
VAŠKA RAGLA
PRILOGA GORENJSKEGA GLASA ZA KRAJEVNO SKUPNOST BRITOF - OREHOVLJE
Leto: X. - ISSN 1855 5667 December 2017

Za vas beležimo časLokalna novica je kraljica



2

Svet KS

VAŠKA RAGLA

VaškaraglajeprilogaGorenjskegaglasa
okrajevniskupnostiBritof-Orehovlje.

Prilogo pripravlja uredništvo Gorenjskega glasa.

Odgovornaurednica:MarijaVolčjak
Urednica:SuzanaP.Kovačič
Telefon:04/201-42-00,faks:04/201-42-13
E-pošta:info@g-glas.si
Oglasnotrženje:JanezČimžar,tel.04/201-42-36,
041/704857,janez.cimzar@g-glas.si
Tehničniurednik:GregaFlajnik

Izdajatelj:Gorenjskiglas,d.o.o.,Bleiweisovacesta4,Kranj;
pripravazatisk:Gorenjskiglas;tisk:Nonpareld.o.o.;
distribucija:PoštaSlovenije.

Vaškaraglajepriloga97.številkeGorenjskegaglasa,kije
izšla5.decembra2017.Nakladaje700izvodov.Prejmejo
jovsagospodinjstvavkrajevniskupnostiBritof-Orehovlje.

Foto:TinaDokl

VAŠKA RAGLA

Predsednik sveta Krajevne skupnosti Britof 
- Orehovlje Franc Globočnik je pojasnil, da 
na nivoju Mestne občine Kranj deluje sosvet 
krajevnih skupnosti, v katerem so vsi pred-
sedniki krajevnih skupnosti v občini, vendar 
pa ima sosvet, kot je pojasnil, le posvetovalno 
vlogo: »Sam bi želel v vlogi predsednika sveta 
krajevne skupnosti imeti več pooblastil za (so)
odločanje, v kaj se bo investiralo v naši kra-
jevni skupnosti. Le tako lahko razumem pravo 
poslanstvo tako sosveta krajevnih skupnosti 
kot konkretno sveta Krajevne skupnosti Britof 
- Orehovlje. Domačini najbolje vemo, kakšne 
so potrebe oz. kaj naj bi se v krajevni skupnosti 
naredilo za boljšo kakovost bivanja.« Kot kon-
kretni primer je navedel pluženje: »Pristojno-
sti v zvezi z zimsko službo krajevna skupnost 
nima več, ta je zdaj urejena na nivoju občine.«

Kar Globočnika še vedno zelo skrbi z vidika 
varnosti v cestnem prometu, je nerealizirani 
projekt izgradnje pločnika od »Mišmaša do 
Arvaja« v Britofu. Glede več let že težko priča-
kovane gradnje kanalizacije pa je od občinske 
uprave dobil zagotovilo, da je javni razpis že 
bil objavljen, nima pa še konkretnih rokov, kdaj 
naj bi začeli z deli. »Sam pričakujem začetek 
gradnje marca oziroma aprila 2018, prej ne. 
Bodo pa z gradnjo kanalizacije na novo pre-
plastili tudi ceste, ki so zdaj v slabem stanju,« 
je še pojasnil.

V prihodnjem letu bo Krajevna skupnost 
Britof - Orehovlje pomagala s pleskanjem po-

slovnih prostorov v gasilskem domu v Brito-
fu, med željami, ki jih je v prihodnost usmeril 
predsednik sveta krajevne skupnosti, je tudi 
zamenjava umetne trave na nogometnem 
igrišču, saj je sedanja dotrajana. »Očistiti bi 
bilo treba tudi kanjon Kokre, na igrišču za 
prstomet napeljati še elektriko,« je povedal 
Franc Globočnik, za konec pa optimistično, 
novemu letu naproti strnil svoje misli: »Kra-

jankam in krajanom Krajevne skupnosti Bri-
tof - Orehovlje želim miren božič ter srečno 
in zdravo novo leto 2018. Obenem vas vabim, 
da se nam pridružite pri prižigu lučk v soboto, 
9. decembra, ob 17. uri ob gasilskem domu v 
Britofu, da skupaj doživimo čar praznikov ob 
prijetnem druženju. Družini Bučan se zahva-
ljujem za podarjeno novoletno drevesce.« 

Suzana P. Kovačič

Nogometno igrišče  
potrebuje novo umetno travo

Med pričakovanji, ki jih ima predsednik sveta Krajevne skupnosti Britof - Orehovlje Franc Globočnik  
za prihodnje, so zamenjava umetne trave na nogometnem igrišču, pločnik od »Mišmaša do Arvaja« ...  

in težko pričakovana gradnja kanalizacije. 

FrancGlobočnik/Foto:TinaDokl

Toplo ognjišče in smeh v očeh
iskreno želimo vam v teh prazničnih dneh,
da zdravja in srečnih dogodkov nešteto
v obilju nasulo bi novo vam leto.

Vesele božične praznike in 
srečno, zdravja polno novo leto 2018 
vsem krajankam in krajanom želi 
Svet Krajevne skupnosti Britof - Orehovlje.

Obenem krajanke in krajane 
prisrčno vabimo v soboto, 9. decembra,  
ob 17. uri na prižig lučk na novoletnem  
drevesu ob gasilskem domu v Britofu.
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Tudi letos smo organizirali čistilno akcijo 
Očistimo Britof in Orehovlje, že peto. Zbrali 
smo se v soboto, 25. marca, ob 9. uri. Razdelili 
smo se v manjše skupine, se oborožili z roka-
vicami in vrečami ter odšli čistiti vsak svoje 
področje. V gozdu med Britofom in Šenčurjem 
smo naleteli na veliko oblačil in različnih pri-
pomočkov za nego otroka, nesnago, ki bi sicer 
verjetno še nekaj časa kazila naravo, smo od-
peljali. Na koncu smo se zbrali še na skupinski 
malici. Akcija je bila zelo uspešna. To leto je 
bilo največ udeležencev. Vsem se zahvaljujem 
za dobro voljo in pomoč. Ponovno se zahva-
ljujemo tudi članom Prostovoljnega gasilskega 
društva Britof za prostor in pomoč pri pobira-
nju ter odvažanju odpadkov. Vse lepo vabimo 
na naslednjo čistilno akcijo, ki bo 24. marca 
2018. Urša Korošec

Čistili smo tudi letos

Letos je se je čistilne akcije udeležilo največ ljudi doslej.

  
  

  

  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

Odpiralni čas trgovine:  
od ponedeljka do petka od 5. do 17. ure,  

sobota od 5. do 12. ure.

V gozdu med Britofom in Šenčurjem smo naleteli na veliko oblačil.
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Član sveta Krajevne skupnosti Britof - Orehovlje Rok Sajovic je 
kot najpomembnejši aktualni projekt poudaril gradnjo infrastruk-
ture za nadaljnji razvoj Krajevne skupnosti Britof - Orehovlje, kar 
pa ni v pristojnosti krajevne skupnosti, ampak občine. Med pred-
nostnimi nalogami je zagotovo težko pričakovana gradnja komu-
nalne infrastrukture, kot je poudaril: »Upam, da kmalu izvemo od 
občinske uprave, kdaj realno - s časovnimi okviri - lahko pričaku-
jemo gradnjo kanalizacije, da to lahko posredujemo krajankam 
in krajanom.« Sajovic si sicer želi, da bi se krajevnim skupnostim 
vrnile pristojnosti, kot so jih včasih že imeli, da bi s tem svet kra-
jevne skupnosti lahko bolj operativno delovale na svojem območju, 
ne samo posvetovalno oziroma s predlogi. S. K. 

