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VA Š K A R A G L A
Drage krajanke, spoštovani krajani!
V novem letu naj bo vaš korak
odmeven, vaša beseda pogumna,
vaše življenje iskrivo, ustvarjalno in
polno toplih trenutkov.
Svet Krajevne skupnosti Britof Orehovlje

Pogovor

Zavel bo nov veter
Novi predsednik Krajevne skupnosti Britof-Orehovlje je Franc Globočnik. ”Stopili bomo v kontakt z županom,
ki poudarja, da se bo zavzel za enakomeren razvoj krajevnih skupnosti, ter vodstvom občinske uprave.
Upam, da bodo imeli dovolj posluha za naše projekte,” je poudaril domačin iz zgornjega konca Britofa.
ljah. Manjka tudi pločnik nad igriščem z umetno travo, po tej poti otroci vsak dan hodijo v
šolo; pločnik se bo gradil sočasno z ureditvijo
kanalizacije.
Zaključna dela so še v domu krajanov v Britofu, kot sta fasada in elektroinštalacije. Parkirišča zaenkrat ne bomo asfaltirali, ker so mi
gasilci povedali, da bodo leta 2013 dobili novo
gasilsko vozilo in bodo potrebovali še dodatno
garažo, tako da bodo to sami speljali.

Sta z bivšim predsednikom Dejanom Kotarjem že imela primopredajo?
”Že. Bil je korekten odnos z obeh strani in
imava dogovor, da če bo treba v bodoče še kaj
razjasniti, da se slišiva.”
Česa se boste najprej lotili?
”Najprej lahko rečem, da bo v krajevni skupnosti zavel nov veter. To je moj prvi mandat v
Svetu krajevne skupnosti, zanj sem se odločil
na prigovarjanje krajanov. Nekaj izkušenj z občinsko politiko pa že imam, v enem mandatu
sem bil izvoljen za občinskega svetnika na listi
Slovenske nacionalne stranke, a sem se mu
moral po devetih mesecih odpovedati zaradi
nezdružljivosti funkcij, ker so me zaposlili na
občini kot odgovornega za zelenice, javno razsvetljavo in komunalo, zatem sem bil vodja
dvorane na Planini in vodja kranjskega stadiona, zdaj pa sem vršilec dolžnosti vodje stadiona in sem s svojo službo zelo zadovoljen. Tudi
vse to znanje mi bo pri vodenju krajevne skupnosti lahko prišlo prav.
V načrtu imamo veliko projektov, ali jih
bomo lahko v celoti realizirali, pa je odvisno
predvsem od tega, koliko denarja bomo dobili
iz občinskega proračuna.
Med prednostnimi nalogami je postavitev
otroškega igrišča in prostor za družabna srečanja v športnem parku v Britofu. Prioriteta je
tudi dokončanje kanalizacije v vasi, kar je sicer
obveznost občine, mi jih bomo pa na to zagotovo večkrat opomnili. V načrtu je tudi postavitev javne razsvetljave, kjer je še ni, pa tudi
zaščitne ograje ob reki Kokri. V bližnji prihodnosti bo na vrsti tudi sanacija cest v Orehov-

VAŠKA RAGLA
Vaška ragla je priloga Gorenjskega glasa
o krajevni skupnosti Britof-Orehovlje.
Prilogo pripravlja uredništvo Gorenjskega glasa.
Odgovorna urednica: Marija Volčjak
Urednica: Suzana P. Kovačič
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Izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Bleiweisova cesta 4, Kranj;
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Vaška ragla, številka 1 je priloga 96. številke Gorenjskega
glasa, ki je izšla 3. decembra 2010. Naklada je 650 izvodov.
Prejmejo jo vsa gospodinjstva v krajevni skupnosti Britof.
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Sodelujte
s svojimi predlogi
Krajanke in krajane Krajevne
skupnosti Britof-Orehovlje vabim,
da sodelujete s svojimi
pobudami in predlogi.
Pisarna bo v domu krajanov
v Britofu odprta decembra
vsak torek in četrtek od
19. do 20. ure.
Sprejeli in upoštevali bomo
samo pisne predloge.

Franc Globočnik: ”Krajankam in krajanom se
zahvaljujem za izkazano zaupanje ob izvolitvi v Svet
krajevne skupnosti Britof-Orehovlje. Vsem skupaj
želim, naj vas leto 2011 obdari s srečo in zdravjem.”

Franc Globočnik,
predsednik Sveta
KS Britof-Orehovlje

Pogovor

Prednovoletno
srečanje

Med prednostnimi nalogami je postavitev otroškega igrišča in prostor za družabna srečanja v športnem parku
v Britofu.
Manjša dela ostajajo glede odstranitve talnih
grbin (po domače ležečih policajev) in postavitev manjkajočih znakov za prepovedano parkiranje z možnostjo odstranitve nepravilno parkiranih vozil s pajkom.
Zavzeli se bomo tudi za razširitev glavnega
nogometnega igrišča zaradi licenciranja igrišča, ker Nogometna zveza Slovenije ne da licence na obstoječe igrišče, ker je preozko.”
Kako boste uveljavili predloge pri občinskem vodstvu?
”Stopili bomo v kontakt z županom, ki poudarja, da se bo zavzel za enakomeren razvoj
krajevnih skupnosti, ter vodstvom občinske
uprave. Upam, da bodo imeli dovolj posluha za
naše projekte, v nasprotnem primeru bomo
težko naredili kak večji premik na bolje.”

Krajanke in krajane vabimo
na prednovoletno srečanje
ob smrekci
v petek, 17. decembra,
ob 17.30
pred domom krajanov
v Britofu.
Svet KS Britof-Orehovlje

V kakšnem položaju so primestne krajevne skupnosti?
”Menim, da bi morali v občinski upravi, kar
se tiče vseh krajevnih skupnosti, narediti določeno analizo. Mestne krajevne skupnosti imajo več ali manj zgrajeno vso infrastrukturo, kar
se tiče primestnih in vaških krajevnih skupnosti, je veliko kar na plečih krajevnih skupnosti.
Dejstvo pa je, da se z dobro infrastrukturo izboljša življenjski standard krajanov.
Apeliram tudi na strpnost in razumevanje
krajank in krajanov, ker bomo v Svetu krajevne skupnosti težko ustregli prav vsem željam,
če bi še tako radi. Zagotavljam pa, da ne bomo
delali nobenih razlik med društvi in klubi, ki bi
na splošno morali med seboj bolje in več sodelovati.”
Suzana P. Kovačič / Foto: Tina Dokl

Nakup koledarja je plemenita poteza
Polepšajte vaš dom s koledarjem 2011 s fotografijami poklicnih
gasilcev Gasilsko reševalne službe Kranj in postavni fantje bodo
”varovali” vaš dom kar celo leto!
Cena koledarja je le 10 EUR. Celoten izkupiček od prodaje gre v
humanitarne namene. Z nakupom koledarja boste zadovoljni vi, pa
še pomagali boste.
Koledar lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4 v
Kranju, ga naročite po tel.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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Ljudje in dogodki

