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VAŠKA RAGLA

Leto 2015 je povolilno leto, ki je prineslo tudi 
spremenjeno sestavo Sveta Krajevne skupnosti 
Britof-Orehovlje, v katerega so bili izvoljeni 
štirje svetniki in tri svetnice. Predsednik sveta 
KS Franc Globočnik ugotavlja, da v prvem letu 
njihovega delovanja ni bilo bistvenih premikov, 
saj se je po volitvah zamenjala tudi občinska 
uprava z županom na čelu in je bilo treba z no-
vimi sogovorniki v Mestni občini Kranj vse 
stvari na novo postavljati. »Večji del krivde za 
tak potek dogodkov je na strani občine, ker je 
predolgo trajalo, preden so imenovali nove od-
govorne uslužbence v občinskih službah. Kra-
jevna skupnost zato letos ni delala, kot sem sam 
pričakoval,« je razložil. 

Med letošnjimi investicijami Globočnik 
omeni zamenjavo javne razsvetljave Podkev–

Pičman–Špan–Čira Čara in gasilski dom, 
obenem so vso električno napeljavo iz zraka 
prestavili v zemljo. »Ostale načrtovane inve-
sticije so obstale, saj na občini ni bilo posluha 
za večje investicije,« je razočaran Globočnik. 
Redno vzdrževanje cest, pluženje, njihovo kr-
panje in posutje je KS zagotovila z lastnimi 
sredstvi, ki ji pripadajo za delovanje. »Večjih 
investicij ne pričakujemo niti v letu 2016, ker 
pa nam je občina odvzela še 13 tisoč evrov za 
vzdrževanje cest in zelenic ter zimsko pluže-
nje, KS teh nalog ne bo več izvajala. Osebno 
sem zelo razočaran nad enostransko odloči-
tvijo župana, saj sklepa za odvzem teh sred-
stev niso obravnavali ne na komisiji za KS ne 
na mestnem svetu. Na tem mestu želim opozo-
riti občane, da se je zaradi odtegnitve sredstev 
svet KS soglasno odločil distancirati od vseh 
omenjenih vzdrževalnih del. Vse zadeve po 
novem vodijo na občini, ki je tudi pravi naslov 
za naslavljanje vprašanj v zvezi z vzdrževa-
njem cest. Kontaktni osebi sta g. Delič in ga. 
Judita Tkalec, njen telefon je 04/ 2373 221,« 
poudarja Globočnik.

Pred vrati pa je zelo velik projekt – gradnja 
omrežja fekalne kanalizacije v okviru tretje 
faze projekta Gorki. Na območju KS manjka 
še približno polovica kanalizacijskega omrež-
ja, ki bo predvidoma zgrajeno v letih 2016 in 
2017. »Po zagotovilu občinskih uradnikov naj 
bi gradbeno dovoljenje pridobili še ta mesec, 
služnostne poti pa so že zagotovljene v 95 od-
stotkih. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja 
sledi objava javnega razpisa za izbiro izvajal-
ca del, tako da pričakujem, da se bodo v juliju 
ali avgustu gradbena dela tudi začela,« je ra-

Prihodnji dve leti gradnja kanalizacije
Gradnja manjkajočega sistema fekalne kanalizacije na območju Krajevne skupnosti Britof-Orehovlje  

se bo predvidoma začela julija ali avgusta prihodnje leto.

FrancGlobočnik,predsednikKS
/Foto:PrimožPičulin

Novarazsvetljavaprikitajskirestavraciji
/Foto:TinaDokl

Vesele božične praznike in srečno, zdravja 
polno novo leto 2016 vsem krajankam  
in krajanom želi Svet Krajevne 
skupnosti Britof-Orehovlje.

Svet Krajevne skupnosti Britof-Orehovlje 
vas tudi prisrčno vabi na prijetno druženje 
ob prižiganju lučk na novoletnem drevescu 
v petek, 11. decembra, ob 17. uri 
pred gasilskim domom v Britofu.
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zložil Globočnik, ki krajane z območij, kjer 
bo gradnja potekala, prosi za potrpežljivost 
in strpnost, saj bo gradnja potekala približno 
leto in pol. Med izvajanjem projekta bodo ce-
ste večji del makadamske, vse dokler ne bodo 
vgrajeni vsi vodi. »Veseli me, da bomo konč-
no prišli do kanalizacijskega sistema po vsej 
KS in tudi do novoasfaltiranih cest. Obenem 
bomo preverili, kje morda še manjka javna 
razsvetljava, in bomo v času gradnje dodatno 
osvetlili še kakšen del ulice. Za ostale inve-
sticije je zelo težko karkoli obljubiti, ker tudi 
občini primanjkuje finančnih sredstev. Tako 
da kar bomo prejeli proračunskega denarja za 
investicije, ga bomo z veseljem vzeli. Izredno 
problematičen je predvsem stari del mosta čez 
Kokro, ki ga je treba sanirati od ograje do as-
faltne površine, in upam, da nam bo to uspelo 
realizirati ob izvedbi kanalizacije.« Občinski 
proračun za prihodnje leto bo sicer predvido-
ma sprejet v drugi polovici decembra. 

»V KS Britof-Orehovlje delujejo gasilsko 
društvo, nogometni klub, Rdeči križ, društvo 
upokojencev in klub prstometa, morda sem 
koga izpustil, zato že vnaprej opravičilo. Ga-
silsko in nogometno društvo sta najbolj po-
pularni v naši KS. Gasilci delajo zelo dobro, 
prisotni so na vseh akcijah ob naravnih ujmah, 
požarih in drugih aktivnostih. Nogometni 
klub po mojih informacijah stoji zelo slabo, 
stvari bo zato treba postaviti na bolj zdrave 
temelje, za kar bo potrebno veliko truda. Klub 
za prstomet – tudi sam sem član – deluje do-
bro in se nagiba k izgradnji dodatnih petih 
igrišč ter spremljevalnega objekta za hrambo 

rekvizitov in opreme,« je Globočnik na kratko 
preletel delovanje nekaterih domačih društev. 

Predsednik KS je povabil še na slovesno pri-
žiganje novoletne jelke pred gasilskim domom, 
ki bo organizirano 11. decembra 17. uri. Nanj 
so povabljeni vsi krajani, poskrbljeno bo tudi 
za manjšo pogostitev. 

»Za konec bi zaželel vsem krajanom vesele 
božične praznike in srečno novo leto v priča-
kovanju izgradnje kanalizacijskega omrežja,« 
je še voščil Globočnik. Simon Šubic

Očiščen kanjon Kokre pri Čira Čari / Foto: Tina Dokl
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 Ko okus premaga užitek!

AKCIJA
AK IJA

CVaša domaèa pekarna

KAVA BAR - TRGOVINA - PEKARNA

V decembru 

na vse pekovske 

izdelke

-25% popusta

V decembru

na vse pekovske 

izdelke

-25% popusta
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Tudi letos bo v podružnični cerkvi sv. 
Tomaža v Britofu novoletni koncert Tam-
buraškega društva in Folklornega društva 
Kranj, in sicer v soboto, 26. decembra, ob 
17. uri. Vabljeni!

Novoletni koncert 
tamburašev
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V letu 2014 je od marca do decembra vsako 
prvo soboto v mesecu potekala akcija zbiranja 
starega papirja pred gasilskim domom v Brito-
fu. V tem obdobju je bilo zbranega 12.385 kg 
papirja, ki ga je prineslo 100 krajanov. »Z akci-
jo zbiranja starega papirja in kartona sem želel 
opozoriti na problematiko ravnanja z odpadki 
in dvigniti splošno zavest ljudi o pomenu lo-
čenega zbiranja odpadkov s poudarkom na 
papirju,« je povedal njen pobudnik in organi-
zator Matjaž Bogataj, svetnik KS Britof-Ore-
hovlje in član PGD Britof. 

Z recikliranjem ene tone starega časopisne-
ga papirja se prihrani okoli tona lesa, je opo-
zoril Bogataj. Kar 90 odstotkov papirne mase 
namreč sestavlja les, z zbiranjem papirja pa 
zmanjšamo tudi volumen odlagališč meša-
nih odpadkov. »S tem smo s skupnimi močmi 
naredili nekaj dobrega za okolje in za tiste, 
ki so potrebni naše pomoči. Na ta način smo 
pomagali pri zmanjšanju sečnje gozdov, saj je 
šel ves zbrani papir v recikliranje, poleg tega 
pa ste dali prispevek k dobrodelni akciji, saj 
se bo s tem denarjem kupil defibrilator, ki naj 
bi bil montiran na gasilskem domu v Britofu,« 
je poudaril. 

Na občnem zboru gasilskega društva v mese-
cu februarju so bila tako podeljena priznanja 
in pokali za tri sodelujoče, ki so zbrali največ 
papirja. Obvestilo o tem je dobilo vsako go-
spodinjstvo v KS Britof-Orehovlje. Priznanja 
sta podelila predsednik in poveljnik društva, 
pokale, za katere je bil donator Marjan Močnik 
ml., lastnik avtosalona Močnik, pa njegov sin 
Miha.

