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Sestava Sveta Krajevne skupnosti (KS) Britof 
se je z novim mandatom 2018–2022 nekoliko 
spremenila, članom iz prejšnjega mandata sta se 
pridružila dva nova, Gregor Tomše in Janez Lo-
gar. Martina Prusnik, izvoljena v tretji mandat, 
želi in upa, da bodo vsi skupaj še naprej dobro so-

delovali in imeli skupno vizijo za naslednja štiri 
leta za vse generacije krajank in krajanov. Prav 
tako želi, da bodo seje Sveta KS vedno dobro 
obiskane, da bodo svetniki imeli konstruktivne 
predloge in da bodo zadeve vsebinsko tekle vsaj 
tako dobro kot v minulih mandatih. »Prednostni 
projekt mora ostati izgradnja kanalizacije, mor-
da nam končno uspe, da pridemo do priklopa 
na javno kanalizacijsko omrežje v letu 2019,« 
je poudarila Martina Prusnik, v razmislek pa 
omenila prihodnost oziroma smiselnost ekolo-
ških otokov, ob katerih so pogosto odpadki (tudi 
večji kosovni), ki tja zagotovo ne sodijo. S. K.

Želi si uspešnega sodelovanja še naprej
Martina Prusnik je bila izvoljena v tretji mandat Sveta Krajevne skupnosti Britof,  

v minulem je bila tudi njegova podpredsednica.

MartinaPrusnikinMarjetaRemic,starinovisvetnicivSvetuKSBritof,predslikozmotivomBritofa
(avtor:Štirn,1984)/Foto:TinaDokl

MartinaPrusnik:»VimenuSvetaKrajevne
skupnostiBritofseželimpoklonitispominu
nanedavnopreminulegačlanasvetav
mandatu2010–2014AlbinaMastena.
Svojcemizrekamoiskrenosožalje.«

»FrancuGlobočniku,dosedanjemu
predsednikuSvetaKSBritof,sevimenu
vsehsvetnicinsvetnikovzahvaljujemza
kvalitetno,konstruktivnosodelovanje,
zauspešnomentorstvo,zavsopomoč
indobrovoljotervztrajnostpriizvedbi
projektov.NovemusestavuSvetaKSBritof
paželimdobrosodelovanje,medsebojno
razumevanjeinvidnerezultate.«

Marjeta Remic ob vstopu v nov svetniški 
mandat želi, da se končno realizira že dolgo 
napovedana in obljubljena izgradnja kanali-
zacijskega omrežja. Njeno drugo veliko pri-
čakovanje za ta mandat pa je umestitev otro-
škega igrišča v športni park v Britofu, kjer so 
letos že postavili grbinasti poligon za navdu-
šence nad kolesi, rolkami, rolerji in drugimi 

rekviziti s kolesi, t. i. pump track. »Upam, 
da bomo krajevne skupnosti ponovno dobile 
več pristojnosti in tudi več sredstev,« je še 
poudarila Remičeva, ki se je za ponovno 
kandidaturo odločila, ker želi, da bi se tudi 
mlajši več aktivno vključevali v delovanje 
krajevne skupnosti in bi bile ideje, pobude, 
predlogi tudi slišani in realizirani. S. K.

Otroško igrišče v športni park v Britofu
Marjeta Remic je bila članica Sveta Krajevne skupnosti Britof že  
v mandatu 2014–2018, izvoljena je tudi v nov mandat 2018–2022. 

Sreča je
v majhnih stvareh,
toplih ljudeh,
v stisnjenih dlaneh.

Lepe božične praznike in srečno novo leto 2019 vsem  
krajankam in krajanom želimo članice in člani  
Sveta Krajevne skupnosti Britof!
V soboto, 8. decembra, ob 17. uri krajanke in krajane lepo vabimo na  
prižig lučk na novoletnem drevesu ob gasilskem domu v Britofu  
s pogostitvijo in spremljajočim programom. Novoletno drevo bodo 
postavili gasilci PGD Britof, za kar se jim najlepše zahvaljujemo.
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  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.

Kot prvo je Janez Logar poudaril nujnost pra-
vočasnih kandidatur za občinske in državne 
razpise, da ne bo zamujenih priložnosti. Od se-
stave novega sveta krajevne skupnosti pričaku-
je učinkovitost in konstruktivnost. Pravzaprav 
so priložnosti in izzivi za sodelovanje ravno 
v različnih profilih članstva; v svet krajevne 
skupnosti so izvoljeni mlajši in starejši, taki, ki 
razmišljajo bolj tradicionalno, in taki s sodob-
nejšimi pogledi. Logar si želi tudi uspešnega 
sodelovanja z društvi in med njimi, torej z ga-
silci, rdečim križem, upokojenci, čebelarskim 
društvom, nogometnim klubom, ŠD Rokce ... 
»Dolžni smo si pomagati in sodelovati.« Kot 
tudi dodaja sogovornik, gospodarska rast ne 
sme biti postavljena nekam na obrobje, ampak 
ima priložnosti za to po zgledu odličnih praks 
tudi Krajevna skupnost Britof. Želi si zato tudi 

uspešnega sodelovanja z investitorji v lokalni 
skupnosti. Med prednostne projekte Logar uvr-
šča še bolje urejen in razširjen športni park v 
Britofu z novo prostorsko ureditvijo, trajnostni 
razvoj tudi s pravilno in odgovorno uporabo 
ekoloških otokov, ki jih je treba postaviti na viš-
ji nivo, izgradnjo pločnika od Johance do Miš 
maša, predvsem pa izgubo slovesa spalnega na-
selja. »Pričakujem tudi dokončanje izgradnje 
kanalizacije, na kar krajevna skupnost nima 
direktnega vpliva. Zelo pomembno je dobro 
sodelovanje z Mestno občino Kranj. Ob obvoz-
nici v spodnjem delu Britofa, kjer so načrtovane 
novogradnje, pa je nujna temeljita študija cestne 
infrastrukture,« je še poudaril Logar, ki nima 
kritike na delovanje sveta krajevne skupnosti za 
nazaj, a poudarja, da je spekter proaktivnosti 
treba usmeriti v pravo smer za naprej ... S. K.

Ob novogradnjah je potrebna študija  
cestne infrastrukture

Janez Logar je dobil zaupanje volivk in volivcev, izvoljen je v Svet Krajevne  
skupnosti Britof v mandatu 2018–2022. 

Janez Logar / Foto: Tina Dokl

Anže Jelar se preživlja z nogometom. Igral je 
za nogometne klube Britof, Triglav, Domžale, 
zdaj pa že štiri leta igra v Avstriji, trenutno v Bo-
rovljah. »Ostajam pripaden NK Britof in samo 
še formalnost me loči od naziva predsednika 
tega kluba. Pri vodenju se mi bodo pridružili pri-
jatelji iz moje generacije, ki nekaj čutijo do NK 
Britof in nas že od mladih nog povezuje nogo-
met. Res si želimo, da se klub vrne na nogome-
tni zemljevid Slovenije, kakor je bilo v času, ko 

smo igrali zanj vsi bodoči člani klubske uprave, 
da se vrne podpora skupnosti, kar je izjemnega 
pomena, in da športni park zaživi. Tukaj nimam 
v mislih samo nogometa. Naš športni park ima 
še veliko prostora za napredek; ne vidim pri-
mernejšega prostora v Britofu, kjer bi se lahko 
družile vse generacije vsakodnevno, kot je ravno 
ta. Kot prvo se bom zavzemal za postavitev otro-
ških igral v športnem parku, stremeli pa bomo 
tudi k organizaciji čim več dogodkov, ki bodo 

bolj povezali ljudi v krajevni skupnosti, kot je 
Britofest – dan športa in zabave, ki smo ga letos 
prvič organizirali,« je še dejal Anže Jelar. S.K.

