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Aktualno

Belca je priloga Gorenjskega glasa o krajevni
skupnosti Predoslje. Prilogo pripravlja uredniš-
tvo Gorenjskega glasa, odgovorna urednica
Marija Volčjak, urednica Suzana P. Kovačič. 
Telefon 04/201-42-00, faks 04/201-42-13, 
e-pošta: info@g-glas.si. Oglasno trženje Janez
Čimžar, tel. 04/201-42-36, 041/704 857, 
janez.cimzar@g-glas.si. Tehnični urednik Grega
Flajnik, tel. 04/201-42-56. Izdajatelj: Gorenj-
ski glas, d. o. o., Bleiweisova cesta 4, Kranj,
priprava za tisk Gorenjski glas, tisk Tiskarna
Littera picta, d. o. o., distribucija Pošta Slove-
nije. Belca, številka 5 je priloga 68. številke
Gorenjskega glasa, ki je izšla 28. avgusta
2009. Naklada je 450 izvodov. Prejmejo jo vsa 
gospodinjstva v krajevni skupnosti Predoslje. 
Krajevna skupnost Predoslje, Predoslje 34, Kranj

Na naslovnici: Podiranje stare šole 

Foto: Jure Florjančič

Širitev in ureditev pokopališča
”Kljub veliki finančni stiski v krajevni skup-

nosti sledimo ciljem in poskušamo ujeti vlak
razvitosti in urejenosti vasi. Kar nekaj let je
naša vas kar malce spala, zato nam vsak pri-
dobljen denar pomeni še toliko več. Lani smo
tako zaključili vse začrtane cilje in po mnogih
letih leto finančno končali v pozitivnih števil-
kah. Velika naložba je bil nakup zemljišča za
širitev pokopališča. V začetku septembra
bomo začeli z deli na pokopališču, kjer so ve-
žice že skoraj popolnoma prenovljene, sledijo
še menjava ograje, ureditev pokopališča in do-
graditev žarnih grobov ter ureditev celostne
podobe. 

Nadaljevali bomo z obnovo mostov na Suhi,
letos smo želeli obnoviti dva, a bomo zaradi

trenutnih razmer obnovili samo enega. Obnova
drugega mostu na Suhi in mosta v Predosljah
se bo prenesla v leto 2010,” je povedal Danilo
Šenk, predsednik Krajevne skupnosti (KS)
Predoslje. 

Preplastitev cestišča
Orehovlje-Suha

Cestišče Orehovlje-Suha so že preplastili, a,
kot je poudaril predsednik KS Predoslje, ne v
načrtovanem obsegu zaradi tega, ker izvajalec
optičnega omrežja ni izpolnil svojega dela do-
govora. ”Takšnega stanja ne bomo dopustili,
neprijetno situacijo moramo rešiti do sanacije
cestišča skozi Suho, ki je predvidena v prihod-
njem letu,” je dejal Danilo Šenk. 

Dela ne zmanjka, 
volje pa tudi ne

Predsednik Krajevne skupnosti Predoslje Danilo Šenk je izpostavil
nekaj aktualnih projektov v domačem okolju. 

Info turistična točka
Od oktobra dalje bo v prostorih kulturne-

ga doma deloval turistično informacijski
center, kjer bodo krajanom na voljo brez-
plačni info-net in turistične informacije.
Kulturni dom pa bo dobil novo podobo z
novo fasado in okni. Drugo leto, ko naj bi
bil predvidoma končan tudi prizidek h kul-
turnemu domu, bodo turistično informa-
cijski center preselili v prizidek. S. K.

Novost bo tržnica
”Glede na to, da smo za krajevno skup-

nost kupili promocijske stojnice, bomo za-
čeli s tržnimi dnevi za kulturnim domom v
Predosljah, kjer bo moč kupiti naravno
pridelano sadje, zelenjavo, domače mesne
izdelke ... Tržnica bo odprta ob nedeljah
od 10. do 12. ure, točen datum začetka de-
lovanja tržnice pa bomo objavili naknad-
no,” je povedal Danilo Šenk, predsednik
KS Predoslje. S. K. foto C.Z.

Pišite nam
Vodstvo Krajevne skupnosti Predoslje

vabi krajanke in krajane, da sporočite tudi
svoje pobude in želje za dobrobit življenja in
dela v domači krajevni skupnosti. Elektron-
ski naslov je info@ks-predoslje.si. S. K.

Urejanje pokopališča / Foto: D.Š.

Urejanje bankin / Foto: D.Š.
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Obnova šole z okolico
V tem trenutku poteka obnova Osnovne šole

Predoslje in njene okolice. ”Upam, da bo tudi
gradnja oziroma povečanje prostorov, name-
njenih najmlajšim, stekla kmalu, da ne bo ne-
potrebnega strahu, ali bomo lahko sprejeli vse
otroke v domači vrtec,” je povedal Bojan
Pogačnik, član Sveta KS Predoslje. Za naj-
mlajše bodo predvidoma konec septembra po-
večali otroško igrišče na Suhi in v Predosljah,
kjer bodo začeli z animacijskim programom za
najmlajše pod vodstvom animatorke. Za zače-
tek bo to enkrat na teden brezplačno, kako bo
s tem v nadaljevanju, pa je odvisno od tega,
kako bo stvar zaživela.