Rezultati in pohvale za pomoč so bili vsak 
mesec sproti objavljeni na oglasni deski doma 
gasilcev v Britofu.

Rezultati za leto 2014 (prvih deset): 
1. Erazem in Enej Berlec, Pot v Polico 31, 
Cerklje, 1.666,00 kg
2. Janez Snedic, Orehovlje 2, 637,00 kg
3. Simon Tušek, Britof 40, 624,00 kg 
4. Jožica Nučič, Britof 306, 343,50 kg
5. Ivan Furlan, Britof 539, 308,00 kg
6. Janez Lukanc, Orehovlje, 10, 279,00 kg
7. Nande Frank, Orehovlje 17, 247,00 kg
8. Albin Masten, Britof 290, 234,00 kg
8. Sebastjan Cvek, Britof 232a, 234,00 kg
9. Tjaša Jelar, Britof 158, 231,50 kg

V letu 2015 je zelo uspešno potekalo tudi na-
daljevanje akcije, saj je bilo do oktobra zbra-
nega že 18.128 kilogramov starega papirja. 
»Moram omeniti, da prinašalci papirja niso 
samo iz naše KS Britof-Orehovlje, temveč tudi 
iz Kranja, Primskovega, Predoselj, Kokrice, 
Milj, Visokega, Šenčurja, Tržiča in Cerkelj. 
Pohvale pa so deležni tudi vsi ostali prinašalci, 
ki so se trudili zbirati papir po svojih najboljših 
močeh. Z zbiranjem lepo nadaljujmo, saj sta 
do novega občnega zbora gasilskega društva 
še dve akciji, in sicer 5. decembra in 9. januarja 
od 10. do 12. ure za gasilskim domom v Brito-
fu,« vabi Bogataj. Zahvala gre tudi nekaterim 
samostojnim podjetnikom, ki so se prav tako 
odzvali akciji, še posebej pa gasilskim vetera-
nom za vso pomoč pri prenašanju, tehtanju 
in polnjenju kontejnerja, dodaja. Pohvalil 
je še nekatere operativne člane za pomoč pri 
polnjenju kontejnerja ter krajanki za kuhanje 
kave in čaja. »Ves papir in karton je od nas 
odkupilo podjetje za zbiranje in odkup sekun-
darnih surovin KOMTEKS iz Loke pri Tržiču 
po zelo dobri ceni in se jim iz srca prav lepo 
zahvaljujemo,« je razložil.

Bogataj se je za konec še enkrat zahvalil kra-
janom za vse, kar dobrega storijo za vas. »Naj 
bodo dobri in pošteni ljudje še tako brez moči, 
je samo zaradi njih življenje vredno življenja. 
Zato vam po tej poti želim, da bi preživeli praz-
nike s tistimi, ki jih imate najraje, in na način, 
ki vam je najbolj pri srcu. Voščim vam mirne 
božične praznike ter vse dobro v letu, ki priha-
ja. Ne zapravljajmo življenja z negativnostjo in 
slabimi nameni ter medsebojnimi spori, am-
pak iščimo dobro v ljudeh in se veselimo tiste-
ga, kar imamo. Ne objokujmo, česar nimamo. 
V življenju ni odločilno vedno imeti prav, pač 
pa čim večkrat biti dober, saj ljudje le na ta na-
čin sprejemamo resnico. Resnica brez dobrote 
pa je neužitna,« je še dejal. 

Simon Šubic

Uspešno zbiranje  
starega papirja

Tako kot lani tudi letos poteka akcija zbiranja starega papirja,  
katere izkupiček bo šel za nakup defibrilatorja, opozarja Matjaž Bogataj. 

Matjaž Bogataj / Foto: Primož Pičulin

»Sedanja ekipa Sveta KS Britof-Oreho-
vlje se trudi in dobro nadaljuje stvari, ki 
smo jih mi 16 let peljali s prejšnjo ekipo. 
Svoje cilje dosegajo, kolikor lahko, če bi 
imeli boljše pogoje oziroma več denarja, 
bi zagotovo naredili še več kot pa samo 
najnujnejše stvari. Manko 13 tisoč evrov se 
zelo pozna, saj če je bila v preteklosti sreča 
z milo zimo, je imela KS možnost preraz-
poreditve teh sredstev za druge potrebe pri 
vzdrževanju cest in ostale infrastrukture, 
kar sedaj ne bo več možno. Tudi meni je 
žal, da se je občina odločila za tak ukrep,« 
razmišlja nekdanji dolgoletni predsednik 
krajevne skupnosti Dejan Kotar. 

Med vsemi društvi Kotar za opravljena 
dobra dela v vasi še posebej izpostavi do-
bro sodelovanje KS s PGD Britof. »Že v 
prejšnjih mandatih in najbrž tudi sedaj je 
najbolj samoiniciativen član Matjaž Boga-
taj, ki bi mu lahko rekli kar vaška 1000-
roža, saj je najbolj dejaven pri prav vseh 
akcijah, ki potekajo v dobrobit vasi,« je iz-
postavil Kotar, ki iz izkušenj ve, da lahko 
svet KS marsikaj naredi, če imajo krajani 
razumevanje, da je KS odvisna od sred-
stev, ki jih da občina. »Lastnih virov KS 
Britof-Orehovlje žal nima, ne more npr. v 
najem oddajati dvorane ali zelene površi-
ne kot nekatere druge krajevne skupnosti, 
ki s tako prisluženim denarjem povsem 
prosto razpolagajo,« poudarja. In dodaja, 
da mu je najbolj žal, ker so ukinili dedka 
Mraza, ki je prej otroke razveseljeval več 
kot 25 let. 

Kotar je bil član sveta KS šestnajst let, 
od tega štirinajst let njegov predsednik. 
»Po dveh letih prvega mandata je tedanji 
predsednik KS Stane Vreček odstopil in 
svet me je pri 26 letih izvolil za predse-
dnika. Da sem tedaj sploh lahko speljal vse 
skupaj, bi se rad zahvalil Metki Zabret, ta-
kratni članici sveta KS, da mi je ves čas 
stala ob strani in me vpeljala v to delo,« se 
spominja. Simon Šubic

Sedanja ekipa dobro dela

Dejan Kotar / Foto: Primož Pičulin
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VABILO NA ČISTILNO AKCIJO - OČISTIMO BRITOF in OREHOVLJE

Spoštovani, vabimo vas na tradicionalno, četrto, čistilno akcijo  
OČISTIMO BRITOF 2016.

Akcija bo potekala v soboto, 2.  4.  2016, s pričetkom ob 9. uri  
pred Gasilnim domom v Britofu.

Čistila se bo okolica naše vasi, kanjon reke Kokre, okolje, v katerem in s katerim 
živimo vsi, vsak dan. Razdelili se bomo v skupine in dodelili območja za čišče-
nje, primerna posameznim skupinam. Vabimo vas, da se udeležite akcije in s 
tem pripomorete k čistejšemu okolju, v katerem živite, in se ob tem še družite 
in spoznate svoje sokrajane.
Svojo udeležbo potrdite do torka, 25. 3. 2016, na elektronski naslov: 
ks.britoforehovlje@gmail.com ali po telefonu številka 040 452 880. Ob  
pravočasni prijavi bomo poskrbeli za zaščitna sredstva, vrečke za smeti in po 
koncu čiščenja za malico. 

Krajevna skupnost Britof-Orehovlje
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»Krajevna skupnost mora delovati v dobro 
krajanov in to je tudi naša prioriteta, zato 
vabim vse, da svoje predloge in pobude za 
izboljšanje kvalitete življenja v našem kra-
ju oddajo ali po elektronski pošti na naslov 
ks.britoforehovlje@gmail.com ali v poštni 
nabiralnik KS pri vhodu gasilskega doma,« 
pravi Urša Korošec. Člani sveta KS so po nje-
nem mnenju v prvem letu dobro sodelovali, 
seje so potekale vsak mesec, sama pa se jih je 
tudi redno udeleževala.

Urša po uspešni organizaciji prvih treh čistil-
nih akcij Očistimo Britof že vabi na naslednjo, 
ki bo potekala 2. aprila. »Čistili bomo kanjon 
reke Kokre, uredile se bodo poti in okolica vasi. 

Čiščenje bo trajalo približno tri ure, sledila bo-
sta druženje in kosilo, ki ga bo priskrbel KS. 
Upamo, da bo udeležba na naslednjih akcijah 
večja,« je dejala. 

Kot pravi, se vsakoletne čistilne akcije v le-
pem številu udeležijo predvsem gasilci, za kar 
se jim zahvaljuje, saj s tem pokažejo, da želijo 
pomagati in da se znajo tudi družiti z ostalimi 
krajani. 