Čim več za šport  
in povezovanje skupnosti

Anže Jelar je novo ime v Svetu Krajevne skupnosti Britof. Kot pravi 
tudi bodoči predsednik Nogometnega kluba (NK) Britof, bi v domači 

krajevni skupnosti rad čim več naredil za šport in povezovanje skupnosti.

Anže Jelar / Foto: Tina Dokl
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Gregor Tomše je prepričan, da bi se dalo v 
Krajevni skupnosti Britof v prihodnosti bi-
stveno več narediti. Kot poudarja, to ni kritika 
delovanja nekdanjega sveta krajevne skupno-
sti, ampak bi se dalo predvsem z znanjem iz 
strukture delovanja občine še več pomagati in 
storiti. To znanje in izkušnje Tomše ima. Med 
prednostne naloge pa uvršča postavitev večje-

ga otroškega igrišča, pločnik od Johance do 
Miš maša, košarkarsko igrišče, glede na prise-
ljevanje v krajevno skupnost pobudo za širitev 
vrtca in osnovne šole v Predosljah. »Projekt iz-
gradnje kanalizacije je pripravljen, ker pa gre 
za skupni projekt Evropske unije in občine, je 
realizacija odvisna od tega, kdaj bodo evropska 
sredstva na voljo,« je še pojasnil. S.K.

Štejejo tudi njegove izkušnje
Gregor Tomše je nekdanji svetnik v kranjskem mestnem svetu in generalni 
sekretar Fundacije Vincenca Drakslerja. V Svet Krajevne skupnosti Britof 

vstopa z izkušnjami in znanjem iz strukture delovanja občine.

Gregor Tomše / Foto: Tina Dokl

Med prednostne naloge Urša Korošec uvršča 
postavitev otroškega igrišča v športnem parku 
v Britofu. A tudi ekologija, življenje v čistem 
okolju sta ji blizu, zato skupaj s somišljeniki in 
podporniki spomladi organizira čistilno akcijo. 
»Čistilno akcijo bomo organizirali tudi pri-
hodnje leto, predvsem si želim večje udeležbe 
krajanov. Letos so nam pomagali gasilci čistiti 

ob Kokri, pod mostom pri Vili Čira Čara. Člani 
Sekcije kolesarjev pri DU Britof - Predoslje so 
čistili po okoliških gozdovih. Želimo si, da bi 
bilo odpadkov manj,« je povzela. Od svetnikov 
v novem mandatu pričakuje veliko predlogov, 
predvsem pa nove energije in poziva tudi kraja-
ne, naj sodelujejo s pobudami, pišejo jim lahko 
tudi na e-naslov ks.britoforehovlje@gmail.com. 

Spomladi na čistilno akcijo  
Urša Korošec je drugič izvoljena v Svet KS Britof. Od nove sestave sveta  

v mandatu 2018–2022 pričakuje predvsem uspešno sodelovanje.

Urša Korošec / Foto: Tina Dokl

 
V gozdu se dogajajo  
neverjetne stvari: drevesa 
se sporazumevajo med 
seboj. Ljubeče skrbijo za 
svoj naraščaj in negujejo 
stare, betežne sosede. 
Drevesa imajo občutke, 
čustva in spomin. Zveni 
neverjetno? Gozdar 
Peter Wohlleben je v 
čudovite zgodbe o  
neslutenih zmožno-
stih dreves vključil 
tudi najnovejša znan-
stvena spoznanja in 
lastne izkušnje.
To je ljubezensko 
pismo gozdu.

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

www.gorenjskiglas.si
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Peter Wohlleben 

SKRIVNO ŽIVLJENJE DREVES

Kaj čutijo drevesa, kako se sporazumevajo – odkrivanje skritega sveta

V gozdu se dogajajo neverjetne stvari: drevesa se 

sporazumevajo med seboj. Ljubeče skrbijo za svoj 

naraščaj in negujejo stare, betežne sosede. Drevesa 

imajo občutke, čustva in spomin. Zveni neverjetno? 

Vseeno je res!

Gozd se številnim ljudem zdi pravljičen kraj, saj 

predstavlja mir, tišino in neokrnjeno naravo. Zna-

ni gozdar Peter Wohlleben nam odstira pogled v 

skrivno življenje dreves, ki bo marsikoga preseneti-

lo: drevesa imajo spomin, si izmenjujejo sporočila, 

občutijo bolečino, dobijo lahko celo sončne opekli-

ne in gube. Marsikatere vrste, na primer hrast, se 

sporazumevajo prek kemičnih snovi: ko neko drevo 

napadejo škodljivci, začne oddajati vonjave in vsa 

drevesa na obsežnem območju, ki prestrežejo to 

sporočilo, se oborožijo proti napadalcem, tako da  

v sebi v nekaj minutah nakopičijo posebne grenči-

ne, s katerimi jih odženejo.

Peter Wohlleben črpa iz več desetletij izkušenj kot 

gozdar in nam razkaže gozd s čisto drugačne plati. 

Osvetlil je somrak gozda in nam omogočil never-

jeten vpogled v skrivnostni univerzum. V čudovite 

zgodbe o neslutenih zmožnostih dreves je vključil 

tudi najnovejša znanstvena spoznanja in lastne iz-

kušnje. To je izčrpna in zanimiva knjiga o drevesih 

in gozdovih, ki nas uči občudovati čudeže v naravi.

PETER WOHLLEBEN

SKRIVNO 

ŽIVLJENJE 

DREVES
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Peter Wohlleben, rojen 1964, je že 

kot otrok želel postati okoljevarstvenik. 

Študiral je gozdarstvo in je bil več kot 

dvajset let uradnik na deželnem gozdnem 

gospodarstvu. Ker je želel uresničiti svoje 

ekološke sanje, je dal odpoved, tako da 

danes vodi okolju prijazno gozdarstvo na 

območju gorovja Eifel. Tam si prizadeva 

za obnovitev pragozdov. Je gost številnih 

televizijskih oddaj, pripravlja predavanja 

in seminarje, poleg tega je avtor številnih 

knjig, povezanih z gozdom in varovanjem 

narave. 

Gozd se številnim ljudem zdi pravljičen 

kraj, saj predstavlja mir, tišino in neokrnje-

no naravo. Znani gozdar Peter Wohlleben 

nam odstira pogled v skrivno življenje 

dreves, ki bo marsikoga presenetilo: 

drevesa imajo spomin, si izmenjujejo 

sporočila, občutijo bolečino, dobijo lahko 

celo sončne opekline in gube. Marsikatere 

vrste, na primer hrast, se sporazumevajo 

prek kemičnih snovi: ko neko drevo na-

padejo škodljivci, začne oddajati vonjave 

in vsa drevesa na obsežnem območju, 

ki prestrežejo to sporočilo, se oborožijo 

proti napadalcem, tako da v sebi v nekaj 

minutah nakopičijo posebne grenčine,  

s katerimi jih odženejo. 
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no naravo. Znani gozdar Peter Wohlleben 

nam odstira pogled v skrivno življenje 

dreves, ki bo marsikoga presenetilo: 

drevesa imajo spomin, si izmenjujejo 

sporočila, občutijo bolečino, dobijo lahko 

celo sončne opekline in gube. Marsikatere 

vrste, na primer hrast, se sporazumevajo 

prek kemičnih snovi: ko neko drevo na-

padejo škodljivci, začne oddajati vonjave 

in vsa drevesa na obsežnem območju, 

ki prestrežejo to sporočilo, se oborožijo 

proti napadalcem, tako da v sebi v nekaj 

minutah nakopičijo posebne grenčine,  

s katerimi jih odženejo. 