Sanacija Belce
”Upam, da nam bo končno uspelo rešiti tudi

presihajoč potok Belca. Pripravili smo projekt,
ki je tehnično že podprt s strani občine in dr-
žave, a se nadejamo tudi denarne pomoči za
sanacijo potoka.  Uredili bomo tudi udarne
jame po celi vasi, zamenjali nekaj dotrajanih
svetilk javne razsvetljave in postavili nekaj no-
vih, končno smo tudi v dogovoru za izvedbo
optičnega omrežja. Vračila v telekomunikacij-
sko omrežje smo hitro in uspešno pripeljali do
konca. Obdarovanje krajanov smo tokrat pre-
stavili v čas krajevnega praznika, to pa zato, da
starejšim darila razporedimo preko celega leta;
v decembru namreč že prejmejo darila od Kra-
jevnega rdečega križa in od društva upokojen-
cev,” je  povedal Šenk.

Suzana P. Kovačič

JEZIKOVNI TEČAJI

RAČUNALNIŠKI TEČAJI

Angleščina   Nemščina   Italijanščina
Španščina   Francoščina   Ruščina
Japonščina   Poljščina   Arabščina

Slovenščina   Latinščina   Kitajščina

TEČAJI ZA PROSTI ČAS
Mozaik   Klekljanje   Nakit    Keramika   
Slikanje  Risanje  Poslikava stekla, svile,...

Windows   Word   Excel   Power Point

MEKON LOKA D.O.O.
Podlubnik 253, 4220 Škofja Loka

tel.: 04 51 50 590
info@mekon-loka.si
www.mekon-loka.si

ZA:
učence
dijake

študente
odrasle

upokojence

KDAJ?
Pričetki od 

14.septembra 
dalje.

Na voljo je 
več kot 200 

različnih 
terminov.

PONUDBA
jezikovni tečaji

60 učnih ur 
odrasli

249 EUR
Cena vsebuje 20% DDV.

V tem letu v Društvu upokojencev Pre-
doslje še posebno skrb namenjamo starej-
šim in bolnim. Želimo, da bi se čim več
članov udeležilo srečanja gorenjskih upo-
kojencev, ki bo 3. septembra v Predosljah.

Leto 2009 smo v Društvu upokojencev
Predoslje začeli s prijetnimi dogodki. Že v
prvih dneh januarja smo z glasbeno voščil-
nico razveselili našo članico, ki je praznova-
la 80 let; do konca julija smo voščili še os-
mim jubilantom, do konca leta naj bi razve-
selili še tri. V naši sredini imamo tudi jubi-
lante, stare 90 let; z enim smo že nazdravili,
septembra bomo voščili še dvema članica-
ma za devetdeseti rojstni dan. Razveselili
smo se tudi povabila 97. rojstnega dne naj-
starejše članice društva Francke Drempetič,
ki stanuje v Domu starejših v Preddvoru.

Sedemnajstega marca smo imeli volilni
zbor članov, kjer smo razrešili stare organe
društva in izvolili nove z novimi idejami in
svežim elanom za prostovoljno delo. Pri kul-
turnem programu na občnem zboru je poleg
naših članic in članov sodelovalo tudi Kul-
turno društvo Predoslje.

Ves zimski čas so naše upokojenke pridno
pletle in kvačkale, za zaključek so organizi-
rale izlet v Železno Kaplo. Šahisti so urili
možgane v pustih ponedeljkovih popoldne-
vih. Članice so se pridno razgibavale pod

vodstvom fizioterapevtke in bodo s tem na-
daljevale. Kaj še radi počnemo? Kegljamo,
plavamo, balinamo, igramo namizni tenis in
v nekaterih od naštetih športov tudi tekmuje-
mo in dosegamo dobre rezultate. Najbolj
množičen šport v društvu je kolesarjenje.
Kadar vreme ni primerno za kolo, gredo ko-
lesarji na kak pohod. Na enem od pohodov
so opazili, kako ljudje še vedno mečejo od-
padke v naravo, zato so na območju Krajev-
ne skupnosti Britof organizirali čistilno akci-
jo in nabrali za kar sedem polnih traktorskih
prikolic odpadkov. Kolesarji pa so imeli tudi
izlet na Primorsko ... Vse društvene sekcije
bodo z dejavnostmi nadaljevale v jesen.

V dobre pol leta smo imeli nekaj nepoza-
bnih izletov: pustovanje, izlet v Italijo z ogle-
dom Verone, safari parka in živalskega vrta,
pa izlet na Goli otok, v Idrijo z ogledom rud-
nika in muzeja in na Grossglockner. Izleti so
bili dobro organizirani, z dobro udeležbo. V
programu so še izlet v Bizeljsko, izlet za sta-
rejše in bolne, ogled Luke Koper, za razve-
drilo in ples pa martinovanje. 

V tem letu še posebno skrb namenjamo
starejšim in bolnim, pozorni smo na njihove
rojstne dneve, da jim s skromno čestitko za-
želimo vse najboljše. Pred iztekom leta jih
bomo tudi obiskali.

Društvo upokojencev Predoslje 

V dobri družbi čas prijetno mine
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Kakšno vsebino bo dobila nova stavba po
zaključku gradnje?

”Staro šolsko poslopje smo podrli, ker je bilo
dotrajano in neprimerno za adaptacijo, torej
gre za nadomestno gradnjo. O tem, kaj vse bi
lahko bilo v novi stavbi, je bilo v začetku več
variant, od tega, naj jo namenimo za pomožni
pastoralni del, do tega, naj bo v njej dom sta-
rejših občanov. Ker pa župnija nima primernih
lastnih prostorov, smo se odločili, da bo v
stavbi nov župnijski dom. Na prvem sestanku s
ključarji smo se tudi dogovorili, da bomo
stavbo podkletili, v kletnih prostorih bo večna-
menska dvorana, ki bo imela urejeno prezrače-
vanje in dovolj svetlobe. V pritličju bo vse tis-
to, kar se potrebuje za nemoteno delo žup-
nišča, torej pisarna, kuhinja, sejna soba, ... Ker
v neposredni okolici župnišča ni sanitarnih
prostorov, smo se odločili, da bodo v prizidku
stavbe javne sanitarije, ki bodo odprte v času
verskih obredov in bodo prirejene tudi za in-
validne osebe.