Iz dela Sveta krajevne skupnosti  
Britof - Orehovlje 

Svetniki smo v letu 2017 na sejah zasedali v 
povprečju manjkrat kot v letu 2016. Pa vseeno 
upamo in želimo, da bodo projekti izvedeni v 
večjem obsegu.

V tem prednovoletnem času je naša največja za-
dolžitev postavitev novoletne smrečice in organi-
zacija dogodka ob prižigu lučk na njej. Kot vsako 
leto se veselimo tega dogodka, saj je to čas, ko se 
življenje malce umiri in osebni čas preživimo v 
krogu družine in prijateljev.

Pa vseeno se še ne smemo prepustiti praznič-
nemu vzdušju, saj svetniki sveta Krajevne sku-
pnosti (KS) Britof - Orehovlje že kujemo načrte 
za naslednje leto. Najtežje pričakujemo začetek 
gradnje kanalizacijskega omrežja. Kljub nestr-
pnosti pa vseeno čutimo kanček strahu, saj tako 
obsežen projekt ne bo mačji kašelj za krajane. 
Prometni režim bo spremenjen in možni bodo 
zastoji. Vseeno pa moramo imeti odgovornost 
do okolja in se omejiti od prekomernega one-
snaževanja naše Kokre s fekalnimi vodami.

Ko ravno govorim o skrbi za okolje – še ve-
dno opažam, da se krajani velikokrat neod-
govorno vedejo do narave, vasi in sokrajanov. 
Odlaganje smeti ob ekoloških otokih in v na-
ravi je skrajno nedopustno in za odgovorno in 
razvito družbo tudi neprimerno. Vse krajane 
vljudno naprošam, naj bodo redoljubni in naj 
smeti ne odlagajo tam, kjer za to ni primerno 
mesto.

V spomladanskem času sem bila obveščena o 
dveh kršitvah in neprimernem odlaganju smeti. 
Ena od kršitev in s tem kvarjenje ugleda KS je 
bila na ekološkem otoku pri trgovini Mercator. 
Krajan iz zgornjega dela Britofa je imel očitno 
čistilno akcijo garaže in podstrešja. Kosovni 
odpadki, odsluženo vrtno pohištvo in opre-
ma za kampiranje ter druge stvari so pristali 
ob zabojnikih pred trgovino. Na KS hranimo 
dokazno gradivo o identiteti tega gospoda. A 
njegova malomarnost ni bila vidna samo pri 
količini odvrženih odpadkov, ampak tudi na 

dokumentaciji, na kateri so bili zapisani ime in 
priimek ter naslov. Prav verjetno se mi zdi, da 
bo naš sokrajan točno vedel, o čem govorim, ko 
bo prebiral ta članek.

Sprehajalka pa nas je obvestila o ogromni 
količini polnih vreč za smeti na polju Britof–
Šenčur v podvozu pod avtocesto. Tudi o tem 
primeru hranimo dokazno gradivo. Vsekakor 
ne želim, da ob tem članku dobite občutek, da 
vam želimo škodovati, želim le, da odnos do 
okolja spremenite in smeti odlagate pravilno. 
Večje količine pa odpeljite v zbirne centre in ne 
v gozd ali k ekološkim otokom. Vse kršitve, ki 
bodo opažene v prihodnosti, bodo prijavljene 
ustreznim službam. Bodimo in živimo v sožitju 
z naravo.

Leta 2018 se nam bližajo volitve za svetni-
ke KS. Vse, ki ste zainteresirani, da bi postali 
svetniki, vljudno vabim, da razmislite o kan-
didaturi. Informacije o organizaciji in pripravi 
liste ter sodelovanju na volitvah lahko dobite 
na telefonski številki 041 640 218 (Martina).

Drage sokrajanke in sokrajani, društva in 
vsi podporniki vasi, želim vam vse najboljše 
in najlepše v letu 2018. Ostanite zdravi, čili in 
polni energije, da boste še dolgo del naše stole-
tne vasi. Martina Prusnik

V pričakovanju volilnega leta
Kot vsako leto tudi letos lahko potegnemo črto pod narejenim. Kljub določenim spremembam  
v občinski upravi in samem delovanju občine smo dobili potrjen plan investicij v infrastrukturo  

v Krajevni skupnosti Britof - Orehovlje.

Martina Prusnik / Foto: Tina Dokl

Odlaganje smeti ob ekoloških otokih in v naravi je skrajno nedopustno in za odgovorno in razvito družbo  
tudi neprimerno. Vse krajane vljudno naprošam, naj bodo redoljubni in naj smeti ne odlagajo tam, kjer za to ni 
primerno mesto. / Foto: M. P. 
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V Britofu in Orehovljah imamo veliko do-
brih ljudi, ki so pripravljeni pomagati kraja-
nom, ki so se znašli v stiski. Posebej moram 
omeniti naše prostovoljke Ančko Lebar, Miro 
Čimžar, Cvetko Češarek, Metko Rozman, 
Miro Polajnar, Andrejo Poljanšek, Nevenko 
Rieske in Cvetko Čater. To so naše prostovolj-
ke poverjenice, ki pomagajo in sodelujejo v 
humanitarnih akcijah. Večkrat obiščemo tudi 
starejše sokrajane, pogovori z njimi so prav 
prijetni.

V Krajevni organizaciji Rdečega križa Britof 
- Orehovlje spodbujamo krvodajalstvo. Želi-
mo, da bi število krvodajalcev še hitreje nara-
ščalo, predvsem mladih krvodajalcev. Darova-
na kri je neprecenljiva za pomoč sočloveku, ki 
jo življenjsko potrebuje. 

Letos smo omogočili letovanje na Debelem 
rtiču štirim bolnim osebam, domov so se vsi 
vrnili polni lepih vtisov. Socialno šibkejšim 
krajanom smo pomagali s prehrambnimi 
paketi, ki smo jih prejeli od Rdečega križa 
Slovenije, Območnega združenja Kranj. S fi-
nančnim prispevkom je Krajevna organizaci-
ja Britof - Orehovlje pomagala tudi družini iz 
Zgornjih Bitenj, ki je spomladi zaradi požara 
ostala brez strehe nad glavo.

Dvakrat letos smo izvedli meritve krvnega 
tlaka, holesterola in sladkorja v krvi. Zahva-
ljujemo se g. Jožetu Tiringerju, ki nam za ta 
namen odstopi prostor v gasilskem domu v 
Britofu. Ob koncu leta bomo v Krajevni or-
ganizaciji Rdečega križa Britof - Orehovlje 

obdarili starejše od osemdeset let. Vsem kra-
janom Britofa in Orehovelj želim lep in miren 
božič ter veliko zdravja, sreče in razumevanja 
v letu 2018.

Metka Žibert, predsednica Krajevne  
organizacije Rdečega križa Britof - Orehovlje

Tu smo, da pomagamo
Poslanstvo Rdečega križa sta plemenito ravnanje in humanitarna pomoč – in to zelo radi opravljamo  

ter podelimo prostovoljci Krajevne organizacije Rdečega križa Britof - Orehovlje.

Metka Žibert / Foto: Tina Dokl

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.

