkov, olje je prepovedano 
zlivati v odtok ali kanalizacijo. Če to storimo, na
redimo okolju in naravi, posledično tudi sebi, ogromno 
škode. Če pride olje v stik s podtalnico, onesnaži vodo 
in take podtalnice ni moč očistiti. Zastrašujoč je po
datek, da 1 kapljica olja onesnaži 1 milijon litrov vode. 
Podobno velja tudi za onesnaževanje prsti.
 
Doma odpadno jedilno olje vlijemo v plastenke ali 
v steklenice oz. v katerokoli drugo primerno 
embalažo. To začasno hranimo v kleti, garaži in 
ko se nabere več odpadnega jedilnega olja, ga 
odpeljemo v zbirni center za ločeno zbiranje od-
padkov, kjer ga brezplačno oddamo.
Ločeno moramo zbirati tudi hidravlično olje, mo-
torno, strojno in druga mazalna olja ...

Odpadna električna  
in elektronska oprema
Veliko elementov in materiala, iz katerih so sestavljeni 
bela tehnika, gospodinjski aparati in druga električna 
in elektronska oprema, se lahko predela. Aparati in 
naprave, zabavna elektronika, mobiteli ter druga 
oprema vsebujejo tudi nevarne snovi. Če z njimi ne 
ravnamo pravilno, lahko škodujejo okolju in ogrozijo 
zdravje ljudi. Zato je pomembno, da te odpadke 
odložimo ločeno v zbirnem centru za ločeno zbi-
ranje odpadkov. Ob nakupu nove elektronske opreme 
je trgovec ali proizvajalec dolžan sprejeti staro elek

tronsko opremo. Če je oprema še uporabna, jo lahko 
prodate ali podarite tistemu, ki jo potrebuje. Med opre
mo sodijo: mali in veliki gospodinjski aparati, 
računalniška oprema, električna in elektronska oprema, 
oprema za razsvetljavo, igrače, zabavna elektronika.

Zdravila
Velikokrat se zgodi, da zdravil ne porabimo do konca. 
V takem primeru moramo poskrbeti, da bodo končala 
na varnem. Nikakor odpadnih zdravil ne smemo 
odložiti v zabojnike in ne v straniščno školjko. Z 
odpadnimi zdravili moramo ravnati kot z nevarnim od
padkom. Odpadna zdravila lahko predamo v le-
karnah in tudi v zbirnem centru za ločeno zbiran-
je odpadkov ali v času akcije zbiranja nevarnih 
odpadkov. Zdravila so draga, zato poskrbimo, 
da jih bomo zavrgli čim manj.

Gradbeni odpadki sodijo med posebne od
padke, zato jih moramo odlagati ločeno. Manjše 
količine gradbenih odpadkov lahko oddamo v 
zbirnem centru, kjer brezplačno sprejemajo do 1 m3 
teh odpadkov enkrat na mesec. Če imate večje količine 
gradbenih odpadkov, pri Komunali Kranj najamete 
zabojnike. Odločite se lahko za najem 5, 7, 10, 12, 
15 ali celo 20 m3 zabojnike. Zabojnik lahko najamete 
tudi za več dni.

Odpadne avtomobilske gume ne sodijo 
med komunalne odpadke, zato jih moramo odložiti 
ločeno. Vsako gospodinjstvo lahko brezplačno 
odda do pet gum (brez platišč) dvakrat na leto v 
zbirnem centru. Nikakor jih ne smemo odlagati v 
naravi in ne sežigati. Ob menjavi oziroma nakupu 
novih avtomobilskih gum lahko stare pustimo pri vul
kanizerju. 



Pagina

 

 
Čisto je lepo.

Želite izvedeti več? 
Obiščite spletno stran www.krlocuj.me in v abecedniku 
odpadkov poiščite odpadek, za katerega ne veste, kam in 
kako ga pravilno odložiti. Ker nam ni uspelo zajeti vseh 
odpadkov, upamo, da bomo z vašo pomočjo abecednik 
dograjevali. Ko odpadka v abecedniku ne najdete, nam 
to sporočite in nov odpadek bo dodan v abecednik.