Za nadomestno gradnjo smo seveda pridobili
vsa dovoljenja, tudi dovoljenje škofije. Pod-
pisal pa sem postopnost del in ustanovil grad-
beni odbor. Nova stavba bo ohranila gabarite,
v katerih je stala stara, pomembno je tudi, da

bo energetsko varčna in uporabna. Načrte je
naredil domačin Blaž Basaj, za izvedbo del
smo imeli natečaj. Za letošnje leto računam, da
bomo stavbo spravili pod streho, da se ne bo
delala škoda.”

Ampak neko vizijo pa imate, kdaj naj bi z
deli končali?

”Lahko traja pet, šest let in ocenil sem, da je
to še vedno smiselno. V primerjavi s tem, kar
bo dolgoročno župnija s tem pridobila, ta leta
ne pomenijo kaj dosti. Gradimo pa z lastnim
denarjem in s pomočjo faranov.

Ko smo podrli staro poslopje, se je odkrila
fasada župnijske cerkve in sem rekel faranom:
ste srečna generacija, ker ste videli fasado
cerkve iz te strani. 150 let je ni bilo moč vide-
ti in spet nekaj sto let tega pogleda ne bo ... In
videli ste, kakšno je bilo staro poslopje in
videli boste novo hišo.” 

Kaj boste s starim župniščem?
”To pa je odvisno od najmanj treh pogojev:

kaj bo dovoljeno (celotno območje cerkve je
zaščiteno), kaj bo potrebno in kaj se bo dalo
narediti. Sicer zelo nerad govorim vnaprej,
ampak če bo šlo po sreči, bomo imeli učilnico
in pevsko sobo.”

Suzana P. Kovačič

Gradijo nov župnijski dom
Streho naj bi nadomestna gradnja ob župnijski cerkvi sv. Siksta v Predosljah dobila še letos, v celoti naj bi z

deli na stavbi zaključili v nekaj letih. Župnik Janez Jenko je v pogovoru povedal, da je podpisal postopnost del.

Gradnja novega župnijskega doma. V ospredju župnik in nekaj otrok, ki so
obiskovali oratorij. / Foto S.K.

Predoseljski župnik Janez Jenko

Karin Grein

� Zakladnica znanja od A do Æ
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KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ Čisto je lepo.

Pripravili smo abecednik odpadkov Odpadki od A do Ž, kjer so navedeni
najpogostejši odpadki in načini, kako z njimi pravilno ravnamo.

V posebni brošuri podrobneje predstavljamo tudi ločeno zbiranje 
odpadkov.

Ločujmo odpadke
- za nas, 
za prihodnost
naših otrok!

Odlagališče odpadkov Tenetiše 
smo s 15. julijem 2009 zaprli.
Odpadke vozimo na druga 
odlagališča, zato so se stroški
priprave odpadkov, prevoza in 
odlaganja zelo povečali. 
Še pomembnejša je postala 
količina odpadkov, ki jo odlagamo.

Manj odpadkov bomo morali 
prepeljati in odložiti na 
odlagališče, manjši bodo stroški.
Zato je pomembno, da se vsi 
znebimo stare navade, ko smo vse
odpadke metali v isti koš, in 
začnemo odpadke dosledno 
ločevati.

Obiščite spletno stran 
www.komunala-kranj.si.
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Prav zagotovo nam bo leto 2008 ostalo v le-
pem spominu. Na rednem letnem občnem zbo-
ru 16. februarja 2009 smo še enkrat strnili
uspehe v lanskem letu in najzaslužnejšim po-
delili tudi društvena in občinska priznanja.
Sprejeli smo tudi plan dela za leto 2009, ki je
zelo ambiciozen in obsežen, zato smo se že v
začetku leta pridno lotili dela. 

V soboto, 11. aprila, se je nekaj naših članov
udeležilo gasilske vaje Posredovanje v primeru
iztekanja nevarnih snovi pri transportu na že-
leznici, ki jo je na železniški postaji v Kranju
organiziral Javni zavod GRS Kranj.

Že naslednjo soboto pa je Mladinska komisi-
ja GZ MO Kranj organizirala 10. orientacijsko
tekmovanje na Bregu ob Savi, kjer so naše eki-
pe dosegle naslednja mesta: mlajše pionirke 2.
mesto, mlajši pionirji 2. mesto, mladinci pa 3.
mesto in 1. mesto. 

V začetnih mesecih so se ekipe najbolj po-
svečale pripravam za tekmovanja, ki so se za-
čela v mesecu maju. Najbolj aktivna je bila
desetina članov A, ki je v mesecu maju in ju-
niju nastopila na štirih tekmovanjih za pokal
GZS, kjer se je redno uvrščala v prvo polovi-
co nastopajočih. Da so ekipe dobro in vestno
trenirale, pa se je pokazalo na občinskem tek-
movanju GZ MO Kranj, kjer so naše ekipe do-
segle nekaj odmevnih rezultatov; pionirji 1.
mesto, mladinci 1. mesto, članice A 1. mesto,
člani A 2. mesto, člani B 3. mesto in veterani
1. mesto. 

V soboto, 13. junija, so se mlajši pionirji,
mlajše pionirke in mladinci udeležili regijske-
ga gasilskega tekmovanja v orientaciji, ki je
potekal v Javorniškem Rovtu. Najbolje so se
odrezali mladinci, ki so dosegli peto mesto.