 
Peter Wohlleben črpa iz več desetletij 

izkušenj kot gozdar in nam razkaže gozd  

s čisto drugačne plati. To je izčrpna in 

zanimiva knjiga o drevesih in gozdovih,  

ki nas uči občudovati čudeže v naravi. 

Kaj čutijo drevesa, kako se  

sporazumevajo – odkrivanje  

skritega sveta

DRUGAČEN POGLED  

NA STARE PRIJATELJE

V gozdu se dogajajo neverjetne stvari: drevesa se 

sporazumevajo med seboj. Ljubeče skrbijo za svoj 

naraščaj in negujejo stare, betežne sosede. Drevesa 

imajo občutke, čustva in spomin. Zveni neverjetno? 

Vseeno je res!

Gozdar Peter Wohlleben je osvetlil somrak gozda 

in nam omogočil neverjeten vpogled v skrivnostni 

univerzum. V čudovite zgodbe o neslutenih 

zmožnostih dreves je vključil tudi najnovejša 

znanstvena spoznanja in lastne izkušnje. 

To je ljubezensko pismo gozdu. 

9 789616 893862

ISBN 978-961-6893-86-2          19,90€

NOVO iz založbe Narava

Peter Wohlleben, rojen 1964, je že kot 

otrok želel postati okoljevarstvenik. Študi-

ral je gozdarstvo in je bil več kot dvajset let 

uradnik na deželnem gozdnem gospodar-

stvu. Ker je želel uresničiti svoje ekološke 

sanje, je dal odpoved, tako da danes vodi 

okolju prijazno gozdarstvo na območju go-

rovja Eifel. Tam si prizadeva za obnovitev 

pragozdov. Je gost številnih televizijskih oddaj, pripravlja pre-

davanja in seminarje, poleg tega je avtor številnih knjig, pove-

zanih z gozdom in varovanjem narave.

O avtorju 

DRUGAČEN POGLED

NA STARE PRIJATELJE

To je ljubezensko  

pismo gozdu.

Založba Narava d.o.o., Britof 96a, 4000 Kranj • Naročila: tel.: 04-280-2000, prodaja@narava.si, www.narava.si
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Svet KS

VAŠKA RAGLA

Vlogo svetnika v krajevni skupnosti vidim 
predvsem v sodelovanju pri reševanju pere-
čih dogodkov v naši vasi, ki pa jih zagotovo 
ni malo, vsekakor pa v sodelovanju krajank 
in krajanov. Prostovoljstvo se ne meri v de-
narju in za marsikoga zato ni tako zanimivo.  
Najpomembnejše se mi zdi, da v vasi ohranjamo 
kulturno dediščino prednikov, da se s tem nekaj 
naredi za sam kraj. Mislim, da bi se dalo veliko 
več narediti, če bi bilo več pridnih rok. Razumem, 
da imamo vsi stisko s časom, vendar je včasih pri 
nekaterih to le izgovor. Kot svetnik v naši krajevni 
skupnosti sem deloval v letih od 2003 do 2011, 
predsednik je bil Dejan Kotar, ter v letih od 2014 
do 2018, ko je bil predsednik Franci Globočnik. 
Oba predsednika sta bila zelo aktivna, saj se je 
marsikaj izboljšalo ali celo nadgradilo. Sedaj je 
to moj četrti mandat. Bilo pa je tudi prijetno so-
delovati s člani v odboru krajevne skupnosti. Biti 
član tima, ki mu daješ svoj prispevek, je zahtevna 
naloga in hkrati privilegij.

Za ponovno kandidaturo svetnika sem se od-
ločil z namenom, da tudi sam prispevam svoj 
delež za boljšo urejenost vasi, želim pa si tudi 
veliko več složnosti v sami krajevni skupnosti. 
Danes je namreč značilno, da je med ljudmi 

premalo druženja in sodelovanja, prevladujeta 
pa odtujenost in egoizem. Če je le možno, vsa-
kemu mimoidočemu namenim nekaj prijaznih 
besed in nasmeh. Čut do sočloveka sem pode-
doval po starših, in če pomagaš, si notranje sre-
čen, pa še veselje narediš tistemu, ki potrebuje 
pomoč. Že moj pokojni oče je bil zelo delaven 

v krajevni skupnosti, bil je gasilec, čebelar … 
Tudi on je vedno videl delo, in kot pravijo, ja-
bolko ne pade daleč od drevesa.

Mojih pričakovanj in izboljšavi v krajev-
ni skupnosti je več. Največji zalogaj v tem 
mandatu bo izgradnja kanalizacije, da s tem 
preprečimo onesnaževanje vodnih virov in s 
tem tudi narave, obenem pa bi se uredili tudi 
pločniki in ceste. Tu bo pomembno vlogo odi-
grala občina kot investitor, krajevna skupnost 
in krajani. Zgraditi bo treba večje otroško igri-
šče v športnem parku. Še bolj bo treba poveza-
ti krajane med seboj, in sicer stari del Britofa z 
Vogami, obveščati krajane v zvezi z dogodki v 
krajevni skupnosti, dokončno vzpostaviti red 
glede ekoloških otokov v krajevni skupnosti, 
saj je sedanje stanje katastrofalno in nam še 
malo ni v ponos.

Na koncu pa se vsem krajankam in krajanom 
zahvaljujem za dosedanjo pomoč in sodelova-
nje. Voščim vam lepe božične praznike in vse 
dobro v letu, ki prihaja. 

V življenju ni odločilno imeti vedno prav, pač 
pa čim večkrat biti dober, saj ljudje le na ta na-
čin sprejemamo resnico. Resnica brez dobrote 
pa je neužitna. Matjaž Bogataj

Želim si več složnosti in sodelovanja
»Za ponovno kandidaturo svetnika sem se odločil z namenom, da tudi sam prispevam svoj delež za boljšo 

urejenost vasi, želim pa si tudi veliko več složnosti v sami krajevni skupnosti.« 

Matjaž Bogataj / Foto: Tina Dokl, arhiv  
Gorenjskega glasa
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Društva

VAŠKA RAGLA

»Vremenske razmere so bile primerno ugo-
dne za razvoj čebel in za nabiranje medu, cve-
tnega prahu ... Na našem področju je bilo toče-
nje medu za stacionarne čebelarje odvisno od 
moči čebeljih družin. Največ je bilo cvetlične-
ga in lipovega medu. Kostanjevega medu je bilo 
zelo malo. Glede na podatke po Sloveniji je bil 
leta 2018 donos medu na Gorenjskem dober,« je 
povedla Jakob Šink, predsednik Čebelarskega 
društva (ČD) Britof - Predoslje.