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

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

 Vesel božič  
in srečno 2018!
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Prostovoljno gasilsko društvo Britof (PGD) je 
imelo letos približno deset intervencij, največ 
zaradi požarov, sodelovali pa so tudi v iskalnih 
akcijah, poplavah ... Med najbolj zahtevnimi 
je bilo sodelovanje v intervenciji ob junijskem 
požaru v nakupovalnem centru Qlandia v Kra-
nju. »Ob odprtju novega prizidka so se v Qlan-
dii Kranj z donacijo v višini deset tisoč evrov 
zahvalili tudi več kot 150 gasilcem za hitro in 
uspešno intervencijo. Gasilci našega PGD smo 
od tega zneska prejeli 530 evrov, za kar smo 
iskreno hvaležni,« sta povedala poveljnik PGD 
Britof Klemen Sedlar in mentor mladine pri 
PGD Britof Anže Gomboc. 

PGD Britof je še vedno številno društvo, saj 
imajo več kot sto članov, pomembno pa je tudi 
delo z mladimi. Trenutno jih imajo blizu dvaj-
set (otrok in mladine). »Najmlajši so pionirji, na 
skupnih srečanjih jim pripravimo učne delav-
nice pa likovne in druge ustvarjalnice. Gasil-
ski podmladek peljemo tudi na izlet, letos po-
leti smo bili na Krvavcu; mladinci so doživeli 
pustolovski park, najmlajši pa Pot pastirskih 
škratov. Bilo je poučno in družabno,« je strnil 
Gomboc. 

Prostovoljne gasilke in gasilci PGD Britof so 
tudi letos sodelovali v spomladanski čistilni 
akciji pa pri zbiralni akciji papirja, ki poteka 
vsako prvo soboto v mesecu pri gasilskem 
domu. PGD Britof je lani praznoval visok ju-
bilej, devetdesetletnico, želja in pričakovanj 
za naprej pa je kar nekaj, med drugim širitev 
gasilskega doma in asfaltiranje parkirišča pred 
gasilskim domom, sta poudarila sogovornika. 
»Začeli smo urejati sobo v gasilskem domu, 
slabih štirideset kvadratnih metrov, v kate-
ri smo prej gostili plesne, otroške dejavnosti 
... Ugotovili smo, da je soba primernejša za 
oddajo za poslovni prostor. Pomembno je, da 
gasilski dom, ki seveda potrebuje stalno vzdr-
ževanje, ''živi sam od sebe'',« je pojasnil Sedlar. 

Sedlar in Gomboc sta opozorila tudi na avto-
matski defibrilator, ki je nameščen na pročelje 
gasilskega doma, naprava pa pomeni neprecen-
ljivo pomoč pri oživljanju človeka. »Ob tem je 
pomembno izobraževanje o pravilni uporabi 
defibrilatorja, ki ni zahtevna, in nasploh o te-
meljnih postopkih oživljanja. Eno brezplačno 
delavnico za krajane smo že imeli, vendar je 
bil odziv zelo slab. Delavnico bomo ponovili 
in zares upava na boljšo udeležbo, ker znanja 
iz prve pomoči nikoli ni preveč. Izobraževanje 
je dragocena preventiva. Termin delavnice bo 
objavljen na oglasni deski ob vhodu v gasilski 
dom.«

Britofski gasilci bodo pred novim letom obi-
skali domove v domači krajevni skupnosti in 
že tradicionalno prinesli koledar. Veseli bodo 

prostovoljnih prispevkov, ki jih bodo porabili 
izključno za svoje temeljno poslanstvo: pomoč 
ljudem.

Vodstvu PGD Brirof se s koncem leta konču-
je mandat, volilni občni zbor bo predvidoma 

v začetku leta 2018. Klemen Sedlar in Anže 
Gomboc v imenu prostovoljnih gasilk in gasil-
cev PGD Britof krajankam in krajanom voščita 
miren božič in vse dobro v letu 2018. 

Suzana P. Kovačič

Izobraževanje  
je dragocena preventiva

Prostovoljni gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Britof so letos sodelovali tudi v intervenciji gašenja 
požara v kranjskem nakupovalnem centru Qlandia. Pomembno je njihovo delo z gasilsko mladino, prihodnje 

leto pa je za Prostovoljno gasilsko društvo Britof volilno leto. 

Od leve poveljnik PGD Britof Klemen Sedlar, članica Sveta KS Britof - Orehovlje Martina Prusnik in mentor 
mladine PGD Britof Anže Gomboc ob defibrilatorju, ki je nameščen na gasilski dom v Britofu. / Foto: Tina Dokl

Gasilski podmladek na izletu na Krvavcu / Foto: arhiv PGD Britof
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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.

Tudi v letu 2016 smo s skupnimi močmi na-
redili veliko za naravo, okolje in seveda tudi 
za tiste, ki so potrebni gasilske pomoči. Z 
zbiranjem starega papirja smo pomagali pri 
zmanjšanju sečnje gozdov, saj je šel ves papir 
in karton v reciklažo, hkrati pa je bil to tudi 
prispevek k nakupu defibrilatorja, ki je name-
ščen na pročelju doma gasilcev v Britofu. Med 
110 prinašalci so na prvem mestu ostali bratje 
Erazem, Enej in Bine Berlec iz Cerkelj na Go-
renjskem, ki so s pomočjo svojih več pomladi 
starejših prijateljev, dedija Matjaža iz Britofa 
in ata Janeza iz Kamnika, zbrali največ sta-
rega papirja. Bratje Berlec vzklikajo vsem 
hvala, hvala.

Na občnem zboru Prostovoljnega gasilskega 
društva (PGD) Britof so bila podeljena tudi 
priznanja, medalje in pokali za najboljše pri-
našalce. Za peto in četrto mesto je priznanja in 
medalje podelil Selim Blažun, in sicer Ivanu 
Furlanu in Tjaši Jelar. Pokale za prva tri mesta 
pa je podelil Jure Kotar, sin Alenke in Dejana 
Kotarja, ki sta bila tudi donatorja pokalov in 
medalj. Simon Tušek iz Britofa si je priboril 
tretje mesto z 997 kilogrami, drugo Janez 
Snedic iz Orehovelj s 1.641 kilogrami in prvo 
mesto bratje Berlec iz Cerkelj na Gorenjskem 
s kar 4.399 kilogrami. S tem so si tudi priborili 
v trajno last prehodni pokal, katerega donator 
je bil v letu 2014 Marjan Močnik iz Britofa. 
V treh sezonah je bilo zbranih več kot 61 ti-
soč kilogramov papirja in kartona, od tega so 
bratje Berlec zbrali 9.119 kilogramov, Janez 
Snedic 3.658 kilogramov in Tjaša Jelar 2.571 
kilogramov. Akcija zbiranja se nadaljuje in v 
PGD Britof so veseli, da bodo vsaj malo pri-
pomogli k ekološki ozaveščenosti, denar od 
zbranega papirja pa gre za nabavo prepotrebne 
opreme in orodja, ki ga potrebujejo pri svojih 
intervencijah. Matjaž Bogataj

 

Bratom Berlec prehodni pokal v trajno last
V treh sezonah je bilo zbranih več kot 61 tisoč kilogramov papirja in kartona, od tega so bratje Berlec zbrali 

9119 kilogramov, Janez Snedic 3658 kilogramov in Tjaša Jelar 2571 kilogramov.

Bratje Berlec – Erazem, Enej in Bine 

V torek, 26. decembra, ob 17. uri bo v cerkvi sv. Tomaža v Britofu tradicionalni božič-
no-novoletni koncert tamburaškega orkestra pod vodstvom dirigenta mag. Damirja Zajca. 
Tamburaški orkester deluje pri Folklornem društvu Kranj, letos praznujejo desetletnico, 
prejeli so tudi priznanje Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Jubilej so spomladi prazno-
vali v Prešernovem gledališču v Kranju s  celovečernim koncertom S tamburico do srca. Kot 
je povedal organizacijski vodja tamburaškega orkestra Jože Mencigar, je letošnje leto zelo 
aktivno, bili so tudi na več gostovanjih, med drugim na znanem Festivalu Lent. S. K. 

