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Aktualno

Začeli težko pričakovano
gradnjo kanalizacije

Martino Prusnik so izvoljeni svetniki v Svet Krajevne skupnosti (KS) Britof na lanski konstitutivni
seji izglasovali za predsednico sveta KS, za podpredsednico pa Marjeto Remic. Prusnikova je predstavila nekaj
prednostnih projektov.
Kar je predsednica Sveta KS Britof Martina
Prusnik najprej poudarila in kar je bilo prednostno pričakovanje krajanov, je gradnja kanalizacijskega omrežja. Uradno gre za Gorki 2, ki
je projekt celovitega sistema odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda tudi v aglomeraciji Britof - Predoslje. Sočasno se obnavlja
javni vodovod, urejata meteorna kanalizacija
in javna razsvetljava. »Večina krajanov je z
razumevanjem sprejela tudi vse nevšečnosti,
ki spremljajo izvedbo tako velikega projekta;
poleti v sušnih dneh se je denimo precej kadilo, tu so na pomoč priskočili britofški gasilci

»Funkcija nas, svetnikov, v krajevni
skupnosti je, da iz občine prenesemo
informacije v kraj oziroma občinski upravi
prenesemo predloge, pobude krajanov,
zato se le obrnite na nas (na številko
041 640 218 ali na e-poštni naslov
ks.britoforehovlje@gmail.com). Želimo, da
krajani dobite občutek, da delamo v vašo
korist.«
s polivanjem gradbišča. Ob tej priložnosti se
zahvaljujem krajanom za potrpežljivost, razumevanje in ne nazadnje tudi za solidarnost in
pomoč delavcem na gradbišču s pozornostmi,
npr. pridnim delavcem ponujena kava in pecivo. V določenem trenutku je vaški mrk povzro-

Martina Prusnik / Foto: Tina Dokl
čil prekinjen vod za javno razsvetljavo, tudi to
težavo smo s skupnimi močmi uspešno rešili.
Namesto pritožb se je kot veliko bolj učinkovito izkazalo ravnanje tistih krajanov, s katerimi
smo skupaj pristopili k reševanju kakršnihkoli
težav med gradnjo,« je poudarila Prusnikova.

Svet KS se je redno sestajal, na eni od sej so
soglašali s sklepom, da z območja krajevne
skupnosti odstranijo ekološke otoke. »Na ekološke otoke se ni odlagalo samo tisto, čemur so
namenjeni, ampak so ljudje nanje odlagali tudi
kosovne odpadke in še kaj drugega. Opozori-

VA Š K A R AG L A
Vaška ragla je priloga Gorenjskega glasa
o krajevni skupnosti Britof.
Prilogo pripravlja uredništvo 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
Izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Nazorjeva ulica 1, Kranj;
priprava za tisk: Gorenjski glas; tisk: Nonparel d. o. o.;
distribucija: Pošta Slovenije.
Vaška ragla je priloga 96. številke Gorenjskega glasa, ki je
izšla 3. decembra 2019. Naklada je 700 izvodov. Prejmejo
jo vsa gospodinjstva v krajevni skupnosti Britof - Orehovlje.
Foto: Primož Pičulin
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Toplo ognjišče in smeh v očeh
iskreno želimo vam v teh prazničnih dneh.
Da zdravja in srečnih dogodkov nešteto
vam v obilju nasulo bo novo leto.

Lepe božične praznike in srečno novo leto 2020
vsem krajankam in krajanom želimo članice in člani
Sveta Krajevne skupnosti Britof!
V soboto, 7. decembra, ob 17. uri vas vabimo na prižig lučk na novoletnem
drevesu ob gasilskem domu v Britofu s pogostitvijo in spremljajočim
programom. Zahvalili bi se radi Ani Bregar iz Vog, ki je darovala smreko,
pa tudi gasilcem PGD Britof za njeno postavitev.

Aktualno

»Tudi za pločnik na relaciji Arvaj–Miš
maš v Britofu imamo zagotovilo občine,
da bo prihodnje leto dograjen ... Zato
krajane prosim za potrpežljivost, bodimo
optimistični, da pločnik vendarle bo. In kar
bi še rada dodala: dobivamo nove ceste,
pločnike in lepo bi bilo, da tudi vsi krajani
z dodatno ureditvijo prispevamo k še
lepšemu videzu.«
Še pred poletjem sta KS Britof obiskala
kranjski podžupan Robert Nograšek in Tatjana Kocijančič iz občinske službe za krajevne
skupnosti. »Predstavili smo jima projekte, ki so
aktualni za našo KS in jih želimo uresničiti še v
tem mandatu. KS ima 2522 prebivalcev, nima
pa nekega stičišča, kjer bi se krajani lahko medgeneracijsko družili. Potencial je v Športnem
parku Britof, kjer pričakujemo tudi postavitev
otroškega igrišča.« Letos so že sanirali breg nad
nogometnim igriščem in igriščem za prstomet,
ki sta bili izpostavljeni plazenju. Martina Prusnik je še povedala, da se je za že obljubljeno
obvoznico Britof–Hotemaže ustavilo pri izdaji
gradbenega dovoljenja, zato konkretnejšega
odgovora, kdaj se bo gradnja začela in kako bo
potekala, v tem trenutku še ne more dati. »Tudi
za pločnik na relaciji Arvaj–Miš maš v Britofu
imamo zagotovilo občine, da bo prihodnje leto
dograjen ... Zato krajane prosim za potrpežljivost, bodimo optimistični, da pločnik vendarle
bo. In kar bi še rada dodala: dobivamo nove ceste, pločnike in lepo bi bilo, da tudi vsi krajani z
dodatno ureditvijo prispevamo k še lepšemu videzu.« Martina Prusnik se je vsem krajankam
in krajanom zahvaljuje za izkazano zaupanje
ob izvolitvi v svet KS, obenem lepo vabi na dva
dogodka v prazničnem decembru: 7. decembra
ob 17. uri pred gasilski dom v Britofu na postavitev novoletne smrečice s pogostitvijo in 26.
decembra ob 17. uri na tradicionalni koncert
tamburašev v podružnično cerkev sv. Tomaža
v Britofu. Suzana P. Kovačič

Tako zahtevna gradnja
je »živa« stvar
Vodja gradbišča v Gorki 2, projekta celovitega sistema odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v aglomeraciji Britof
- Predoslje, je Alen Slavinec iz podjetja Pirc
gradnje. »Gradnja te aglomeracije vsebuje
12,7 kilometra fekalne infrastrukture, pet črpališč, 10,7 kilometra obnovitev vodovodnega
omrežja, 8,6 kilometra meteorne kanalizacije, dograditev in obnovitev javne razsvetljave
ter ostale komunalne infrastrukture. S tem pa
tudi obnovitev cest in površin za pešče,« je pojasnil Slavinec in dodal, da projekt izvajajo v
partnerstvu s podjetjem Riko. »Dela potekajo
skladno s terminskim planom. Izvedeno je že
nekaj več kot pet kilometrov fekalne kanalizacije, 3,5 kilometra meteorne kanalizacije,
4,5 kilometra vodovodnega omrežja ter ostale
infrastrukture. Projekt je primer dobrega sodelovanja z naročnikom občino Kranj, nadzorom in projektantom, ker je odraz hitrega
in sprotnega reševanja nepredvidenih težav.
Krajani so nas sprejeli v pričakovanju »neučakano-končno«, predvsem pa se jim zahvaljujemo za strpnost, potrpežljivost in dobro
sodelovanje. Zahvala za sodelovanje gre tudi
predsednici Sveta KS Martini Prusnik, britofškim gasilcem in vsem ostalim sodelujočim
pri projektu.« Predviden zaključek del je ko-

Alen Slavinec / Foto: Tina Dokl
nec leta 2020. Slavinec je še pojasnil: »Trenutno izvajamo dela na več odsekih v Britofu in
Predosljah. Hitimo z izvajanjem asfalterskih
del. Če bo šlo vse po načrtih – odvisno tudi od
vremenskih razmer –, naj bi gradnjo v Britofu
zaključili letos, po novem letu pa nadaljevali
v Predosljah in Orehovljah.« S. K.