Odvoz kosovnih odpadkov boste tudi v letu 2013 lahko 
naročili z dopisnicami. Vsako gospodinjstvo bo prejelo 
dve dopisnici, vsaka za brezplačen odvoz kosovnih 
odpadkov do količine enega kubičnega metra.
Ko boste imeli kosovne odpadke, izpolnite dopisnico in 
jo vrnite po pošti oziroma prinesite na sedež podjetja. 
Poklicali vas bomo najkasneje v roku treh tednov. Sku
paj z vami se bomo dogovorili za dan odvoza. Na 
dogovorjeni dan boste kosovne odpadke pripravili na 
dostopno odjemno mesto (kamor na dan rednega 
odvoza pripravite zabojnik za odpadke). Mesto mora 
biti dostopno za naša vozila, saj bomo le tako vaše 

odpadke s primernim vozilom lahko prevzeli. Bodite 
odgovorni, poskrbite za urejeno ter čisto okolje in 
izkoristite omenjeno možnost odvoza kosovnih od
padkov. Drugačno odlaganje kosovnih odpadkov po-
leg zabojnikov je prepovedano, zato ste za tako 
ravnanje lahko tudi kaznovani.
Dopisnici lahko uveljavljate tudi pri najemu zaboj
nikov za 5, 7, 10, 12, 15, 20 in 30 kubičnih metrov 
odpadkov in si s tem znižate stroške. Zabojnik lahko 
najamete za dan ali več dni. Za najem zabojnika 
pokličite na številko 04/28 11 303.
Več informacij na www.krlocuj.me

Z dopisnico naročite brezplačen odvoz 
 kosovnih  odpadkov
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Prazniki

Nagradili bodo najlepše jaslice
Svet Krajevne skupnosti Predoslje se je odločil za zanimivo akcijo. Nagradili bodo najlepše jaslice, krajanke  

in krajane pa vabijo k sodelovanju. V akcijo se lahko prijavite preko elektronske pošte na naslov  
info@ks-predoslje.si ali osebno v času uradnih ur krajevne skupnosti. Tričlanska komisija vas bo obiskala 

na domu in jaslice fotografirala, na koncu pa razglasila najlepše. Na fotografijah spodaj pa si lahko ogledate, 
kakšne so bile jaslice v vasi Predoslje pred letom dni …
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Ljudje in dogodki

Iztok Jože Basaj, dobitnik  
Zoisove plakete 

Dobitnik Zoisove plakete 2012 je član KUD Predoslje, dolgoletni režiser Iztok Jože Basaj.

Jože se je zapisal kulturi že v prvem razredu. 
Najprej je na odru prepeval, kasneje pa ga je 
učiteljica Valentina Plešec povabila v igralsko 
skupino. Njegova prva predstava je bila prav
ljična igra Bedak Pavlek, ki jo je, tako kot tudi 
druge otroške predstave v tistem času, režiral 
Lado Krmec. Jože ima na predstave, še po
sebej pa na vaje, prav posebne spomine, saj 
velikokrat pripoveduje, kako so mlade igralce 
bolj zanimala telovadna orodja v dvorani kul
turnega doma kot pa vaje na odru.
Odrasli skupini se je pridružil ob sedemde
setletnici društva v predstavi Razvalina živ
ljenja, kjer je igral Ferjana. Po predstavah 
Lumpacivagabund in Kmetijo sovražim se je 
prvič podal tudi v režiserske vode. Poseben 
izziv mu je bila igra Jakob Ruda, kjer je poleg 
režije prevzel tudi glavno vlogo. Od takrat je 
predan režiji.
Njegove predstave Najbolj nori dan, Arzenik 
in stare čipke, Veriga, Skapinove zvijače, 
Krivoprisežnik, Pokvarjeno, Veliki briljan
tni valček in Vas je zagorela so razveseljevale 
navdušene gledalce po vsej Sloveniji. 