V juniju je društvo peto leto zapored organi-
ziralo nogometni turnir na igrišču Osnovne
šole Predoslje. Na turnirju je sodelovalo devet

ekip, gledalci pa so lahko videli veliko zanimi-
vih tekem. Da so naši fantje dobri nogometaši,
pa so znova pokazali na nogometnem turnirju
na Čukovem barju, ki ga je četrto leto zapored
organizirala GZ MO Kranj. Fantje so tudi to-
krat dokazali, da so odlični nogometaši, saj so
turnir osvojili še četrtič zapored. Prijetno pa so
nas spet presenetila dekleta, ki so pokazala, da
po svojem nogometnem znanju prav nič ne za-
ostajajo za fanti, saj so tudi sama že v prvem
nastopu na turnirju dosegla prvo mesto.

V vročih poletnih dneh pa so se na tekmova-
nju v Žabnici potili tudi naši veterani, ki so
tako na tekmovanju GZ MO Kranj kot pred-
vsem na tekmovanju GZ Gorenjske navdušili z
dvema prvima mestoma.

V naslednjih tednih se bodo ekipe pionirjev,
mladincev, članov A, članic A in veteranov za-
čele pripravljati na regijsko tekmovanje, ki bo
v mesecu oktobru. Delo društva in naše aktiv-
nosti pa lahko spremljate na spletnem naslovu
www.pgd-predoslje.si.             PGD Predoslje

Radi pomagajo in uspešno tekmujejo
Da so ekipe PGD Predoslje dobro pripravljene tudi letos, se je pokazalo že na občinskem tekmovanju 
Gasilske zveze Mestne občine Kranj, kjer so dosegli nekaj odmevnih rezultatov: pionirji prvo mesto, 

mladinci prvo mesto, članice A prvo mesto, člani A drugo mesto, člani B tretje mesto in veterani prvo mesto.

Udeleženci tekmovanja na Laborah

Še posebej pa smo lahko ponosni na ekipo članic A, ki je prvič nastopila na občinskem tekmovanju in že 
v prvem poizkusu osvojila občinski naslov.
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Ples, glasba, pesem in prijateljstvo
... so lepe popotnice za naslednjih trideset ... Folklorne skupine Iskraemeco.

Ljudski ples je spremljal človeka ob vseh po-
membnih mejnikih življenja. V oblikah plesa se
izraža značaj Slovenca, zato je ljudsko izročilo
vredno, da ga spoznajo tudi nove generacije.

Mladostna energija, veselje do plesa, posluh
za poustvarjanje kulturne dediščine so temelji,
na katerih lahko gradimo upanje, da nam za
ohranjanje slovenske zavesti v prihodnje ni po-
trebno skrbeti.

KD FS ISKRAEMECO si je za leto 2009 za-
snovalo projekte, ki članom krojijo zelo pestre
urnike skozi celo leto.

Predstavili bomo le delček programa, ki
smo ga že izpeljali in vas seznanili s progra-
mom, ki ga moramo še izpeljati do zaključ-
ka leta.

- Vsi radi potujemo, plešemo in se zabavamo.
Vse to in še več smo doživeli na prvi turneji
mlajše in starejše otroške folklorne skupine
ISKRAEMECO in OŠ PREDOSLJE, v Pragi.

- Območno srečanje otroških in odraslih fol-
klornih skupin, ki ga organizira Javni sklad
Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
Območna izpostava KRANJ. Srečanja so se

udeležile vse štiri folklorne skupine KD FS
ISKRAEMECO, glasbeniki in tamburaši!

- Koncert z naslovom ”Po kranjsko! No, po
slovensko, kot se bolj prav reče.” 

- Sodelovanje na Alpskem večeru 2009
- Folklorna skupina ISKRAEMECO 40+ je

nastopala v Trbižu, ob 20-letnici kulturnega
društva Kanalske doline Koroška in 30-letnici
kulturnega društva Kanalske doline Trbiž!

- Članska folklorna skupina ISKRAEMECO
je odšla na turnejo v Gradec, Avstrija. Udeleži-
li smo se mednarodnega festivala Folklore
Global 2009, poleg predstavnikov Švedske,
Madžarske, Slovaške, Škotske in seveda Av-
strije ponosno predstavljali barve Slovenije.

- Turneja članske folklorne skupine v Turčiji.
”Z našo glasbo in plesi bomo oznanili svetu,
da lahko živimo pod istim nebom v miru in
harmoniji” je bil moto 4. mednarodnega Ku-
cukcekmece Lake festivala v turški prestolnici
Istanbul. Kucukcekmece, umetniško in kultur-
no središče Istanbula, je gostilo folklorne sku-
pine iz 12 držav: Belorusije, Kitajske, Indije,
Italije, Koreje, Litve, Makedonije, Malezije,
Romunije, Slovenije, Španije in Turčije.

- V juliju smo bili tudi v Beljaku, ki je od
lani pobrateno tudi s Kranjem, mesto Beljak je

konec julija zaživelo v znamenju slovenske
kulture, predstavili smo se z gorenjskimi plesi.

- Sodelovali bomo na ”NAAJ DNEVU -
2009”

- Skupaj s KUD-om in KS Predoslje bomo
pripravili ”Zoisove dneve 2009”

- Še več podatkov dobite na 
www.folklora.si
http://folklorna-skupina.blogspot.com/

Folkloristi KD FS ISKRAEMECO 

KD Folklorna skupina ISKRAEMECO,
Osnovna šola PREDOSLJE in Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti Območna izpo-
stava KRANJ vas vabimo na VI. Mednarod-
no folklorno otroško srečanje, ”FOS PRE-
DOSLJE 2009”, ki bo potekalo v petek, 23.
oktobra, in v soboto, 24. oktobra, v dvorani
Kulturnega doma Predoslje in v mestu Kra-
nju. Festivala se bo udeležilo preko dvajset
najboljših Otroških folklornih skupin.