Foto: Primož Pičulin

la niso zalegla, kot pa smo kasneje ugotovili,
kršitelji niso bili krajani Britofa in Orehovelj,
ampak iz drugih krajevnih skupnosti. Tako
smo morali zaradi drugih izvesti ta ukrep,« je
pojasnila predsednica Sveta KS Britof.
Proračun, ki ga Mestna občina Kranj nameni
krajevnim skupnostim, ni denar za investicije
(za te je zadolžena občina), pač pa stimulacija
k večjemu povezovanju krajanov. Prusnikova
je za domačo krajevno skupnost omenila druženje ob novoletni smrečici, blagoslov koles,
čistilno akcijo ... Predsedniki krajevnih skupnosti so na občino redno vabljeni na sestanke sosveta predsednikov krajevnih skupnosti.
»Funkcija nas, svetnikov, v krajevni skupnosti
je, da iz občine prenesemo informacije v kraj
oziroma občinski upravi prenesemo predloge, pobude krajanov, zato se le obrnite na nas
(na številko 041 640 218 ali na e-poštni naslov
ks.britoforehovlje@gmail.com). Želimo, da
krajani dobite občutek, da delamo v vašo korist,« je pozvala Prusnikova in dodala, da so
pobude krajanov, ki so izrazili željo po spremembi prometne ureditve, umirjanju hitrosti
in dodatni javni razsvetljavi, poslali občini,
odgovore pa še čakajo.

Kanalizacijsko omrežje bo velik prispevek k čistemu okolju
Kako potekajo dela v projektu Gorki 2, projektu celovitega sistema odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v aglomeraciji Britof - Predoslje, so si junija ogledali
predstavniki kranjske občine in izvajalca del
podjetja Riko. »Tukajšnja izgradnja kanalizacije je izrednega pomena ne le za stanovalce,
ampak tudi za celotno občino in za porečje
kanjona Kokre. Vemo, da je v preteklosti prihajalo do onesnaženj, izgradnja tega kanali-

zacijskega omrežja pa bo velik prispevek k
čistemu okolju. Do sedaj je bilo na centralni
vod priključenih okoli trideset odstotkov krajanov Britofa in Predoselj, sedaj bo ta pokritost več kot 95-odstotna,« je povedal kranjski
župan Matjaž Rakovec. Investicija je vredna
dobrih deset milijonov evrov, od tega bo nekaj več kot šest milijonov evrov prispevala
Mestna občina Kranj (preostalo pa Evropska
unija in država). S. K.
VAŠKA RAGLA
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Svet KS, Rdeči križ

Krajanom je treba prisluhniti

»Zavzemam se za to, da je treba upoštevati mnenja in pobude krajanov, te predstavljati na občinskem nivoju
in predvsem vztrajati, da jih čim več uresničimo ... ni pa vse v naših rokah.«
»V prvem delu mandata sem si zadal cilj, da
spoznam realno dimenzijo, potrebe in predvsem ambicije tistih kolegov v Svetu krajevne
skupnosti Britof, ki imajo že daljši svetniški
staž. Zavzemam se za to, da je treba upoštevati
mnenja in pobude krajanov, te predstavljati na
občinskem nivoju in predvsem vztrajati, da jih
čim več uresničimo. Kljub temu vidim en problem: na eni strani omejena finančna sredstva,
na drugi strani pričakovanja krajanov, ki vzamejo za primer dobre prakse manjše občine,
kjer se vse da (npr. Šenčur, Cerklje), vendar se
krajani ne zavedajo, da imajo te občine lasten
davek, s katerim razpolagajo,« je povedal.
Trenutno najbolj opažena in največja aktivnost v krajevni skupnosti je urejanje komunalne infrastrukture. Logar je pohvalil tako izvajalce del kot potrpežljivost večine krajanov v
času del. Poudaril je, da bo ob koncu projekta
treba pregledati stanje in si zadati nove infrastrukturne cilje. »Kot dolgoletni član Nogome-

tnega kluba Britof sem zelo vesel tudi razvoja
športa, vrnitve domačih igralcev na domača tla
in dobrega obiska nogometnih tekem. Obvezna
bo še postavitev ograje ob Kokri in podpora
vseh izvoljenih svetnikov, da z minimalnim
prispevkom spodbujamo delovanje posameznih društev, kot je Nogometni klub Britof,«
tudi meni Logar, ki si želi v domači krajevni
skupnosti trajnostnega razvoja; opazen je že
napredek pri zmanjševanju divjih odlagališč.
»Med prioritete bi uvrstil kolesarsko povezavo
med Krajevno skupnostjo Britof s Kranjem,
že glede na to, koliko dijakov in študentov to
nujno potrebuje, za motorne prevoze pa vemo,
da jih je treba razbremeniti. Za občino mi je
pomembno vprašanje oziroma njihov odgovor,
kaj je z izhodom z avtoceste v pričakovanju
predsedovanja Evropski uniji.« In kot je še
sklenil, si želi več uspešnega sodelovanja med
društvi, ki delujejo na območju krajevne skupnosti. Suzana P. Kovačič

So tudi lahko uresničljivi cilji

Marjeta Remic / Foto: Tina Dokl

Marjeta Remic je bila izvoljena v Svet krajevne skupnosti Britof - Orehovlje drugi mandat, v aktualnem mandatu je tudi podpredsednica. Najbolj je vesela, ker so v krajevni
skupnosti končno začeli graditi komunalno
infrastrukturo. »Predsednica Sveta krajevne
skupnosti Britof Martina Prusnik je prinesla
novega vetra, idej in upam, da bomo še v tem
mandatu izvedli prepotrebne rešitve, kot je
prednostna gradnja pločnika od Mišmaša do
Arvaja v Britofu. Tudi Športni park Britof
bo treba dograditi z vsebinami, kot so postavitev otroških igral, tudi naprav za starejše
za razgibavanje in sproščanje. To mislim, da
so lahko uresničljivi cilji,« meni Remičeva,
ki pa je še vedno razočarana nad ravnanjem
nekaterih ljudi, kar se tiče onesnaževanja
okolja, še posebej na lokaciji Šmajdovega
gradu. S. K.

Remiceva je razočarana nad ravnanjem nekaterih ljudi, kar se tiče onesnaževanja okolja. Stol je nekdo
odvrgel kar v reko Kokro ...
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Janez Logar / Foto: Tina Dokl

Dobili novo predsednico

Andreja Poljanšek / Foto: Tina Dokl
Andreja Poljanšek je bila poverjenica
pri Krajevni organizaciji Rdečega križa
(KO RK) Britof - Orehovlje vsaj deset let,
pred približno enim letom pa je na spodbudo ostalih poverjenikov ter sekretarja
pri RKS, Območnem združenju Kranj,
Marjana Potrate prevzela vodenje krajevne organizacije. Pred njo je bila prizadevna predsednica Metka Žibert, njeno delo
spoštuje tudi sedanja predsednica. Kot je
povedala Poljanškova, so imeli v zadnjem
letu dvakrat merjenje krvnega tlaka, holesterola in sladkorja ter krvodajalsko akcijo na Zavodu za transfuzijsko medicino v
Ljubljani. Dvema otrokoma in enemu odraslemu so omogočili letovanje na Debelem
rtiču, še enemu učencu OŠ Predoslje Kranj
so plačali letovanje. Do konca leta imajo v
načrtu obdaritev bolnih otrok in starejših
od osemdeset let, za zaključek leta pa se na
druženju srečajo s poverjeniki KO RK Britof - Orehovlje. S. K.

Dokler nisem videl strojev,
nisem verjel

Svet KS

Športni park ima
velik potencial

»Bom rekel samo, presrečen sem, da gredo stvari normalno naprej in da
se kaže zaključek del ter da se bo vse uredilo – na koncu v zadovoljstvo
vseh,« je gradnjo komunalne infrastrukture pospremil svetnik v Svetu
Krajevne skupnosti Britof Matjaž Bogataj.