Za čebelarje člane društva so aprila organizi-
rali izlet na avstrijsko Koroško. »Potovali smo 
prek Jezerskega v Železno Kaplo, kjer so nas 
sprejeli domači čebelarji, ki imajo svoj čebe-
larski dom. Med čebelarji sta bila tudi njihov 
predsednik Jozi Hribar in prejšnji predsednik 
Mirko Cuderman, predsednik Sekcije za api-
terapijo Železne Kaple. Sprejela sta nas tudi 
domači župnik in župan Franc Jožef Smrtnik, 
član znanega kvinteta bratov Smrtnik. Župan 
nam je predstavil znamenitosti kraja in izzive 
slovenske manjšine. Sledil je ogled kraja Obir-
sko pri Železni Kapli in obisk čebelarskega 
mojstra Erika Ročnika, ki je na domu uredil 
čebelarski raj, se posvetil čebelarstvu in vzre-
ji matic domačih kranjskih čebel; čebelari s 
približno tristo čebeljimi družinami. Ogledali 
smo si tudi ekološko kmetijo Piroutz v Mlin-
čah. Lastnik kmetije Josef Piroutz je učitelj na 
kmetijski šoli, kjer poučuje tudi čebelarstvo. 
Pot smo nadaljevali v Tinje in si ogledali slo-
venski Katoliški dom prosvete Sodalitas z zna-
menitimi freskami patra Ivana Rupnika, med 
vračanjem pa še razgledni stolp ob Vrbskem 
jezeru blizu Celovca.«

Praznovanje svetovnega dne čebel
Glavno praznovanje prve obletnice svetovne-

ga dne čebel je bilo v nedeljo, 20. maja, na Bre-

znici pri Žirovnici. Udeležilo se ga je več kot 
deset tisoč čebelarjev in ljubiteljev čebel. Glav-
ni pokrovitelj je bil predsednik države Borut 
Pahor. Udeležili so se ga številni tuji predstav-
niki in organizatorji mednarodne čebelarske 
zveze in tudi čebelarji ČD Britof - Predoslje.

Naravoslovni dan na temo čebel
Učenci drugega razreda Osnovne šole Pre-

doslje Kranj so imeli 22. maja naravoslovni 
dan s temo Čebelar. S tem so obeležili svetovni 
dan čebel v našem okolju. Zgodaj zjutraj so se 
učenci odpravili do Kokrice, kjer jih je pričakal 

čebelar Jakob Šink. Razložil je, kako poteka ži-
vljenje v panju in kako čebelar skrbi za čebele. 
Učencem se je zdelo zanimivo, da je vse, kar 
čebele izdelajo v panju, za človeka koristno. Za 
zaključek je v šoli vsak učenec izdelal še draž-
goški kruhek. Čebelarji so zbrali nekaj vtisov 
učencev. »Bili smo pri čebelarju. Videli smo 
veliko čebel. Vse so nabirale cvetni prah. Nekaj 
čebel je umrlo. Matica je počivala. Videli smo 
suhi cvetni prah, ki ga lahko jeste. Je zelo zdrav. 
Je tudi različnih barv rjav, rumen … « je po-
vedala Eva. »Všeč mi je bilo, ker smo izvedeli 
nove stvari o čebelah,« je menila Neli. »Šli smo 
gledat čebele. Zelo je bilo zanimivo. Najboljše 

Pridne čebele in pridni čebelarji
Tudi čebelarji Čebelarskega društva Britof - Predoslje so se pridružili praznovanju prvega svetovnega dneva 

čebel. Čebelarsko društvo Britof - Predoslje ima 56 članov, ki vedo in širijo zavedanje, kako zelo pomembni sta 
skrb in ljubezen do čebel. 

Drugošolci iz Osnovne šole Predoslje Kranj so imeli 22. maja naravoslovni dan s temo Čebelar. Obiskali so čebelarja Jakoba Šinka. / Foto: arhiv ČD Britof - Predoslje 

Čebelarja Jakob Šink in Tone Tiringer iz ČD Britof - Predoslje / Foto: Tina Dokl
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je bilo, ko smo jedli piškote,« je povedal Jan. 
»Ogledat smo si šli čebele in čebelnjak. V roki 
sem imela trota. Bilo je veliko lepih čebel. Bilo 
je lepo,« pa je vtise strnila Brina.

Srečanje pri čebelarski lipi
»Na povabilo ČD Fran Lekmayer Preddvor 

smo se 30. junija udeležili prireditve in odkritja 
doprsnega kipa Frana Lekmayerja na vrtu ob 
graščini v Preddvoru. Tam so posajene v drevo-
redu lipe. Na povabilo istega društva smo se 25. 
novembra udeležili tudi 13. Srečanja pri čebe-
larski lipi. Zaradi slabega vremena je bilo sre-
čanje s kulturnim programom v tamkajšnjem 
kulturnem domu,« je povzel Jakob Šink.

Promocija čebeljih pridelkov
Tradicionalni slovenski zajtrk je bil 16. no-

vembra, ČD Britof - Predoslje je sodelovalo z 
vrtcem in šolami Predoslje, Kokrica, Primsko-
vo in Biba v Bitnjah. Šolam in vrtcem so dosta-
vili tudi zgibanke Čebelica, moja prijateljica, 
za osnovno šolo v Predosljah pa so preskrbeli 
simpatični kostum kranjske sivke in bralna 
kazala s podobo kranjske čebele za oba prva 
razreda.

Posvet in usposabljanja
Posveta ob dnevu shem višje kakovosti so se 

15. novembra v Vidergi udeležili štirje člani 
ČD Britof - Predoslje. »Cilj posveta je dvig oza-
veščenosti končnih uporabnikov in čebelarske 
stroke o pomenu in prednostih shem višje ka-
kovosti medu v Sloveniji; dvig števila certifi-
ciranih imetnikov shem kakovosti na ciljnem 

trgu in posledično povečanje tržnega deleža v 
okviru shem kakovosti in dvig povpraševanja 
in povečanje skupnih prihodkov iz prodaje 
medu iz shem kakovosti s prelepko Slovenski 
med ...« je pojasnil Šink in opozoril, da je v 
trgovskih centrih vedno več medu neznanega 
porekla, ki ni proizvod čebel, s čimer želijo se-
znaniti uporabnike.

V Okrepčevalnici Šprajcar so letos organi-
zirali več usposabljanj, kot je navedel Šink: 
»Imeli smo delavnico na temo dobre tehnolo-

ške prakse v čebelarstvu ter rejski program in 
osnovna izbira, predaval nam je Janez Markič, 
čebelarski mojster in terenski svetovalec. Imeli 
smo tudi delavnico sheme kakovosti in urejanje 
dokumentacije v čebelarstvu. Seznanili smo se 
še z novostmi na področju apiterapije pri nas in 
po svetu, predavatelj je bil Tomaž Pintar, teren-
ski svetovalec in apiterapevt. Ostalih izobra-
ževanj smo se udeleževali na drugih lokacijah 
v organizaciji sosednjih čebelarskih društev.« 

Suzana P. Kovačič

Člani ČD Britof - Predoslje in njihove boljše polovice pri čebelarskem domu ČD Železna Kapla. V sredi  
(čepi) župan Franc Jožef Smrtnik, ki je tudi član znanega pevskega kvarteta Bratje Smrtnik. / Foto: arhiv  
ČD Britof - Predoslje 

Hrbtenica center d.o.o. 
Britof 292, Kranj        

Delovni čas:
ponedeljek, sreda in petek 
od 12.30  do 17.30

torek in četrtek
od 10. do 13. ure

T: 041 906 836                   

Dr. Donald J. Hopkins
Specialist za bolečine v hrbtu, vratu, glavobole, vrtoglavico, 
išias v križu, ramenih, rokah, lopaticah, lumbago