Odličen odziv so doživele njegove predstave 
na prostem. Razvalina življenja je začetek 
nove dobe predoseljskega gledališča. Finž
garjeva drama je bila poseben izziv za igralce, 
ki si niti v sanjah niso predstavljali, da jo bodo 
ponovili več kot tridesetkrat. Na župnijsko 
posestvo je privabila več kot pet tisoč gledal
cev od blizu in daleč. 
Jože je na prostem obudil še burko Lumpaci
vagabund, zgodbo o sreči, denarju in ljubezni. 
Z zadnjo režijo Izgubljenih sanj se je lotil od
visnosti. Zgodbo filma in knjige Rekvijem za 
sanje je odlično priredil za naše gledališče na 
prostem. 
Igralce pogosto postavlja pred izzive. Petje, 
ples in filmski prizori bi bili lahko njegov za
ščitni znak.
Poseben izziv so mu predvsem zahtevnejši 
teksti, drame, predstave, ki te ne pustijo pra
znega. Ima odličen čut za igralce, s svojim 
znanjem in vodenjem pripravi igralce do pre
pričljive in doživete igre ter predvsem do ve
selja do igranja.  Ker se je sam začel ukvarjati 
s kulturo že v osnovni šoli, tudi sam spodbuja 

gledališko dejavnost med otroki in mladino.
Jože se že zdaj pripravlja na nov projekt, na 
predstavo na prostem, ki bo doživela premiero 
v začetku poletja 2013.  

Jana Ovsenik

Trda vezava, 324  

strani. Redna cena  

knjige je 25 EUR. 

Če knjigo kupite ali 

naročite na Gorenjskem 

glasu, je cena le  

(ker je knjiga težka,  

vam predlagamo, da jo  

kupite pri nas na okencu).
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                      + poštnina

20 
EUR

Z Največjo knjigo voščil nikoli več ne boste v  
dilemi, kaj napisati v čestitko. V knjigi boste našli 
pravo voščilo za božič, ob rojstvu otroka, za  
valentinovo, ob porokah, abrahamih, za veliko noč, 
kot tudi voščila za rojstne dneve, zdravice in povabila. 

Trda vezava, 324 
Trda vezava, 324 

strani. Redna cena 

knjige je 25 EUR. 

Če knjigo kupite ali 

naročite na Gorenjskem 

glasu, je cena le 

(ker je knjiga težka, 

vam predlagamo, da jo 
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Z Največjo knjigo voščil nikoli več ne boste v 

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 
cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali 
na: narocnine@g-glas.si.
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Zanimivosti

Majdin  
božični kruh

Sestavine: 10 dag masla, 25 dag sladkor-
ja, 30 dag moke + 1 pecilni prašek, 10 
dag rozin – namočenih v rum, 10 dag 
grobo mletih orehov, 10 dag sesekljane 
čokolade, 10 dag razrezanega suhega 
sadja (katerega koli), 5 jajc, rum, vani-
lin sladkor, limonina lupina, cimet.
Z mešalnikom zmešamo maslo, sladkor, 
vanilin sladkor in limonino lupino. Do-
damo jajca (drugega za drugim), malo 
ruma in nato moko s pecilnim praškom. 
Nazad nje dodamo, orehe, čokolado, sadje 
in rozine.
Testo damo v dobro namazan okrogel 
model za šarkelj in pečemo 1 uro na 170 
stopinjah C.
Recept je enostaven za peko, kruh pa je 
okusen, sočen in lepo diši po božiču. 

Recept je prispevala Majda.