»Tudi sama sem članica gasilskega društva, 
zato skušam biti vezni člen med društvom in 
krajevno skupnostjo,« še pravi Koroščeva, ki 
vabi tudi druga društva in organizacije, da sve-
tu KS predstavijo svojo dejavnost in načrte. 

Simon Šubic

Delamo v dobro krajanov 
Nova članica Sveta KS Britof-Orehovlje Urša Korošec poziva vse 

krajane, da se angažirajo in da svetu KS oddajo svoje predloge in pobude. 

Urša Korošec / Foto: Tina Dokl

Na sončno soboto, 28. marca, smo se zbrali, 
da bi našo vas polepšali in odstranili čim več 
odpadkov. Nekatere odpadke v okolico od-
pihne veter, veliko pa jih nespametno odloži 
človek. Žal še vedno opažamo, da veliko sme-
ti pristane v naših gozdovih namesto v zbir-
nih centrih, kjer bi za odpadke lepo poskrbeli 
in jih ustrezno ločili ter tako omogočili njiho-
vo ponovno uporabo.

Na letošnji, že tretji tradicionalni čistilni 
akciji udeležencev ni bilo veliko, ampak smo 
vseeno pobrali veliko odpadkov, saj so se nam 
pridružile same pridne roke. Člani PGD Bri-
tof so zopet priskočili na pomoč. Priskrbeli so 
nam prostor in pomagali pri odvozu odpad-
kov na zbirno mesto.

S čiščenjem smo pričeli ob 10. uri. Čistili 
smo do 13. ure in bi še, saj je bilo smeti veliko. 
V gasilskem domu sta nas čakali topla malica 
in pijača. Zahvaljujem se vsem udeležencem 
za dobro voljo in njihov čas. Vse krajane pa 
drugo leto lepo vabim na čistilno akcijo, ki bo 
v soboto, 2. aprila. 

Urša Korošec

Čistilna akcija 2015

Udeleženci letošnje čistilne akcije
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Fotošok: ekološki otoki

»Tudi če ima svet krajevne skupnosti še to-
liko želja in načrtov, ima zvezane roke, ker je 
vse odvisno od denarja, ki ga za delovanje KS 
nameni občina,« ugotavlja.  

Kot pravi, si še vedno prizadeva, in k temu 
stremi tudi celoten svet KS, da bi pri Kokri 
končno uredili otroško igrišče z igrali. Ali ozi-
roma kdaj bo to izvedljivo, je že drugo vpraša-
nje, pristavi Marjeta, ki bi si resnično želela, da 
bi imela KS več moči pri urejanju krajevne pro-
blematike. »Tako pa so nam vzeli še tisti denar, 

kar ga je doslej vendarle bilo na razpolago,« je 
razočarana.  

Zadovoljna je, da so jeseni zelo uspešno oči-
stili kanjon Kokre, žalosti pa jo, ker še vedno ni 
rešen problem z ekološkima otokoma na mostu 
in pred trgovino, pri katerih ljudje puščajo vse 
vrste odpadkov – od kosovnih in pohištva do 
stiroporja in kopalniške opreme. »Želim si, da bi 
vzpostavili red na ekoloških otokih in da bi bili 
sokrajani ekološko bolj ozaveščeni in prijaznej-
ši do narave,« je še dejala. Simon Šubic

Imamo zvezane roke
Nova članica Sveta KS Britof-Orehovlje Marjeta Remic je v prvem letu 

dela spoznala, da ima svet KS zelo malo pristojnosti. 

Marjeta Remic / Foto: Primož Pičulin

»Prisotnost na sejah je konstantna, tako da 
samo odločanje in glasovanje poteka brez za-
pletov. V prvem letu so bili dokončani projekti, 
ki so bili začrtani že v prejšnjem mandatu. V 
iztekajočem se letu smo se posvetili še pripravi 
časopisa in prižigu lučk na smreki pred gasil-
skim domom,« je uvodoma razložila Martina 
Prusnik, že drugi mandat krajevna svetnica. 
Kot je z veseljem povedala, se je letos poročila 
njihova kolegica, svetnica Urša Roblek, sedaj 
Korošec. Poroke se je tudi sama udeležila in 
mladoporočencema v imenu vseh svetnikov 
KS Britof-Orehovlje zaželela vse najboljše na 
skupni poti.

»V spomladanskem času smo se posvetili 
projektu Gorki III. Za lastnike poti, od kate-
rih se potrebuje služnost, je bila organizirana 
okrogla miza v gasilskem domu. Prisotnost je 
bila nad pričakovanji in samo pridobivanje 
podpisov poteka po planu oziroma je že v za-
ključni fazi,« je povedala. 

V letu 2016 si želi, da bi imela čistilna akcija 
veliko noto v njihovem delovanju. »Še vedno 
se spopadamo z izzivom čistoče okoli ekolo-
ških otokov. Določene, ki odlagajo odpadke 
ob zabojnikih za recikliranje, smo že opozorili, 
vendar vseh, ki smetijo po nepotrebnem, žal ne 
moremo prestreči pri dejanju. Odrasli smo zgled 
za mlajše generacije in je prav, da dajemo dober 
zgled zanamcem s pravilnim odlaganjem smeti. 
Na območju ekoloških otokov se je pojavila ko-
palniška armatura, stavbno pohištvo, razne na-
prave za fitnes in še bi lahko naštevala,« poudarja 
Martina, ki ugotavlja, da je med odlagalci smeti 
na ekoloških otokih veliko prebivalcev iz drugih 
krajevnih skupnosti. Vse krajane naproša, da se 
potrudijo in če že reciklirajo, naj to naredijo pra-
vilno in za seboj pustijo urejeno okolico. »Eko-
loški otoki se nahajajo ob prometni cesti in pred 
trgovino. Mislim, da nekomu, ki nas ne pozna in 
naleti na grde prizore, ki jih lahko vidimo skoraj 
vsak dan, ne dajemo ravno vtisa o urejeni vasi,« 

razmišlja in še dodaja, da so vrata krajevne sku-
pnosti vedno odprta za pohvale, graje, pobude 
in predloge. Simon Šubic

Prvo leto drugega mandata
Nova sestava Sveta Krajevne skupnosti Britof-Orehovlje je v prvem letu mandata 2014–2018  

uspešno delovala in sodelovala, pravi njegova članica Martina Prusnik.

Martina Prusnik / Foto: Primož Pičulin
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Čisto je lepo.KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ

Zanimivosti o odpadkih
Večino odpadkov ločujemo že doma. 
Vsako gospodinjstvo ima poleg obve-
znega zabojnika za mešane komu-
nalne odpadke lahko tudi zabojnika 
za odpadno embalažo in za biološke 
odpadke. Če imamo možnost, lahko 
za svoje biološke odpadke poskrbi-
mo sami tako, da jih kompostiramo na 
svojem vrtu. 
Ne pozabimo na dodatne možnosti 
pravilne oddaje odpadkov. V Mestni 
občini Kranj so urejeni ekološki otoki 
z zabojniki za zbiranje stekla, papirja, 
plastične in kovinske embalaže. 
Ločevanju odpadkov sta namenjena 
tudi zbirna centra Zarica in Tenetiše, 
kamor lahko pripeljete različne vrste 
odpadkov. 
Enkrat letno s premično zbiralnico 
organiziramo tudi akcijo zbiranja 
nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. 
Med nevarne odpadke sodijo akumu-
latorji, zdravila, odpadno jedilno in 
motorno olje ter masti, baterije, barve, 
laki, škropiva, spreji, hladilna tekoči-
na, tonerji, neonske cevi … Brezplačno 
jih lahko oddate v času akcije ali med 
letom v času odprtja zbirnega centra. 
Urejeno je tudi ločeno zbiranje od-
padkov na pokopališčih. Ločeno 
zbiramo odpadne sveče in biološke 
odpadke, ki nastanejo pri urejanju in 
vzdrževanju grobov. 
Za nadaljnje ravnanje z odpadki je po-
membno, da so odpadki že na mestu 
nastanka pravilno ločeni. Nepravilno 
odložen odpadek onesnaži druge in 
prepreči predelavo, kar posledično 
pomeni večje obremenjevanje okolja. 
Odpadke, ki se lahko predelajo, odda-
mo pooblaščenim družbam za prede-
lavo. Ločeno zbrani nevarni odpadki 
se odstranijo na okolju prijazen način. 
Vsi drugi pa se odložijo na urejena od-
lagališča. 

Več o pravilnem  
ravnanju z odpadki na 
www.krlocuj.me

S pravilnim zbiranjem odpadki niso več smeti,  
temveč vir surovin:  
•   Plastično embalažo lahko predelamo v različne nove izdelke, kot so oblačila,  

igrače, obešalniki, vrečke … Največ odpadnih plastenk se predela v tkanine,  
največ odpadnih folij pa se porabi za izdelavo vrečk za smeti.