HRBTENICA CENTER  
VAM ŽELI VESEL IN  
MIREN BOŽIČ TER SREČNO 
NOVO LETO!
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V Društvu upokojencev (DU) Britof - Pre-
doslje so letos prvič na pobudo predsednika 
društva Mirka Zelnika podelili priznanja naj-
zaslužnejšim članom. Dvanajstim so se zahva-
lili za njihov trud in prizadevanja 21. februarja 
na rednem zboru članstva. Od 16. do 18. marca 
pa je društvo po štirih letih premora na ogled 
postavilo čudovito razstavo ročnih del v dvora-
ni Kulturnega doma v Predosljah. Pravzaprav 
je letos 25 let od prve razstave »štrikaric«, kot 
so se tedaj imenovale, temelje njihovemu de-
lovanju pa je postavila Mija Artač. Danes se 
ljubitelji ročnih del povezujejo v društveno 
Sekcijo ročnih del in se srečujejo vsak torek. 
Kot je povedala vodja sekcije Vera Krč, neka-
teri ustvarjalci, katerih izdelki so bili prikazani 
na razstavi, na torkova srečanja ne prihajajo, a 
zato z vso vnemo delajo doma. 

Mirko Zelnik je omenil tudi dobro obiskano 
predavanje na temo demence, ki ga je društvo 
12. aprila pripravilo skupaj z Medgeneracijskim 
centrom Kranj. Srečanje gorenjskih upokojen-
cev je bilo letos v Moravčah 7. junija, udeležili 
so se ga tudi nekateri člani DU Britof - Predoslje. 
Odlično je bil pripravljen in obiskan literarni ve-
čer gorenjskih upokojencev, ki ga je 19. oktobra 
gostilo DU Britof - Predoslje v Kulturnem domu 
v Predosljah. »Sodelovalo je 22 upokojencev iz 
12 društev s svojo poezijo, proznimi deli ...« je 
povedal Zelnik. 

DU Britof - Predoslje ima številne aktiv-
nosti, s katerimi popestrijo življenje članom 
in jim polepšajo starost. »Veliko pozornosti 
namenjamo dejavnostim, s katerimi zagota-
vljamo ohranjanje zdravja članom. Zagotovo 
naj omenim rekreacijo; na voljo so nordijska 
hoja, aktivnosti pod imenom gibljiva starost, 

telovadba za ženske, kolesarjenje. Kolesarsko 
sezono smo letos zaključili s servisom koles, 
kolo pa v tem času zamenjali za hojo. Naši čla-
ni imajo na voljo tudi tekmovalne aktivnosti, 
kot so bovling, balinanje, namizni tenis. Letos 
smo prvič poskusili s prstometom na igrišču za 
prstomet v športnem parku v Britofu, ki nam 
ga je prijazno odstopilo ŠD Rokca. Prstomet 
želimo nadaljevati tudi prihodnje leto. Špor-
tno-rekreativnih dejavnosti imamo v društvu 
toliko, da se med tednom praktično vsak dan 
nekaj dogaja in še kakšno soboto kdaj nameni-
mo za pohod.« Pohodi so prav tako priljubljeni 
med člani, letošnje bodo sklenili 7. decembra s 
pohodom na Sv. Lovrenc nad Bašljem. Pod za-
gotavljanje ohranjanja zdravja in odpravljanje 
zdravstvenih težav bi letos prišteli tudi delavni-
co Klepetalnico, ki jo je 29. novembra za člane 
vodila Petra Nograšek iz Studia Petras.

Enkrat na mesec je organiziran turistični izlet, 
in kot je dejal Zelnik, je avtobus skoraj vedno 
poln. Večinoma so to enodnevni izleti z ogledi 
kulturno-zgodovinskih in naravnih znamenito-
sti, kakšen izlet je tudi večdnevni, letos so bili to 
izleti v Bosno, tradicionalni izlet na Dugi otok 
in obiranje mandarin v dolini reke Neretve. Ad-
ventni izlet pa bo 12. decembra v Salzburg. 

»Zelo pomembna je tudi skrb za naše najsta-
rejše člane in tiste, ki imajo bolezenske težave 
in se nam ne morejo pridružiti pri rednih de-
javnostih. Vsako leto jim pripravimo njim pri-
lagojen izlet, septembra smo bili na Jezerskem. 
Pred novim letom jih obdarujemo z darilci, ki 
jim jih prinesejo poverjenice na dom oziroma 
nekaterim v dom starejših, z njimi poklepetajo 
in jim zaželijo vse dobro,« je povedal predse-
dnik društva, ki je poudaril še eno pomembno 

področje društvenega udejstvovanja: kulturo. 
»Enkrat do dvakrat na leto si ogledamo pred-
stavo v letnem gledališču Studenec, če je mo-
žno, si v živo pogledamo snemanje televizijske 
oddaje Slovenski pozdrav pri Avseniku v Be-
gunjah, obiščemo Festival za tretje življenjsko 
obdobje v Cankarjevem domu v Ljubljani. Pri-
hodnje leto bomo v sodelovanju z Osnovno šolo 
Predoslje Kranj ponovno spuščali gregorčke po 
vodi ...« DU Britof - Predoslje dobro sodeluje s 
krajevnimi skupnostmi Britof in Predoslje in z 
društvi, ki delujejo na območju teh dveh kra-
jevnih skupnosti in širše. Letos so oživili tudi 
sodelovanje z DU Mošnje - Brezje - Ljubno.

Predsednik Mirko Zelnik v imenu DU Britof 
- Predoslje vošči krajankam in krajanom vesele 
božično-novoletne praznike in vse dobro v letu 
2019. Suzana P. Kovačič

Prvič so podelili priznanja 
najzaslužnejšim članom

V Društvu upokojencev Britof - Predoslje so letos prvič podelili priznanja najzaslužnejšim članom.  
Letos so pripravili dobro obiskano in lepo sprejeto razstavo ročnih del, svojim članom ponudili izbiro  
športno-rekreativnih dejavnosti, odkrivali lepote domovine in tujine na izletih, organizirali literarni  

večer gorenjskih upokojencev ... 

Razstava ročnih del je bila od 16. do 18. marca v dvorani Kulturnega doma v 
Predosljah.

Mirko Zelnik, predsednik DU Britof - Predoslje  
/ Foto: Tina Dokl

Literarni večer gorenjskih upokojencev, ki ga je gostilo DU Britof - Predoslje  
/ Foto: Tina Dokl
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Ljudje in dogodki

VAŠKA RAGLA

Tako smo se leta 2014 prvič dobili v Preddvo-
ru, kjer je izhodiščna točka za vzpon na Sveti 
Jakob. Ta pohod je navdušil vse nas in sklenili 
smo, da bo to postalo naša tradicija. Vsako leto 
Matjaž poskrbi za medalje, ki jo dobi prav vsak 
udeleženec, letos pa je bilo posebno leto, saj je 
bil to že naš peti pohod, zato je bilo poskrblje-
no tudi za pokal presenečenja. Pokal je doniral 
Jan Hudobivnik, lastnik avtoservisa in vulka-

nizerstva Hudo, ki rad podpira podobne akcije. 
Pripravljenih je bilo tudi pet kuvert, v katerih 
je bilo pet različnih možnosti: najštevilnejša 
družina na pohodu, najbolj oddaljena družina, 
najmlajši pohodnik, najstarejši pohodnik in 
samski bratranec oz. sestrična. Po naključnem 
vrstnem redu je bila izbrana možnost najstarej-
ši pohodnik in tako je pokal presenečenja dobil 
Damjan Kavčič.