Tradicionalni koncert tamburaškega orkestra

Sandra na evropskem 
prvenstvu v košarki

V imenu Krajevne skupnosti Britof - Orehovlje  
se zahvaljujemo košarkarici Sandri Piršič  
(desna na sliki) za odlično košarkarsko predstavo 
na evropskem prvenstvu na Češkem.  
/ Foto: arhiv KZS
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Na občnem zboru Čebelarskega društva Britof 
- Predoslje na začetku letošnjega leta so podelili 
dve odlikovanji Antona Janše III. stopnje Stani-
slavu Božičkoviču in Metodu Roglju. Društvo, 
ki ima 55 članov (od tega jih je 37 vključenih 
tudi v Čebelarsko zvezo Slovenije in prejemajo 
Slovenskega čebelarja), skrbi za redno usposa-
bljanje čebelarjev. V okrepčevalnici Šprajcar so 
čez leto s soglasjem Čebelarske zveze Slovenije 
izvedli vsebine: obnovitev Smernic dobrih higi-
enskih navad v čebelarstvu, predavala je mag. 
Andreja Kandolf Borovšak, delavnici Dobra 
tehnološka praksa ter Pridelava medu in shema 
kakovosti, na obeh je predaval Janez Markič, in 
pa Oskrba čebeljih družin med letom, o čemer 
je predavala Marija Sivec. Potekala so še druga 
usposabljanja čebelarjev, kot so ukrepi za zašči-
to zdravja čebel pa vzreja matic ... »V programu 
ukrepov za zdravstveno varstvo čebel ni bilo 
planirano in izvedeno enotno ukrepanje za vse 
čebelarje. Bila je pobuda, da bi čebelarji zdravili 
ob določenem času. Zdravila smo dobili lahko v 
veterinarski lekarni oz. pooblaščenih trgovinah. 
Zdravljenje je potekalo v okviru posameznih 
čebelarjev in z možnostjo nasveta veterinarske 
službe,« je povedal čebelar Tone Tiringer iz Če-
belarskega društva Britof - Predoslje. 

In kakšno »čebelje« leto je bilo? »Pomlad je 
bila za čebele primerna v času cvetenja sadnih 
dreves. Vremenske razmere so bile primerno 
ugodne za razvoj čebel in za nabiranje medu 
cvetnega prahu, izdelavo satja ... Žal je sledila 
velika pozeba, ki je prizadela plodove. Na po-
dročju akacije je bila pozeba tako močna, da 
je bilo akacijevega medu zelo malo. Na našem 
področju je bilo točenje medu za stacionarne 

čebelarje odvisno od moči čebeljih družin. 
Največ je bilo cvetličnega in gozdnega medu. 
Lipa je tudi medila. Kostanjevega medu je bilo 
zelo malo. Glede na podatke po Sloveniji je bil 
leta 2017 donos medu na Gorenjskem dober,« 
je povzel Tiringer.

Čebelarska Koroška
Čebelarski izlet je bil 22. aprila z avtobusom 

na Koroško prek Jezerskega v Pliberk. »Ogleda-
li smo si središče Pliberka in čebelarski center v 
Pliberku. Sprejeli so nas tamkajšnji čebelarji in 
nam predstavili njihov način čebelarjenja. Sle-
dil je odhod v bližnje tržno razstavišče (sejem) 
z različnimi ponudbami. Vključena je bila tudi 
čebelarska trgovina z možnostjo nakupa mede-
nih izdelkov, pripomočkov za čebelarjenje in 
druge zanimivosti. Nato smo se odpravili nazaj 
v Slovenijo. Obiskali smo čebelarje na Preva-
ljah, skupaj smo si ogledali učni čebelnjak z 
zeliščnim vrtom. Po kosilu smo se odpeljali 
še do enega znanega koroškega čebelarstva v 
Dravski dolini, kjer smo bili deležni sladkega 
razvajanja z medenimi izdelki, sledil je ogled 
in predstavitev njihovega dela v čebelarstvu,« 
je povzel Tiringer.

Tradicionalni slovenski zajtrk
Promocija čebeljih pridelkov je potekala v 

okviru tradicionalnega slovenskega zajtrka 17. 
novembra v vrtcih Predoslje, Kokrica, Prim-
skovo in Biba v Bitnjah. Šolam in vrtcem so 
čebelarji prinesli tudi zgibanke Čebelica, moja 
prijateljica. Njihov član se je udeležil tudi pro-

dajne predstavitve pristne domače naravne in 
zdrave hrane 20. novembra v avli Mestne ob-
čine Kranj.

Sheme kakovosti 
Čebelarska zveza Slovenije se je lani prijavila na 

evropski razpis Agri Simple Projects 2016 za pro-
mocijo kakovostnih shem: Zavedanje o kazalcih 
proizvodov kakovostnih shem. Vloga je bila odo-
brena, zato je Čebelarska zveza Slovenije febru-
arja 2017 podpisala triletno pogodbo za promo-
cijo shem: Slovenski med z zaščiteno geografsko 
označbo, Kočevski gozdni med in Kraški med. 

Cilji razpisa so dvig ozaveščenosti končnih 
uporabnikov in čebelarske stroke o pomenu in 
prednostih shem višje kakovosti medu v Slove-
niji, dvig števila certificiranih imetnikov shem 
kakovosti na ciljnem trgu in posledično pove-
čanje tržnega deleža v okviru shem kakovosti 
in dvig povpraševanja in povečanje skupnih 
prihodkov iz prodaje medu iz shem kakovosti. 
Namen je ozaveščanje uporabnikov o koristno-
sti uporabe čebeljih proizvodov od slovenskih 
proizvajalcev in lokalnih čebelarjev. 

Uspešno sodelovanje
Čebelarji Čebelarskega društva Britof - Pre-

doslje se zahvaljujejo za uspešno sodelovanje 
Krajevni skupnosti Britof - Orehovlje in dru-
štvom v tej krajevni skupnosti. Vsem krajan-
kam in krajanom pa Tone Tiringer v imenu 
društva želi prijetno praznovanje božično-no-
voletnih praznikov, v letu 2018 pa veliko zdrav-
ja, sreče in uspehov. Suzana P. Kovačič

Čebelica, moja prijateljica
Za čebelarje Čebelarskega društva Britof - Predoslje je bilo tudi letošnje leto delovno, velik poudarek je bil  

na izobraževanjih, usposabljanjih. Aprila so se odpeljali na izlet na čebelarsko Koroško, aktivno so sodelovali 
pri pripravi tradicionalnega slovenskega zajtrka v vrtcih in šolah ... 

Čebelarski izlet, postanek na Prevaljah / Foto: Metod Prašnikar
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Tudi v letu 2017 smo v DU Britof - Predoslje 
nadaljevali z utečenimi dejavnostmi. Radi uve-
demo tudi kakšno novo aktivnost, kot je bila le-
tos gibljiva starost (telovadba), kjer je vaditelji-
ca Maja Benedičič poskrbela, da smo razgibali 
vse dele telesa. V programu sta na sporedu dve 
ali več aktivnosti vsak delovni dan v tednu. S 
programom seznanimo člane na zboru članov, 
kjer z veseljem vključimo tudi nove predloge 
in pobude. O naših aktivnostih člane obveščajo 
naše poverjenice. 