•   Nekatere vrste papirja lahko recikliramo celo do sedemkrat. 
•   1 tona recikliranega papirja reši 17 majhnih ali dve veliki drevesi. 
•   Proizvodnja recikliranega papirja zmanjša onesnaževanje zraka do 95 %.
•   Kovinsko embalažo recikliramo vedno znova, ne da bi izgubila na kakovosti. 
•   Recikliranje ene aluminijaste pločevinke prihrani do 90 odstotkov energije  

za izdelavo nove. Reciklaža ene same pločevinke iz aluminija prihrani toliko  
energije, da lahko gledamo televizijo 3 ure.

•   Iz 25 recikliranih PET-plastenk lahko izdelamo eno jakno iz flisa. 
•   Z recikliranjem 1 kg plastične embalaže prihranimo 2 kg nafte in 1,5 kg  

emisij CO2.
•   Iz 10 embalaž mleka lahko izdelamo eno sestavljanko.
•   Reciklirane gume najdemo v več kot 60 novih izdelkih.
•   Steklo lahko 100-odstotno recikliramo in uporabljamo vedno znova,  

ne da bi ob tem izgubilo kakovost.
•   Reciklaža ene steklenice prihrani toliko energije, da lahko 11-vatna  

sijalka sveti 20 ur.
•   Reciklaža 1 steklenice prihrani energije za 30-minutno delovanje računalnika.
•   Odpadki iz stekla se v naravi razkrajajo 4000 let. 

Vir: Slopak, družba za ravnanje z odpadno embalažo
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VAŠKA RAGLA

Prostovoljno gasilsko društvo Britof nasle-
dnje leto praznuje 90-letnico delovanja, kar 
bodo obeležili s slavnostno gasilsko parado in 
prikazno vajo, načrtujejo pa tudi gasilsko ve-
selico in druge manjše aktivnosti. Ob tej prilo-
žnosti bodo uradno prevzeli tudi novo orodno 
vozilo za prevoz posadke in orodja, ki so ga 
sicer dobili že februarja letos. Njegov nakup je 
sofinancirala Mestna občina Kranj, preostanek 
so prispevali gasilci iz prispevkov, ki so jih od 
krajanov zbirali več let. 

»Letos smo imeli do konca novembra sedem 
intervencij, od tega štiri manjše na našem obmo-
čju, sodelovali pa smo tudi na treh večjih inter-
vencijah zaradi požarov v drugih vaseh. Marca 
smo tako pomagali gasiti požar na stanovanjski 
hiši na Primskovem, junija požar na skladišču 
gradbenega materiala na Ilovki, julija pa požar 
na kmetiji Pr' Lukš v Stražišču,« je ob odsotno-
sti predsednika Jožeta Tiringerja in poveljnika 
Klemna Sedlarja povedal podpoveljnik Andrej 
Roblek. Med letom so britofški gasilci opravili 
vse vaje v organizaciji Gasilske zveze Mestne 
občine Kranj, sodelovali so na vseh prireditvah 
in aktivnostih v okviru KS in širše ter zgledno 
sodelovali z ostalimi društvi v vasi in okolici. 

Po besedah mentorja mladine Anžeta Gom-
boca so se z gasilsko mladino udeležili tekmo-
vanj v orientaciji, bili pa so tudi v Idriji na t. 
i. gasilski bitki. Udeležili so se je pripravniki, 
gre pa za zahtevnejše psihofizčno tekmovanje, 
je pojasnil in izpostavil udeležbo na kvizu ga-
silske mladine, ki so ga pionirji končali v zlati 
sredini na 22. mestu, mladinci so bili sedmi, 
pripravniki pa peti. »Za vse mlade, ki jih gasil-
stvo zanima, so naša vrata vedno odprta in so 
vedno dobrodošli,« je še dejal Gomboc. 

Oktobra, v mesecu požarne varnosti so orga-
nizirali pregled gasilnih aparatov, odziv kraja-
nov je bil zadovoljiv. Ob tem poudarjajo, da ga-
silni aparat sodi v vsako hišo. »Komur oktobra 
ni uspelo aparata prinesti v pregled ali bi kupil 
novega, ima to možnost v javnem zavodu Ga-
silsko reševalne službe Kranj. Enako velja za 
detektor prisotnosti ogljikovega monoksida,« 
je dejal Roblek, ki krajanom v kurilni sezoni 
priporoča pregled dimnikov in njihovo redno 
čiščenje, kar velja tudi za tuljave kaminov in 
termo peči. 

Gasilci bodo v kratkem znova potrkali na 
vrata krajanov, letos bodo za spremembo de-

lili setvene koledarje. Ob tem se zahvaljujejo 
dosedanji podpori, brez katere društvo ne bi 
moglo uspešno delovati. Tudi v letošnji akciji 
Mercatorja so med tremi društvi prejeli največ 
podpore krajanov in zato od trgovske družbe 
prejeli tisoč evrov, ki jih bodo namenili naku-
pu defibrilatorja, ki bo nameščen na zunanjosti 
gasilskega doma in bo ves čas dostopen vsem. 
Čez leto so gasilci zbirali tudi star papir, akci-
ja se bo tudi še nadaljevala, njen izkupiček pa 
bo prav tako namenjen defibrilatorju. »Največ 
zaslug za akcijo zbiranja starega papirja gre na-
šemu marljivemu članu Matjažu Bogataju,« sta 
poudarila sogovornika. Simon Šubic

Sodelovali na sedmih intervencijah
Člani PGD Britof se pripravljajo na praznovanje 90-letnice društva, ob tem pa ne zanemarjajo 

svojih rednih aktivnosti. 

Novo gasilsko vozilo so v PGD Britof dobili že februarja, uradni prevzem pa bodo opravili prihodnje leto. 

V Društvu upokojencev Britof-Predoslje skušajo ohranjati vse de-
javnosti, s katerimi bi polepšali starost svojim članom in jim zagoto-
vili čimbolj pestro in aktivno preživljanje prostega časa, zato dajejo 
veliko poudarka številnim gibalnim dejavnostim, da si člani čim bolj 
ohranijo zdravje. »Naše poverjenice, ki svoje delo opravljajo prosto-
voljno, člane o vseh aktivnostih tudi redno obveščajo. Pridne so tudi 
pri pobiranju članarine in moramo se pohvaliti, da smo eno tistih upo-
kojenskih društev v pokrajini, ki med prvimi pobere celo članarino,« 
pravi predsednik društva Miro Zelnik.  

Glavne aktivnosti društva so organizacija izletov pretežno po Slove-
niji, enkrat letno pa gredo tudi na izlet v sosednje države. »Izleti so že 
nekaj let najbolj vabljivi za naše člane, čeprav se tudi pri upokojencih že 
nekoliko poznajo posledice krize. Letos smo sicer obiskali Škocjanske 
jame in Rakov Škocjan, bili smo v Varaždinu in si ogledali grad Trako-
ščan, v julijski vročini smo imeli izlet po alpski cesti čez Nockberge v 
Avstriji. Pripravili smo tudi prilagojen izlet za starejše in bolne – letos 
smo jih peljali na Primorsko v Krkavče,« pove Zelnik. Konec lanskega 
leta so začeli obujati tudi pohodništvo in pripravili več lepih pohodov, 
prilagojenih njihovi starosti – od Apnišča in Možjance do Velike plani-
ne in Debele peči. Udeležili so se tudi srečanja upokojencev Gorenjske 
v Bohinju in festivala za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani. 

V društvu delujejo še številne športne sekcije, med njimi so najbolj 
številni kolesarji, imajo pa tudi balinarje in žensko telovadbo pod 
vodstvom fizioterapevtke v telovadnici v Predosljah, igrajo bovling 
in namizni tenis, radi tudi šahirajo, redno pa se sestaja tudi sekcija 
ročnih del. »Vse dejavnosti so razporejene preko celega tedna, tako da 
se praktično vsak dan nekaj dogaja,« je pojasnil Zelnik.

Lotijo se tudi bolj konkretnih akcij. Na predvečer gregorjevega s piško-
ti in čajem postrežejo učencem OŠ Predoslje, ki spustijo svoje barčice 
po Belci. V organizaciji Rozman busa, ki je njihov društveni prevoznik, 
so se letos drugič udeležili delovne in čistilne akcije na Dugem otoku. 

Vodijo tudi humanitarne akcije. Zdajle je najbližji čas, ko pred no-
vim letom približno četrtino naših članov, starejših od 80 let in bolnih, 
obiščemo na domu in jih zaželimo zdravja in sreče v novem letu ter 
skromno obdarimo. 80- in 90-letnike pa povabimo na srečanje v bli-
žnjo gostilno, ki se ga z veseljem udeležijo in se med seboj pogovorijo. 