Pomembno je, da se plesnih korakov in rit-
mov dobro naučimo, da vam pripravimo
koncerte, predstave in program, ki vam je
všeč. Saj je NAJpomembnejše, da nas radi
gledate, poslušate, nas spremljate na nasto-
pih, koncertih, nas bodrite, skratka saj ste
naši prijatelji že več kot tri desetletja!

Zoisovi dnevi 2009
V petek, 28. avgusta, ob 20. uri vabljeni na

ogled drame Razvalina življenja v izvedbi
KUD Predoslje. Obenem bo odprtje Zoisovih
dni 2009 s tamburaškim ansamblom in plesni-
mi pari v Zoisovih nošah KD FS Iskraemeco. 

V nedeljo, 30. avgusta, ob 15. uri bo povor-
ka pihalnih godb s sprevodom skozi Predos-
lje in predstavitvijo lokalnih društev.

V četrtek, 3. septembra, ob 11. uri bo
plesno-zabavni program KD FS Iskraemeco
v Predosljah.

V nedeljo, 6. septembra, ob 20. uri vabljeni
na glasbeno predstavo Mamma Mia v izved-
bi učencev Orehek

V četrtek, 10. septembra, ob 20. uri - stand
up! Večer. Nastopila bo skupina Banzaaaj. 

Zaključek Zoisovih dni bo v nedeljo, 13.
septembra, ob 19. uri. Vabljeni tudi na kon-
cert glasbene skupine Jazz Station. 

Dogodki bodo na prostem, na župnijskem
posestvu v Predosljah, v primeru slabega
vremena pa v dvorani Kulturnega doma Pre-
doslje. S. K. 



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



Čisto je lepo.
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Sezono smo začeli s predstavo na prostem
Žive jaslice, ki smo jo dvakrat odigrali tudi na
Suhi. Ob slovenskem kulturnem prazniku smo
pripravili prireditev Dohtar, ti jezični dohtar, ki
jo je po scenariju Frenka Kranjca režiral Seba-
stijan Sajovic. Igrane prizore o pesnikovem živ-
ljenju smo odigrali tudi na Visokem in v Šen-
čurju. Poleg tega pa smo člani Društva sodelo-
vali tudi na Prešernovem semnju v Kranju, ki ga
je obiskal tudi predsednik države Danilo Türk. 

Glavno praznovanje stoletnice smo imeli
aprila v okviru kulturnega tedna. Začeli smo
ga v petek, 17. aprila, s slavnostno akademijo,
katere glavni gost je bil priznani slovenski ig-
ralec Pavle Ravnohrib, ki nas je navdušil z
zgodbami iz svojega igralskega življenja. Na
akademiji smo podelili priznanja članom, ki so
v Društvu dejavni petnajst (Mateja Bitenc,
Janko Krt, Bojana Marinšek, Jana Ovsenik,
Sebastijan Sajovic, Marija Vreček, Simona
Vreček Šavs, Miro Zelnik), dvajset (Slavica
Kljajič, Betka Mubi, Tine Mubi, Milan Perne),
petindvajset (Herman Mubi), trideset (Iztok
Jože Basaj, Mojca Basaj Kos, Bogo Grašič),
štirideset (Janez Lebar, Franci Sirc), petdeset
(Franci Kozelj, Jože Zelnik) in šestdeset let
(Andrej Kerč). Priznanje za življenjsko delo pa
je prejela Rozka Kern. Program so popestrili
odlični glasbeniki mezzosopranistka Barbara
Kozelj, basist Peter Martinčič, Kranjski kvintet
ter ansambel Slutnja poletja. Večer je povezo-
vala Slavica Bučan.

V naslednjih dveh večerih se je z novo premi-
ero predstavila domača gledališka skupina. V
režiji Sebastijana Sajovica smo igralci postavi-
li na oder komedijo Sluga dveh gospodov. 

Ponedeljek je bil namenjen zborovskemu pet-
ju. Nastopila sta Mešani pevski zbor Slamnik
iz Ihana pri Domžalah ter kranjski Komorni
pevski zbor Mysterium. 

Folklorna skupina Iskraemeco je v torek na-
stopila pod naslovom Po kranjsko! No, po slo-
vensko, kot se bolj prav reče. Plesalci vseh sta-
rostnih skupin so prikazali plese različnih slo-

venskih pokrajin, nastopili pa so tudi tambura-
ši in dekliška pevska skupina Lej.

V sredo so nastopili učenci Osnovne šole Pre-
doslje. Občinstvu so se predstavili z odlomki del
Svetlane Makarovič. Pripravili so Show Stra-
how, igrico Črni muc, kaj delaš, pokukali pa
smo tudi v Pekarno Mišmaš. Zaplesali pa so tudi
najmlajši člani Kulturnega društva Qulenium. 

Zaključek kulturnega tedna je bil obarvan
mednarodno. Več kot trideset plesalcev plesne
šole Ballet-Ecole iz francoskega mesta La Ci-
otat je v četrtek pripravilo pravi plesni spekta-
kel in dodobra ogrelo dlani gledalcev, ki jih je
najbolj navdušil odlični kankan. 

Zadnji dan praznovanja pa so gostovali za-
mejski Slovenci iz Števerjana. Člani dramske
skupine SKPD F. B. Sedej so odigrali odlično
Črno komedijo. 

Ob tej priložnosti je izšel tudi bilten, ki se
sprehodi skozi stoletno dejavnost Kulturno
umetniškega društva Predoslje. 