Največjo pozornost smo posvetili aktivno-
stim, s katerimi smo skušali članom polepšati 
starost. Poudarek smo kot običajno dali dejav-
nostim, s katerimi smo članom zagotovili čim 
bolj pestro in aktivno preživljanje prostega časa 
in jim s telesnimi aktivnostmi tudi pripomogli 
k ohranjanju zdravja. Izvedli smo večino načr-
tovanih pohodov. Obiskali smo planine in do-
line na Primorskem in Gorenjskem. Tudi izleti, 
ki smo jih pripravili vsak mesec, so bili dobro 
obiskani. Za tri dni smo se podali v Banjaluko 
z okolico in odšli v dolino Neretve obirat man-
darine. Zanimivi so bili tudi enodnevni izleti v 
Slavonijo, v deželo Martina Krpana, kakor tudi 
na Veliki Klek, Višarje, martinovanje, združe-
no z deželo kozolcev ... Konec leta se bomo 
odpravili še na ogled živih jaslic v Postojnsko 
jamo. Ker nam je finančno na pomoč priskočila 
Mestna občina Kranj, so bile nekatere dejavno-
sti še lažje dostopne našim članom.

Večino prevozov nam je opravil prevoznik 
Rozmanbus, ki nas je maja že četrto leto pope-
ljal na delovno akcijo na Dugi otok. V njegovi 
organizaciji smo tudi letovali na otoku Mur-
ter. Tudi kulture nismo zanemarili. V letnem 

gledališču Studenec smo si ogledali opero 
Nabuco in igro Divji lovec. Poleg tega smo kar 
nekajkrat kot gledalci sodelovali na snemanjih 
oddaje RTV Slovenija Slovenski pozdrav. Na 
srečanjih se nam pogosto pridružijo tudi naše 
Britofške frajle. Kot vsa leta smo se udeležili 
tudi Festivala za 3. življenjsko obdobje v Lju-
bljani in srečanja upokojencev Gorenjske.

Ne predajamo se zgolj uživanju, ampak smo 
poskrbeli tudi za humanitarne dejavnosti. Bolne 
in starejše od 80 let smo peljali na izlet v Bohinj 
in Radovljico. Obiskali smo tudi svoje člane po 
domovih za starejše. Osemdeset in devetdesetle-
tnike povabimo na srečanje v bližnjo gostilno, ki 
se ga z veseljem udeležijo. Več kot četrtino naših 
članov (bolni in starejši od 80 let) bomo obiskali 
pred novim letom na domovih, jih obdarili in jim 
zaželeli zdravja in sreče v novem letu. 

V sodelovanju s Krajevno skupnostjo Predo-
slje smo prenovili društveno sobo, kjer se zbira-
jo šahisti, ženske za ročna dela. Tudi letos smo 
dobro sodelovali s Pokrajinsko zvezo društev 
upokojencev Gorenjske in Zvezo društev upo-
kojencev Slovenije.

Vse te dejavnosti opravljamo vsi v društvu 
prostovoljno in veseli smo, če naletijo na dober 
odziv. S tem bomo nadaljevali tudi v prihodnjem 
letu, z željo, da bi se nam pridružilo čim več 
članov. Pri uspešnem delu nam skupaj s svoji-
mi društvi pomagata krajevni skupnosti Britof 
- Orehovlje in Predoslje, za kar se jim zahvalju-
jemo. Ob prihajajočem novem letu želim vsem 
čim več zdravja, medsebojnega razumevanja in 
vsega lepega.

Mirko Zelnik,  
predsednik DU Britof - Predoslje

Za konec leta še na ogled živih jaslic
V Društvo upokojencev (DU) Britof - Predoslje je povezano vse, kar lepša starost. To so športno-rekreativne 

dejavnosti, kulturno udejstvovanje, spoznavanje prelepih kotičkov na izletih, humanitarna dejavnost, 
povezovanje in sodelovanje z lokalnim okoljem in širše ... V našo družbo so vabljeni tudi novi člani!

Izlet na Višarje / Foto: arhiv DU Britof-Predoslje

Britof127, 4000 KRANJ
info@tiskarna-primozic.si
www.tiskarna-primozic.si

GregorPrimožič,s.p.
GSM:041347346
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Mesto, na katerem danes stoji podružnič-
na cerkev sv. Tomaža, je bilo obljudeno že v 
rimskih časih. Skozi zgodovino si je ta sveti 
kraj in okolico lastila različna gospoda pre-
teklega časa. Vas Britof je spadala v kranjsko 
prafaro, kar je prvič omenjeno v listini iz leta 
1500. Cerkev sv. Tomaža v Britofu je veliko 
starejša, kar dokazuje letnica 1468, vklesana 
na napisnem traku, ki ga drži v rokah podoba 
na sklepniku oboka v prezbiteriju. Ta je bil 
poslikan leta 1512, kar kaže letnica na oboku 
svetišča. Poznogotske freske v cerkvi upoda-
bljajo na severni steni sv. Jakoba in sv. Bo-
štjana, na južni steni pa sta upodobljena Kri-
stus, ogrnjen z rdečim plaščem, in cerkveni 
zavetnik sv. Tomaž. Srednje in glavno polje na 
oboku je zavzel Kristusov monogram, kar je 
najstarejši znani primer takšnega znamenja v 
Sloveniji. Prvotno je imela cerkev raven stolp 
in lopo pred vhodom. Cerkev je leta 1517 po-
svetil kaprulanski škof Daniel de Rubeis, po-
možni škof in vikar oglejskega patriarha Mar-
ka. Kako je bila opremljena prvotna cerkev, ni 
podatkov. Ohranjene so nekatere freske in po-
soda za kadilo. Sedanji oltarji so izdelani v ba-
ročnem slogu, za katerega so značilni okraski, 
kot so lične rezbarije in številne angelske gla-

ve. Veliki oltar sv. Tomaža ima letnico 1680, 
stranska dva pa 1661. Oltar na moški strani 
je posvečen sv. Leonardu, na ženski strani pa 
sta bili prvotno sv. Neža in sv. Agata, sedaj pa 
je posvečen Materi Božji. Leta 1778 in 1792 
je cerkev dobila prva dva bronasta zvonova, 
najmanjši najverjetneje navček pa je datiral iz 
leta 1488. Leta 1899 je ključar Janez Zabret 
kupil velik bronasti zvon.

Leta 1888 so tedanjo cerkveno ladjo podrli in 
pozidali novo s svodom po vzoru pozno gotske-

ga stila. Prezbiterij in zvonik sta bila dovolj trdno 
zgrajena, da ju ni bilo treba prenavljati.

Leta 1890 je cerkev obiskal g. Jakob Misija, 
takratni knezeškof ljubljanski, in zelo pohvalil 
urejenost cerkve. Leta 1913 je cerkev dobila 
prvo cerkveno uro, ki jo je leta 1916 g. Janez 
Oblak, urar iz Lučin, temeljito preuredil.

Prišla je prva svetovna vojna in nam pobrala 
vse tri zvonove, ostal je le najmanjši. Po vojni 
leta 1920 je cerkev dobila tri jeklene zvonove. 
Cerkev je bila temeljito prenovljena leta 1938, 

Ob petstoti obletnici posvetitve  
cerkve sv. Tomaža

Britofska cerkev je ena starejših cerkva na Gorenjskem, zato smo še posebno ponosni, da nam je bilo dano 
praznovati zgodovinski jubilej – petstoto obletnico posvetitve. Naši predniki so se davno tega odločili, da v 
svojo sredino postavijo Boga z izgradnjo te cerkve. Seveda je bila prvotna oblika veliko skromnejša, kot je 

danes, vendar je skozi celotno zgodovino skrbela za ohranjanje vere in bila dom v časih preizkušenj.