Matjaž Bogataj / Foto: Tina Dokl
Svetnik Matjaž Bogataj se pridružuje zadovoljstvu, da so v Krajevni skupnosti Britof
končno začeli gradnjo komunalne infrastrukture. »Dokler nisem videl strojev, nisem verjel,« je
še povzel in v isti sapi pohvalil delavce na terenu,
ki so po njegovem mnenju do zdaj vse korektno
opravili. Bil pa je malo kritičen do nekaterih krajanov: »Kar precej je bilo klicev tudi na krajevno
skupnost s pomisleki, zakaj smo vas volili, ko
pa ni vse pravilno skopano, ko ne vemo, kdaj bo

»Problematiziralo se je tudi, zakaj smo
umaknili ekološka otoka izpred trgovine
v Britofu in na mostu. Glede na to, kaj
vse se je odlagalo pred ekološke otoke,
opozorilom navkljub, nam kaj drugega niti
ni preostalo.«

kaj in kje skopano. Pa vprašanja, zakaj se kadi,
a ko so gasilci prah odpravili z vodo, spet ni bilo
v redu ... pa se je pojavil že naslednji problem,
kam bo kdo parkiral avto za čas gradnje ...«
Bogataj je pojasnil, da je vsaka ulica korektno
prejela vsa potrebna obvestila že v dneh pred načrtovano gradnjo. »Bom rekel samo, presrečen
sem, da gredo stvari normalno naprej in se kaže
zaključek del in da se bo vse uredilo – na koncu
v zadovoljstvo vseh.« Ob tem je pohvalil predsednico Sveta Krajevne skupnosti Britof Martino
Prusnik, tudi zato, ker je zelo odzivna in sproti
odgovarja na klice, e-pošto ... »Problematiziralo
se je tudi, zakaj smo umaknili ekološka otoka
izpred trgovine v Britofu in na mostu. Glede na
to, kaj vse se je odlagalo pred ekološke otoke,
opozorilom navkljub, nam kaj drugega niti ni
preostalo,« je pojasnil Bogataj.
Začeli so že obnovo zidu pri podružnični cerkvi sv. Tomaža v Britofu, Matjaž Bogataj je pohvalil dobro sodelovanje z lastnico zemljišča.
Čez zemljišče gre tudi javna pot, nekoliko bi
radi spremenili traso poti, je pa zdaj poteza na
občini, kako hitro se bo to formalno uredilo, je
še pojasnil Bogataj.
Aprila so, tudi s pomočjo krajevne skupnosti,
organizirali blagoslovitev koles. Kljub slabemu vremenu je bila udeležba dobra, kolesarji
so se pripeljali tudi od drugod.
Matjaž Bogataj je k svoji svetniški funkciji
dodal še nekaj 'barve' z družinskega področja.
Na zadnji oktobrski dan so imeli že šesti pohod
bratrancev in sestričen rodbine Bogataj na Sv.
Jakoba. Kljub slabemu vremenu jih je bilo na
Jakobu 22, na kasnejšem druženju v dolini pa
se jih je zbralo 37. »Čistilnica, pralnica in šiviljska popravila Šengar nam je podarila prehodni
pokal rodbine, ta je šel letos v Podbrezje k bratrancu Marku Kavčiču.« Suzana P. Kovačič

Anže Jelar / Foto: Tina Dokl
Član Sveta Krajevne skupnosti Britof
Anže Jelar je poudaril težko pričakovan
začetek gradnje komunalne infrastrukture,
za potek gradnje pa ocenil, da gre vsaj za
zdaj po terminskem planu. Kot svetnik je
v krajevni skupnosti sicer zadolžen za področje športa. »Športni park Britof ima velik potencial, a ga za zdaj še ne dosega. Na
občino smo že prenesli pobude za ureditev
otroških igral, fitnesa na prostem in še drugih stvari, a nam s tem v občinski proračun
še ni uspelo priti. Trudili se bomo še naprej
po najboljših močeh, ker športni park dejansko lahko razvijemo v medgeneracijsko
središče za druženje,« je še razložil Jelar.
Ravno razvoj pogojev za šport, rekreacijo
in druženje je bilo tisto področje, zaradi
katerih se je sploh odločil za kandidaturo
v svetu krajevne skupnosti. S. K.

Praznični koncert tamburašev
V četrtek, 26. decembra, ob 17. uri bo v
cerkvi sv. Tomaža v Britofu tradicionalni
božično-novoletni koncert tamburaškega
orkestra, ki deluje v Folklornem društvu
Kranj.

Pridite in se prepričajte!
Pekarna Maček, Zoran Maček, s. p., Britof 99, Kranj
Telefon: 04/234 14 40, e-pošta: pekarna.macek@t-2.net

Kljub slabemu vremenu je bila udeležba na blagoslovu koles dobra.
/ Foto: arhiv M. Bogataj

Odpiralni čas trgovine:
od ponedeljka do petka od 5. do 17. ure,
sobota od 5. do 12. ure
VAŠKA RAGLA
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Svet KS, Upokojenci

Čistilna akcija, otroška igrala ...

Svetnica v Svetu Krajevne skupnosti Britof Urša Korošec upa, da bo imela občina čim več posluha
za želje in potrebe krajanov.
»Tudi letos smo se pridružili čistilni akciji
Očistimo Kranj. Zbrali smo se 30. marca ob
9. uri, ko smo udeležence akcije pogostili s
kavico in rogljički, potem smo se razdelili v
skupine. Udeleženci so bili predvsem kolesarji
iz Društva upokojencev Britof - Predoslje, prostovoljni gasilci in še nekaj ostalih krajanov.
Eni so čistili gozd Britof–Šenčur, drugi so šli
proti Športnemu parku Britof in čistili okolico
parka, kolesarskega poligona vse do Kokre, še
ena skupina je čistila v Vogah,« je povzela Urša
Korošec, svetnica v Svetu Krajevne skupnosti
Britof - Orehovlje, prav tako vsakoletna udeleženka čistilne akcije. Kot je še povedala, so že

Utrinek z letošnje čistilne akcije / Foto: arhiv U. Korošec

Urša Korošec / Foto: Tina Dokl

uigrana ekipa. Vsem se zahvaljuje za udeležbo,
njihov čas in dobro voljo, Komunali Kranj za
pomoč in sodelovanje ter tabornikom za golaž
in ričet, ki so ga bili udeleženci akcije deležni
ob njenem zaključku. »Lepo vabljeni ponovno
na akcijo v prihodnjem letu vsi, ki ste sodelovali že letos, in tudi vsi ostali.«
Urša Korošec je omenila še otroška igrala:
»Pred tremi leti smo s sredstvi krajevne skupnosti in prostovoljnim delom obnovili otroška
igrala pred gasilskim domom v Britofu. Takrat
smo zaradi dotrajanosti morali odstraniti plezalno steno in zdaj jo je občina v še večji ve-

likosti postavila nazaj. Upam, da bodo uredili
tudi ograjo, kar je že bilo v načrtu pred tremi
leti. Potrebujemo pa še eno večje otroško igrišče, ker se Britof veča. Zavzeli se bomo za novo
lokacijo v Športnem parku Britof.« Sicer pa,
kot je še dejala sogovornica, svetniki v svetu
krajevne skupnosti dobro sodelujejo, obenem
je pohvalila predsednico Martino Prusnik, ker
jih dobro povezuje in obvešča. In sklenila z željo: »Upam, da bo imela občina posluh za želje
in potrebe krajanov, ker krajevna skupnost z
lastnimi sredstvi vsega ne zmore.«
Suzana P. Kovačič

Izleti so najbolj zanimivi
Predsednik Društva upokojencev (DU) Britof - Predoslje Mirko Zelnik je povedal, da je program aktivnosti
za prihodnje leto okvirno že pripravljen, dokončno ga bodo potrdili na občnem zboru.
Poverjenice DU Britof - Predoslje seznanjajo člane z aktualnimi zadevami, programom društva. »V program so zajeti vsi izleti, ki so za
člane tudi najbolj zanimivi. Radi si ogledamo znamenitosti Slovenije
na enodnevnih izletih, že po tradiciji se odpeljemo na martinovanje,
večdnevne izlete pa načrtujemo zunaj meja. Letos smo imeli tridnevna
izleta: prvega spomladi v Slavonijo in Vojvodino, drugega jeseni v dolino reke Neretve na obiranje mandarin z dodanim ladijskim izletom
na Korčulo in Pelješac,« je povzel Zelnik. Udeležujejo se tudi vsakoletnega srečanja Pokrajinske zveze društev upokojencev (PZDU)
Gorenjske.
Društvenih dejavnosti je toliko, da se za vsakogar najde kakšna, je
prepričan predsednik društva, ki je poudaril tudi skrb za zdravje in
gibljivost starejših. V času planinske sezone imajo enkrat na mesec
vodene pohode po slovenskih hribih, letos jim je v spominu ostalo
Otliško okno, iz katerega se ponudi lep razgled na Ajdovščino. Na
voljo so bovlanje, balinanje, namizni tenis, prstomet, šah, kolesarjenje
... Nekateri člani se udeležujejo športnih tekmovanj PZDU Gorenjske. Nekateri se vsako jutro pridružujejo telovadbi 1000 gibov – Šoli
zdravja na župnijski posesti v Predosljah. Vsak ponedeljek imajo nordijsko hojo, v OŠ Predoslje tudi razgibavanje s fizioterapevtko in ob
sredah t. i. gibljivo starost pod strokovnih vodstvom. S šolo in obema
krajevnima skupnostma zelo dobro sodelujejo, na primer pri spušča6 VAŠKA RAGLA

Pohod v Vrata / Foto: arhiv društva
nju gregorčkov, čistilni akciji, Naj dnevu ... Pred novim letom obiščejo
člane, starejše od osemdeset let, tudi tiste, ki so v domovih starejših,
in vsakemu podarijo skromno darilo, predvsem pa je največje darilo
prijazna beseda. S. K.