Aktivni na več področjih
Športno društvo Predoslje je bilo tudi letos 
zelo aktivno na več področjih. Še enkrat se 
je izkazal prijateljski in športni duh vseh 
članov društva. V letu, ki nas zapušča, 
smo skupaj z drugimi društvi v Krajevni 
skupnosti Predoslje napeli vse moči in pod 
streho spravili še eno prelepo prireditev 
Naj Dan-Predoslje, kakor tudi srečanje 
traktoristov pod taktirko Sloge iz Kranja. 
Prav tako smo bili zelo aktivni na špor-
tnih področjih v sekcijah Veterani. Naši 
člani so se udeležili državnega turnirja v 
malem nogometu v dvorani v Cerkljah na 
Gorenjskem in zabeležili zelo lep rezultat, 
drugo mesto. Udeležili smo se tudi turnir-
ja košarke 24ur v Ljubljani in v Fiesi, a na 
žalost tam nismo bili preveč uspešni. Prav 
tako so se naši upokojeni člani pomerili 
v gorenjski balinarski ligi in poželi soli-
dne uspehe tako moški kot ženski ekipi. 
Tudi naši upokojeni člani niso mirovali, v 
namiznem tenisu so osvojili enkrat drugo 
mesto, enkrat tretje mesto dvojice in en-
krat peto mesto v Škofji Loki na prvenstvu 
za upokojence. V naše vrste vabimo vse, 
ki jim je šport pri srcu in jim kaj pomeni.  

Zdravko Korošec, 
predsednik ŠD Predoslje

Bodi zvezda in tudi  
letos ne meči petard 

Čeprav v Sloveniji velja zakon, ki prepove-
duje uporabo petard, so strokovnjaki Univer-
zitetnega kliničnega centra Ljubljana skupaj 
s predstavniki Generalne policijske uprave 
opozorili na nevarne poškodbe, ki so posledica 
neustrezne rabe različnih pirotehničnih sred-
stev. Asist. mag. Simon Herman iz Klinične-
ga oddelka za travmatologijo Kirurške klinike 

UKC Ljubljana opozarja, da je pri uporabi pi-
rotehnike potrebna podobna zbranost in odso-
tnost psihoaktivnih snovi, enako kot pri vožnji: 
»Poškodovanega dela telesa se po poškodbi ne 
more vrniti v enako stanje kot pred poškodbo.«
Lani so v UKC Ljubljana zaradi poškodb s pi-
rotehničnimi sredstvi sprejeli dvanajst poško-
dovancev, največ v silvestrski noči. »Veseli nas, 
da je bilo poškodb v letu 2011 precej manj kot 
leto prej, ko smo sprejeli 25 poškodovancev. 
Zagotovo ima tu velik pomen ozaveščanje,« je 
poudaril Simon Herman. Po njegovem mnenju 
vseeno ostaja posebej zaskrbljujoče, da je med 
poškodovanimi največ mladih: povprečje med 
leti 2002 in 2011 kaže, da je kar 53 odstotkov 
poškodovancev starih med 10 in 20 let. V UKC 
Ljubljana se srečujejo z različnimi vrstami po-
škodb s pirotehničnimi sredstvi; od manjših 
opeklinskih ran, brez večjih funkcionalnih 
posledic, do žal zelo pogosto obsežnih in kom-
pleksnih poškodb rok z dramatičnimi funkcio-
nalnimi in estetskimi posledicami. 
Aloj Senčar iz Sektorja splošne policije v Ge-
neralni policijski upravi opozarja, da je poleg 
nekaterih pirotehničnih izdelkov, ki so dovo-
ljeni celo leto (rakete, vulkani, fontane, rimske 
sveče in baterije), od 19. decembra do 31. de-
cembra dovoljena prodaja pirotehničnih izdel-
kov 1. kategorije (pokajoče žabice, vžigalice, 

pasje bombice …) in ognjemetnih izdelkov 1. 
kategorije, katerih glavni učinek je pok. Njiho-
va uporaba je dovoljena le med 26. decembrom 
in 2. januarjem. Ognjemetne izdelke kategorije 
1, katerih glavnih učinek je pok, je prepove-
dano uporabljati v strnjenih naseljih, zgradbah 
in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v 
prevoznih sredstvih in na površinah, kjer po-

tekajo javni shodi in javne prireditve. Prodaja 
pirotehničnih izdelkov kategorije 1 ni dovo-
ljena mlajšim od 14 let, prodaja pirotehničnih 
izdelkov kategorije 2 pa ni dovoljena mlajšim 
od 16 let. Mladoletnikom do 14. oziroma 16. 
leta starosti je dovoljeno uporabljati piroteh-
nične izdelke le pod nadzorstvom staršem ali 
skrbnikov. 