Tudi družba je vsako leto številnejša, saj nas 
ima večina že družino, otroci so že najstniki, 
nekateri pa imamo tudi že vnuke. Tako se je 
letošnjega srečanja udeležilo 12 bratrancev in 
sestričen s svojimi družinami, vseh skupaj pa 
nas je bilo rekordnih 43. Zaradi različnih ob-
veznosti pa jih je manjkalo še osem. Nekatere 
so ustavile študijske obveznosti, druge bolezen, 
ena od sestričen pa že vrsto let pomaga revnim 
po svetu, trenutno svoje poslanstvo opravlja v 
Liberiji.

Na vrhu Sv. Jakoba je za presenečenje poskr-
bel Damjan, ki je postregel s svojimi domačimi 
namazi, za katere velja, da so vedno popolni in 
izjemno dobri. Vsak si je lahko privoščil tudi 
kakšen napitek v Francijevi koči. Tako so bili 
želodci polni, mi pa pripravljeni, da se spet pol-
ni novih moči vrnemo v dolino, v dom Marjana 
in Polone, kjer je vsako leto zadnja postojanka 
našega pohoda. Tudi tukaj je poskrbljeno za 
okusno in izdatno malico. Da je bilo vse tako, 
kot mora biti, pa je ženski del Bogatajevih po-
skrbel še za dobre domače sladice.

Naše srečanje se tako običajno zaključi s po-
govorom, petjem, predvsem pa z veliko dobre 
volje in mislijo na ponovno srečanje v priho-
dnjem letu. Damijana Bogataj

Bogatajevi bratranci in sestrične
Rodbina Bogataj šteje veliko članov, ki pa so se, kot je običajno, razšli po svojih poteh. Pred petimi leti  

pa se je trem bratrancem porodilo vprašanje, kako njihove poti spet združiti. 

Pred hišo Marjana in Polone, kjer zaključimo srečanje  / Foto: Anja Snedic

Pri Francijevi koči na Svetem Jakobu / Foto: Anja Snedic

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

GregorPrimožič,s.p.
GSM:041347346
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Društva

VAŠKA RAGLA

Leto so gasilke in gasilci PGD Britof začeli z volilnim občnim zborom. 
Za novega predsednika so izvolili Nika Zelnika, za novega poveljnika pa 
Anžeta Gomboca. Obenem so se zahvalili za prizadevanja dosedanje-
mu predsedniku Jožetu Tiringerju in dosedanjemu poveljniku Klemenu 
Sedlarju, oba ostajata še naprej aktivna člana društva. Kot je povedal 

Gomboc, so imeli v enem letu osemnajst intervencij, med drugim so no-
vembra sodelovali pri gašenju požara v proizvodnih prostorih livarne in 
orodjarne na Koroški cesti v Kranju ter pri odpravljanju posledic ujme na 
prizadetih območjih na Tržiškem. »Izvoze imamo v PGD Britof pod pet 
minut, kar je zelo dober čas, glede na to, da smo vsi prostovoljni gasilci,« 
je poudaril Gomboc.

Pomemben podatek je prav tako, da je 15 gasilcev PGD Britof letos 
opravilo tečaj za prve posredovalce. »Prvi posredovalci smo v tem pri-
meru gasilci, ki na podlagi aktiviranja zdravnika priskočimo na pomoč 
predvsem ob sumu na srčni zastoj. Pri srčnem zastoju čas igra ključno 
vlogo, saj z vsako minuto izgubimo približno deset odstotkov možnosti 
za preživetje, če nihče ne ukrepa. Služba nujne medicinske pomoči po 
klicu na 112 oceni, ali bomo na kraju, kjer je potrebna nujna pomoč, 
gasilci hitreje od njih, in nas v tem primeru aktivira,« je pojasnil Anže 
Gomboc, a hkrati opozoril, da teh 15 certificiranih gasilcev, prvih posre-
dovalcev, še nima vse ustrezne opreme za nujno medicinsko pomoč, upa-
jo in pričakujejo vsaj, da jo bodo dobili v prvi polovici prihodnjega leta. 

PGD Britof se je letos udeležilo več tekmovanj z gasilskim podmlad-
kom, je pa Anže Gomboc mentorstvo mladine predal Katji Gorjanc. 
Najmlajše so peljali na kakšen izlet, jim organizirali likovno delav-
nico ... »Gasilci še vedno vsako prvo soboto v mesecu od 10. do 12. 
ure zbiramo odpadni papir in karton, prinesete ga lahko na lokacijo 
gasilskega doma v Britofu. Akcija se je izkazala kot uspešna. Zbrani 
denar od oddanega papirja namenimo financiranju PGD Britof pa tudi 

za kakšno dobrodelno donacijo, na primer sredstva smo že namenili 
izletu Osnovne šole Predoslje Kranj,« je pojasnil Gomboc. 

Gasilke in gasilci PGD Britof so vedno pripravljeni pomagati, sodelu-
jejo tudi z ostalimi društvi na območju krajevne skupnosti in pri dogod-
ku prižiga lučk, ki bo letos v soboto, 8. decembra, ob 17. uri ob gasilskem 
domu v Britofu. Kot vsako leto so tudi za 2019 že pripravili koledar, ki 
ga bodo ponudili krajankam in krajanom, ki se jim ob tej priložnosti 
zahvaljujejo za vsak dar, za katerega obljubljajo, da ga bodo koristno 
uporabili za tekoče poslovanje društva. Suzana P. Kovačič

 Imajo petnajst certificiranih 
prvih posredovalcev

Letošnje leto je bilo za Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Britof volilno. Novi predsednik društva je  
Niko Zelnik, novi poveljnik pa Anže Gomboc. Gasilci so imeli v enem letu osemnajst intervencij.

Novembra so sodelovali pri gašenju požara v proizvodnih prostorih livarne in 
orodjarne na Koroški cesti v Kranju. / Foto: Tina Dokl

Anže Gomboc, poveljnik PGD Britof / Foto: Tina Dokl

Tradicija izdelovanja 
suhih mesnin bogati 
našo kulinarično 
ponudbo. Knjiga 
je namenjena 
vsem, ki želijo 
obogatiti svoja 
praktična znanja 
o pripravi mesa 
ter izdelovanju 
klobas, salam in 
želodcev. 

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

www.gorenjskiglas.si
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IZDELOVANJE klobas,
salam in `elodcev

ZALO@BA KME^KI GLAS

S T A N I S L A V R E N ^ E L J

Tradicija izdelovanja suhih mesnin bogati na{o

kulinari~no ponudbo. Suhe mesnine pomenijo bolj{e

ovrednotenje pra{i~jega mesa in prispevajo k razvoju

dopolnilnih dejavnosti kmetij in podjetni{tva.

Knjiga je namenjena vsem, ki `elijo obogatiti svoja

prakti~na znanja o pripravi mesa ter izdelovanju

klobas, salam in `elodcev. Potreben je premik v smeri

urejanja su{ilnic in izbolj{anja pogojev su{enja/zorenja

mesnin. Cilj je zmanj{ati tveganost proizvodnje,

izbolj{ati kakovost ter pove~ati tr`no uspe{nost.

ZALO@BA KME^KI GLAS

Cena knjige je 

EUR
16     
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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.