Gasilci

Dejavni britofški gasilci

Prostovoljno gasilsko društvo Britof je imelo letos največ intervencij zaradi požarov in poplavljanja objektov.
V društvu imajo tudi petnajst prvih posredovalcev – gasilcev, ki na podlagi aktiviranja zdravnika priskočijo na
pomoč ob nujnih zdravstvenih stanjih. Prostovoljni gasilci pa so dejavni še na drugih področjih.
Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva
(PGD) Britof so imeli letos do sredine novembra 18 intervencij, največkrat so sodelovali na
požarih (dimniških požarih, požarih na gospodarskih poslopjih) ter pri poplavljanju objektov. V društvu imajo približno 150 članov in še
štirideset operativnih. »Ponosen sem na to, da
so gasilke in gasilci pripravljeni pomagati tudi
na raznih delovnih, čistilnih akcijah ... Letos
smo v času gradnje komunalne infrastukture
pomagali izvajalcu del s polivanjem cest in

fu in je dragocena pomoč pri oživljanju. PGD
Britof ima usposobljenih tudi 15 prvih posredovalcev, to so v tem primeru gasilci, ki na podlagi aktiviranja zdravnika ljudem priskočijo na
pomoč ob nujnih zdravstvenih stanjih. »Letos
smo se družili s člani Strelskega društva Mar
Mar na Orlah (nad Ljubljano Rudnik). Zanje
smo gasilci predstavili prvo pomoč s poudarkom na temeljnih postopkih oživljanja, oni pa
so nam prikazali varno rokovanje z orožjem,«
je dejal Zelnik.

Nikolaj Zelnik / Foto: Tina Dokl

ulic, da se ni preveč prašilo. Urejali smo tudi
okolico gasilskega doma, kjer smo se odločili
še, da asfaltiramo parkirišče. Preuredili bomo
tudi garažo, prihodnje leto pa načrtujemo še
obnovo fasade na gasilskem domu. Za izkop ter
polaganje cevi in priključitev gasilskega doma
na javno kanalizacijsko omrežje se zahvaljujem podjetju Pajk,« je povedal predsednik PGD
Britof Nikolaj Zelnik. Ob tem je opozoril, da
so imeli kar nekaj težav z okvarami GVC-cisterne, ki jo uporabljajo na vseh intervencijah.
»Iz društvenih sredstev smo za popravila odšteli kar 1500 evrov, bi se pa ob tej priložnosti
zahvalil za kakovostno opravljeno popravilo
GVC-cisterne Servisu vozil Damjan Ahčin ter
Avtoservisu in vulkanizerstvu Hudo,« je poudaril Zelnik. Njegova zahvala gre tudi vsem
drugim donatorjem, ki PGD Britof zvesto stojijo ob strani, da lahko nemoteno delujejo. Dodal je še, da so letos končno pridobili hidrant v
neposredni bližini gasilskega doma – na koncu
otroškega igrišča ob cestišču.
Na začetku leta so zainteresiranim krajanom
predstavili uporabo defibrilatorja (AED), ki je
nameščen na stavbi gasilskega doma v Brito-

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.
VAŠKA RAGLA

NATAŠA HAFNER S.P., BRITOF 127 A, KRANJ

Zainteresiranim krajanom so gasilci predstavili uporabo defibrilatorja (AED), ki je nameščen na stavbi
gasilskega doma v Britofu in je dragocena pomoč pri oživljanju. / Foto: arhiv društva

Oktobra, v mesecu požarne varnosti, je PGD
Britof za krajane pripravilo pregled gasilnih
aparatov. »Sodelovali smo tudi pri evakuacijski vaji na OŠ Predoslje Kranj, in sicer skupaj
s PGD Predoslje in PGD Suha.« Vsako leto se
izobražujejo prek Gasilske zveze Mestne občine
Kranj ter specialnosti na Igu. Kot je še poudaril
predsednik PGD Britof Nikolaj Zelnik, gasilci
zelo dobro sodelujejo s krajevno skupnostjo pri
različnih aktivnostih, kot so tradicionalna postavitev novoletne smrečice, čistilna akcija, sodelovali so tudi pri letošnjem sprejemu kolesarja Jana
Polanca. Vesele praznike pa bodo tudi letos voščili z gasilskim koledarjem. Suzana P. Kovačič
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Čebelarji

Pridni, kot so pridne čebelice
Čebelarji Čebelarskega društva (ČD) Britof - Predoslje so dejavni čez celo leto ...

ČD Britof - Predoslje ima 57 članov, od tega
jih je 38 vključenih v Čebelarsko zvezo Slovenije (ČZS). »Letošnje leto je bilo po čebelarski
plati podpovprečno leto. Vremenske razmere
so bile spomladi neugodne za razvoj čebel in
za nabiranje medu, cvetnega prahu, izdelavo
satja ... Zaradi slabega vremena skoraj ni bilo
cvetličnega meda. Medili so lipa, smreka in še
druga gozdna drevesa. Kostanjevega medu je
bilo nekaj več kot lani. Največji problem je bila
kristalizacija medu v satju junija in julija, zaradi tega večine meda ni bilo mogoče iztočiti. Po
oceni ČZS naj bi čebelarji letos pridelali le 56
odstotkov povprečne letine medu.
Je bila pa varoja obvladljiva in se ni pojavila
v večjem obsegu. Potrebni so bili spomladanski in poletni apitehnični ukrepi. Nujno je bilo
zdravljenje septembra ter zimsko zdravljenje v
času, ko ni več zalege,« je povzel predsednik
ČD Britof - Predoslje Jakob Šink.
Društvo deluje skladno s sprejetim programom. Jakob Šink je povedal: »Na občnem zboru
januarja smo podelili odlikovanji Antona Janše:
Janezu Reberniku odlikovanje AJ II. stopnje in
Božidarju Kalanu odlikovanje AJ III. stopnje.
Obiskali smo dolgoletnega člana Jožeta Kovača
iz Predoselj, ki je 15. aprila praznoval 90-letnico.« Osebno so mu voščili predsednik društva
Jakob Šink, tajnik Tone Tiringer in član upravnega odbora društva Franci Potočnik.
Ker društvo izpolnjuje pogoje za nov status
nevladne organizacije v javnem interesu, je po
novi zakonodaji upravičeno do donacije 0,5 odstotka dohodnine.

Čebelarski izlet na Kozjansko
Enajstega maja so si z dvema vodnikoma
najprej ogledali srednjeveški grad Podsreda,
o nadaljevanju izleta pa je predsednik društva
povzel: »Sledil je obisk čebelarstva Kozmus v
Pilštanju pri dr. Petru Kozmusu, podpredsedniku svetovne čebelarske organizacije Apimondija. Preizkusili smo različne vrste medu ter hišne

Za devetdeseti rojstni dan so voščili dolgoletnemu članu ČD Britof - Predoslje Jožetu Kovaču (drugi z leve strani).
specialitete. Pod vodstvom vodnika Andreja smo
spoznali turistične zanimivosti Pilštanja, vključno z njihovo znamenito šolo; v razredu šole smo
se naučili njihove zanimive himne. Zaključili
smo z degustacijo znamenitega drnulovca. Izlet
smo zaključili z ogledom ekološke kmetije Kukovičev mlin. Na kmetiji je bil poleg degustacije
možen nakup različnih vrst moke, kruha, čajev,
zelišč, marmelad, piškotov, sadja, zelenjave.«
Vsako leto se izleta ČD Britof - Predoslje udeleži precej članov ČD Goriče. Se je pa tudi nekaj
članov ČD Britof - Predoslje odzvalo povabilu
ČD Goriče, skupaj so šli 12. oktobra na izlet po
Mirnopeški poti in si ogledali muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, makete čebelji svet, Pavčkov dom v Šentjuriju na Dolenjskem in izvir reke
Temenice ter se srečali z dolenjskimi čebelarji.