Policisti se žal vsako leto znova srečujejo s po-
škodbami zaradi pirotehnike in kršitvami na 
področju uporabe tovrstnih izdelkov, zato v 
sodelovanju z Inštitutom za varovanje zdravja 
ter Ministrstvom za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport tudi letos nadaljujejo s preven-
tivnim projektom Bodi zvezda, ne meči petard. 
Na osnovnih šolah so policisti že izvedli pre-
davanja za učence in otroke, jim predstavili 
nevarnosti uporabe pirotehničnih sredstev in 
omejitve pri nabavi ter uporabi teh izdelkov. 
Ob številnih preventivnih aktivnostih pa iz-
vajajo tudi nadzor nad uporabo pirotehničnih 
izdelkov. S. K. 

Nepremišljena, neprevidna in objestna 
uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto 
vodi v telesne poškodbe, moti pa tudi živali 
ter onesnažuje okolje.
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Šport

Ločanka priporoča

28 - L O Č A N K A

Super ideja za darilo!

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

Podarite nekaj lepega.
Podarite naročnino na Gorenjski glas, 
ki za vas izhaja vsak torek in petek.
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knjiga 
Pozdravljene 
gore II

Pozdravljene, gore II
Jelena Justin

ali darilni bon 
za refleksno

masažo stopal

ali palični 
mešalnik 
BOSCH   

ali

Darila za nove naročnikeDarila za nove naročnike
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❍ Na Gorenjski glas se želim naročiti najmanj za eno leto (cena izvoda je 1,50 EUR). 
Brezplačno ga bom prejemal 3 mesece, prejel bom od 10- do 25-odstotni popust, enkrat mese-
čno brezplačno objavo malega oglasa, veliko zanimivega branja in darilo.

Ime in priimek:

Naslov:

Poštna številka in kraj:

Tel.:                                                           Podpis:
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vzglavnik Dremavček

ali

Naročilnico pošljite na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj ali pokličite na 04/201 42 41.

darilni bon 
za trgovine TUŠ 

v vrednosti 20 EUR
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Imamo državnega prvaka
Strelsko društvo Predoslje bo v letu 2013 praznovalo šestdesetletnico.

»Ja, mami, veš, zmagal sem!« je domov veselo 
novico sporočil Tilen, ko je ob objavi rezulta
tov izvedel, da je postal državni prvak. Končno 
so je pokazal rezultat dela z mladimi v našem 
društvu. Že na regijskem prvenstvu je petnajst
letni Tilen Mihelčič osvojil tretje mesto, piko 
na i pa je dodal z naslovom državnega prvaka v 
streljanju z malokalibrsko puško v disciplini 60 
strelov leže pri kadetih. Z veseljem bi napisal 
še kakšen odmeven rezultat, vendar smo ostali 
strelci, ki smo nastopali na državnih prvenstvih 

z zračno in malokalibrsko puško, zasedali bolj 
sredino lestvic rezultatov. Še vedno pa uspešno 
nastopamo kot ekipa v drugi državni ligi s pu
ško in pištolo.
V začetku septembra smo po triletnem premoru 
pod okriljem Občinske strelske zveze Kranj spet 
gostili strelce iz Nemčije – iz mesta Amberg. 
Prijateljsko srečanje se je začelo v petek z spre
jemom pri kranjskem županu. Tekma je potekala 
v soboto, kjer so gostje morali priznati premoč 
naših strelcev. Vrhunec srečanja pa je bil v sobo

to zvečer v dvorani kulturnega doma Predoslje, 
ko smo po večerji, protokolu in podelitvi medalj 
spustili vse zavore in se prepustili res prijateljske
mu druženju. Ob tej priložnosti bi se tudi zahvalil 
KS Predoslje za pomoč ob tem, za nas strelce po
membnem dogodku, saj to že poteka od leta 1967.
Kaj pričakujemo? V letu 2013 nas čaka po
memben jubilej, saj bomo praznovali 60 let ob
stoja strelskega društva in upam, da ga bomo 
»začinili« s še kakšnim vrhunskim dosežkom 
naših strelcev. Jani Umnik