Pustili smo trdne temelje
Vsem prebivalkam in prebivalcem Krajevne
skupnosti Britof-Orehovlje se zahvaljujem za
kar štirinajst let podpore pri vodenju krajevne
skupnosti. Zagotavljam vam, da je Svet krajevne skupnosti v celotni sestavi vedno naredil
največ, kar se je v danih okoliščinah in glede
na sredstva, ki smo jih dobili od Mestne občine Kranj, dalo narediti.
Sprehodil bi se skozi nekaj projektov, ki smo
jih uspešno izvedli: asfaltiranje ceste v Britofu
mimo Špeharja, postavitev javne razsvetljave v
starem jedru Britofa in še v nekaterih drugih
ulicah, postavitev pločnika od križišča v Britofu proti Vogam, kar je bil izredno zahteven
projekt zaradi pridobivanja soglasij, ker je cesta državna. Zahvalil bi se vsem, ki ste odstopili zemljo za gradnjo pločnika od križišča v
Britofu do šole po desni strani. Postavili smo
ograjo na dvomostovju v Britofu, pa oglasne
table ob avtobusnih postajah in na drugih mestih, se zavzeli za obnovo stare kanalizacije in
tudi za to, da se je znova vzpostavil promet na
južnem delu Britofa ob avtocesti. Na novo je
asfaltirana cesta od Bajžlja do podružnične
cerkve, preplastili sta se cesti mimo Pičmana,
mimo Žiberta in še bi lahko našteval ... Rad bi
poudaril, da je v krajevni skupnosti veliko
organizacijskega dela in usklajevanj, ki pa se
navzven ne vidijo.
Zelo velik projekt je bila obnova doma krajanov v zadnjem mandatu, ob tej priložnosti bi se
Mestni občini Kranj zahvalil za precejšnjo fi-

Dejan Kotar / Foto: Tina Dokl
nančno pomoč, saj so za obnovo namenili približno 100 tisoč evrov. Upam, da bo v tem
mandatu stekla dokončna prenova (fasada
doma in parkirišče). Odkupili smo zemljišče
za razvoj športnega parka ob nogometnem
igrišču, velik del sredstev je bil namenjen tudi
dodatnemu nogometnemu igrišču z umetno
travo.
Velika pridobitev za kraj so bili novi bronasti
zvonovi na cerkvi sv. Tomaža v Britofu. Projekt je uspel na pobudo ključarjev Matjaža Bogataja in Jožeta Kancilije ter še nekaterih posameznikov ter ob veliki podpori krajanov in donatorjev. Zahvala gre tudi gospodu Jerneju

Bizjaku za finančno pomoč oziroma izgradnjo
opornega zidu okoli cerkve. Na novo so prekrili tudi streho cerkve in naredili spomenik, na
katerem je stari železni zvon. Krajevna skupnost pa je poskrbela za javno razsvetljavo pred
cerkvijo.
V Svetu krajevne skupnosti smo bili skozi
vse mandate zelo ponosni na organizacijo dedka Mraza, ki sta ga začela Metka in Janez
Zabret, nadaljevala Alenka in Dejan Kotar, v
zadnjem mandatu pa je za to skrbela Andreja
Bajželj.
Še posebej v zadnjem mandatu so bili zelo
prizadevni vsi člani Sveta krajevne skupnosti
(Andreja Bajželj, Matjaž Bogataj, Tone Oblak,
Tomaž Pičman, Nace Sajovic, Nataša Lipar),
ki so imeli veliko podporo njihovih družinskih
članov. Naš zadnji mandat smo začeli z zelo
veliko vnemo tudi na področju zbliževanja krajank in krajanov; zelo je uspela podoknica pri
gospe Metki Žibert, poskušali smo obuditi tudi
krajevni praznik, vendar prebivalci krajevne
skupnosti do tega niso imeli prav posebnega
posluha. Uspela sta projekta postavitve novoletnega drevesa in prednovoletni koncert v cerkvi sv. Tomaža v Britofu.
V krajevni skupnosti so zelo dejavna društva, klubi, organizacije (gasilsko društvo, nogometni klub, društvo upokojencev, Rdeči
križ, čebelarsko društvo). Lahko rečem, da
smo z vsemi predsedniki in člani v vseh teh letih korektno sodelovali.
V veselje in ponos mi je bilo delati v Krajevni skupnosti Britof-Orehovlje, predvsem pa sodelovati s člani Sveta krajevne skupnosti, ki so
me spremljali vseh štirinajst let. Želim si, da bi
nasledniki peljali projekte naprej vsaj tako, če
ne bolje. Novim članom Sveta krajevne skupnosti želim uspešno delo, krajankam in krajanom pa srečno, zdravo in zadovoljno novo leto
2011!
Hvala za zaupanje
Dejan Kotar

Prednovoletni koncert

BUČAN VILJEM ml. s.p., BRITOF 240 A, KRANJ

V nedeljo, 26. decembra, ob 18. uri
bo v cerkvi sv. Tomaža v Britofu
nastopila
tamburaška skupina
Folklornega društva Kranj.
Vabljeni! Prijetno bo!
Vstopnine ni.
Po prireditvi se boste ogreli s kuhanim vinom ali čajem.
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Svet KS Britof Orehovlje

Žal večina še nima kanalizacije
”Noben član Sveta krajevne skupnosti ne bo mogel sam ničesar narediti, če krajani ne bodo aktivno sodelovali.”
Albin Masten je dejaven v Krajevni skupnosti Britof-Orehovlje že od svojega sedemnajstega leta. ”Bil sem predsednik, kasneje tudi
tajnik Prostovoljnega gasilskega društva Britof, pa predsednik krajevne skupnosti ...,” je
povedal in dodal, da se je za vnovično kandidaturo odločil bolj zaradi prigovarjanja sedanjega predsednika krajevne skupnosti Franca
Globočnika: ”Toliko sem v vseh teh letih že
spoznal, da Svet krajevne skupnosti ne more
narediti kaj dosti, če tudi ostali prebivalci niso
za to. Le kaj boš naredil, če se soseda ne moreta sporazumeti za mejo in se kar naprej kregata? Sedem nas je izvoljenih za to, da sicer
poskušamo povezovati ljudi med seboj, a moramo imeti podporo ostalih.”
Krajevna skupnost Britof-Orehovlje je primestna krajevna skupnost, ki se širi, zato se
ljudje med seboj vse manj poznajo, kot je poudaril Albin Masten: ”Še posebej novo priseljeni, na primer v Vogah, se ne vključujejo v kraj.
A kako in kje bi se sploh lahko, saj nimamo

dvorane, nimamo enega skupnega prostora.”
Mastena trenutno najbolj skrbi to, da po celi
krajevni skupnosti še ni kanalizacije, čeprav
prebivalci plačujejo tako kanalščino kot strošek praznjenja in odvoza iz greznic.
Albin Masten je rojen na Gorenji Savi, leta
1940 so se z družino preselili v Britof, ker je
bila tu cenejša najemnina za stanovanje. Ostal
je v Britofu, za trgovino je začel leta 1964
zidati hišo, v katero so se vselili 1967. Vse
do upokojitve je delal v Gorenjskem tisku.
”Najbolj me veselita kolesarjenje in kegljanje.
Odkar sem v penzijonu, prekolesarim v povprečju 6000 kilometrov na leto. Večinoma kolesarim sam, se pa pridružim tudi kolesarki sekciji pri Društvu upokojencev Britof-Predoslje, že
zaradi druženja. Kegljam pri Johanci, tudi pri
sekciji Društva upokojencev Britof-Predoslje.”
Sogovornik je še enkrat poudaril: ”Noben
član Sveta krajevne skupnosti ne bo mogel
sam ničesar naredili, če krajani ne bodo aktivno sodelovali.” Suzana P. Kovačič

Albin Masten / Foto: Tina Dokl

Pogrešam kulturni dom
”Gradnjo kulturnega doma bi lahko umestili v zazidalni
načrt Britof-jug, z dobro pripravljenim projektom pa kandidirali
tudi za evropski denar.”
Rok Sajovic se je pridružil listi kandidatov
za člane Sveta krajevne skupnosti Britof-Orehovlje zaradi številnih idej, ki jih ima, kot je
poudaril: ”Nekaj jih lahko naštejem: ureditev
kanalizacije, cest ter pločnikov, kjer jih še ni,
pa bi morali že biti. V krajevni skupnosti ni
enega večjega skupnega prostora za druženje.
Obstaja sicer manjša dvorana v gasilskem
domu, vendar to ni tisto pravo. Res pogrešam
kulturni dom; umestili bi ga lahko v zazidalni
načrt Britof-jug; občinski proračun vsem predlogom ne more ugoditi, s pravilno zastavljenim in pripravljenim projektom pa bi lahko
kandidirali tudi za evropska sredstva. H kul-

turnemu domu bi se lahko priključil vrtec in
ostala dodatna ponudba za krajanke in krajane,
kot so lekarna, pošta, banka. Za naš mandat
torej več kot preveč dela.”
Sogovornik je doma iz starega dela Britofa,
zaposlen je v družinskem podjetju Pajk, kjer se
ukvarjajo z gradbeništvom. ”Moje največje
veselje je delo, zato kakšnih drugih hobijev nimam,” je povedal Rok Sajovic, ki se z vsemi
člani Sveta krajevne skupnosti Britof-Orehovlje pozna že od prej. ”Seveda si želim, da bi
dobro sodelovali. Trenutno se še dogovarjamo, na kakšen način bomo čim bolj uspešno
delali.” Suzana P. Kovačič