Usposabljanje čebelarjev
V okviru društva so letos organizirali nekaj
predavanj. Januarja je na temo Sadjarstvo in če-

belarstvo predaval Janez Gačnik, univ. dipl. ing.
kmetijstva. Februarja je na temo Varoza čebel z
napotki zdravstvenega varstva čebel predavala
mag. Mira Jenko Rogelj. Oktobra so imeli delavnico Sheme kakovosti in urejanje dokumentacije v čebelarstvu. Predavatelj Tomaž Pintar,
terenski svetovalec in apiterapevt, je udeležence seznanil tudi z novostmi na področju apiterapije pri nas in po svetu. Predavatelj je pregledal
vzorce medu od čebelarjev (vsebnost vode, električno prevodnost, določitev vrste medu). Nekateri člani ČD Britof - Predoslje so se udeležili
še čebelarskih usposabljanj v Lescah, Kranju,
Goričah, Preddvoru, Škofji Loki ...

Tradicionalni slovenski zajtrk
ČD Britof - Predoslje se vsako leto pridružuje
tradicionalnemu slovenskemu zajtrku, promocijo čebeljih pridelkov so imeli v petek, 15. novembra, za vrtce Predoslje, Kokrica, Primskovo
in Biba v Zgornjih Bitnjah. Šolam in vrtcem so
dostavili zgibanke Čebelica moja prijateljica.

Regijski posvet

Na obisku čebelarstva Kozmus na Pilštanju pri dr. Petru Kozmusu, podpredsedniku svetovne čebelarske
organizacije Apimondija / Foto: Miha Šink
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Vodstvo ČZS je 21. novembra organiziralo regijski posvet v prostorih Čebelarskega centra
Gorenjske Lesce. »Glavna tema je bilo poročilo delovanja ČZS v letu 2019 in plan za 2020.
Na posvetu sta bila izvoljena dva člana upravnega odbora ČZS iz Gorenjske regije. Vključena je bila tudi predstavitev evropskih shem
kakovosti,« je še povedal Jakob Šink.
Člani ČD Britof - Predoslje se srečujejo vsako
prvo sredo v mesecu v gostilni Pri Šprajcarju
v Britofu. Občni zbor bodo imeli 19. januarja
2020, pomoč pri prijavi mladih čebelarjev na tečaj za čebelarje začetnike bodo ponudili v prvi
polovici leta 2020, za čebelarski izlet 2020 pa še
zbirajo ideje. Predsednik ČD Britof - Predoslje
Jakob Šink je poudaril še zelo dobro sodelovanje
s krajevnimi skupnostmi Britof, Predoslje, Kokrica in Bitnje. Suzana P. Kovačič

Zanimivosti

Veseli jih pritrkavanje,
ta stara slovenska tradicija

Britofški pritrkovalci pritrkujejo v podružnični cerkvi sv. Tomaža v Britofu, v župnijski cerkvi
sv. Siksta v Predosljah, odzovejo se tudi povabilu drugih župnij in se udeležujejo pokrajinskih ter
vseslovenskih srečanj pritrkovalcev.
Janko Bratina pritrkuje že trideset let, začel je
kot štirinajstletni fant. »Preprosto navdušil me je
zvok zvonov,« pove. Tako zelo, da je k pritrkavanju navduševal še druge. Spominja se, kako so
včasih zvonove poganjali samo ročno s pomočjo
vrvi, danes jih večinoma na elektriko: »Obstajajo
t. i. leteče melodije, pri teh se zvon še vedno poganja z vrvjo, ker na ta način zvon doseže večji kot
nihanja in s tem boljši ritem, ter t. i. stoječe melodije, ko zvonovi mirujejo, melodijo pa izvajamo
s pomočjo t. i. kemblja. Tomaž Žirovnik, eden od
štirih britofških pritrkovalcev, veliki zvon na podružnični cerkvi sv. Tomaža v Britofu še vedno
poganja s pomočjo vrvi. Pravilo pa je, da nikoli
ne smeta dva zvonova udarjati hkrati. Zvonovi na
podružnični cerkvi so uglašeni na tone F', G' in B'
na melodijo Glorija. Glasove vedno določi škofijski kolavdator, ki pri nakupu novih zvonov poleg
glasov zvonov upošteva prostornost, pozicijo in
statiko posameznega zvonika. V zvoniku je tudi
navček, ki oznanja smrt, uglašen je na ton G'',«
je pojasnil Janko Bratina. Štirje britofški pritrkovalci, poleg že omenjenih dveh tudi brata Luka in
Dominik Bratina, pritrkavajo ob večjih cerkvenih praznikih – že en dan prej in na sam praznik,
kadar je v podružnični ali župnijski cerkvi sveta
maša. Pritrkavanje da prazniku poseben pomen.
Kot povedo, je treba imeti za pritrkavanje nekaj
posluha in smisla za ritem. Dobili so že zahvalo
Pritrkovalskega krožka slovenskih bogoslovcev
za udeležbo in sodelovanje na vseslovenskem
srečanju pritrkovalcev.

Britofški pritrkovalci pritrkavajo ob večjih
cerkvenih praznikih – že en dan prej in na
sam praznik, kadar je v podružnični ali
župnijski cerkvi sveta maša. Pritrkavanje
da prazniku poseben pomen.
Tomaž Žirovnik je prišel enkrat iz radovednosti
pogledat, kako poteka pritrkovanje; in samo enkrat je bilo dovolj, da je tudi ostal. Še ne polnoletni Dominik Bratina je najmlajši član britofških
pritrkovalcev. »Bil sem ministrant, nekajkrat sem

Od leve Luka Bratina, Dominik Bratina, Tomaž Žirovnik in Janko Bratina / Foto: Tina Dokl
videl, kako je 'gor' v zvoniku, in me je kar potegnilo v pritrkovanje,« je povedal. Luko Bratina je za
pritrkovanje še najbolj navdušil stric Janko, ki je
obiskal vsaj 140 zvonikov po Sloveniji, nekaj tudi
v tujini, ki pa so različno (za)varovani. Že sama
pot v zvonik zna biti malce naporna, saj do vrha
vodi veliko (pogosto zavitih) stopnic, v zvoniku
pa je treba biti pozoren tudi na zvon, ki zaniha, da
te njegova silna teža ne podre.
Britofški pritrkovalci so poudarili, da je zvon
simbol miru, svobode. »Ob stoti obletnici konca prve svetovne vojne smo se tudi slovenske
župnije z zvonjenjem in pritrkovanjem pridružile ostalim zvonovom po Evropi v skupnem
sporočilu – spomin na vojno vihro nam mora
biti v opomin, mir pa tako postati dragocena
vrednota, ki jo bomo imeli le, če ga bomo znali
ustvarjati sami s seboj in z drugimi.« Zato, kot
sklenejo, naj poskušajo tudi tisti, ki zvonjenje
in pritrkavanje neradi slišijo, odpreti svoja srca
in naj jim to postane prijetno za poslušanje.
Suzana P. Kovačič

BritoFest je nazaj – še večji in še boljši
Po lanski organizaciji prvega BritoFesta
so tega konec junija v Športnem parku Britof ponovno organizirali. Tokrat je Nogometni klub Britof združil moči s Krajevno
skupnostjo Britof, Prostovoljnim gasilskim
društvom Britof, Športnim društvom Rokce,
Slackalien in HNK Kranj. Program s športnimi tekmovanji, animacijami, igrami in

srečelovom je povezoval MC David, zvečer
pa je piko na i dodala skupina The Strings.
Kot je povedal v imenu organizatorja Anže
Jelar, je bil ta dogodek lepo druženje za vse
generacije, pripravili so turnir v malem nogometu, gasilsko tekmovanje, turnir v prostometu/balinanju, namizni hokej, hojo po
traku, animacije in srečelov ... S. K.
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Šola

Nekaj utrinkov iz življenja
in dela v šoli

Medgeneracijsko druženje ob
tradicionalnem šolskem bazarju
Tudi letos smo se veselili medgeneracijskega
druženja ob tradicionalnem šolskem bazarju,
ki je tokrat potekal pod drugačnim imenom in
pridihom s tematiko ohranjanja slovenske kulturne dediščine. Petkovo dopoldne so učenci
začeli s tradicionalnim slovenskim zajtrkom,
nato so v delavnicah ustvarjali izdelke, ki smo
jih občudovali na popoldanskem Jesenskem
smenju. Sejem smo pospremili z odprtjem vhoda na predmetni stopnji, kjer so se razprostirale
stojnice do glavnega vhoda šole. Obiskovalci
so se lahko pridružili tudi delavnicam: likovni,
plesni in delavnici ljudskih iger. Zahvaljujemo
se za prijetno druženje in vse prostovoljne prispevke, ki jih bomo namenili nakupu novega
ozvočenja.