Večino dejavnosti člani plačujejo sami, nekatere pa pokrije tudi dru-
štvo. »Ker smo bili deležni finančne injekcije s strani Mestne občine 
Kranj, v Mercatorjevi akciji pa smo prejeli 100 evrov, smo se odločili, 
da bo društvo denarno podprlo še nekaj dejavnosti naših članov, in 
sicer kolesarsko sekcijo, bovling, žensko telovadbo, šahiste, balinarje 
in igralce namiznega tenisa,« je še dejal Miro Zelnik. 

Svojim članom lepšajo starost
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 Vsem strankam se zahvaljujemo  
za  zaupanje in vas vabimo v  

Cvetličarno Urška Tupaliče. Veseli  
bomo vašega obiska.

Zabavišče Johanca
Britof 24, 4000 Kranj
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ROČNI NOGOMET  IGRALNI AVTOMATI  PIKADO  HOKEJ

Rezervacije: tel.: 04 20 42 374, www.johanca.si

Odprto: tor., sre., čet. in ned. od 14.00 do 24.00
            pet. in sob. od 14.00 do 01.00

Ponedeljek zaprto.

Javni interes uporabnikov javnih cest je, da 
so te normalno prevozne in da na njih ni ele-
mentov, ki ogrožajo ali so potencialno nevarni 
za vse udeležence v prometu.

Kmetje v času poljedelskih opravil pripelje-
jo delovne stroje oz. traktorje in delajo na po-
ljih, njivah, travnikih in v gozdovih. Kar nekaj 
površin se nahaja v bližini javnih poti in cest, 
katerih lastnik je občina. 

Onesnažene ceste so še posebej nevarne za 
voznike, kadar so mokre zaradi padavin. Po-
ljedelec je dolžan, da preden se z delovnim 
strojem vključi na javno pot, s pnevmatik in 
delovnih strojev očistiti blato, zemljo in po-
dobne snovi. 

Onesnaženja cestišč mnogokrat povzročajo 
tudi tovorna vozila, ki dovažajo in odvažajo 
potrebni material z gradbišč. Investitorji ozi-
roma izvajalci gradbenih del, kljub zagrože-
nim globam, ne poskrbijo za redno čiščenje 
pnevmatik ob izvozu z gradbišča na cesto. 
Takšno onesnaženje pomeni tudi prekršek ce-
stnoprometnih predpisov, saj 1. alinea 5. točke 
2. odstavka 5. člena Zakona o cestah določa, 
da je na cestišče javne ceste prepovedano na-
našati blato ali ga kako drugače onesnaževati. 
Za omenjen prekršek je predpisana tudi dokaj 
visoka globa v višini 1000 evrov. Občina zato 
poziva vse poljedelce in voznike tovornih vo-
zil, da so pri svojem delu pozorni na kakršno-
koli onesnaženje javne ceste, ki bi bilo posle-

dica njihovega dela na kmetijskih zemljiščih 
ali izvozov z gradbišč. 

Prav tako je potrebno poljedelce opozoriti 
na posledice nedovoljenega oranja njiv v bli-
žini javne ceste. 4. točka 2. odstavka 5. člena 
Zakona o cestah namreč prepoveduje orati na 
razdalji manj kot 4 metre od roba ces tnega 
sveta v pravokotni smeri na cesto ali na raz-
dalji manj kot 1 meter od roba cestnega sveta 
vzporedno s cesto. Tudi za tovrstni prekršek je 
predpisana globa v višini 1000 EUR. Pri tem 
je potrebno posebej poudariti, da cestni svet 
ni rob asfalta. Orač in tudi drugi morajo upo-
števati, da je potrebno poleg roba asfalta za 
odmik upoštevati najmanj še bankino, bermo, 
naprave za odvod njavanje, če so tik ob cesti-
šču (mulda, koritnica), nasip ali vkop, ker vse 
to sestavlja cestno telo in vpliva na cesto in je 
del cestnega sveta. 

V primeru oranja pod kotom 30 stopinj se 
prepoveduje orati na razdalji manj kot 2 m od 
roba cestnega sveta, pod kotom 45 stopinj je 
ta razdalja 2,85 m in pod kotom 60 stopinj je 
ta razdalja najmanj 3,45 m.

Oranje kmetijske površine bližje od predpi-
sane v preveliko bližino cest pomeni, da se 
poškoduje spodnji nosilni ustroj ceste. Posle-
dica preorane njive preblizu bankine ali celo 
v cestišče je razpokanost asfalta, posedki 
robu prometnega pasu, spremenjena trdnost 
bankin in s tem stabilnost cest, kar skrajšuje 

življenjsko dobo cest. Poškodbe cestišča se 
morajo zaradi zagotovitve varnosti udeležen-
cev v prometu nujno takoj sanirati. Škoda, ki 
nastane, je velika, precej večja od nekaj več 
pridelka in jo mora plačati občina iz proraču-
na. Namesto da bi denar namenjala za nove 
ceste, je občina prisiljena namenjati sredstva 
za popravilo cest.

Zaradi premajhnih odmikov od cestnega 
sveta orači obračajo traktorje s priključki na 
ces tnem svetu, celo na asfaltnem vozišču, s 
čimer povzročajo poškodbe bankine in one-
snaženje vozišča. Za vsako od naštetih krši-
tev – poškodba bankine, cestnega smernika 
ali prometnega znaka, oranje njive preblizu 
ceste, onesnaženje vozišča – je predpisana 
globa. Zato je ob oranju in spravilu poljskih 
pridelkov potrebno paziti, da se stroji ne obra-
čajo na cestišču (na bankini in asfaltnem vozi-
šču) in da se ne onesnaži vozišča ter poškoduje 
bankin ali cestnih smernikov. Osnovni namen 
članka je preventivni in in ima za cilj odvrni-
tev občanov od škodljivega ravnanja in posle-
dično izrekanje sankcij inšpekcije oziroma re-
darstva. Občani bi se morali v primeru kršitev 
zavedati, da so odgovorni za svoje ravnanje, še 
posebej, če je zaradi tovrstnih posegov ogro-
žena varnost v cestnem prometu.

 Slavko Savić, 
Medobčinski inšpektorat Kranj

Onesnaženje cest  
in nepravilna razdalja pri oranju 

Medobčinski inšpektorat Kranj v varovalnem pasu ceste nadzoruje na cesti onesnaženje z blatom in zemljo, 
oranje preblizu ceste in gradnjo v varovalnem pasu brez soglasja. 
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BRITOF, delavnica, Britof 43

MEDVODE, sprejemnica, BC MERCATOR

KRANJ, sprejemnica, C. Staneta Žagarja 2

BLED, sprejemnica, Ljubljanska c. 26

VRHNIKA, delavnica, Cankarjev trg 1/b

LOGATEC, sprejemnica, Cankarjeva 12

LJ.-ŠENTVID, delavnica, Prušnikova 78

LJ.-ŠIŠKA, šiviljska popravila, Martina Krpana 79

LJ.-PLAVA LAGUNA (podhod)

KAMNIK – Center Qlandia

SEDEŽ: Britof 43, Kranj, 
tel.: 04/234 30 50

Javni interes tako občine kot tudi vseh obča-
nov, uporabnikov javnih cest, je, da so te nor-
malno prevozne in da na njih ni elementov, ki 
bi ogrožali ali bili nevarni za vse udeležence 
v prometu.

Višji posevki od 75 centimetrov tik ob cesti-
šču zmanjšujejo vidljivost in preglednost na 
vozišču (npr. drevesa, grmovnice, višje polj-
ščine, npr. koruza), ki z vejami segajo v zračni 
prostor ceste. Občani se s takšnimi zasaditva-
mi pogosto ne zavedajo odgovornosti za svoje 
ravnanje. 

Lastniki zemljišč morajo skrbeti za varovalni 
pas, v katerem se razrašča vegetacija iz stavb-
nih in kmetijskih zemljišč v zračni prostor jav-
nih cest, saj to zelo vpliva na varno odvijanje 
cestnega prometa. Občane zatorej opozarjamo, 
da obrežejo nevarne zasaditve v okolici cest in 
poti. Globa je predpisana v 5. in 98. členu Za-
kona o cestah. Po 5. členu znaša 1000 evrov, po 
98. členu pa 500 evrov. V primeru prometne ne-
sreče, ki bi nastala zaradi razraščene vegetacije 
kot ovire na ali ob cesti, je lastnik zemljišča, 
s katerega raste vegetacija, tudi odškodninsko 
odgovoren za nastalo škodo. Želimo, da kršite-
lji sami odstranijo moteče ali nevarno zelenje 

oziroma vejevje, ker to pomeni večjo prometno 
varnost in hkrati s tem se izognejo nepotreb-
nemu plačilu globe oz. obrezovanju na njihove 
stroške.