Praznovanje stoletnice se je nadaljevalo v za-
četku poletja s ponovitvijo lanske predstave na
prostem. Na župnijskem posestvu smo ponov-
no odigrali burko Lumpacivagabund ali Zani-
krna deteljica.

Konec poletja bo v Predoslje zopet privabil
ljubitelje odlične drame na prostem. Odločili
smo se, da v jubilejnem letu ponovimo Razva-
lino življenja, ki si jo je doslej ogledalo že oko-
li pet tisoč gledalcev. 

Do konca leta pripravljamo še kulturni vi-
kend, ponovitve predstave Sluga dveh gospo-
dov ter igrico za najmlajše, leto pa bomo za-
ključili z Živimi jaslicami.

Kulturno življenje v Predosljah je zelo živah-
no. Zasluga za to gre seveda vsem, ki ustvarja-
jo kulturo, ter seveda tudi vsem tistim, ki pod-
pirate delo Društva in ostajate zvesti obisko-
valci raznih prireditev. 

Jana Ovsenik in Martin Žibert

Imamo jih sto
V letu 2009 Kulturno umetniško društvo Predoslje praznuje stoletnico obstoja in delovanja. 

Člani društva smo pripravili pester program, s katerim bomo počastili visok jubilej. 

Prizor iz komedije Sluga dveh gospodov 

Dobitniki priznanj KUD Predoslje

Ballet Ecolle iz La Ciotata
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Kulturno društvo, srce Predoselj
Kdor pozna KUD, pozna tudi Predoslje, smo zapisali v aprilu ob osrednji slovesnosti ob 100-letnici 

kulturnega društva Predoslje.

”Ko sem pred leti prišel v društvo in leta
2002 prevzel mesto predsednika, si niti naj-
manj nisem mislil, da gre za tako ustvarjalno
sredino,” je vidno ponosen, da je tudi sam
član tako aktivne in tako velike skupine kul-
turnih zanesenjakov, dejal predsednik Seba-
stijan Sajovic, sam bržkone eden od najbolj
zaslužnih, da je predoseljski KUD postal naj-
bolj dejavno kulturno umetniško društvo v
kranjski občini. 

V aprilu so tako domači kulturniki pripravi-
li bogat teden, poln kulturnih in družabnih
dogodkov, ter pokazali, kaj so ustvarili v last-
nih kulturniških vrstah, vselej pa v goste po-
vabijo tudi prijatelje iz drugih društev po Slo-
veniji, tokrat tudi iz tujine, saj je pred polno
dvorano nastopila baletna šola Ballet-Ecole iz
Kranju pobratenega francoskega mesta La Ci-
otat. Osrednji del praznovanja je bila nedvo-

mno slavnostna akademija, ki jo je z obiskom
počastil tudi znani slovenski igralec in filmski
Prešeren Pavle Ravnohrib, ki je članom, ki so
v društvu dejavni petnajst in več let, podelil
tudi priznanja. Raznolikost ljubiteljske kultu-
re so pokazali tako s celovečernimi nastopi
domače folklorne skupine Iskraemeco kot z
zborovskim večerom s KPZ Mysterium iz
Kranja in MPZ Slamnik iz Ihana. Eden naj-
bolj obiskanih dogodkov je bila seveda premi-
era Goldonijeve komedije Sluga dveh gospo-
dov, ki jo je režiral Sebastijan Sajovic, že po
tradicijo pa dobro odigrali člani društvene
dramske sekcije. Ni zime za KUD Predoslje,
bi rekli v žargonu mladih. Dokler bodo Pre-
doslje, bo v njih živela tudi kultura.

Igor Kavčič,
foto: Gorazd Kavčič, Matic Zorman

V Predosljah vsako leto pripravijo nekaj gledaliških premier. V komediji Sluga dveh
gospodov je navduševal tudi Frenk Kranjec (v ospredju), eden najbolj prepoznavnih
predoseljskih igralcev.

Več kot trideset plesalcev plesne šole Ballet-Ecole iz francoskega mesta La Ciotat
je poskrbelo za mednarodni program jubilejnega kulturnega tedna. Kan kan 
z akrobacijami je vedno atraktiven. 

Sebastijan Sajovic, zadnja leta predsednik društva, je ob pomoči prizadevnih 
članov ustvaril daleč najbolj dejavno in prepoznavno kulturno društvo v kranjski
občini.

Posebni gost na slavnostni akademiji, dramski igralec Pavle Ravnohrib, je 
podeljeval tudi priznanja posameznikom za delovanje v društvu, tudi Andreju Krču,
ki je dramski sekciji predan že šestdeset let. 

V čast 100-letnici društva je na slavnostni akademiji
zapela tudi domačinka, mezzosopranistka Barbara
Kozelj.
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V tem letu praznujemo 800-letnico Franči-
škovega Vodila življenja po evangeliju, zato
smo na oratoriju spoznavali življenje in zna-
čaj sv. Frančiška Asiškega, ki je ustanovitelj
redovne skupnosti manjših bratov, skupaj s
sv. Klaro pa tudi ustanovitelj redovne skup-
nosti klaris. 

Od 17. do 22. avgusta je oratorijska zastava,
z geslom Nate računam! vabila otroke in ani-
matorje k različnim dejavnostim. Spočiti in na-
spani smo vsako jutro dvignili zastavo ter za-
peli himno Povzdigujem tvoje ime. V cerkvi
smo pozdravili Jezusa, potem pa so animatorji
zaigrali del življenja sv. Frančiška. Spoznavali
smo njegove načrte za prihodnost, ga občudo-
vali, ko je želel postati slaven vitez, in bili z
njim, ko se je odrekel slavi in bogastvu ter vse
razdal revežem. Bog mu je naročil, naj popra-
vi njegovo Cerkev. Frančišek je sledil Božjemu
načrtu in skupaj s svojimi redovnimi brati za-
čel živeti po evangeliju, v čistosti, uboštvu in
pokorščini. 