Tilen MihelčičPodelitev priznanj
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Fotoreportaža

Zadnji konec tedna v avgustu se je v Pre-
dosljah spet dogajalo. Več kot deset tisoč 
obiskovalcev je uživalo v pokušini slastne 
Zoisove sladice 2012, ki so jo pripravili Go-
stilna Krištof, JGZ Brdo ter slaščičarna Ren-
dez vous – slednjo so obiskovalci tudi izbrali 
za letošnjo naaaj sladico. V okviru preven-
tivnih dejavnosti so se prestavili policisti, 

vojaki in gasilci. Gasilci so tekmovali tudi 
na prvem tekmovanju X-COVER COMBAT, 
kjer je zmagala ekipa GRS Kranj.
Program je bil zelo pester in zanimiv, 
tako kot smo v Predosljah že vajeni, 
manjkala ni niti odlična hrana ter dobra 
glasba, saj so nastopili Gloria, DAPC, 
Unimogs, Donačka, Pop Design, ansam-

bel Saša Avsenika, veseliSVATJE ter 
Nuša Derenda.
Novost letošnjega Naaaj dneva je bil John  
Deere party, kjer so si obiskovalci lahko ogle-
dali več kot 60 traktorjev znamke John Deere.
Vrhunec zabave je bil tradicionalni veličastni 
ognjemet ter vratolomni skoki Aleša Rozma-
na in Sandija Medveda.

NAAAJ Dan
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Prireditve

vzglavnik Dremavček
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ali darilni bon 
za refleksoterapijo  
v vrednosti 20 EUR

ali kopalna brisača s  
celodnevno vstopnico 

za Terme Snovik

ali 
palični 

mešalnik 
BOSCH   

Darila za nove naročnike na časopis

ali kopalna brisača s ali kopalna brisača s 
celodnevno vstopnico celodnevno vstopnico 

za Terme Snovikza Terme Snovik

Pozdravljene, gore IIII

Prva knjiga je hitro pošla, saj je bila uspešnica. 
Jelena Justin je napisala novo, ki jo jemljem na 
svoje planinske poti še z večjim veseljem, saj mi je
bila prva velikokrat v pomoč. Jelena je odlična 
poznavalka naših gora, prehodila je vse poti, ki jih
opisuje na prijeten način, zato vas njena knjiga 
prijazno vabi v gore.

Marija Volčjak

Jelena Justin

ali knjiga  
Pozdravljene 
gore II
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     Na Gorenjski glas se želim naročiti najmanj za eno leto (cena izvoda je 1,50 EUR). Brezplačno ga bom prejemal 3 mesece, prejel 

bom od 10- do 25-odstotni popust, enkrat mesečno brezplačno objavo malega oglasa, veliko zanimivega branja in darilo.

Ime in priimek:

Naslov:

Poštna številka in kraj:                                                                                                                                 

Tel.:                                                           Podpis:

Naročilnico pošljite na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj ali pokličite na 04/201 42 41.

Naročnina na  
Gorenjski glas  
je tudi  
lepo darilo!

Za več informacij  
pokličite na  

04 201 42 41

Za tople napitke bodo  
poskrbeli člani PGD Predoslje 

in ŠD Predoslje. 

Vstopnine NI. 

Koncert božičnih pesmi
bo 25. decembra 2012 ob 18. uri

pred Kulturnim domom Predoslje.
Nastopili bodo: 
PZA Cerklje, 
KUD Predoslje, 
Folklorna skupina Iskraemeco, 
Vokalna skupina Kokrčan.

V a b l j e n i !



JutranJa dostava do 7. ure

Dodatna prednost za naročnike Gorenjskega glasa

Ob poplavi dnevno-informativnih novic se  
dvakrat tedensko sprostite ob prijetnem branju  
novic z Gorenjske že ob prvi jutranji kavi.

Informacije o naročnini dobite na telefonski številki 04 201 42 41

Pravi Gorenjci beremo Gorenjski glas
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