Lahko smo ponosni na generacije, ki so tako vzorno skrbele za to cerkev, da jo imamo mi, današnja generacija, 
možnost še polepšati. / Foto: arhiv organizatorja

Tamburaši Folklornega društva Kranj / Foto: arhiv organizatorja

Praznovanje petstote obletnice posvetitve 
cerkve sv. Tomaža je bilo v nedeljo, 2. 
julija, ko je sveto mašo daroval ljubljanski 
pomožni škof dr. Franci Šuštar.
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ko je bila na novo ometana prednja stran cerkve, na vogalih so bili vzi-
dani betonski kvadri, prekrita je bila streha in obnovljeni žlebovi, nad 
vhodom je bil velik križ iz umetnega kamna, pozlačen je bil križ na zvo-
niku, napeljana je bila elektrika, odkrile in obnovile so se freske iz leta 
1520, prepleskala se je notranjost in zunanjost cerkve ter vrata in okna. 

Leta 1985 je bila cerkev popolnoma prekrita, zvonik je dobil bakreno 
streho, urejeni so bili žlebovi, prebeljena je bila zunanjost cerkve. Do leta 
2009 je bilo obnovljeno več nabožnih znamenj.

Leta 2010 so se zbrala potrebna finančna sredstva za nakup novih bro-
nastih zvonov. Medtem je bilo temeljito obnovljeno tudi cerkveno obzid-

je (cvingar), elektrifikacija zvonjenja, razsvetljava notranjosti zvonika, 
uro na zunanjih zidovih zvonika sedaj krmili elektronika. Blagoslov 
novih bronastih zvonov je opravil g. škof Alojzij Uran v nedeljo, 4. julija 
2010.

Leta 2011 je g. zlatomašnik Štefan Babič podaril in obnovil stare 
orgle iz leške cerkve. Na koru, ki je bil zgrajen po letu 1888, so se 
obstoječi leseni nosilci in tla zamenjali z novimi macesnovimi, kor se 
je povečal za dobrega pol metra. Popolnoma se je obnovila električna 
instalacija, kupili so se novi lestenci. Zamenjala so se okna, pobelila se 
je celotna cerkev. Obnovile so se stopnice na koru in naredile nove za 
v zvonik. Prebarvala so se vsa vrata in zaščitili podboji. Na novo se je 
prekrilo cerkev, obnovili strelovodi. Družina Podjed je podarila novo 
daritveno mizo. G. zlatomašnik Štefan Babič nam je podaril nekaj 
mašnih plaščev, monštranco, križ za novi daritveni oltar, obnovil pa 
je tudi tabernakelj.

Lahko smo ponosni na generacije, ki so tako vzorno skrbele za to cerkev, 
da jo imamo mi, današnja generacija, možnost še polepšati. Ponosni smo 
lahko tudi na svojo vero, ki nas zavezuje, da smo dobri gospodarji, ki bomo 
tudi v prihodnje poskrbeli, da bo ta božji hram v ponos zanamcem. Čaka 
nas fasada, vhod do cerkve in v cerkev, oltarji pa še kaj. Bistveno pa je, da 
bo ta božji hram služil bogoslužju in druženju vseh vernikov in drugih.

Praznovanje petstote obletnice smo sklenili s sveto mašo, ki jo je da-
roval pomožni škof msgr. Franci Šuštar. Cerkev je bila po pričakovanju 
polna, precej ljudi je ostalo zunaj in poslušalo pridigo po ozvočenju. 
Slavica je na koncu prebrala kratko zgodovino naše cerkve in povabila 
k skupnemu druženju. Vsak je dobil podobico sv. Tomaža in zgibanko z 
zgodovino britofske cerkve.

Britofske gospodinje so napekle veliko dobrot, pripravili smo tudi ka-
napeje pa tudi odžejali smo se lahko. Folklorna skupina je zaplesala 
nekaj plesov, tamburaši pa so nas razvajali z glasbo.

Hvala prav vsem, ki vam je mar za to svetišče in še posebno tistim, ki 
vedno znova vestno pomagate soustvarjati takšne praznike.

 Jože Kancilija

Zahvala velja tudi vsem, ki se vedno odzovejo prošnjam ključarjev za pomoč, in 
preostalim, ki kakorkoli prispevajo za dobro britofske cerkve. Na sliki priprave na 
praznovanje petstote obletnice. / Foto: arhiv organizatorja

Sveto mašo je daroval ljubljanski pomožni škof dr. Franci Šuštar, ob njem župnik iz 
Predoselj Janez Jenko. / Foto: Gorazd Kavčič

Cerkev je znamenje, da nam je Bog blizu, da prebiva med nami. Lepo 
vzdrževana cerkev sredi vasi nas spodbuja, da se obrnemo k Njemu, 
zaradi kogar je cerkev postavljena – k Bogu. Pred nekaj meseci smo 
praznovali petstoletnico cerkve sv. Tomaža in za takratno podobo 
naše cerkve gre zasluga peščici ljudi med danes že številnimi vašča-
ni Britofa. To je skupina ljudi, ki na svojih plečih nosi že kar nekaj 
križev, vendar so njihova moč, volja in vztrajnost neomajne. Prav v 
tistem tednu so bile grozljive vremenske razmere in prav te so bile 
vzrok, da so bile številne ure njihovega dela izničene. Vendar našim 
fantom, mladim po srcu, to nikakor ni vzelo volje in moči niti vere v 
Boga. To so vzeli kot življenjsko preizkušnjo in se z enako zagnano-
stjo ponovno lotili dela. Na dan praznovanja smo tako lahko videli 
sadove njihovega truda. Hkrati pa gre zahvala tudi nežnejšemu delu 

naše vasi, ženskam, ki so darovale svoj čas, da je bila cerkev odeta v 
zelenje, in hvala vsem tistim, ki ste poskrbeli, da je bilo naše veliko 
praznovanje tudi sladko. 

Ob koncu pa si želimo samo to, da bi teh nekaj ljudi, ki so stalnica 
pri opravljanju del okrog cerkve, postalo vzgled vsem tistim, ki vsakič 
dela spremljajo le od strani ali pa sploh ne vedo, da se v vasi kaj dogaja. 

Kakorkoli, naj bodo dobri in pošteni ljudje še tako brez moči, je 
samo zaradi njih življenje vredno življenja. Ne zapravljajmo življenja 
z negativnostjo in slabimi nameni ter medsebojnimi spori, ampak 
iščimo dobro v ljudeh in se veselimo tistega, kar imamo. 

Še enkrat velika hvala vsem, ki ste na kakršenkoli način pomagali, 
da je petstoletnica naše cerkve zasijala v najlepši luči.

 Damijana Bogataj

Zahvala ob priliki petstoletnice cerkve sv. Tomaža

Ključarja cerkve sv. Tomaža v Britofu Jože Kancilija (levo) in Matjaž Bogataj 
/ Foto: Gorazd Kavčič
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Ljudje in dogodki

VAŠKA RAGLA

Angela in Franc Roblek iz Britofa pri Kranju, po domače Srdinčeva, sta 
imela deset otrok, od teh sta živa še dva; četrti otrok po vrsti Jože Roblek, 
ki bo prihodnje leto praznoval devetdeseti rojstni dan, in najmlajša Lju-
dmila, poročena Ramovš, ki je letos praznovala 75. rojstni dan. 