Gradnja, rekonstrukcija in podobne spremem-
be v varovalnem pasu občinskih cest, tudi npr. 
ograj, so dovoljene le s soglasjem občine, čeprav 
ta dela potekajo na zasebnem zemljišču. Po 97. 
členu Zakona o cestah se varovalni pas občinske 
ceste meri od zunanjega roba cestnega sveta v 
smeri prečne in vzdolžne osi, pri premostitve-
nih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj 
izpostavljenih robov objekta na zemljišče in pri 
lokalnih cestah znaša 10 metrov, pri javnih po-
teh pa 5 metrov. Z globo 200 evrov se kaznuje 
za prekršek posameznik, ki v varovalnem pasu 
občinske ceste brez soglasja ali v nasprotju s so-
glasjem upravljavca ceste gradi ali rekonstruira 
stavbo ali objekte ali v njem postavlja kakršne-
koli druge objekte ali naprave ter izvaja kakr-
šnakoli dela na pripadajočih zemljiščih. Pravni 
osebi, samostojnemu podjetniku posamezniku 
in posamezniku, ki samostojno opravlja de-
javnost, ki stori enak prekršek, kot v prejšnjem 
stavku, se izreče globa 2000 evrov, za njihove 
odgovorne osebe pa 200 evrov.

Temeljni namen tega članka je preventivni in 
ima cilj odvrnitev občanov od škodljivega rav-
nanja in posledično izrekanje sankcij inšpekci-
je oziroma redarstva. 

Slavko Savić, 
Medobčinski inšpektorat Kranj

Preglednost in gradnja ob cestah
Medobčinski inšpektorat Kranj tako kot policija nadzoruje oviranje preglednosti cest in gojenja  

previsoke ali preširoke vegetacije. 

Varnost relativno dobra
Kranjski policisti so letos na območju krajevne 

skupnosti obravnavali pet prometnih nesreč, štiri 
tatvine in tri vlome.

V življenjskem in delovnem okolju so prisotni negativni dejavni-
ki, ki zmanjšujejo občutek varnosti in vplivajo na stopnjo varno-
stnih razmer, čeprav je ta na območju Krajevne skupnosti Britof-
-Orehovlje relativno dobra in se skozi leta ne slabša. Prisotnost 
policistov na območju je vsakodnevna, naloge pa so večinoma 
povezane z varovanjem premoženja ljudi in prometno varnostjo.

Kranjski policisti so letos na območju krajevne skupnosti obrav-
navali pet prometnih nesreč, ki so se zgodile zaradi neprilagojene 
hitrosti, neupoštevanja pravil o prednosti in nepravilne strani ali 
smeri vožnje, ki so statistično gledano tudi sicer med najpogostejši-
mi vzroki za nesreče na slovenskih cestah. Več, preko 40, pa je bilo 
prometnih kršitev. Vozniki v kontrolah najpogosteje niso bili pri-
peti z varnostnim pasom, v manjšem deležu pa so bile ugotovljene 
tudi prekoračitve hitrosti vožnje in prekrški, povezani z alkoholom.

Ugodno je tudi stanje na področju javnega reda, kjer je bil obrav-
navan zanemarljiv delež prekrškov. Prav tak je tudi segment kri-
minalitete s štirimi tatvinami in tremi vlomi v stanovanjske hiše.

Ker pa je varnost naša skupna dobrina, jo z lokalno skupnostjo 
zagotovo še lahko izboljšamo. Zato v prvi vrsti izpostavljamo sa-
mozaščitne ukrepe pri varovanju osebnega premoženja, kar velja 
predvsem za bivalne in poslovne objekte, v drugi vrsti smo zainte-
resirani za pomoč pri še bolj točkovno usmerjenem nadzoru pro-
meta s predlogi prebivalcev preko spletne aplikacije Policije »Pre-
dlagaj prometno kontrolo«, veliko težo pa dajemo tudi pravicam 
do mirnega preživljanja prostega časa, k čemur najbolj prispevajo 
dobrososedski odnosi. Policijska postaja Kranj
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Na tritedenskem obisku v domačem Britofu 
smo prejšnji teden ujeli Sabino Kern, ki že do-
brih deset let deluje kot laična misijonarka v 
italijanski skupnosti Cenacolo, poznani pred-
vsem po pomoči odvisnikom od drog in vsem 
drugim, ki želijo najti smisel življenja. Skupnost 
ima po različnih evropskih državah, v Južni 
Ameriki in tudi Afriki okoli 60 hiš za odrasle 
ter šest za sirote in zapuščene otroke. Ena deluje 
tudi pri nas – v Škocjanu na Dolenjskem. Sabina 
je svoje življenje posvetila predvsem delu z otro-
ki; prvih sedem misijonarskih let je preživela v 
Peruju, zadnja tri leta in pol pa deluje v Liberiji. 

»Ko sem pred petnajstimi leti v Medžugorju 
spoznala skupnost Cenacolo, se me je zelo do-
taknila. Dve leti kasneje sem odšla za mesec 
dni v njeno hišo v Italiji. Tam sem se počutila 
zelo srečno, življenju v skupnosti sem se zlah-

ka prilagodila. Po končani enomesečni izku-
šnji sem se vrnila domov, pustila sem službo 
profesorice biologije in kemije, se poslovila 
od domačih in se vrnila v Italijo. Prvi dve leti 
in pol sem v skupnosti živela, potem pa se je v 
Peruju odpiral nov misijon za otroke s ceste in 
sem zaprosila, da me pošljejo tja. Čutila sem, da 
bi bila v taki hiši bolj koristna, saj se mi je vedno 
zdela huda krivica, da obstajajo na svetu otroci, 
ki so bili takoj po rojstvu vrženi v smeti in jih 
nihče nima rad. Rekla sem si, da moram iti tja 
in kaj narediti zanje,« se spominja. 

V prvi hiši v Peruju je začutila, da je našla svo-
je mesto na svetu. »Tam so bili starejši fantje, ki 
sem jim predvsem pomagala pri učenju ali jih 
celo učila, saj so nekatere vrgli iz šole. Na žalost 
se je tista hiša zaradi nesrečnega spleta okoli-
ščin zaprla, odtlej pa sem v ostalih dveh hišah 

v Peruju in v sedanji v Liberiji več z manjšimi 
otroki. Tudi sedaj mi je lepo, a vseeno mi ni 
tako popolnoma pisano na kožo kot prvi mi-
sijon,« pravi.  

V Afriki večino časa posveča skrbi za otroke, 
ki so bodisi sirote bodisi zapuščeni ali zaradi 
različnih razlogov ne morejo živeti s svojimi 
družinami. Z otroki v skupnosti živi nekakšno 
družinsko življenje. »Trenutno sem s skupino 
dvanajstih otrok od enega do štirih let starosti, 
ki jih je treba hraniti in umivati, se z njimi igra-
ti. Nekoliko starejše vozim v šolo, jim poma-
gam pri učenju, nalogah. Podobno kot v pravih 
družinah. Nekaj imam tudi administrativne-
ga dela, skrbim za stike z ministrstvom za soci-
alne zadeve in družinami otrok, skrbim, da vse 
naše delo poteka legalno,« je razložila.

Simon Šubic

Laična misijonarka že deset let
Britofljanka Sabina Kern svoje življenje posveča skrbi za zapuščene otroke. Kot laična misijonarka zadnja tri 

leta pomaga otrokom v Liberiji, pred tem je bila v Peruju. 

Trudijo se vedno pomagati
V Krajevni organizaciji Rdečega križa Britof-

Orehovlje so tudi letos pomagali vsem, za katere 
so bili seznanjeni, da potrebujejo pomoč.

V odboru Krajevne organizacije Rdečega križa Britof-Orehovlje 
je deset prostovoljk in en prostovoljec, ki imajo kar precej dela in 
nikoli ne odklonijo, ko je treba pomagati komu v težavah, je pono-
sna predsednica krajevne organizacije Metka Žibert. »Vsaka lepa 
beseda pomaga, z dobro voljo pa se lahko marsikaj naredi. Opažamo 
tudi, da med nami živijo starejši, ki nimajo dovolj sredstev, zato je 
zanje vsak mesec predolg. Potrebujejo pomoč v hrani in tudi pri 
drugih opravilih. Zelo težko je tudi v primerih, ko mlade druži-
ne nimajo zadosti denarja in hrane, pa niti dobre volje. V odboru 
se zato trudimo in vedno pogovorimo, komu in kdaj pomagati,« je 
povedala. 

V KO RK Britof-Orehovlje je osnovna naloga krvodajalstvo. »Naši 
krvodajalci so z dobro voljo pripravljeni tudi na hitro pomagati z da-
rovanjem krvi, ko je ta najbolj potrebna. Člani odbora si želimo tudi 
več mladih krvodajalcev. Mladi že dobro vedo in razumejo, kaj po-
meni darovanje krvi. Zavedajmo se, da to pomeni veliko pomoč pri 
nesrečah in boleznih tako starejših kot mlajših. Hvala krvodajalcem 
za dajanje krvi!« pravi Žibertova.