V soboto, 23. junija, sem organiziral prvi 
Britofest. Na pomoč so mi priskočila okoliška 
društva, Športno društvo Zvesti športu, PGD 
Britof, Športno drušvo Rokce, NK Britof in 
mnogi krajani, ki si tako kot jaz želijo več do-
godkov v domači vasi, ki povezujejo prav vse 
generacije Britofa in bližnje okolice. Pripravi-
li smo turnir v malem nogometu in prstometu 
(balinčkanju). Igrale so domače ekipe, pova-
bili pa smo tudi prijateljske ekipe iz okolice in 
tujine. Na novozgrajenem grbinastem poligo-
nu (t. i. pumptracku) za kolesa, rolke, rolerje 
smo pripravili zanimivo hitrostno tekmova-

nje, ki je bil prava paša za oči. Poskrbljeno je 
bilo za bogat spremljevalni program, kot so 
različne nagradne igre ter animacijski pro-
gram za vse udeležence, predvsem za najmlaj-
še. Predvsem pa je bilo to prijetno druženje 
vseh generacij ob dobri hrani, pijači ter glasbi. 
Ob tej priložnosti bi se še enkrat najlepše za-
hvalil vsem donatorjem in vsem tistim, ki ste 
kakor koli pripomogli, da nam je s skupnimi 
močmi ta dogodek maksimalno uspel. Nade-
jam se, da bo Britofest postal tradicionalen in 
iz leta v leto bolšji, večji. Prepričan sem, da 
nam bo to skupaj uspelo. Anže Jelar

Britofest – dan športa  
in zabave

Foto utrinke si lahko ogledate na strani Britofesta na Facebooku. / Foto: arhiv organizatorja

Letos je že petič potekal izbor za sloven-
skega mehanika leta. Jan Hudobivnik iz 
Britofa, direktor Avtoservisa in vulkani-
zerstva Hudo Kranj, je bil že lani odličen 
tretji in tudi letos je prišel z glasovanjem 
bralcev spletnega portala Žurnal24.si in 
specializirane revije Mehanik in voznik 
v najožji izbor osmih finalistov. Sklepni 
del tekmovanja je bil 4. decembra v de-
lavnicah in učilnicah Srednje poklicne 
in strokovne šole Bežigrad Ljubljana. V 
strokovno obarvanem finalu so morali 
finalisti prikazati še več znanja kot prej-
šnja leta, saj so bila teoretična vprašanja 
še zahtevnejša, praktične naloge pa so te-
meljile tudi na vsakodnevnih napakah, s 
katerimi se srečujejo mehaniki. 

Jan Hudobivnik se je za poklic avtome-
hanika začel zanimati že kot najstnik, saj 
se je velikokrat zadrževal pri dedu Marti-
nu v njegovi garaži. »Najprej sem seveda 

pri dedu v garaži predeloval skuterje in pa 
Tomosove motorje, nato sem počasi za-
čel servisirati tudi avtomobile. Potem se 
mi je ponudila priložnost, da prevzamem 
delavnico na Koroški cesti v Kranju, med-
tem pa sem še naprej pridobival znanja pri 
različnih mehanikih. Po poklicu sem sicer 
mehatronik, kar pa mi v tem poslu pogo-
sto pride zelo prav,« je povedal Jan Hudo-
bivnik, ki svoj posel širi, skupaj z njim jih 
je danes v Avtoservisu in vulkanizerstvu 
Hudo šest zaposlenih. In kakšne so odlike 
dobrega avtomehanika? »Delavnost, sa-
mostojnost pri delu, komunikativnost, re-
ševanje napak pri delovnem procesu, pre-
danost delu,« pojasni. Jan je sicer veliko 
svojih mladostnih let preživel v Gasilskem 
domu Britof kot član PGD Britof, saj rad 
pomaga ljudem. Kljub temu da mu danes 
vodenje podjetja vzame »24 ur na dan«, v 
srcu ostaja prostovoljni gasilec. 

Suzana P. Kovačič

Jan odlično v tekmi 
za mehanika leta

Jan Hudobivnik / Foto: Gorazd Kavčič
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20
EUR

180 strani, 145 x 205 x 18 mm, trda vezava

www.gorenjskiglas.si

Mojca Logar Več kot sanje

Janez Logar Jaz, midva, mi Mojca Logar Več kot sanje

Janez Logar Jaz, midva, mi

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

Dve knjigi v eni. Janez piše o notranjem svetu človeka in o odnosih v zakonu 
in v družini. Predvsem, kako lažje zaživeti. Mojca poudari lepoto mame velike 
družine, žene, učiteljice in raziskovalke bližnje in daljne okolice. Skupaj želita 
povedati, da je v zakonu in družini lahko zelo lepo. Lepo je skupaj spoznavati 
drug drugega, našo deželo in potovati po svetu.

12  50
EUR

S pomočjo skrbno 
izbranih receptov v 
tokratni izdaji, boste 
dosegli nove užitke 
in znano čarovnijo 
okusa na najslajši 
možni način. Izbirate 
lahko med recepti za 
krhka peciva, kekse 
brez peke in razne 
ostale slaščice. Naj 
vam bo kuharica 
vir navdiha in 
najboljši pomočnik 
pri načrtovanju 
in preživljanju 
najlepših trenutkov 
z družino in 
prijatelji. 

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

www.gorenjskiglas.si

218 strani, 150 x 200 mm, spiralna vezava 
Cena knjige je 

Kako ste prišli do zamisli, da bi se prijavili 
v oddajo Slovenija ima talent?

Na začetku je dala zamisel direktorica Ple-
snega studia Špela. Naš trener se je strinjal in 

nas kar prijavil na avdicijo. Vsi smo bili navdu-
šeni, saj se nam je zdela odlična izkušnja in od-
skočna deska za kaj večjega v naši prihodnosti.

Kako so potekale priprave na nastop?
Sredi počitnic smo izvedeli, da bomo nasto-

pili v oddaji Slovenija ima talent. Takrat smo 
bili vsi od doma, zato se nismo mogli dobiti. 
Teden pred nastopom na televiziji smo se odlo-
čili, da bomo uporabili točko iz lanskega leta, s 
katero smo se pokazali na državnem in evrop-
skem prvenstvu. Malce smo jo dodelali in jo 
natrenirali.

Kaj bi ti pomenila zmaga? Kaj bi naredili 
z denarjem, če bi zmagali?

To bi bila zame nova izkušnja in bilo bi never-
jetno. Za Slovenija ima talent smo se odločili, 
da bi dobili novo izkušnjo. Že nastop v finalu 
bo nekaj neverjetnega. Če bi zmagali, bi denar 
vložili v treninge in plesna izobraževanja.

Kakšni so bili občutki, ko ste nastopali 
pred množico gledalcev in strogimi žiranti 
ter dobili pozitiven odgovor?

Bilo je vznemirljivo, na začetku sem imela tudi 
malo treme. Ko sem začela plesati, je trema takoj 

izginila. Med plesom nismo videli ne gledalcev 
ne žirije, videli smo le kamere. Pred začetkom na-
stopa me je bilo strah, da ne bom narobe oblekla 
kostuma. Zaradi hitenja in treme se mi je ponesre-
čilo in sem ga res narobe oblekla. Po končanem 
nastopu so nam žiranti povedali veliko več pozi-
tivnih komentarjev, kot je bilo vidno na televiziji, 
vendar so jih zaradi šova v oddaji izpustili.