Vomi, d. o. o., Kranj
Britof 180,
4000 Kranj

prodaja:
04/23 42 600
servis:
04/23 42 601

www.vomberger.com

Rok Sajovic / Foto: Tina Dokl

prodaja ■ montaža ■ servis
telefonske centrale
■ pasivna, aktivna mrežna oprema
■ strukturirano ožičenje UTP, FTP
■ elektro inštalacije
■
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Svet KS Britof Orehovlje

Dela veliko, denarja bolj malo
”Ko se pogovarjam s krajani, kaj vse bi bilo dobro postoriti
v krajevni skupnosti, je toliko različnih mnenj, da bi na listi pričakoval najmanj sto imen.”
Rudi Sedlar je odločitev, da bo kandidiral
za člana Sveta Krajevne skupnosti BritofOrehovlje, utemeljil: ”Imel sem veliko podporo krajanov, ki so me v to prepričali. Zares
pa je škoda, da nas je bilo na listi za člane
Sveta krajevne skupnosti samo sedem! Ko se
namreč pogovarjam s krajani, kaj vse bi bilo
dobro postoriti v krajevni skupnosti, je toliko
različnih mnenj, da bi na listi pričakoval najmanj sto imen. Na koncu se izkaže, da je nekaj govoriti, nekaj povsem drugega pa prostovoljno delati za kraj. Dela je veliko, denarja v
blagajni pa bolj malo. Bomo videli, kako radodaren bo do naše krajevne skupnosti občinski proračun in kako nam bo naklonjen novi
župan.” Obenem je poudaril, da z novim proračunskim obdobjem sredstva dobijo šele
marca 2011, do tedaj pa bodo morali razpolagati s tistim, kar so jim zapustili predhodniki,
z okoli tri tisoč evri.
Po poklicu je Rudi Sedlar obdelovalec kovin
in vzdrževalec strojev. Je domačin, stanuje v
najstarejšem delu Britofa pod gasilnim domom. Devetnajst let je bil zaposlen v Oljarici
v Britofu, po stečaju pa se je zaposlil v podjetju MPI v Britofu. Torej živi in dela v domačem kraju, s katerim ima še eno posebno
vez: ”Veliko prostega časa posvečam nogo-

metu, trideset let sem bil aktivni igralec, od
tega sem najdlje igral za Nogometni klub
Britof. Po končani karieri sem se vpisal na
Fakulteto za šport, smer nogometni trener, in
uspešno zaključil tretjo stopnjo šolanja. Sedaj
že šesto leto poskušam svoje znanje prenesti
na mlade nogometaše, sem trener ekipe U-10.
Največji ponos Nogometnega kluba Britof je
ekipa U-14, ki nastopa v prvi slovenski ligi;
tudi v tej ekipi delam z dvema predanima
trenerjema. Ker ekipa U-14 nastopa po celi
Sloveniji, glas o vasi Britof seže v deveto vas
po prepoznavnosti. Zelo ponosen sem na
enajstletnega sina Marka, ki gre, kot kaže, po
mojih stopinjah in je že šesto leto aktiven
igralec v ekipi U-12 pri Nogometnem klubu
Britof. Kot je še poudaril sogovornik, nogomet ni pomemben samo kot športno udejstvovanje, ampak otroke s tem, ko jim ponudijo
alternativo, potegnejo stran od ulice in sedenja pred računalnikom.
Pogovor zaključi tam, kjer ga je začel, z aktivnim delovanjem v Svetu Krajevne skupnosti
Britof-Orehovlje: ”Z malo potrpljenja, podpore krajanov, posluha Mestne občine Kranj in
velike želje nas, vseh vaščanov, mislim, da lahko
lepo vasico Britof pripeljemo v lepše čase.”
Suzana P. Kovačič

Rudi Sedlar / Foto: Tina Dokl

Optimizma ji ne zmanjka
Martina Prusnik je edina predstavnica ženskega spola v Svetu krajevne skupnosti
Britof-Orehovlje, poleg tega premore veliko mladostne svežine.
”To, da sem pristala na kandidaturo v Svet
krajevne skupnosti, je izziv zame. Že celo
življenje živim v Britofu in kar opažam,
mladina se nič več ne druži, nenazadnje se
nima kje. Včasih smo imeli vsaj urejene
parke, na primer pri trgovini in nad nogometnim igriščem, zdaj je to vse zapuščeno. Res
bi nekaj takega v smislu kulturnega zbirališča spet rada oživila,” je povedala Martina
Prusnik.
Ugotavlja, da tudi na splošno med krajani ni
nobene tesne povezanosti več: ”Vsak živi bolj
ali manj zase, namesto da bi se povezovali,
družili, spoznavali. Voge so novo naselje
in prav bi bilo, da bi se priseljene družine
spoznale z našo vaško tradicijo. Upam, da
bomo uspeli s kakšnim dobro obiskanim športnim dnevom oziroma dogodkom, verjetno se
bom v zvezi s tem povezala s katero od krajevnih skupnosti, ki ima s tem že bogate izkušnje.”
Martina Prusnik je univ. dipl. inž. tehnologije prometa, upa, da ji bo glede na pridobljeno izobrazbo in že nekaj delovnih
izkušenj uspelo tudi na kakem javnem razpisu
za projekte. ”Bolj široko želim zastaviti, da
ne bo občinski proračun edini vri financiranja krajevne skupnosti,” je poudarila in dodala,
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da so jo ostali člani Sveta krajevne skupnosti
že zadolžili za urejanje papirjev, pisanje zapisnikov ... In ker ima znanje tudi s področja
tehnologije prometa, je vprašanje, kako je s
prometno ureditvijo na območju krajevne
skupnosti. ”Kakšno luknjo na cestišču bo treba zakrpati, velik poudarek bo na javni
razsvetljavi, ki je v določenih predelih zelo
slaba. Pločniki nam še manjkajo, najbolj
kritičen je odsek od Johance do pekarne Mišmaš. Verjetno bo to kar prva stvar, za katero
se bom zelo zavzela. Ostalo je kar solidno,”
je povzela Martina Prusnik, ki je bila zelo
dejavna že v študijskih letih; bila je vodja
mednarodne študentske pisarne, šla je na
študentsko izmenjavo na Švedsko, zdaj pa je
zaposlena v podjetju Habjan transport.
Martino domačini poznajo tudi pod imenom Mesarjeva Tinca, ime izhaja od njenega pradedka Korla, ki je v Britofu imel
mesarijo. In, kar je najbolj pomembno, optimizma ji pri nobenem delu ne zmanjka ...
Krajankam in krajanom pa sporoča, da če
imate kakršnekoli predloge, pripombe, pobude,
da ji lahko pišete na e-naslov martina.prusnik@
gmail.com ali jo pokličete po telefonu 040/872
665. Suzana P. Kovačič