V letu 2015 so štiri bolne krajane poslali na Debeli rtič. Po koncu 
lepega oddiha ob toplem morju so se vsi dobre volje vrnili domov in 
se vsem lepo zahvalili. V KO RK Britof-Orehovlje so tudi letos od 
Območnega združenja RK Kranj prejeli prehrambne pakete, ki so 
jih razdelili vaščanom, ki hrano najbolj potrebujejo. Ob tej priložno-
sti se za vso pomoč zahvaljujejo Branetu Jelarju. 

Letos so v prostorih gasilskega doma dvakrat izvedli merjenje krv-
nega tlaka, holesterola in sladkorja v krvi. »Ob tem se zahvaljujemo 
Jožetu Tiringerju, ki nam vedno pomaga, ko v gasilskem domu po-
trebujemo prostor za sestanke in merjenja,« je hvaležna Žibertova.

Tudi letos bodo pripravili srečanje starejših nad 80 let. »Želimo, da 
se starejši v čim večjem številu srečanja udeležijo, saj je to lepa prilo-
žnost za druženje in pogovore. Razveselili vas bodo otroci Osnovne 
šole Predoslje,« je še povabila Žibertova in vsem krajankam in kra-
janom v KS Britof-Orehovlje zaželela miren in lep božič, v letu 2016 
pa veliko zdravja, sreče in razumevanja. Simon Šubic

Zlati prostovoljki  
Rdečega križa

Na oktobrski slovesnosti Območnega združenja Rdečega križa 
Kranj v kulturnem domu v Šenčurju, ki se jo je udeležila tudi pred-
sednica RK Slovenije Nataša Pirc Musar, so tradicionalno podeli-
li priznanja krvodajalcem in prostovoljcem. Med prostovoljci sta 
zlati znak RK prejeli tudi Metka Žibert in Mira Čimžar iz KO RK 
Britof-Orehovlje. 

Metka Žibert je prostovoljka 50 let in pravi, da so bila leta, ki jih 
je posvetila Rdečemu križu v Britofu, zanjo najlepša. Predsednica 
krajevne organizacije je od leta 2007. Kot pravi, bo delala še toliko 
časa, dokler ne bo vse narejeno. 

Mira Čimžar je prostovoljka že 44. leto. Bila je tudi krvodajalka. 
V veliko osebno zadovoljstvo ji je, ko vidi, da nekomu naredi vese-
lje. Zelo rada se smeji in smeh prenaša na druge ... Kot pravi, je lepo, 
ko nekoga osrečiš z lepo besedo.  S. Š.

Od leve: Mira Čimžar in Metka Žibert / Foto: Tina Dokl
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  Pridite in se prepričajte!

Pekarna Maček, Zoran Maček, s. p. 
Britof 99, 4000 Kranj  

Telefon: 04/234 14 40, E-pošta: pekarna.macek@t-2.net

NOV odpiralni čas trgovine:  
od ponedeljka do sobote od 5. do 17. ure

Lastovka je po hrbtu temno modra, po trebu-
hu pa bela. Gnezdi v hlevih pa tudi v žlebovih 
starih hiš. Gnezdo je narejeno iz blata. Znotraj 
gnezda so travne bilke. Lastovka se oglaša vit, 

vit, vit. Mladiče hranita oba, s kobilicami, hro-
šči in deževniki. Lastovke so selivke, ker jeseni 
odletijo v tople kraje. Vrnejo se spomladi.

Lučka Pipan, 3. a

Kmečka lastovka

Danes me je obiskal sošolec Beno. Najprej sva skakala po trampolinu. Potem sva se šla igro 
Rudarjenje po Južni Ameriki. Igra je bila zelo zanimiva. Iskala sva barvni diamant. Našla sva 
ga ob vrtni ograji. Ko sva končala z igro, sem šel napisat, kakšne so bile najine dogodivščine 
rudarjenja po Južni Ameriki. Jan Zupan, 3. a

Obisk

Jaz sem žaga, ti pa ne,
lahko žagam, ti pa ne, 
vsak se me boji prijeti,
če hoče prste cele imeti.

Jaz sem žaga, ti pa ne,
drva žagam, ti pa ne,
kdor z mano se želi igrati,
ta žagati mora znati.

Jaš Cuderman, 3. a

Jaz sem žaga, ti pa ne
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Za Športnim društvom Rokce, v katerem je okoli 15 aktivnih članov, 
je drugo leto delovanja. Njegova ekipa letos v prstometu tekmuje v 2. 
gorenjski ligi. »Lansko, svojo prvo sezono smo končali na sedmem 
mestu od desetih ekip, v jesenskem delu pa smo pristali na četrtem 
mestu. V sedmih krogih smo odigrali šest tekem, potem pa se je liga 
zaradi slabega vremena v oktobru tri kroge pred koncem predčasno 
končala in se bo nadaljevala spomladi, ko bo treba odigrati tudi odpo-
vedane tekme,« je razložil predsednik društva Tone Borovnica. Rokce 
so v jesenskem delu organizirali dve tekmi na svojem igrišču v špor-
tnem parku, igrali pa so tudi v Ljubnem in Šenčurju. 

Tekmovanja v prstometu potekajo tudi v zimski sezoni, ravno mi-
nulo nedeljo sta dve ekipi Rokc sodelovali na tekmovanju za Pokal 
Slovenije v Šenčurju, kjer se je sicer pomerilo več kot štirideset ekip. 
»Lansko leto smo obiskovali tudi zimsko ligo štirih ekip v Tržiču, to 
nameravamo ponoviti tudi letos,« je povedal Borovnica. Pozimi imajo 
sicer treninge v telovadnici v Predosljah. 

Velika želja članov ŠD Rokce je, da bi obstoječe šeststezno igrišče v 
športnem parku razširili še za dodatnih šest stez, s čimer bi izpolnje-
vali pogoje tudi za organizacijo tekem prve lige. Njihova želja je tudi 
postavitev manjše brunarice, ki bi služila za shranjevanje opreme in 
rekvizitov, v njej pa bi bila tudi manjša klubska soba. 

»Prstomet je zanimiva igra, med katero se tudi dobro razmigaš,« je še 
pojasnil Borovnica in dodal, da lahko njihovo igrišče za prstomet v do-
govoru z društvom brezplačno uporabljajo tudi krajani. Simon Šubic

Uredili bi še šest stez
Člani Športnega društva Rokce aktivno trenirajo tudi pozimi. Želijo si razširiti  

igrišče in postaviti manjšo brunarico.  

Prstometna ekipa Rokc drugo leto sodeluje v 2. gorenjski ligi.  
/ Foto: Urša Korošec

Omeniti velja tudi člansko moštvo, ki po izpa-
du iz 3. SNL v 1. gorenjsko ligo in odhodu igral-
cev počasi napreduje, moštvo pa sestavljamo za 
prihodnje sezone. 

Za leto 2015 lahko izpostavimo množičnost v 
vseh selekcijah, saj je v vadbo vključenih že več 
kot 190 igralcev. Nad pričakovanji so rezultati 
pri selekciji U13, saj smo jesenski del v sezoni 
2015/16 končali na 2. mestu v 1. gorenjski ligi. 
To nam daje dobre obete za naprej, seveda ob 
dobrem nadaljnjem delu z mladim. 

Kažejo se tudi rezultati dobrega sodelovanja 
z NK Triglav v NOGA - NOgometni Gorenj-
ski Akademiji, saj raste številčnost v ekipah 
NOGA in igralci, ki prehajajo iz mladinskih 
ekip NOGA, uspešno igrajo v članskih sloven-
skih in gorenjskih. Že pred koncem sezone je bil 
zagotovljen obstanek ekipe NOGA Britof U15 
v 1. SNL U15 – zahod. Ekipi NOGA Britof U17 
in NOGA Britof U19 tudi uspešno nastopata v 
2. SKL/SML-Zahod, kjer je ekipa U17 osvojila 
3. mesto v 2. SKL-Zahod. Vzpostavili smo tudi 
ekipo NOGA Britof U17-B, ki igra v I. GNL. 

V letu 2015 smo si v okviru osnovne dejavno-
sti NK Britof zastavili tudi vzgojne cilje, med 
drugim vzgojo in zdrav razvoj mladostnikov, 
prijateljsko druženje, socializacijo, krepitev 
medsebojnega sodelovanja, odvračanje od ne-
gativnih aktivnosti.

Potrebno je poudariti vpliv igrišča z umetno 
travo na kakovost dela in boljše pogoje dela tako 
za mlajše selekcije kot tudi za naše aktivne no-
gometašem v 1. in 2. slovenski ligi. S tem smo 
pripomogli k izboljšanju pogojev za zdrav način 
življenja mladine v okviru KS Britof in širše.

Poleg velike pozornosti nogometnim selek-
cijam in njihovemu tekmovalnemu ritmu je 
pozornost upravnega odbora NK Britof usmer-
jena tudi v finančno vzdržnost poslovanja klu-
ba, zagotovitev ustreznih pogojev za delo vseh 

selekcij, boljšo organiziranost kluba, razvoj 
članstva in odgovorno sodelovanje z lokalno 
skupnostjo. 