Rajže po poteh triglavskih pravljic
Učenci prve triade smo sončnega septembrskega dne rajžali po poteh triglavskih pravljic.
Z avtobusom smo se odpeljali v Mojstrano, kjer
nas je pričakal pravljičar Bukovnik. Vodil nas
je po čarobnih poteh, na katerih smo srečali
Gregca, Nejča, Gorskega škrata, Sabljico, ženico Anco in Kragulježa. Gregec je izgubil celo
čredo krav, je pa edini prepoznal goro Rjavino,
ki se je vzpenjala nad Mojstrano. Kraguljež nas
je naučil pesmico, s katero preženemo slabo
voljo, Sabljica pa nam je razkril svoje vojaške
prigode. Na koncu smo si ogledali Slovenski
planinski muzej, kjer smo v bivaku doživeli
strašno nevihto v gorah – namišljeno seveda.
Videli smo tudi gorske živali, reševalni helikopter ter opremo za reševanje pohodnikov in
alpinistov. Kulturni dan nam je bil všeč, saj je
bil zanimiv, pravljičen, čaroben in tudi poučen.

Tretješolci na šolskem bazarju z g. Pavlinom v pekovski delavnici / Foto: arhiv šole

Dim na predmetni stopnji
V okviru meseca požarne varnosti smo imeli
v Osnovni šoli Predoslje na OŠ Predoslje Kranj
v petek, 25. oktobra, načrtovano vajo evakuacije. Pri vaji so sodelovali prostovoljni gasilci
PGD Predoslje, PGD Britof in PGD Suha pri
Predosljah. Nekaj minut pred deveto uro nas
je po šolskem ozvočenju alarm opozoril na nevarnost. Učitelji in učenci smo varno in hitro
izpraznili šolo in na šolskem igrišču opazovali
gasilce pri delu. Vodja intervencije Rok Bolka
je povedal, da je bila vaja uspešna. Gasilska
društva so izvedla preiskovanje prostorov z

notranjimi napadi in simulacijo gašenja. Najbolj preplašeni so bili učenci prvih razredov,
ki so dogodek podoživljali še v naslednjih
urah. Alarm jih je presenetil med uro športa.
Povedali so nam: Všeč mi je bilo, ker smo šli v
copatih ven in se nam ni bilo treba preobuvati.
Videli smo, kako so gasilci v resnici oblečeni,
ko gasijo ogenj. Zanimivo je bilo, ko je nekdo
po zvočniku povedal, da gori. Všeč mi je bilo,
ker smo slišali lučke, ko so se pripeljali gasilci.
Bilo me je zelo strah ... Vesela sem bila, ko sem
ugotovila, da gre samo za vajo. Ustrašil sem se,
ker sem mislil, da bo pogorela šola.
Učenci in učitelji OŠ Predoslje Kranj

Čarovnice
Ubijte čarovnice,
ubijte zlo,
da otrokom ne bilo bo več hudo.
Ko čarovnic več ni,
otrok ne skrbi,
da žabe bi bili.
Ko čarovnic več ni,
se otrokom nikamor ne mudi,
četudi bi pozni bili.
Ko čarovnic več ni,
noben urok več ne drži,
niti ta, da se človek v žival spremeni.
Ko čarovnic več ni,
se vsem otrokom le dobro godi,
četudi so kdaj slabi bili.
Zato ubijte čarovnice,
zato ubijte zlo,
da vsem otrokom na svetu bi lepo bilo.
Tim Cuderman, 5. a
Rajže po poteh triglavskih pravljic / Foto: arhiv šole
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Slikata zase in za druge

Zakonca Štirn iz Britofa pri Kranju, 83-letna Slavica in 15 mesecev mlajši Alojz, sta ljubiteljska slikarja.
On slika od tretjega leta, ona je začela pred 19 leti.
Slavica Štirn je v slikarske vode zašla popolnoma spontano, celo nekoliko mistično. Med
sprehodom na Storžič leta 2000 je začutila željo po slikanju. »Ko sem prvič prijela za čopič,
sem čutila energijo, ki je vodila mojo roko – in
tako se je začelo,« nam je zaupala Štirnova.
Alojza pa sta že kot mladega fanta navdušila
ded in oče, oba sta bila namreč slikarja. V letih
1953 in 1954 je znanje pridobival pri slikarskih
mojstrih Ljubu Ravnikarju in Milanu Batisti iz
Kranja ter Izidorju Urbančiču in Savu Sovretu
iz Ljubljane. Poklicna pot ga je sicer zanesla v
popolnoma druge vode, a slikarskemu platnu
in čopiču se ni nikdar odpovedal in jima je bil
vedno zvest.
Slikarski opus zakoncev Štirn je širok. Oba
sta krajinarja, realista, mojstra barv in kompozicij. V njunem motivnem svetu se srečujemo
z gorskimi krajinami, polji, hribi ter rečnimi,
obmorskimi in drugimi pejsažnimi kompozicijami, tihožitji in tudi fantazijskimi podobami. Slavica doslej beleži štirideset samostojnih
razstav in več kot šeststo slik. Zadnjo z naslovom Darovi je na ogled postavila oktobra v
Domu Petra Uzarja v Tržiču, vse razstavljene
slike pa je domu podarila. Alojz pa beleži sto
razstav, morda še kakšno razstavo več, s pono-

Alojz Štirn je avtor panorame vrhov, ki je
25 let krasila notranjost Aljaževega stolpa
na Triglavu, vse do letos, ko so ga obnovili.
Slikati jo je začel leta 1992 in jo je ustvarjal
dve leti v domačem ateljeju, in sicer na
22 centimetrov širok in tri metre ter deset
centimetrov dolg pločevinasti trak.
som pa poudari, da je ustvaril več kot pet tisoč
petsto slik. Bila sta člana ljubljanskega društva
likovnikov, zadnja leta pa sta člana Likovnega
društva Sava Kranj in Kulturnega društva tržiških likovnikov. Sodelujeta tudi pri vseh skupinskih društvenih razstavah in kot pojasnila,
je teh okoli osem na leto.