Zgodba nas je vodila skozi razmišljanja o
tem, s kom se družimo, kdo nam je zgled,
kakšni so naši cilji za prihodnost in kaj bi radi
postali, ko odrastemo. Skušali smo prisluhniti

Božjemu načrtu in spoznali, da Jezus računa
na nas, da bomo dobri kristjani, da bomo zna-
li biti skromni, da bomo gradili njegovo Cer-
kev ter mu vsak na svoj način sledili.

Otroci so lahko izbirali med različnimi de-
lavnicami, v katerih so risali na steklo, plezali
po steni, se igrali različne športne igre, spozna-
vali delo novinarjev in službo ministrantov, iz-

vajali različne poskuse ter izdelovali zapestni-
ce, štampiljke, lutke, jaslice in križ.

Vsak dan smo tekmovali v velikih igrah, kjer
smo morali pokazati svoje spretnosti in sposo-
bnosti. Najbolj pa smo uživali v vodnih igrah
in na izletu v Tamar.

Spomnili smo se tudi, da je Frančišek leta
1223 v kraju Greccio uprizoril prve jaslice,
zato smo jih postavili tudi mi in praznovali bo-
žič sredi avgusta. 

Po maši, pri kateri smo se zahvalili za lep dan
in vse prejete darove, smo še spustili zastavo
ter se poslovili do naslednjega dne. 

Za naše lačne želodčke so spet poskrbeli JGZ
Brdo, kuharica Anka, prijazne gospe iz naše
župnije ter drugi donatorji. Za devetdeset otrok
se je trudilo trideset animatorjev, njihovo delo
pa je spremljal g. župnik Janez Jenko.

Tukaj se zahvaljujemo gospem Irmi, Jani in
Heleni ter gospodu Matjažu, ki so šli z nami na
izlet, ter seveda tudi vsem, ki ste na kakršen
koli način pomagali pri oratoriju ali ga materi-
alno in finančno podprli. Bog je računal tudi
na vas in ste se odzvali. Bog lonaj!

Jana Ovsenik

Nate računam!
Od 17. do 22. avgusta je oratorijska zastava, z geslom Nate računam! vabila otroke in animatorje 

k različnim dejavnostim. 

Skupinska slika za spomin

Pobarvaj me
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Najprej je sama tema,
najprej je velik nič,
potlej je majcena deklica 
in iz nje ljubek deklič ...

Tako pravi v svoji pesmi Tone
Pavček. Tudi naše mame so bile
nekoč majcene deklice, ljubki de-
kliči, danes pa so naši najdražji
sončki, ki jih za nič na svetu ne
damo. Zato ni naključje, da smo jih
ob materinskem dnevu učenci
osnovne šole Predoslje razveselili 
s petjem, deklamacijami, plesom
in prizorčki. Prireditev je bila v
dvorani Kulturnega doma v Pre-
dosljah 26. marca 2009 ob 18. uri.
Več kot sto učencev od 1. do 5. raz-
reda se nas je zvrstilo na odru pod
mentorstvom zborovodkinje Maru-
še Bogataj, plesne koreografinje
Saše Lončar ter mentoric folklor-
nih skupin Vesne Šter in Anite Vrtač
Pičman. Vsebinski in organizacij-
ski del prireditve pa je izpeljala
učiteljica Simona Vreček Šavs.

Že scensko ozadje (rast tulipana
od čebulice preko čudovitega cve-
ta do uvele, utrujene rastline),
delo učiteljice Maje Resnik, je na-
kazovalo rdečo nit prireditve.

Preko deklamacij, prizorčkov in
veznega besedila smo namreč
spremljali mame, starše od njiho-
vih najnežnejših let do jeseni 
življenja, ko jim bodo že osiveli
lasje in bodo svojim vnukom 
pripovedovali prigode iz otroških
dni. Čisto na koncu smo se vpra-
šali, zakaj se vendar tako radi
spominjamo svojega otroštva in
se zatekamo v svet pravljic. Od-
govor smo našli v besedah Borisa
A. Novaka:

”Pravljica je naša domovina.
Tja držijo vrata domišljije
s ključi neverjetne čarovnije:
vse je čudež, igra in toplina.”

Za nemoten potek prireditve gre
zahvala tudi učiteljicam razred-
ničarkam nižje stopnje; Mojci
Cvek iz vrtnarije Urša, ki vsako
leto poskrbi za pomladni cvetlični
aranžma; župniku Janezu Jenku,
ki nam vedno radovoljno odstopi 

veroučne učilnice zaradi velikega
števila nastopajočih otrok, ter moj-
stru luči Bogu Grašiču, ki se prav
tako vsako leto nesebično odzove
našemu povabilu k sodelovanju.

Obiskal nas je Primož
Suhodolčan

V mesecu marcu je našo šolo obiskal pisatelj Primož Suhodolčan.
Nekoč je že bil pri nas, ampak to je bilo še, ko so po Zemlji hodili
dinozavri, pravi pisatelj. Primož je veliko zgodbic napisal za svojega
sina, ki zvečer ni in ni mogel zaspati brez pravljice. Tako je nastala
knjiga, za njo še ena in do danes se jih je nabralo že kar nekaj.

Primož je učence s svojimi zgodbicami povsem očaral. Kar težko
so ga spustili z odra. Seveda, srečati se s pravim pisateljem in še tako
zabavnim povrhu, je res nekaj posebnega. Vsi smo se nasmejali 
njegovim zgodbicam. In vse so resnične, pravi Primož.