Priložnost bi izkoristil še za zahvalo vsem, ki 
dnevno s svojim delom omogočajo delovanje 
kluba, in zvestim navijačem, ki ste bodrili naše 
ekipe skozi celo sezono tako doma kot tudi v 
gosteh. Prav tako bi se zahvalil za korektno so-
delovanje KS Britof-Orehovlje, OŠ Predoslje 
in Zavodu za šport Kranj. 

Primož Egart, predsednik kluba

Uspešno delamo z mladimi
V nogometnem klubu Britof nadaljujemo uspešno delo z mladimi, predvsem velja omeniti igranje  

v ligah NZS (U15 , U17, U19) s poudarkom na 1. ligi U15 Zahod. 

Ekipa kadetov
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Britof 127a, 4000 Kranj
GSM 040 605 721             

Proizvodnja tort,  
peciva in sladoleda

Glavna dejavnost je 
dostava slaščic in peciva v 

kavarne in lokale.
Velika izbira poročnih tort 
in tort za druge slovesne 

dogodke.
Ker delamo v nočnih urah, 

so naše slaščice vedno 
sveže.

Začelo se je z druženjem soigralk po sezoni 
(Živa Zdolšek, Ana Ljubenovič, Urša Žibert in 
jaz) – med poletnim časom. Odločile smo se, 
da bomo igrale ulično košarko 3x3 po turnirjih 
v Sloveniji. Glede na to, da smo brez problema 
osvojile naslov državnih prvakinj, smo dobile 
vstopnico na kvalifikacijski turnir za evropsko 
prvenstvo na Madžarskem. Tam smo se komaj 
prebile do 5. mesta, kar nas je vodilo naprej na 
Evropsko prvenstvo v Romuniji.

Pred odhodom v Romunijo smo si zadale en 
sam cilj: da damo vse od sebe in ne izgubimo 
vseh tekem oziroma da si ne naredimo sramote, 
a na koncu smo postale evropske podprvakinje. 
Prvi dan v Romuniji smo izvedele, da gredo vse 
ekipe, razen zadnje, tudi na Evropske igre v Baku. 
Z novo motivacijo in navdušenjem smo se spogle-
dovale in spraševale, kaj sploh so evropske igre, 
kje je Baku, je Azerbajdžan varna država …, ven-
dar si v tistem trenutku še nobena od nas ni upala 
pomisliti, da bomo čez dobrih osem mesecev pri-
ča in del tega fantastičnega dogodka.

Vse se je začelo 21. junija, ko smo pristali na 
letališču v Bakuju. Vročina, veter, vlaga, ko 
stopiš iz letala, te zadane kot strela iz jasnega. 
Kako v teh pogojih sploh igrati ulično košarko 
– pri tem močnem vetru in temperaturah blizu 
40 stopinj. Na prvem treningu, in to okoli 21. 
ure, smo začutile vse slabosti spremenljivega 
vremena. Veter je pihal tako močno, da so žoge 
letele povsod, samo v koš ne. Ampak centralno 
igrišče in igrišča za ogrevanje so bila vrhunsko 
pripravljena in je bil užitek igrati. Predtekmo-
vanje se je začelo 23. junija (v naši skupini so 

bile še Irska, Slovaška in Španija). Prva tekma 
je bila z Irsko. Nanjo smo se dobro pripravile 
in vse to nam prinese prvo zmago na evropskih 
igrah. Druga tekma v istem dnevu je bila tekma 
proti Slovaški. Tekmo smo igrale na central-
nem igrišču, kar je pomenilo prenos v živo in 
seveda še dodatno nervozo, saj nas naši »do-
mači« navijači lahko spremljajo. In še druga 
zaporedna zmaga.

Naslednji dan smo igrale tekmo s Španijo, ki 
smo jo na žalost izgubile. Vendar smo zvečer 
staknile glave, se usedle na svoje stalno mesto 
– balkon, kjer smo predebatirale napake in pri-
ložnosti. Pripravljati pa smo se začele na šest-
najstino finala – na tekmo proti Belgiji. Šlo je 
za močno ekipo – imele so igralko iz ameriške 

Košarkarice  
na evropskih igrah v Bakuju

Maša Piršič je bila del slovenske košarkarske ekipe, ki je na letošnjih prvih Evropskih igrah 
v azerbajdžanskem Bakuju osvojila četrto mesto. 

WNBA, vendar kot ekipa, ki verjame sama vase 
in v vsako igralko posebej, se drži dogovorov 
in se vzpodbuja v vseh kritičnih trenutkih, na 
koncu uspemo premagati favorizirano Belgijo.

In začelo se je četrtfinale – Švica, naša znan-
ka tako iz kvalifikacij za EP in s samega EP. 
Na tej tekmi smo od prve sekunde točno vede-
le, kaj želimo, pozabile smo na utrujenost, na 
neznosno vročino in dosegle zmago – gremo v 
polfinale evropskih iger.

Zadnji tekmovalni dan, 26. junija. Polfinale 
smo igrale proti Ukrajinkam, ki so izredno vi-
soke in neugodne. Pri nas je prišla do izraza 
utrujenost in obramba ni delovala, kot bi mo-
rala. Ukrajinke so zato zasluženo zmagale. Za 
konec nam je ostala še tekma proti Špankam, 
ki so od začetka prevzele pobudo, zmagale in 
na koncu osvojile zasluženo 3. mesto.

Težko se je bilo sprijazniti z dejstvom, da smo 
bile tako blizu medalji, vendar ko smo vso to 
evforijo prespale in se pogovorile, smo ugoto-
vile, da smo dosegle veliko, veliko več, kot je 
kdorkoli pričakoval od nas, in veliko več, kot 
smo si same upale sanjati .... Osvojitev 4. mesta 
na 1. Evropskih igrah v Bakuju!

Evropske igre nam bodo vsekakor ostale 
v najlepšem spominu. Prostovoljci, ki so nas 
stregli »spredaj in zadaj« na prizoriščih in atlet-
ski vasi, so bili izjemno prijazni in spoštljivi. 
Gruča novinarjev iz vse Evrope in širše, ki so se 
gnetli za naše izjave po tekmah, katerih seveda 
nobena od nas ni bila vajena, doping testi ipd. 
Zaključna slovesnost, ki smo se je udeležile in 
jo je v živo na ogromnem atletskem štadionu 
spremljalo 65000 gledalcev. Samo mesto Baku 
je izredno lepo in bogato mesto, domačini so 
ves čas živeli za evropske igre in bili ponosni, 
da so del tega spektakla. 

Navsezadnje smo tudi me izredno ponosne 
na svoje dosežke in izjemno hvaležne za prilo-
žnost, ki se nam je ponudila – biti del 1. Evrop-
skih iger v Bakuju. Maša Piršič
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Oglasi

VAŠKA RAGLA

Nudimo:
-          Ročno pranje
-          Strojno pranje vozila
-          Notranje čiščenje
-          Globinsko čiščenje
-          Poliranje
-          Obnova žarometov
-          Pranje podvozja 

 
Medtem ko mi poskrbimo 
za vaše vozilo, lahko 
počakate v prijetnem  
ambientu ob kaminu.

Britof 39, Kranj  I  Tel.: 04/ 23 42 777  I  GSM: 040/ 202 542  I  www.picman.si  I  info@picman.si

V prijetnem vzdušju 
vam naše prijazno 
osebje postreže  več 
vrst piva, Illy kavo, 
slastne Pečjakove 
pice in še in še. 

Koristite lahko  
prostor za zaključene 
družbe do  50 oseb,  
po želji vam uredimo 
tudi catering.
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Želimo vam lepe in miru polne  
božične praznike. V letu 2016 uživajte  

v udobju naših nogavic, puloverjev,  
rokavic, šalov in kap.

www.jakopina.si

odlična in pestra ponudba

Orehovlje 2, 4000 Kranj-Predoslje,  
T: 0590 19 625, M: 030 410 709

ponedeljek–petek 9h–22h
sobota 10h–22h, nedelja in prazniki 11h–16h

e-pošta: skledagoja@gmail.com
http://skleda.erzen.net/

Gostilna in picerija Skleda

G
O

JA
 D

.O
.O

.,
 O

R
E

H
O

V
LJ

E
 1

 A
, K

R
A

N
J

Ponosni smo na  
pripravo divjih morskih rib.

Malice 3,80 EUR–4,70 EUR
Prostor za zaključene družbe do 100 oseb  

Najokusnejše in najcenejše pice,  
pica premera 36 cm že za 5 EUR

Specialitete  
kuharskega šefa Janeza

Tedenska in nedeljska kosila

V PE Britof vas pričakujemo od 9. do 12. ure in od 14. do 18. ure 
(sobota od 8. do 12. ure), T: 04 20 41 622,

v Dvorjah pa vsak dan od 7. do 19. ure  
(sobota od 8. do 12. ure), T: 04 25 21 573.
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