Martina Prusnik / Foto: Tina Dokl

Svet KS Britof Orehovlje

V tem stoletju in brez interneta
”Za dobrobit celotne krajevne skupnosti bi rad, da se končno pripelje optični kabel in da krajanke in krajani
v 21. stoletju dobimo internet. Tako blizu mesta smo, pa nimamo interneta!”
Vinko Gregorin je imel za kandidaturo v
Svet Krajevne skupnosti Britof-Orehovlje poseben interes. ”Zazidalni načrt Britof-jug
predvideva gradnjo nove stanovanjske soseske,
mislim, da so v načrtu vrstne hiše, kar ni tako
velik problem. Velik problem pa je, ker se bo
po obstoječih načrtih novo naselje navezovalo
na dve lokalni ulici, ki sta tako ozki, da se dve
vozili ne moreta srečati; dobesedno nam hočejo speljati ceste po dvoriščih. Že nekaj let se v
naselju borimo proti temu in ne dobimo konkretnih odgovorov. Dvorišča smo prebivalci
sami asfaltirali, cesto sami naredili. Želimo, da
se novo naselje Britof-jug priključi na obstoječe cesto Britof-Visoko in ni treba, da nam
uničujejo naselje, v katerem bi se nam s tem
življenje poslabšalo za sto odstotkov. Zdaj
imamo mir, celo kanalizacijo in plin imamo,”
je povedal Vinko Gregorin in poudaril, da je

vendarle treba upoštevati tudi dejstvo, da novogradnje umeščajo v staro vaško naselje.
”Za dobrobit celotne krajevne skupnosti, ne
samo našega naselja pa bi rad, da se končno
pripelje optični kabel in da krajanke in krajani
v 21. stoletju dobimo internet. Tako blizu mesta smo, pa nimamo interneta! Poleg tega bo
treba urediti še nekaj cestišč in namestiti javno
razsvetljavo, kjer je še ni. S pokojnim Janezom
Bukovcem sva sama napeljala javno razsvetljavo do najinih hiš,” je ponazoril sogovornik.
Vinko Gregorin je po rodu iz cerkljanske občine, iz vasi Glinje. ”Veliko let sem delal v
Nemčiji, ko pa sem se v začetku sedemdesetih
let vrnil, sem iskal parcele, primerne za družino; da so torej v bližini trgovine, šola, delovno
mesto. Kupil sem parcelo v Britofu, na kateri
pa ni bilo niti komunalne ureditve; še vodo
sem sam napeljal. Štirideset let je, kar sem v
Vinko Gregorin / Foto: Tina Dokl

Recesija udarila po žepu
”Veliko se da narediti že samo z dobro voljo, na primer redki so,
ki pobirajo kakce za svojimi hišnimi ljubljenčki. Smetnjaki so na cestah,
na pločnikih, namesto ob hišah, za živimi mejami ...”
Ivana Marna so že nekajkrat vabili v Svet
krajevne skupnosti, vendar je bil dejaven (in je
še vedno) tudi na drugih področjih, na primer
pri Zvezi šoferjev in avtomehanikov Kranj,
zdaj je član Zveze šoferjev in avtomehanikov
Žiri. Bil je tudi član Krajevne organizacije
Rdečega križa Britof in dolgoletni krvodajalec; kri je daroval 45-krat. Pri Prostovoljnem
gasilskem društvu Britof je dejaven pri veteranih. Vendarle se je omehčal in pred njim je
štiriletni mandat člana Sveta krajevne skupnosti Britof-Orehovlje: ”Načrtov imamo veliko, žal je še vedno recesija in je treba varčevati na vsakem koraku. Vsi bomo morali biti
potrpežljivi, tako mi v Svetu KS, kot krajanke
in krajani. Zagotovo pa bomo opravljali dela,
ki so nujna, med prednostnimi nalogami je tudi
ureditev kanalizacije,” je dejal Ivan Marn.
Sogovornik je poudaril, da se da zelo veliko
narediti že samo z dobro voljo: ”Na primer, če
bi ljudje redno in v skladu s predpisi obrezovali živo mejo na zasebnih parcelah, ki mejijo
na cestišča in na druge javne površine. Smetnjake bi prebivalci lahko imeli ob hišah ali za
živo mejo, ne pa da so smetnjaki kar na cestah,
na pločnikih. To je res moteče in še videti ni
lepo; pravila so zapisana v občinskem odloku,
vendar se ga očitno drži bolj malo ljudi. Redki
so ljudje, ki pobirajo kakce za psi, tudi kak koš
za pasje iztrebke bi bil dobrodošel. Ko zapade
sneg, bi bili lahko bolj strpni in ne bi metali
snega iz domačih dvorišč na že splužene
pločnike in ceste,” je povedal.
Ivan Marn se je s Primskovega v Britof preselil
leta 1976; od tod izhaja njegova stara mama.

Britofu in danes se že počutim kot domačin,”
je povedal. Vse do upokojitve je delal kot modelar v kranjski Planiki. ”Nikoli nisem na
miru, vedno sem nekje v pogonu. Veselijo me
potovanja in sprehodi, tako tudi na sprehodih
po Britofu dobim kakšno idejo.”
Suzana P. Kovačič

Ivan Marn / Foto: Tina Dokl
”Kraj je prijeten za bivanje, vesel sem, da sem
kupil parcelo ob obvoznici, na vzhodnem delu
Britofa. Delovna leta je zapisal Pekarni Kranj,
najprej kot pek, potem poklicni šofer, varnostnik, nazadnje prometni tehnik. ”Z ženo greva
rada na sprehod, na kolo. Rad imam prijateljstvo,
pogovore, dobro druščino. Sem pa tja pa tudi kaj
preberem,” je povedal, svoja pričakovanja v
štiriletnem mandatu v Svetu krajevne skupnosti
pa sklenil z besedami: ”Rad pomagam, če le
lahko in kar znam. Upam, da bomo uspešno
sodelovali tudi s krajani in jim ustregli, kolikor
se bo le dalo.” Suzana P. Kovačič

Iztok Primožič s.p.
GSM: 041 629-416
Britof 127,
4000 KRANJ
telefon-fax: 04/20-42-285
telefon:
04/23-43-110
tiskarna.primozic@siol.net
VA Š K A R AG L A - 7

Izkoristite novo možnost
obveščanja
Prijavite se na obveščanje po e-pošti ali SMS sporočilih
Pravočasno in učinkovito obveščanje je še posebej pomembno v primerih, ko
je oskrba s pitno vodo motena. Do motene oskrbe s pitno vodo pride zaradi
okvar na javnem vodovodnem omrežju in v času posegov na omrežju, kot so
redno in izredno vzdrževanje, obnove, prevezave na omrežju. Zavedamo se,
da je trenutni sistem obveščanja pomanjkljiv, saj z objavami na radijskih postajah in naši spletni strani ne zajamemo vseh uporabnikov, pri katerih je oskrba
s pitno vodo v določenem času motena. Zato smo že nekaj časa iskali primerno rešitev, ki bo omogočala hitro in učinkovito obveščanje. Rešitev smo
našli v sodobnih komunikacijskih kanalih, v e-pošti in SMS
sporočilih. Sistem individualnega obveščanja je že v zaključni fazi, kar
pomeni, da ga moramo le še dopolniti z bazami uporabnikov, ki želite biti obveščeni po e-pošti in ali po SMS sporočilu. Vsa sporočila so brezplačna.
V začetni fazi boste obveščeni:
● o moteni oskrbi s pitno vodo v času načrtovanih del na javnem vodovodnem omrežju (sporočili vam bomo, kakšna dela se izvajajo in koliko časa
bo delo potekalo oz. bo oskrba s pitno vodo motena),
● o moteni oskrbi s pitno vodo v času okvar na javnem vodovodnem omrežju
(sporočili vam bomo predvideni čas odprave napake),
● o morebitni sanitarni neustreznosti vode (sporočili vam bomo razlog za
neustreznost pitne vode, čas, v katerem se morajo izvajati potrebni ukrepi,
kot je na primer prekuhavanje vode, in vam po odpravi napake poslali novo
sporočilo o preklicu neustreznosti pitne vode).