Joževa vnukinja Urša Korošec in Milin vnuk Rok Ramovš sta naredila 
družinsko drevo, eno z vejo potomcev od Franca in Angele naprej s 171 
ljudmi na drevesu in eno s predniki za nazaj do leta 1792, za katero sta po-
datke dobila v škofijskem arhivu v Ljubljani in v Župniji Predoslje. Prvič 
so se Srdinčevi v velikem številu srečali pred 23 leti, 27. avgusta leta 1994, 
na Brdu pri Kranju. Tokratno, drugo, tudi s predstavitvijo izpopolnjenega 
družinskega drevesa, je bilo v nedeljo, 8. oktobra. Kar 62 odraslih in 22 otrok 
se je zbralo, najmlajša »Srdinka« pa se je veličastno pripeljala v gorenjski 
narodni noši. Glavni pobudnik za to že drugo srečanje je bil Rok. 

Spomin na Angelo in Franca 
Zagotovo vesela za tako številno potomstvo pa bi bila Angela Sedlar in 

Franc Roblek. Angela se je rodila v Britofu pri Srdinc. Bilo je šest otrok. 
Bratje so bili Matija, Ruda, Lojze, Joža in Francelj. Ko so odrasli, so šli s 
trebuhom za kruhom. Pred prvo svetovno vojno je šel Ruda v Ameriko, 
se poročil s Slovenko in tam ostal. Matija in Francelj sta padla v prvi 
svetovni vojni. Lojze je ostal na kmetiji pri Mačurjevih, tam, kjer je bila 
doma njihova mama. Teti pa nista imeli potomcev.

Angela je šla za deklo na Bled na neko kmetijo. Gospodar jo je naučil 
voziti pletno po Blejskem jezeru. Menda je bila zelo zaželena čolnarka, 
bila je lepa in zgovorna. Od tam je po naključju s pomočjo nekih znan-
cev odšla na Pržan pri Šentvidu na Brecnikovo domačijo. Verjetno je 
bila usoda, da je opravljal pri svoji teti na kmetiji vsa kmečka opravila 
postavni Franc. Njemu so starši umrli, tudi edina sestra za davico.

Franc in Angela sta bila oba rojena leta 1900. Med njima se je vnela 
ljubezen in pri 23 letih sta se poročila. Živela sta v majhni hiški, kajži 
na robu kmetije. Franc se je poleg dela na kmetiji zaposlil v šentviški 
livarni. Nekega dne se je ponesrečil. S sodelavcem sta nesla v posodi 
vročo tekočino za vlivanje zvonov. Franc se je spotaknil in je dobil vročo 
tekočino na nogo. Opeklina je bila zelo huda. Do konca življenja je imel 
težave z nogo. Takrat je bil star komaj 27 let.

V Pržanu so se jima rodili Francka, Francelj, Ivan, Joža in Angelca. 
Francu je teta obljubila Brecnikovo domačijo, vendar jo je potem dala 
nečakinji. Med tem časom je Angelo njena mama prosila, naj pride do-
mov k Srdinc. Mama je bila sama in ostarela, želela je, da Angela prevza-
me dom. Angela ni poznala svojega očeta, umrl je, ko je bila stara 21 dni. 
Bil je kvartopirec in ga je nekdo zabodel z nožem na Koroškem. Tako sta 

se Angela in Franc z družino preselila k Srdinc v Britof. Hiša je bila stara, 
zato so jo podrli in sezidali novo. 

Franc se je zaposlil v Oljarici v Britofu. Kasneje se je rodilo še pet otrok: 
Anica, Marica, Jožica, Stanko in Mili. Tako je bilo skupaj deset otrok. 
Doma so imeli malo zemlje, kljub temu so imeli kokoši, prašiča in koze 
za mleko. Vsi so morali veliko delati za preživetje, hodili so v dnino, 
poleti nabirali borovnice, suhljad po gozdu za kurjavo … Starejša fanta 
Ivan in Joža sta šla služit za pastirja.

Kmalu se je začela druga svetovna vojna. V partizane sta šla Francka in 
Ivan. Francko so ujeli in jo zaprli v Begunjah, nato pa prepeljali v taborišče 
Aichach, kjer je dočakala osvoboditev in se vrnila domov. Ivan žal ni imel 
te sreče. Bil je 17- letni kurir Kokrškega odreda. Padel je pod streli Nem-
cev, ker so bili izdani v Repovem kotu nad Kamniško Bistrico. Tam je tudi 
spominska plošča, ki jo vsako leto sorodniki tudi obiščemo v spomin nanj.

Veliko vode je preteklo po Kokri in tudi življenje je šlo naprej, otroci 
so se počasi zaljubljali, se poročili in poskrbeli za svoje družine ter ži-
veli življenje po svojih zmožnostih. Po vseh lepih dogodkih pridejo tudi 
žalostni. Tako je zbolela mama Angela. Po težki bolezni je umrla leta 
1979, tri leta kasneje pa stari ata. Njuni potomci pa smo se tokrat drugič 
skupaj dobili in preživeli lep dan v obujanju spominov s fotografijami, 
nagovori … z željo, da se še srečamo v tako prijetnem vzdušju in v tako 
velikem številu. Lidija Kobal in Urša Korošec

Srdinčevi iz Britofa
Osmega oktobra je bilo v dvorani Kulturnega doma v Predosljah drugo srečanje potomcev  

Angele in Franca Robleka, po domače Srdinčevih. 

Kar 62 odraslih in 22 otrok se je zbralo na že drugem srečanju Srdinčevih. / Foto: Primož Pičulin

Slika iz leta 1944, na sliki od leve Francka, Francelj, Ivan, Jože, Angela, Anica, 
Mari, Jožica, Stanko in Ljudmila / Foto: arhiv družine
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Šola

VAŠKA RAGLA

V mesecu oktobru se nam je učencem OŠ 
Predoslje Kranj v šolskih klopeh pridružil 
študent Privat Rutayisire iz Ruande. Z vsakim 
razredom je bil skoraj cel teden, učenci pa smo 
ga srečevali med odmori v knjižnici in na ho-
dnikih, kjer je bil vedno obkrožen z učenci, 
ki so se hoteli z njim pogovarjati. Vsakemu 
razredu je predstavil tudi svojo državo Ruan-
do in njene običaje, glavno mesto Kigali in še 
mnoge druge zanimivosti. Pri pouku so mu 
nekateri učenci prevajali, prepričana pa sem, 
da se je naučil kar nekaj slovenskih besed, 
predvsem med odmori, ko smo ga navdušeni 
učili osnovne besede slovenščine. Vmes je na 
Krvavcu zapadel tudi sneg in naslednji dan 
nam je navdušeno opisoval, kako se je sankal, 
nekaterim pa se je pridružil tudi na športnem 
dnevu na bazenu ter na Mamutovem teku. Re-
kel je, da je bil tudi na Bledu in da mu je bilo 
zelo všeč. V času njegovega obiska smo tako 
mi kot tudi Privat izvedeli veliko novega in 
pridobili novo izkušnjo, zato menim, da nam 
bo njegov obisk še dolgo ostal v lepem spo-
minu.

Brina Sara Kalan,  
učenka 9. a OŠ Predoslje Kranj

Obisk študenta iz Ruande

Privat Rutayisire med učenci 8. b. / Foto: arhiv OŠ Predoslje Kranj

Neža Anwen Osovnik, motiv Svet

Neli Peternelj, motiv Ostržek

Lara Drempetič, motiv Čebelnjak

V torek, 28. novembra, je v OŠ Predoslje 
Kranj potekal tradicionalni predpraznični 
bazar. Za prijetno vzdušje so poskrbeli učen-
ci in njihovi starši, ki so se v velikem številu 
odzvali našemu povabilu. Starši in učenci ter 
drugi obiskovalci bazarja so pokupili vse di-
šeče dobrote in tudi večino okraskov, z zbra-
nimi sredstvi bomo obogatili šolski sklad (za 
nakup igral, II. sklop), čemur je bil bazar na-
menjen. Še enkrat iskrena hvala za donacije. 
Naj še omenim, da v šoli nudimo možnost 
oddaje prostorov po pouku pa tudi zunanja 
kosila za zainteresirane krajane. V imenu 
kolektiva šole voščim vsem krajankam in 
krajanom veliko zdravja, zadovoljstva, sre-
če, uspeha in še naprej dobrega sodelovanja 
s šolo in krajem. 