Ob zaključku je Primož Suhodolčan otrokom podpisal svoje knjige
o Petru Nosu, Živalske novice, Košarkar naj bo! In tiste res hude 
iz zbirke Pozor Pravljice. Na avtograme pisatelja so še vedno zelo
ponosni.

Že naslednji dan, po pisateljevem obisku, so učenci navdušeno
spraševali, če drugo leto Primož spet pride. Knjižna polica z njego-
vimi knjigami je od takrat prazna, saj so Primoževe knjige izposo-
jene. Učenci pa v knjižnici še kar naprej sprašujejo: ”A imate kakšno
knjigo od Primoža Suhodolčana? Drugo leto pa spet pride, a ne?”

Čistili so kraj
Tudi Osnovna šola Predoslje se je spomladi odzvala čistilni akciji
pod okriljem Zveze tabornikov občine Kranj ter Poslovno skupino
Sava in Mestno občino Kranj.

Primož Suhadolčan je bil zanimiv gost.

Utrinek iz prireditve v kulturnem domu

Nastopilo je več kot sto učencev, med njimi tudi folklorna skupina.

Kako raste mama
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Vsak dan se vozimo mimo Šmajdovega
gradu ali celo živimo v njegovi bližini, pa
nas večina za ta objekt slovenske kulturne
dediščine sploh ne ve. Zanimiv primer na-
ravnega zavetišča v votlini, pozidani z
obrambnim zidom, strokovno še ni bil po-
drobneje obravnavan. Ustno izročilo o
Šmajdovem gradu in skrivnem rovu pa je še
živo. Vredno ga je zbrati, zapisati in ohrani-
ti. Zato vljudno naprošamo vse, ki karkoli
vedo o gradu, da to sporočijo v uredništvo
časopisa Belca ali na internetni naslov:
info@ks-predoslje.si. 

Dijaki ESIC Kranj že nekaj let aktivno sode-
lujejo na festivalu Turistične zveze Slovenije
”Več znanja za več turizma”. Letos sodelujejo

z nalogo o Šmajdovem gradu, na katerega so
jih opozorili jamarji Jamarskega društva Car-
nium Kranj. Dijaki so v omenjeni raziskovalni
nalogi razmišljali in predlagali, kako javnosti
predstaviti Šmajdov grad, zanimivo pot ob ka-
njonu reke Kokre od Rupe do Predoselj ter
vključevanje Gradu in jamarjev v turistično
ponudbo vasi Predoslje.

Kanjon reke Kokre je eden redkih konglome-
ratnih kanjonov v Sloveniji. Skozi tisočletja je
reka ustvarjala svojo pot in pri tem izdolbla
tudi spodmole. Enega od spodmolov so ljudje
zazidali in tako je nastal Šmajdov grad. Verjet-
no je služil kot protiturški tabor za prebivalce
iz vasi Predoslje. Tabori so preproste utrdbe, ki
so jih na Slovenskem od 15. do 17. stoletja zi-

dali kmetje za obrambo pred Turki. Na Sloven-
skem je bilo okoli 250 taborov, žal so danes
mnogi že tako porušeni, da tvorijo le še del
značilne podobe preteklosti; kolikor jih je
ohranjenih, pa bi morali biti zato tembolj skrb-
no varovani!

V Predosljah se je ohranilo ljudsko pričeva-
nje o gradu in skrivnem rovu, ki naj bi vodil na
varno. Da bi ta pričevanja dokazali, bo letos
Jamarsko društvo Carnium izvedlo osnovne
raziskave v okviru projekta ”Raziskovanje
Šmajdovega gradu in rokovnjaške jame” ob
podpori Krajevne skupnosti Predoslje in Mest-
ne občine Kranj, v sodelovanju z Ekonomsko-
trgovsko šolo ter kranjskim Zavodom za var-
stvo kulturne dediščine Slovenije in Zavodom
RS za varstvo narave. Da bi razkrili zgodovin-
ski izvor gradu, bodo pod vodstvom arheologa
Draška Josipoviča raziskali notranjost gradu.
Najbolj razburljiv del tega projekta bo iskanje
skrivnega rova, pri tem pa si bodo pomagali z
zemeljskim radarjem - posebno napravo, ki za-
znava skrite prostore. Na podoben način bodo
poizkusili poiskati in raziskati zasuto jamo v
Ilovki. 

Kot je v knjigi Arhitektura slovenskih proti-
turških taborov zapisal Peter Fister, so protitur-
ški tabori pomemben del slovenske zgodovine,
mi pa smo dolžni varovati to, kar nam je ohra-
nil čas. S skupnimi močmi, predvsem pa v so-
delovanju z domačini, bomo obudili del zani-
mive, a skoraj pozabljene zgodovine našega
kraja ter oživili Šmajdov grad s kanjonom Ko-
kre kot izjemen primer povezave naravne in
kulturne dediščine v turistični ponudbi naše
vasi, predvsem v vzgojno-izobraževalne name-
ne pri mladih, obenem pa dvignili veljavo na-
šega kraja in privabili nove obiskovalce. Za in-
formacije in sodelovanje pri zbiranju ustnega
izročila se bralcem že vnaprej iskreno zahva-
ljujemo, jeseni pa bomo zbrane podatke pred-
stavili tudi javnosti!

Alenka Grmek (ESIC Kranj), 
Gregor Aljančič 

(Jamarsko društvo Carnium Kranj)

Ali poznamo svoj kraj
Dijaki Ekonomsko-storitvenega izobraževalnega centra Kranj 

so raziskovali Šmajdov grad.

Avtorica slike je Stana Dodić, dijakinja ESIC Kranj, 
Ekonomsko-trgovske šole
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