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

Pozivamo vas, da na naši spletni strani www.komunala-kranj.si
izpolnite obrazec ”Prijava na obvestila”. Vašo prijavo nam lahko
sporočite tudi po e-pošti na naslov info@komunala-kranj.si ali pisno
na naslov Komunala Kranj, d. o. o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.

V prijavi nam sporočite vaše osnovne podatke (ime in priimek ter naslov) ter
na kakšen način želite biti obveščeni: po e-pošti (navedite naslov vaše e-pošte)
in/ali SMS sporočilu (navedite vašo mobilno številko).
Če mesečno prejemate račun za komunalne storitve neposredno z naše strani,
prosimo pripišite številko kupca, ki je navedena v zgornjem desnem robu
računa za komunalne storitve.
Če račune za komunalne storitve prejemate preko upravnika, pa prosimo,
pripišite upravnika objekta, v katerem živite.
S pridobljenimi podatki bomo ravnali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov. Kadarkoli imate seveda možnost, da se odjavite iz sistema
individualnega obveščanja. Odjavo nam sporočite po e-pošti na naslov
info@komunala-kranj.si ali pisno na naslov Komunala Kranj, d. o. o., Ulica
Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.
Pričakujemo, da bomo sistem individualnega obveščanja začeli uporabljati v
prvih mesecih prihodnjega leta.
Glede na to, da gre za vzpostavitev novega sistema, se vam za morebitne
napake iskreno opravičujemo in vas prosimo za razumevanje. Vaši predlogi
in pripombe so dobrodošli na info@komunala-kranj.si.

Kako lahko tudi jaz varujem okolje?

Vsaka
privarevana
kapljica vode
nekaj pomeni.
x Preverim ali vodovodne pipe
dobro tesnijo.

x Vrt in travo zalivam z
deževnico.

x Pri pranju avtomobila uporabljam vodo iz vedra in gobo.

x Pri hitrem tuširanju porabim
veliko manj vode kot pri
kopanju v kadi.

x Med umivanjem zob zapiram
pipo.

x Ne pretiravam z uporabo
þistil.

x Pomivalni in pralni stroj vklopim le takrat, ko sta polna
posode oz. perila. ýe ne gre
drugaþe, koliþini perila prilagodim nivo vode (pralni stroji
omogoþajo nastavitev poloviþne koliþine vode) oziroma
izberem krajši program.

x Pri roþnem pomivanju posode, natoþim vodo v korito ali
skledo, pod tekoþo vodo jo
samo splakujem.

Loujem odpadke!
x Pomembno je, da so odpadki
pravilno loþeni že na izvoru,
torej v vsakem gospodinjstvu.
To je tudi pogoj, da se lahko
predelajo.

x Odpadno kovinsko, plastiþno,
papirno in sestavljeno embalažo odlagam direktno v svoj
zabojnik za odpadno embalažo (zeleni zabojnik z rumenim pokrovom). Pred odlaganjem embalažo izpraznim
in stisnem, da zmanjšam
volumen. S tem prihranim na
prostoru, sicer je zabojnik
prehitro poln.

x ýasopisni papir, revije, reklame in podobno odložim v
zabojnike za papir na ekološkem otoku. Revijam in prospektom odstranim folijo.

x Pri stekleni embalaži odstranim kovinski oziroma plastiþni pokrov. Stekleno embalažo
odložim v zabojnik za steklo,
kovinski oziroma plastiþni
pokrov pa v zabojnik za
plastenke in ploþevinke.

Odgovorno
ravnam
z nevarnimi
odpadki.
x Nevarnih odpadkov nikoli ne
odložim skupaj z ostalimi
odpadki v zabojnike.

x Nevarne odpadke odložim
loþeno. Pripeljem jih v zbirni
center za loþeno zbiranje
odpadkov ali pa jih oddam v
þasu akcije zbiranja nevarnih
odpadkov.

x Odpadnega motornega ali
jedilnega olja ne zlivam v
stranišþno školjko, odtoka ali
kanalizacijo.

x Doma odpadno jedilno olje
vlijem ali v plastenke ali v
steklenice oz. katerokoli
drugo primerno embalažo.

x Zavedam se nevarnosti nepravilnega odlaganja baterij,
þistil, kozmetike, zdravil,
barv, lakov, jedilnega in
motornega olja, akumulatorjev, kemikalij, pesticidov,
umetnih gnojil,...

x Vse veþje koliþine odpadkov
in kosovne odpadke
odpeljem v zbirni center.

Redno praznim
greznico.
x Upoštevam zakonsko doloþi-

Biološke
odpadke
odlagam loeno.
x Kompostiram na vrtu in tako
sam poskrbim za biološke
odpadke. Iz njih pridelam
naravno gnojilo za vrt.

x Ker nimam možnosti kompostiranja, biološke odpadke
odlagam v zabojnik za biološke odpadke. Komunala Kranj
zbrane odpadke odda predelovalcem.

Varujem z
energijo.
x Ugašam luþi.
x Izkljuþim aparate ko jih ne
uporabljam. Aparati tudi v
stanju pripravljenosti porabijo
veliko energije.

x Odloþam se za energijsko
varþne naprave.

x Namesto klasiþnih uporabim
varþne sijalke.

lo in greznico spraznim najmanj na vsake štiri leta. S
tem prepreþim onesnaževanje okolja.

x Praznjenje greznice naroþim
pri Komunali Kranj, saj je
podjetje pooblašþeno za
praznjenje greznic ter
prevzem in predelavo gošþ.

x Grezniþne gošþe vsebujejo
veliko okolju in zdravju škodljivih snovi, zato jo je prepovedano odvažati na javne ali
kmetijske površine.

Najboljši odpadek je
tisti, ki sploh ne
nastane.
x Izogibam se nepotrebni
embalaži.

x Izogibam se izdelkom za
enkratno uporabo.

x Izberem povratno embalažo.
x Hrane ne zavijam v odveþno
folijo ali papir. Uporabim
plastiþne posode.

x V trgovino se odpravim z
nakupovalno vreþko oz.
košaro.

x Podarim stvari,
ki jih ne
potrebujem veþ.

Odgovorno
nakupujem.
x Ne pretiravam, kupim le tisto,
kar potrebujemo.

x Kupujem okolju prijazne
izdelke, ki so narejeni iz
recikliranih materialov
oziroma se lahko predelajo.

x Izogibam se izdelkom, ki
vsebujejo nevarne snovi.

x Sem pozoren na ekološke
znake na embalaži izdelka. Ti
znaki oznaþujejo, da je izdelek prijazen do okolja.

x Izogibam se uporabi pršil v
dozah na potisni plin.

x Kupujem univerzalna
þistila. Izogibam se izdelkom,
namenjenih specifiþni
uporabi, saj je v njih veþja
þ
þja
koncentracija nevarnih snovi.