Slavica in Alojz Štirn v svojem ateljeju / Foto: Primož Pičulin
Pravita, da se njune slike v marsičem razlikujejo, a pri obeh odsevajo doživljanje in posredovanje vtisov, ki sta se jih umetnika naužila
v naravi. Nekoč, ko sta bila bolj pri močeh,
sta namreč slikala v naravi, danes ustvarjata
v prijetnem ateljeju po fotografijah. Hodila sta
na slikarske kolonije, slikala sta tudi v Vratih,
kjer je nastalo veliko slik, ki sta jih podarila za
tamkajšnji Aljažev stolp. Alojz je naslikal tudi
triglavsko panoramo vrhov, ki je 25 let krasila
notranjost Aljaževega stolpa na Triglavu, vse
do letos, ko so ga obnovili. Panoramo vrhov je
Alojz začel slikati leta 1992 in jo je na pločevinast trak ustvarjal dve leti.
Štirnova sta vedno slikala tako zase kot za
druge, zato ni nenavadno, da si njuna dela
lahko ogledamo marsikje. »Veliko svojih del
sva podarila, saj tako slika dobi pravi smisel
in je v občudovanje tistemu, ki mu je všeč,« je
povedala Slavica in dodala, da sta slike dala v

dar Gorenjskemu muzeju, jeseniški bolnišnici,
zdravstvenemu domu v Medvodah, planinskim
kočam, Slovenski vojski, tudi v prostorih Krajevne skupnosti Britof - Orehovlje visita dve
njuni sliki, še triglavsko panoramo je Alojz naslikal zastonj. Za svoje slikarsko udejstvovanje
sta prejela številna priznanja, Alojz je med drugim prejel tudi dve Prešernovi plaketi Mestne
občine Kranj za delo na likovnem področju.
Slavica Štirn nam je za konec še zaupala,
da piše pesmi. »Vsi imamo svoje zgodbe, ki
se nam nabirajo. Ko sem se upokojila, sem jih
zapisala in si s tem olajšala dušo,« je povedala
umetnica in dodala, da je izdala že osem pesniških zbirk. Še zlasti pa je ponosna na dejstvo,
da je bil njen haiku – gre za japonsko pesniško
obliko – objavljen v prvi slovenski antologiji
slovenskega haikuja z naslovom Ribnik tišine
in je bil preveden še v enajst jezikov.
Maša Likosar
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Želimo vam lepe praznike
in vse dobro v letu, ki prihaja.
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Z Gira na sprejem v Britof
Jan Polanc je bil na Dirki po Italiji dva dni oblečen v rožnato majico vodilnega.

Za slovenskimi cestnimi kolesarji je izjemno uspešna sezona in pomemben del je k temu prispeval tudi Jan Polanc. Še posebno odmevni
so bili njegovi nastopi na Dirki po Italiji. Član ekipe UAE Emirates je
dva dni vozil v rožnati majici vodilnega in dirko končal na skupnem 14.
mestu. Po zmagah v dveh etapah na Giru (prvi v letu 2015 in drugi dve
leti kasneje) je letos naredil še korak naprej. V domačem kraju zelo cenijo
njegove uspehe in na dan, ko se je končal Giro, so mu zvečer pred domačo
hišo v Britofu pripravili velik sprejem.
Kolesariti v rožnati majici vodilnega je bilo tudi zanj nekaj posebnega.
»To je bil zame eden najlepših trenutkov, odkar kolesarim,« je dejal,
presenečen in presrečen tudi nad sprejemom v domačem kraju: »To, kar
ste pripravili, je res neverjetno.« V glavni vlogi so bili tamkajšnji gasilci
v sodelovanju s Polančevim dekletom, družino in prijatelji. Zbralo se je
veliko ljudi, Polde, kot kličejo Jana Polanca, pa je z njimi še enkrat na
kratko podoživel Giro. »Nisem pričakoval, da bi lahko oblekel rožnato
majico. Ko jo je dobil kolega v ekipi, sem rekel, da sedaj pa res ne bo nič.
Nato se je ponudila priložnost in sem jo izkoristil. Zelo sem zadovoljen,«
je dejal Jan Polanc. Nasmejan se je fotografiral z navijači, delil avtograme, se vozil s ponijem, ki so mu ga kot presenečenje pripravili sosedje,
odprl šampanjec, rezal torti ... Zelo je bil zadovoljen tudi njegov oče in
trener Marko Polanc, ki si je v živo ogledal šest etap letošnjega Gira in
ga vzpodbujal. »Sam ima v sebi toliko energije, da gre vedno do konca
svojih sposobnosti ali še dlje. Ponosen sem nanj. Ko je oblekel rožnato
majico, sem mu dejal, naj jo skuša obdržati, kolikor časa jo bo lahko. V
102 izvedbah Gira je bilo 175 nosilcev rožnate majice – in eden izmed
njih je sedaj tudi Jan. To nekaj šteje, je velika stvar in dobra vzpodbuda za
še kaj več za naprej. Je v najboljših kolesarskih letih,« je povedal Marko
Polanc. Organizatorji so bili s sprejemom in odzivom ljudi zelo zadovoljni. Klemen Sedlar se je zahvalil vsem, ki so sodelovali pri pripravi

Sprejem Jana Polanca v Britofu po koncu Dirke po Italiji
sprejema: »Jan Polanc si zasluži takšen sprejem. Naj ljudje vedo, da je od
tod. To je zgodovina.« Kolesarska zveza Slovenije mu je pretekli teden
na prireditvi Večer zvezd 2019 podelila posebno priznanje za dosežke v
cestnem kolesarstvu.
Vletošnji sezoni je med drugim nastopil tudi na svetovnem prvenstvu
v Yorkshiru v Veliki Britaniji, kjer pa je v izredno težkih razmerah odstopil. Maja Bertoncelj, foto: Gorazd Kavčič

Napredek mu daje motivacijo
Maks Cvjetičanin je državni prvak postal že v svoji prvi sezoni v cestnem kolesarstvu.

Maks Cvjetičanin je cestni kolesar dve leti. / Foto: osebni arhiv
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Maks Cvjetičanin iz Britofa je mladi kolesar Kolesarskega kluba
Kranj. Cestno kolesarstvo trenira dve leti.
Za njim je sezona, ki se ni odvila povsem po njegovih željah. »Moja
prva je bila uspešnejša, saj sem osvojil naslov državnega prvaka na
velodromu in bil tretji z ekipo v olimpijskem sprintu. Letos je bil eden
mojih ciljev ubraniti naslov, a se mi ni izšlo, bil sem šele četrti, v ekipni
vožnji pa smo le osvojili srebrno medaljo. V letošnji sezoni sem vozil
tudi vseh šest ciklokrosov in bil trikrat na stopničkah,« je povedal
Maks, ki je še zadnje leto tekmoval v kategoriji mlajših mladincev in
za kranjski klub v tej kategoriji osvojil tudi edino zmago. Najboljši je
bil v Straži pri Novem mestu. Zelo dobro mu je kazalo tudi na državnem prvenstvu v Radovljici, a mu je v zadnjih metrih sreča obrnila
hrbet. Na kriteriju v Kranju je bil četrti, peti pa v Pierisu, na močni in
cenjeni italijanski dirki. »Opazen je napredek, kar me še najbolj veseli
in mi daje motivacijo za naprej,« pravi mladi kolesar, ki ima ta šport že
v genih. Njegov oče je namreč Miroslav Cvjetičanin. V novi sezoni bo
nastopal med starejšimi mladinci. »Moj prvi cilj je uvrstitev v državno reprezentanco. Potem pa se cilji kar vrstijo: državno prvenstvo na
velodromu, v kronometru, v cestni vožnji ... Kar se dolgoročnih ciljev
tiče, pa bi bil seveda nekoč rad profesionalec, da bi se udeležil vseh
najpomembnejših svetovnih dirk,« je povedal.
V Kolesarskem klubu Kranj trenira pod vodstvom Naceta Korošca, s
katerim, pravi, odlično sodelujeta, svetuje mu tudi skoraj sosed Marko
Polanc. Najraje trenira kronometer in ciklokros, pravi, da je zaljubljen
v vzpone, bil je že najboljši sprinter v državi, rad ima hitre in zavite
spuste ... Skratka, ležijo mu vse kolesarske discipline. M. B.