Janja Sršen, ravnateljica  
OŠ Predoslje Kranj

Nagovor ravnateljice
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Šport in rekreacija

VAŠKA RAGLA

AVTO MOČNIK, d. o. o., KRANJ,  
Jezerska cesta 135, Kranj, T: 04 281 77 17

Avto Močnik, zanesljiv partner  
za vaš avtomobil včeraj, danes, jutri
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Srečno 2018!

Pred Radovljiško graščino so se na avgustovsko nedeljo pomerili pr-
stometaši na devetem Master turnirju, na katerem je nastopilo 32 dvojic. 
Značilnost turnirja je ta, da ni popravnega izpita, razen v boju za tretje 
mesto, saj poraz pomeni slovo od turnirja. Če se spomnimo lanskega 
turnirja, tretjega po vrsti v Radovljici, je zmaga pripadla Joštu Štirnu in 
Davidu Borovnici iz ekipe Športnega društva Rokce. Letošnji turnir je 
bil ves v znamenju ekipe Športnega društva Rokce, saj je domov odnesla 
vse tri kolajne. V razburljivem finalu sta bila Janez Šantak in Jure Kern 
boljša od Milana Šmajda in Antona Borovnice. Lanska zmagovalca sta si 
bron priborila proti Marjanu Pogačarju in Jožetu Petaču iz ekipe Flinger. 

Športno društvo Rokce ima svoje prostore v športnem parku v Britofu, 
Anton Borovnica se ob tej priložnosti zahvaljuje Mestni občini Kranj in 
Svetu Krajevne skupnosti Britof - Orehovlje s predsednikom Francem 
Globočnikom za pomoč pri postavitvi brunarice ob igrišču. Njena notra-
njost je urejena, prav tako odvodnjavanje, urejena je okolica z betonski-
mi ploščami, klopmi, brežino. Uradno odprtje s turnirjem v prstometu je 
bilo letos spomladi, odprtja se je udeležil tudi kranjski podžupan Boris 
Vehovec. Edino, kar je treba še urediti, je električna napeljava. 

Člani Športnega društva Rokce se udeležujejo tekmovanj (njihova žen-
ska ekipa igra v prvi ligi, moška v prvi in v drugi ligi), raznih turnirjev ... 
Na domačem igrišču so letos organizirali tekmo v prvi in tekmo v drugi 
ligi, po novem letu jih čaka turnir na Primorskem ... Pozimi prstometaši 
trenirajo v telovadnici Osnovne šole Predoslje, vsako sredo ob 19. uri. 
Kot pa dodaja Borovnica, so novi člani dobrodošli! 

Suzana P. Kovačič

Rokce na vseh treh stopničkah
... na Master turnirju v Radovljici. Sicer pa prstometaši pozimi vsako sredo ob 19. uri trenirajo v telovadnici 

Osnovne šole Predoslje. Kot dodaja Anton Borovnica, so novi člani dobrodošli! 

Letošnji Master turnir v Radovljici je bil ves v znamenju ekipe Športnega društva 
Rokce. 
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Oglasi

VAŠKA RAGLA

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  
v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na:  
narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se poštnina  
zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Uspešnica Ogenj, rit in kače niso za igrače je zabeležila več kot enajst tisoč prodanih izvodov, 
tri leta zapored kraljuje na prvem mestu po branosti v slovenskih knjižnicah, predstavljena 
pa je bila na več kot osemstotih literarno-pogovornih dogodkih. 
Sedaj je izšel drugi del knjige Ogenj, rit in kače niso za igrače – Babice, hčere, vnukinje. Tako 
kot prvo tudi to odlikujejo objektivnost, primeren besedni zaklad in spoštljiv odnos do 
pripovedovalca. Avtorica želi biti le zapisovalka slišanih zgodb in nič drugega.

30
EUR

461 strani
155 x 220 mm
mehka vezava

+ poštnina
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                        + poštnina

32 85
EURKnjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna 
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

161 strani, 190 x 255 mm, mehka vezava

Pisateljica, pesnica in 
prevajalka Milanka 
Dragar je nedavno 
izdala knjigo Dediščina 
molka. V njej na 
osnovi pričevanj in 
dokumentarnih virov 
piše o množičnih 
pobojih Slovencev in 
Hrvatov v Crngrobu 
in hrvaških otrok v 
Matjaževi jami pri 
Pevnem maja 1945. 
Tem ljudem ni bilo 
nasilno odvzeto le 
življenje, ukraden jim 
je bil tudi grob, pravi 
avtorica, ki je pred leti 
raziskovala tudi zločine 
v Srebrenici.

          IZLET // 12. DECEMBER 2017

MUZEJ JASLIC IN ADVENTNA LJUBLJANA
Vabimo vas, da se skupaj odpravimo pogledat lepote adventnega časa. Naj-
prej se bomo odpeljali na Brezje, kjer si bomo ogledali Muzej jaslic. To je edin-
stvena zbirka, ki vsebuje več kot tristo različnih eksponatov – jaslic z vseh 
koncev sveta. Nato se bomo odpeljali proti Cerkljam na Gorenjskem, kjer 
nam bodo na posebnih jaslicah pokazali najbolj zanimive stavbe tega kraja.  
Sledilo bo kosilo. V Ljubljani bomo obiskali Slovenski etnografski muzej. Ogle-
dali si bomo razstavo z naslovom Med naravo in kulturo. Spoznali bomo ve-
liko zanimivega o naši dediščini, predvsem o tisti, povezani z adventnim ča-
som. Po obisku muzeja se bomo peš odpravili v središče Ljubljane, ki bo tudi 
letos lepo okrašena. Lahko se boste sprehodili med stojnicami. Obiskali bomo 
tudi ljubljansko stolnico oziroma cerkev svetega Nikolaja. Z nami na izletu bo tudi  
naš novinar Jože Košnjek.

Cena izleta je 30 EUR. 
Cena vključuje: ogled Muzeja jaslic na Brezjah, ogled razstave  
jaslic v Cerkljah na Gorenjskem, ogled Slovenskega etnografskega muzeja v 
Ljubljani, voden ogled ljubljanske stolnice, kosilo, vodenje izleta in DDV.

Odhodi avtobusa:
z AP Škofja Loka ob 7.20,  z AP Mercator Primskovo ob 7.40
z AP Globus Kranj ob 7.50, z AP Radovljica ob 8.15

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št.: 04/201 42 41,  se oglasite  osebno  
na Bleiweisovi c. 4 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si.
Za odjave, ki prispejo kasneje kot v petek, 8. decembra 2017, ob 10. uri, zaračunamo potne stroške. 
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Skupaj združimo
novoletne želje tako,

da bo vse Ëisto
in nam bo lepo.

SreËno 2018

VRG-1037/17

 

Otroške nogavice  
in odejice iz  

organskega bombaža  
so lahko odlično  

darilo v zimskem času 
obdarovanj.  

Podariti mehkobo,  
nežnost in toplino pa  

je nekaj najlepšega, kajne?

Vso srečo v novem letu.
PE Britof  I  T: 04 20 41 622

Dvorje  I  T: 04 25 21 573

www.jakopina.si
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 organski bombaž, www.jakopina.si