Društva

Radi smo v dobri družbi
Druženje, obiskovanje jubilantov in bolnih, pa tudi številne dejavnosti in izleti povezujejo
531 upokojencev v Društvo upokojencev Predoslje.
Povezani smo v društvo, ki je registrirano kot Društvo upokojencev
Predoslje, vanj pa smo vključeni
upokojenci iz vasi Britof, Orehovlje, Predoslje, Suha, nekaj pa še od
drugod. Trenutno imamo 531 članic
in članov. V iztekajočem letu je trinajst članic in članov iz naše sredine iztrgala smrt. Naša organizacija
je včlanjena v ZDUS-u in PZDU
Gorenjske. Zelo dobro sodelujemo
z vsemi organizacijami v naših krajevnih skupnostih in z obema krajevnima skupnostma.
Kot glavno nalogo smo si na upravnem odboru zadali, da veliko pozornosti posvetimo starejšim in bolnim. V letu, ki je že skoraj za nami,
smo že petnajstim našim članicam
in članom čestitali za okroglo 80letnico in sicer smo jih sedem počastili s tako imenovano podoknico,
ki jo zapojejo in zaigrajo Britofške
frajlice. Spomladi smo voščili in
zaželeli še veliko zdravja naši gospe
Poloni Bizovičar iz Predoselj, ki je
praznovala 90. rojstni dan. Upam,
da bom imela to prijetno dolžnost

tudi decembra, ko bo gospa Francka Žgolin iz Britofa imela 90.
rojstni dan. 9. januarja 2011 pa se
želimo srečati tudi z našo najstarejšo upokojenko, gospo Francko
Drempetič, ki bo praznovala 99.
rojstni dan.
Naša skrbna tajnica poskrbi, da
vsi starejši od 80 let in bolni za
rojstni dan prejmejo čestitko z najboljšimi željami. Prav tako smo za
starejše in bolne v mesecu septembru organizirali izlet, primeren za
njihove moči. Ogledali smo si cerkev na Ponikvi in rojstno hišo z muzejem Antona Martina Slomška. Ob
koncu leta jih obiščemo s skromnimi darili in prisrčnimi željami v novem letu. Če pa poverjenice ugotovijo, da je kdo potreben posebne pomoči, mu tudi pomagajo.

Naši upokojenci
so tudi pravi športniki
Kolesarji so najštevilčnejša sekcija in se zbirajo vsak teden vsaj
enkrat, včasih pa tudi dvakrat v

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

Čistilnica, pralnica in šivalnica Šengar
oprana in zlikana srajca - 1 €
■
■

■

hitro in kvalitetno čistimo vse vrste tekstilnih,
usnjenih in krznenih izdelkov, preproge, odeje
in merino posteljnino
vse storitve šivalnice
(krajšanje, ožanje, menjava zadrg in podlog ...)

■

parkirni prostor zagotovljen
BRITOF delavnica Britof 43
MEDVODE sprejemnica BC MERCATOR
KRANJ sprejemnica C. Staneta Žagarja 2
BLED sprejemnica Ljubljanska c. 26
VRHNIKA delavnica Cankarjev trg 1/b
LOGATEC sprejemnica Cankarjeva 12
LJ. - ŠENTVID delavnica Prušnikova 27
LJ. - ŠIŠKA šiviljska popravljalnica Vodnikova ulica
AERODROM BRNIK sprejemnica
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ŠENGAR d.o.o., Britof 43, Kranj

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Mariji Burgar iz Britofa smo šli voščit z glasbeno voščilnico za njen 80. rojstni
dan. Od leve: Jože Šipec, slavljenka Marija Burgar, Elica Šipec in s harmoniko
Slavka Pirc.
tednu; tako so prekolesarili skoraj
pol Slovenije. Ko pridejo hladnejši dnevi, kolesa pospravijo in hodijo na razne pohode. Organizirajo si tudi praznovanja rojstnih dni,
da se poveselijo in zaplešejo.
Naše članice in člani igrajo tudi
namizni tenis, pa ne samo za razvedrilo, ampak se udeležijo tekmovanj v organizaciji PZDU Gorenjske, na katerih dosegajo zelo
dobre rezultate. Ne zaostajajo niti
na državnih tekmovanjih.
Ponosni smo na naše balinarke
in balinarje. Po rezultatih na pokrajinskih in državnih tekmovanjih, na katerih predstavljajo naše
društvo, so v samem vrhu.
V zadnjem času se je povečalo
tudi zanimanje za kegljanje, kjer
se vsak torek zbiramo na kegljišču
Pri Johanci v Britofu.
Za bistritev uma imamo tudi šahiranje. Šahisti se zbirajo ob ponedeljkih popoldne v sobi društva
v Predosljah.
Članice se pridno razgibavajo ob
ponedeljkih zvečer v Osnovni šoli
v Predosljah pod vodstvom fizioterapevtke.
Ob torkih se v popoldanskem
času v sobi društva zbirajo ljubiteljice ročnih del, kjer ustvarjajo
prelepe izdelke s klekljanjem,
kvačkanjem in pletenjem.

Ker imamo zelo dobrega organizatorja izletov, smo letos imeli že
deset izletov z zelo velikim številom udeležencev. Poleg tega smo
bili štirikrat na krajših oddihih v
Madžarskih toplicah, na Dugem
otoku, na romanju v Medjugorju
in konec novembra v Bernardinu.
Zadovolji se vračamo. Poudariti
moram, da vse stroške za šport in
za izlete plača vsak sam, ker v
društvu ni sredstev za te namene.
Poleg vseh dejavnosti, ki sem jih
naštela, naše članice in člani radi
sodelujemo v vseh akcijah, ki se
dogajajo v našem kraju. Spomladi
smo se v zelo velikem številu udeležili akcije Očistimo Slovenijo.
Aktivni smo bili pri menjavi cerkvenih zvonov v Britofu in Predosljah. Sodelovali smo pri izvedbi
Naaj dneva v Predosljah.
Zahvaljujem se vsem, ki ste s
svojim prostovoljnim delom pripomogli pri realizaciji naših programov. Vabim vse upokojence,
da se nam pridružite, kajti z novimi idejami in predlogi bo naše
delo boljše.
Ob koncu leta pa želim vsem
krajanom KS Britof-Orehovlje,
posebno pa našim članicam in članom, zdravo, srečno in zadovoljno
leto 2011.
Elica Šipec,
predsednica DU Predoslje

Društva

Pomagali smo tudi poplavljencem
V naši organizaciji Rdečega križa Britof-Orehovlje imamo 827 članov, ki pomagajo s članarino in takrat,
ko so ljudje v stiski, še posebej sedaj, ko imamo v naši mali Sloveniji kar nekaj težav.
smo veliko srečo, ko je član Rdečega križa Marko Ziherl iz Orehovelj podaril prevoz vseh stvari.
Ves material smo odpeljali v Občino Dobrepolje in sicer v tri vasi:
Podtabor, Straža in Kompolje. 4.
oktobra smo naložili tovornjak in
šofer Marko Ziherl in tajnica Rdečega križa Metka Žibert sva s tovornjakom odpeljala ves material
v občino Dobrepolje. Ljudje, ki so
naju že pričakovali, so bili zelo
veseli podarjenih izdelkov ter so
se zahvaljevali s solznimi očmi.
Del sredstev smo nakazali poplavljencu v kraju Kostanjevica
na Krki. Njemu je voda odplavila
vse in je bil res v hudi stiski.
Hvala vsem, ki ste pomagali tem
ubogim ljudem. Ponosni smo, da
imamo v Britofu in Orehovljah
toliko dobrih ljudi.
Ob koncu leta obdarimo vse starejše člane in bolne. V Domu starejših občanov v Preddvoru imamo tri člane, v Naklem eno članico in v Kranju eno članico. Pred
prazniki jih bomo obiskali, saj se
obiska zmeraj razveselijo.
Za socialno ogrožene družine
imamo seznam na Območnem
združenju Rdečega križa Kranj.
Tam dobijo pakete, ki jim vsaj
delno nadomestijo pomanjkanje,
saj se tudi med nami najdejo družine v težkih materialnih okoliščinah. Sodelovanje z Območnim
združenjem Rdečega križa Kranj
je zelo pomembno za družine v
stiski.
Letos bomo 9. decembra povabili na srečanje vse starejše nad
80. let.
Člani upravnega odbora se zahvaljujemo vsem, ki pomagate,
saj z dobro voljo in razumevanjem osrečimo vsaj nekaj ljudi, ki
so v stiski.
Vsem krajanom Britofa in Orehovelj želimo lep in miren božič
ter veliko zdravja, sreče in razumevanja v letu 2011.
Metka Žibert,
tajnica KO Rdečega križa
Britof-Orehovlje