Oglasi
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NOVI FIAT TIPO STREET Z VEČ OPREME, VEČ UDOBJA IN VEČ SLOGA. Z LED DNEVNIMI LUČMI, LITIMI PLATIŠČI
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Povprečna poraba goriva: 8,6 – 7,9 l/100 km. Emisije CO2: 198 – 185 g/km. Uradna vrednost emisijske stopnje: Euro 6D-temp. Specifične emisije NOx: 0,0581 – 0,026 g/km.
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Cena 11.990 EUR velja
za različico Tipo Street s petimi vrati, z motorjem 1.4 16v 70 kW (95 KM). Podrobnejše informacije in pogoji storitve Fiat 5 Plus so na voljo na www.fiat.si. Slike so simbolične.
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NOVA MAZDA CX-30

Kombinirana poraba goriva WLTP: 5,1 – 8,4 l/100 km. Emisije CO2: 133 - 173 g/km. Uradna vrednost emisijske stopnje: EURO 6d Temp. Specifične emisije NOX: 0,009 – 0,0494g/km. Vrednost
specifične emisije trdnih delcev pri dizelskih motorjih: 0,00003- 0,00041 g/km. Število delcev pri dizelskih motorjih: 0,1E10 – 0,2E10. Podatki za vrednosti porabe in emisij za motorne različice
X180 niso dokončni. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

DRIVE TOGETHER

AV TO M O Č N I K d . o . o . K RA N J
JEZERSKA CESTA 135 / 04 281 77 17

VAŠKA RAGLA

AVTO MOČNIK, D.O.O., KRANJ, BRITOF 162, KRANJ

Predstavljamo vam novo pridobitev v družini vozil
Mazda, ki navdušuje z estetskimi linijami kupeja
in drzno trpežnostjo športnega terenca. Avto, ki je
ustvarjen za to, da potuje skupaj z vami, medtem ko
potujete skozi življenje. S kompaktnimi merami in
okretnostjo je popoln za skok v mesto, a še vedno
dovolj prostoren za pobeg iz njega.
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Člani v igri za gorenjskega prvaka

»Zelo me veseli, da imamo daleč največji obisk domačih tekem, kar pomeni, da imamo podporo skupnosti,« je
poudaril predsednik Nogometnega kluba Britof Anže Jelar.
»Nekdanji igralci, ki nam nekaj pomeni Nogometni klub Britof, smo čutili, da moramo
klubu nekaj dati nazaj. »Stara nova ekipa je
vodenje kluba prevzela januarja letos, glavna
motivacija nam je, da tudi svojim otrokom
in drugim iz krajevne skupnosti omogočimo
dobre pogoje za treniranje na domačem nogometnem igrišču v Britofu. Prvi večji cilj nam
je povečati število otrok; imeli smo osemdeset
mladih nogometašev, zdaj jih imamo več kot
sto (tukaj so všteti tudi članski igralci) in še
trideset otrok trenira v Osnovni šoli Predoslje

Mlajše selekcije Nogometnega kluba Britof
so se v tem času že preselile na toplo,
trenirajo namreč v Osnovni šoli Predoslje
Kranj, starejši ostajajo zunaj, kjer trenirajo
na umetni travi v Športnem parku Britof.
Prav tako so vse mlajše selekcije prijavili
na zimsko ligo v Šenčur.

roku petih let, ker to ne gre čez noč. Imamo zelo
dobro ekipo članov, ki se bori za gorenjskega
prvaka. Obenem me zelo veseli, da imamo daleč največji obisk domačih tekem, kar pomeni, da imamo podporo skupnosti,« je povzel
predsednik Nogometnega kluba Britof Anže

Jelar. Poudaril je, da jim je opremo (opremo za
treniranje, žoge in pripomočke, kot so stožci,
ovire ...) uspelo zamenjati s pomočjo staršev
in sponzorjev. Cilj je tudi zamenjava umetne
trave na igrišču, ki je že precej dotrajana.
Suzana P. Kovačič

Veliko prijetnega spanja v 2020,
Vaš Spalni Studio Bios

www.gorenjskiglas.si

CNB, Britof, d.o.o., Britof 123, Kranj

Kranj. Delamo s selekcijami U9, U11, U13,
začeli smo tudi uspešno sodelovati z nogometnima kluboma v Šenčurju in v Bitnjah, s
katerima imamo skupne selekcije U15 in U17.
Na večje uspehe naših otrok lahko računamo v

Vodstvo kluba želi otrokom omogočiti dobre pogoje za treniranje na domačem nogometnem igrišču v Britofu.
/ Foto: arhiv NK Britof

Splača se biti naročnik
Gorenjskega glasa

www.gorenjskiglas.si

Priložena je tudi zgoščenka z oglašanjem 96 vrst
ptic. Redna cena knjige je 14,90 EUR. Če knjigo
kupite ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le

Pokličite 04/201 42 41 ali pišite: narocnine@g-glas.si
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Knjigo lahko kupite ali naročite na
Gorenjskem glasu, Nazorjeva ulica 1,
v Kranju, jo naročite po telefonski številki:
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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Gostili smo finalne tekme prstometa

Člani Športnega društva Rokce smo bili letos prisotni na devetih turnirjih prstometa, bili smo zelo
uspešni, saj ni manjkalo prvih, drugih in tretjih mest. V posebno čast pa si štejemo dodelitev finalnih tekem
na zaključku sezone našemu društvu.
Športno društvo Rokce je bilo ustanovljeno leta 2014. Športna panoga se
imenuje prstomet. To je igra z gumijastimi ploščki, ki se igra na določenem igrišču pod določenimi pravili ali brez omejitve rekreacijsko. Začeli
smo na majhnem igrišču pred Oljarico, nato smo dobili moderno 12-stezno – najlepše in največje igrišče. To nam vsi priznajo, saj gostimo tekme
prve moške, prve ženske in regionalne lige. Letno nas obišče več kot
petsto igralcev in simpatizerjev te vedno bolj popularne športne panoge.
Steber društva so registrirani člani z izvoljenim vodstvom. Naše članstvo je minimalno. S tem so povezani stroški tekmovanja in obstoja
društva. Hvala vsem dobrim ljudem, ki nam tudi materialno pomagajo.
Letos smo bili prisotni na devetih turnirjih, bili smo zelo uspešni, saj ni
manjkalo prvih, drugih in tretjih mest. Po tekmovalnih rezultatih smo z
doseženim zadovoljni, vendar upamo, da z marljivim delom in treningi
lahko posežemo še višje.
Med tekmovalnim ciklusom smo doživeli tragedijo, saj smo ostali brez
odličnega in zanesljivega igralca Jureta Kerna. V njegov spomin bo naše
društvo prihodnje leto organiziralo I. memorialni turnir. S prstometno zvezo se dogovarjamo, da bi tekme na turnirju štele za pokal Slovenije ekipno.
Pri rekreacijski dejavnosti smo ponudili možnost rekreacije upokojenim članom, vendar je odziv zelo majhen. So pa tudi izjeme, saj smo po
rezultatih enega vključili v redno tekmovalno ligo. Z Medobčinskim
društvom Sožitje Kranj pa smo se dogovorili za rekreacijske ure za njihove člane pod vodstvom našega mentorja.
V posebno čast si štejemo dodelitev finalnih tekem na zaključku sezone našemu društvu. Na prireditev smo povabili župana, podžupana in

Avgust Horvat / Foto: Tina Dokl
predsednico krajevne skupnosti. Ker sta se župan in podžupan opravičila, je nalogo podelitve 12 pokalov in 18 medalj prevzela predsednica
Sveta Krajevne skupnosti Britof Martina Prusnik, za kar se ji člani društva najlepše zahvaljujemo. Zahvaljujemo se tudi za materialno pomoč.
Vsem krajankam in krajanom želimo veliko zadovoljstva in zdravja,
športnikom pa uspehov polno novo leto. Avgust Horvat, predsednik
Športnega društva Rokce

Vesel božič
in srečno 2020!

PIČMAN, D.O.O., BRITOF 39, KRANJ

V prijetnem vzdušju
vam naše
prijazno osebje
postreže več vrst piva,
Illy kavo, slastne
Tonačeve pice
in še in še.
Koristite lahko
prostor za zaključene
družbe do 50 oseb,
po želji vam uredimo
tudi catering.

Nudimo:
Ročno pranje
Strojno pranje vozila
Notranje čiščenje
Globinsko čiščenje
Poliranje
Obnovo žarometov
Pranje podvozja
 edtem ko mi
M
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
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Sarah Tauhmann Berger, s.p.
Orehovlje 2, 4000 Kranj, T: 059 019 625

BRITOF:

Pričakujemo vas ob glavni cesti Britof–Brdo
in vas prijazno vabimo v našo lepo urejeno restavracijo.

ODPRTO vsak dan od 9. do 12. ure in od 14. do 18. ure,
sobota od 8. do 12. ure

Ne smete zamuditi naše pestre in okusno
izbrane ponudbe. Ponujamo malice, kosila, pice
in jedi po naročilu.

Rezervacije za zaključene družbe do 100 oseb.
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KOSTI V IZBLJUVKIH

Vse dobro v novem letu 2020!

ŽIVALSKI SLEDOVI

www.gorenjskiglas.si

Lepe božične praznike in vso srečo
v novem letu.

Frank Hecker
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Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.
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