Metka Žibert / Foto: Tina Dokl

Alto plus
Britof 135, Kranj
Tel.: 0590/34 000
Fax: 0590/34 001
e-pošta: info@demaco.si
www.demaco.si

popravilo vseh vrst
telefonov
● dodatna oprema za
GSM aparate
● PC servis
●

Alto plus d.o.o., Velesovo 90, Cerklje na Gorenjskem

Naš upravni odbor vodi predsednik Anton Tomažič. V odboru je
deset poverjenic, ki s prostovoljnim delom veliko pomagajo - pobirajo članarino, pridobivajo krvodajalce ter obiskujejo starejše in
bolne. Njihovo delo ni enostavno
in zavedati se moramo, da uporabijo svoj prosti čas za humanitarno dejavnost.
V letu 2010 je 65 krvodajalcev
darovalo kri - tekočino, ki se lahko podari samo s strani krvodajalca. Letos so dobili priznanja za
darovano kri in plazmo naslednji
krvodajalci: za 25-krat darovano
kri in plazmo Jure Kern, za 30krat Cvetka Čater in Ančka Lebar
ter za 35-krat darovano kri in
plazmo Uršula Zupan.
V letu, ki se izteka, smo dvakrat
organizirali meritve krvnega tlaka, holesterola in sladkorja v krvi.
To bomo organizirali v letu 2011
in sicer aprila in oktobra. O tem
vas bomo obveščali z letaki in v
časopisu Gorenjski glas, ki nam
zmeraj stoji ob strani.
V letu 2010 smo na Debeli rtič
poslali na oddih težko invalidno
osebo. Otroci socialno ogroženih
družin so bili preko Območnega
združenja Rdečega križa Kranj na
počitnicah na Debelem rtiču.
Konec septembra 2010 smo se
na seji odbora odločili in tudi
sprejeli sklep, da pomagamo poplavljencem, ki so v veliki stiski.
Že prvi dan oktobra smo se odločili za pomoč tistim, ki jim je
voda naredila veliko škodo. Navedenega dne smo začeli zbirati oblačila, posteljnino, čevlje, hrano,
sredstva, otroška oblačila in igrače. Krajani pa so nam podarili še
vrsto drugih stvari, tudi posteljo
in jogije. Član Rdečega križa nam
je podaril celo 600 kg moke, drugi pa 300 kg krompirja in 50 kg
čebule. Za sredstva, ki smo jih
dobili, smo kupili prešite odeje,
blazine in rjuhe in 15 parov škornjev. Podarjenih izdelkov je bilo
toliko, da smo že premišljevali,
kako bomo to odpeljali. Imeli pa
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Med najhitrejšimi v občini
”Odzivni čas na intervencijah imamo odličen,” je poudaril predsednik PGD Britof Anže Gomboc in izpostavil
tudi Fire Combat, tekmovanje, ki ga za prostovoljne gasilce organizirajo ravno na pobudo PGD Britof.

Vaja PGD Britof. Foto: Tina Dokl
”Glede pozivov in prihodov na
kraj intervencije smo med najhitrejšimi v kranjski občini. Če je
intervencija v Krajevnih skupnostih Britof-Orehovlje in Predoslje, pridemo na kraj kar skupaj s
poklicnimi gasilci,” je povedal
predsednik Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Britof Anže
Gomboc.
Veterani pri PGD Britof so se v
minulih letih kar sedemkrat zapovrstjo uvrstili na državno tekmovanje, letos pa so bili na srečanju veteranov Gorenjske, ki je potekalo na Kokrici, odlični tretji.
”Ideja in pobuda našega društva
je bila, da uvedemo tekmovanje
Fire Combat (to je gasilska disciplina) tudi za prostovoljne gasilce. Že vsa leta smo tudi organizatorji tega tekmovanja, poleg tega
smo še nekaterim drugim društvom v Sloveniji pomagali organizirati tekmovanje. Letos je bilo
tekmovanje junija pred Slogo v
Kranju, najboljša ekipa PGD Bri-

V garaži PGD Britof se vedno najde kakšno delo ... Foto: Tina Dokl
tof se je uvrstila na četrto mesto,
v skupnem seštevku pa smo bili v
prvi polovici. To tekmovanje je
bilo letos tudi prvič organizirano
kot Pokal Slovenije, ravno na pobudo PGD Britof, in kakšen
sponzor za v prihodnje bi nam še
kako prišel prav,” je povzel Anže
Gomboc.
Letos septembra so se udeležili
tudi tekmovanja v Kobaridu in
kot je dejal Anže Gomboc: ”Na
tekmovanju se je pokazala naša
dobra pripravljenost in usposobljenost. Pred tekmovanjem te
vrste ne veš, kakšna naloga te
čaka. Ko prideš tja, dobiš navodila, podobno, kot je na intervencijah. Udeležili smo se tudi tekmovanja šoferjev gasilskih vozil v
Preddvoru septembra letos in se,
tako kot večinoma v letošnjem
letu, uvrstili v prvo polovico po
doseženih rezultatih.”
”Za lanske božične praznike, ko
so bile poplave, je bila vsa naša
operativa gasilcev PGD Britof na

terenu, v izmenah kar 42 ur. Med
letom smo večkrat črpali tudi poplavljene kleti v Britofu, v jesenskih poplavah pa dva dni črpali
vodo na območju LjubljaneVič,” je še povedal predsednik
PGD Britof in dodal, da so med
drugim v začetku letošnjega leta
pomagali gasiti požar na kmečkem objektu v Predosljah.
Podmladek v PGD Britof je
zelo dobrodošel, več informacij o
tem, kako se lahko pridružite
prostovoljnim gasilcem v Britofu,
dobite
na
spletni
strani
www.gasilci-britof.si. Poveljnik
PGD Britof Rudi Gomboc je povedal, da imajo v PGD Britof trenutno okoli 130 članov in da število članov iz leta v leto raste:
”Popolnoma strokovno usposobljenih in tudi tehnično opremljenih gasilcev za akcijo je pa okrog
trideset. Kadrovsko smo eni najbolj usposobljenih operativnih
gasilcev v Gasilski zvezi Mestne
občine Kranj.”

Domačini,
lepo vabljeni
v našo dobro
založeno prodajalno.
Pridite in se prepričajte!

Pekarna Maček, Zoran Maček s.p.
Britof 99, 4000 Kranj
Telefon pekarna: 04/234 14 40
Fax: 04/234 14 41
Anže Gomboc
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Ob koncu leta bodo raznašali
koledar, priložili bodo tudi obrazce za dohodnino, s katerim bodo
prosili in nagovorili krajanke in
krajane, da 0,5 odstotka od dohodnine nakažejo PGD Britof.
”Za to se zahvaljujemo že vnaprej, že lani ste nam izkazali zelo
veliko podporo. Ta denar gre vedno za izobraževanje in za opremo,” je še dejal Rudi Gomboc in
poudaril, da so veseli kakršnihkoli prostovoljnih prispevkov.
Kot sta nazadnje poudarila še
oba sogovornika, dobro sodelujejo z vsemi društvi, ki delujejo na
območju Krajevne skupnosti
Britof-Orehovlje, pa tudi s Krajevnima skupnostma Britof-Orehovlje in Predoslje (letos so imeli
na čez požarno varovanje na
Naaaj dnevu v Predosljah). Pa
tudi v dvorani gasilskega doma se
vedno kaj dogaja, sta še dodala
sogovornika ...
Suzana P. Kovačič,
foto: Tina Dokl

V SLOGI JE MOČ!
Kmetijsko gozdarska zadruga, z.o.o.

Pred bližajočimi
se prazniki vam
nudimo veliko
izbiro dekoracij,
adventnih
venčkov,
novoletnih
okraskov, ...
Miklavž, Božiček in dedek Mraz
kupujejo tudi pri nas.

Razveselite prijatelje - podarite jim bon!

AKCIJA - igrače BRUDER -10%
Sobne lončnice,
okrasni lonci,
specialna
tekoča gnojila
za okrasne rastline

KMETIJSKA MEHANIZACIJA
traktorji, balirke, prikolice, ...
● hlevska oprema, ...
● olja, maziva, AKCIJA: zimsko
ČISTILO ZA VETROBRANSKA STEKLA

V mrazu poskrbimo za
zunanje ptice: krmilnice,
lojne pogače, sončnice, ...

●

ZOO PROGRAM:
hrana in oprema za
male živali

ODKUP LESA 031 648 016

CVETLIČARNA
Ponudba rezanega cvetja,
aranžmajev, darilni program
KVC Slogin vrt Kranj
Šuceva 27
T: 04 2014 960

KVC Sloga Naklo
Cesta na Okroglo 1/a
T: 04 5951 940

KTC Sloga Šenčur
Kranjska cesta 29
T: 04 2519 772

Odprto: od 7. - 19. ure, sobota od 7. - 13. ure

KGZ SLOGA KRANJ, Z.O.O., ŠUCEVA ULICA 27, KRANJ

V KVC SLOGIN VRT NAKLO

Društva

Najmlajši so temelj
prihodnosti nogometnega kluba
Ekipa U-14 NK Britof v prvi slovenski ligi, kadeti in mladinci v drugi slovenski ligi, člani v prvi gorenjski
ligi. Ponosni so tudi na množičnost mlajših selekcij.
”Čas je, da podamo bilanco našega trdega dela,” po treh letih in pol
vodenja Nogometnega kluba (NK) Britof je povedal Miroslav Matijaševič, predsednik Upravnega odbora NK Britof. Danes se ni lahko
spopadati z ambicioznimi cilji, kakršne si je novo vodstvo kluba zastavilo in jih v delu svojega mandata tudi trmasto in zvesto uresničevalo.
”Predvsem je težko zaradi gospodarske recesije ter njenih posledic. Lete pomembno vplivajo na delo kluba in so bile še toliko večje breme
zaradi velikih neporavnanih finančnih obveznosti, ki jih je sedanje vodstvo prevzelo iz preteklih let. Lahko bi rekli, da časi niso naklonjeni
športu, a mi menimo drugače. V ponos so nam naši mladi nogometni
upi. Njihova mladostna zagnanost je neprecenljiva. Naša ekipa U-14
igra v prvi slovenski ligi, kadeti in mladinci v drugi slovenski ligi, s
člani pa smo se uspeli prebiti iz druge v prvo gorenjsko ligo; v ozadju
teh uspehov pa številni mladi nogometaši pridno trenirajo in danes v
NK Britof uri svoje nogometne veščine že skoraj dvesto otrok,” je razložil Miroslav Matijaševič.
”Zavedamo se, da so odlična športna infrastruktura in dobri pogoji za
vadbo ključna osnova za delo in uspeh mladih športnikov. To je bil
temelj našega razmišljanja, ko smo prevzeli vodenje kluba. Novo igrišče
z umetno travo je bil torej izredno pomemben projekt, na katerem smo
gradili naše cilje, saj smo se zavedali, da takšnega pogona, kot je danes
v klubu, le eno travnato igrišče ne bo zdržalo. Vesel sem, da nam je uspelo; 15. oktobra letos smo uradno odprli igrišče z umetno travo, le
nekaj dni prej pa so ob njem zasvetile luči. Ob tem je bil temeljnega

STUDIO TANGO organizira
v Gasilskem domu v Britofu:
tečaje družabnega plesa za vse starosti
(za skupine, posameznike in posamezne pare)
tečaje posameznih plesov

Miroslav Matijaševič: ”Ozaveščanje športne kulture je naše poslanstvo.” / Foto: Tina Dokl
pomena posluh Mestne občine Kranj ter Fundacije za šport ter nekaj
sponzorjev, naložba je namreč stala kar 350 tisoč evrov. Danes lahko le
še ocenjujem, da je bil s tem narejen pomemben korak k dvigu športne
kulture, ne le v krajevni skupnosti Britof Orehovlje, temveč tudi regionalno. To je naš skupen uspeh in zmaga. Pomagali so nam športni
zanesenjaki, ki se jim tudi ob tej priložnosti zahvaljujem,” je dodal
Matijaševič.
Ambiciozni so tudi prihodnji cilji kluba, za katere sogovornik poudari:
”Pričakovanja so obdržati status v ligah, predvsem pa je naša želja, da
ponudimo igralcem pogoje, ki jim bodo omogočili igranje nogometa na
višji ravni. S tem namenom smo poleg novega, že omenjenega igrišča
okrepili tudi trenersko ekipo za najmlajše, kjer imamo letos prvič po
dva trenerja na selekcijo. Zavedamo se namreč, da najmlajši predstavljajo temelje in jedro prihodnosti našega kluba, zato njim posvečamo še
posebno pozornost. Z ND Triglav 2000 pa smo skupaj ustvarili tudi organizacijske temelje za Nogometno gorenjsko akademijo - NOGA, ki
vključuje nadarjene igralce iz Kranja in okolice. Želeli bi, da se k projektu priključita tudi ostala dva kranjska kluba (Sava in Kranj) in da v
Kranju s tem dejansko naredimo center za kaljenje mladih nogometašev
vse Gorenjske.” S. K.

tečaje ljubiteljske kitare za vse starosti
delavnice sproščanja
delavnice - KAKO SE UČIMO

SREČNO IN USPEŠNO
NOVO LETO 2011
STUDIO TANGO LIKAR in CO. d.n.o., UL. TUGA VIDMARJA 4, KRANJ

želimo vsem krajanom KS Britof-Orehovlje.

Splošne informacije:
GSM: 041 820 485
TRADICIJA IN POSLUH ZA POSAMEZNIKA
Člani so prvi začeli s treningom na umetni travi.
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Oglas

AVTO MOČNIK, d.o.o., KRANJ,
Britof 162, 4000 Kranj
tel.: 04/281 77 00, fax: 04/281 77 10

NOVI NISSAN JUKE

Nova vozila NISSAN,

MAZDA, FIAT
■

■

nakup brez pologa,
kredit do 8 let
leasing do 7 let

Rabljena vozila z
garancijo do 24 mesecev
■
nakup brez pologa,
kredit do 8 let
■
leasing

MLAD IN DRZEN.
ŽE OD

14.990€

Novi Nissan Juke s svojim
živahnim in mladostnim
karakterjem vsak dogodek
spremeni v nepozabno
zabavo. Njegov športni videz
in tehnološko dovršena
notranjost v vsakem
prebudita neustavljivo energijo,
ki je naravnost nalezljiva.

AVTO MOČNIK d. o. o., KRANJ
Kranj, Britof 162
tel.: 04 281 77 12
www.avtomocnik.si
Poraba goriva kombinirano (l/100km): 5,1 - 7,6. Emisije C02 (g/km): 134 - 175. Slika je simbolna. PooblašËeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Storitve za vaš avto:
■
rezervni deli za vozila

NISSAN, MAZDA, FIAT
■
■
■
■

avtomehanična dela
avtokleparska dela
avtoličarska dela
pnevmatike za vse vrste
vozil

Program prtljažnikov
in strešnih kovčkov THULE.
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ŠENK TRADE D.O.O.
Salon pohištva,
Celovška 280,
SI-1000 Ljubljana,
tel: +386-1-500-13-00,
fax: +386-1-500-13-08,
senk.salon@senk-trade.si

Proizvodnja,
Britof 23,
4000 Kranj,
tel: +386-4-204-20-64,
+386-4-204-23-58,
fax: +386-4-234-36-40,
e-mail: info@senk-trade.si

www.senk-trade.si

REGAL CARTESIA

Odprodaja eksponatov
Popusti do -70%

V Dvorjah Vas pričakujemo vsak dan od 7. do 19. ure (sobota od 8. do 12. ure),
v PE Britof pa od 9. do 12. ure in od 14. do 18. ure (sobota od 8. do 12. ure).
www.jakopina.si