Razglasitve za polfinale so bile 4. novem-
bra. Vaša skupina se je uvrstila naprej. Ali 
si pričakovala, da boste prišli v polfinale? 

Nisem bila čisto prepričana, vendar sem pri-
čakovala, da bomo. Zdi se mi, da smo odplesali 
tako, kot nam je bilo naročeno. Razveselili smo 
se pa tudi zaradi Ladove pohvale.

Kaj pričakuješ v polfinalu?
Veliko bomo morali trenirati, saj je veliko do-

brih tekmovalcev, a na koncu bodo odločitve 
sprejeli gledalci in žiranti. Zdi se mi, da imamo 
kar dobre možnosti za uvrstitev naprej, saj smo 
nekaj posebnega in v polfinalu bomo malce 
drugačni.

Nika Zoran, Ema Rozman in Neža Zevnik, 
učenke 8. razreda OŠ Predoslje Kranj 

Ladova pohvala nastopa
Intervjuvale smo svojo sošolko Mašo Colja, ki je stara 13 let in obiskuje osmi razred OŠ Predoslje Kranj.  
Maša se že štiri leta ukvarja s hip-hopom v Plesnem studiu Špela. Hodi na različna tekmovanja in dobiva 

različne nagrade in priznanja. Kadar pa ji ostane kaj prostega časa, rada riše, igra kitaro in se druži s prijatelji.  
Maši se zdi zelo pomembno, da jo starši podpirajo pri plesu in drugih njenih dejavnostih. Letos pa so si  

s skupino zadali nov izziv in se prijavili v oddajo Slovenija ima talent.

Maša želi postati trenerka plesa ali učiteljica športa.
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Tinkara Ovsenik, 3. a 

Skodelice so ustvarjali učenci 4. razreda. Pajkove mreže, učenci 1. razreda 

V mesecu oktobru so našo šolo obiskali ga-
silci. Ogledali smo si gasilski avto in gasilsko 
opremo. Videli smo že priključeno cev, več 
zloženih cevi in akumulator. S seboj so imeli 
sekiro in motorno žago. Preizkusili smo se v 
brizganju z vedrovko. Ko smo zaključili s tem 
delom, smo šli spenjat cevi. Na koncu smo bri-
zgali z brizgalko. To mi je bilo najbolj všeč.

Lovro Markun, 3. r., OŠ Predoslje Kranj

Gasilci

Haiku je japonska pesniška oblika, ki obsega 17 zlogov. Prvi 
in tretji verz imata po pet zlogov, drugi sedem. Haiku skrajno 
zgoščeno prikazuje trenutek iz narave, ki se povezuje z dogajanji 
v človekovi notranjosti. Prvi verz idealnega haikuja ponazarja 
osnovno podobo, ozračje, čustvo; ta podoba se včasih logično, 
včasih presenetljivo dopolni z zadnjim verzom, v osrednjem ver-
zu pa je izraženo tisto, kar sproži, privede do take dopolnitve. 
Na interesnih dejavnostih SLOLvenščina in KULturen sem smo 
spesnili nekaj haikujev. Učenci OŠ Predoslje Kranj

Haiku

V sredo, 26. decembra, ob 17. uri bo v cerkvi sv. Tomaža v Britofu 
tradicionalni božično-novoletni koncert tamburaškega orkestra, ki 
deluje pri Folklornem društvu Kranj in je lani praznoval desetle-
tnico.

Praznični koncert tamburašev

Božično-novoletni koncert v šoli
Vljudno vabljeni na dobrodelni božično-novoletni koncert 

Osnovne šole Predoslje Kranj, ki bo v četrtek, 13. decembra, ob 18. 
uri, v večnamenskem prostoru šole. Vodstvo šole
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Hana Kotar je stara 16 let in obiskuje drugi 
letnik Biotehniškega centra (BC) Naklo, smer 
živilsko-prehranski tehnik. Pleše pri Folklor-
ni skupini (FS) Iskraemeco Kranj. Je članica 
dobrodelnega Interact kluba, ki je podmladek 
Rotary kluba Kranj in Rotary kluba Zgornji 
Brnik. Lani je tudi predsedovala Interact klu-
bu. Hana rada pomaga socialno ogroženim, 
saj meni, da bi vsi otroci morali imeti enake 
možnosti. Je tudi članica PGD Britof. Največ 
prostega časa pa nameni peki slaščic; torte ču-
dovitega videza in okusa so sploh njena strast in 
njene sanje, tisto, kar želi početi, ko odraste. Že 
sedaj ima možnosti priti do dragocene prakse 
v družinski kavarni Mama Paula v Kamniku. 

Jure Kotar je star 13 let. Je član PGD Britof, 
član Interact kluba, igra na bariton in kontrabas 

pri FS Iskraemeco. Nadvse rad pa se ukvarja z 
lučmi, osvetlitvijo (t. i. light show) na različnih 
prireditvah. »Pred dvema letoma sem kupil prvo 
luč in mešalko, malo mi je pri tem finančno po-
magal ati, prispeval sem tudi svoje prihranke. 
Opremo še dopolnjujem,« je povedal Jure, ki 
tudi kolesari, včasih je treniral downhill v MTB 
klubu Kranj. Osmošolec se tudi že spogleduje s 
srednjo šolo, veseli ga mehatronika. 

Pija Virt je danes stara 19 let, je v petem le-
tniku smeri ekonomski tehnik. V prostem času 
opravlja študentsko delo v trgovini z modnimi 
oblačili in v strežbi. S šolo in delom je polno 
zaposlena. O načrtih za prihodnost še ni odlo-
čena, vsekakor pa je na prvem mestu uspešno 
dokončati šolanje, kot je poudarila. Sara Virt je 
stara 23 let in je študentka tretjega leta prava. 

Študij ji vzame največ časa, zato študentsko 
delo pride v poštev samo, ko je manj študijskih 
obveznosti. Tudi njen prvi bližnji cilj je uspešno 
dokončati študij.

Lara Rozman je stara 22 let, kot pravi, se 
rada zabava in pleše. Po končanem šolanju v 
BC Naklo, smer hortikulturni tehnik, je šo-
lanje nadaljevala na Višji strokovni šoli za 
kozmetiko in velnes, smer velnes. V prostem 
času rada tudi ustvarja, šiva, kvačka in plete, 
zato je študentsko delo našla v trgovini s ta-
kšno ponudbo. Ukvarja se s športom, osem let 
je trenirala ritmično gimnastiko, trenutno pa je 
trenerka v klubu Klub za ritmično gimnastiko 
Tjaša Šeme. V prihodnosti bi rada imela po-
leg prisrčne družine in hiše tudi svoje šiviljsko 
podjetje. S. K.

Kaj delajo danes
Novembra leta 2008 je izšla prva Vaška ragla, na naslovnici so bili otroci, doma iz krajevne skupnosti Britof. 

Nekaj smo jih ponovno srečali po desetih letih ... In kaj delajo danes?

Od leve: Lara Rozman, Sara Virt, Pija Virt, Jure Kotar in Hana Kotar / Foto: Tina DoklPrva naslovnica Vaške ragle leta 2008 ... / Foto: arhiv Gorenjskega glasa

S prvo ekipo tekmujemo v prvi ligi. Po odigranih 13 krogih smo 
dosegli dobro peto mesto med 14 ekipami. Prav tako tudi ženska ekipa 
tekmuje v prvi ligi, zasedle so prav tako dobro četrto mesto. Druga 
moška ekipa igra v drugi ligi. Udeležili smo se tudi tradicionalne-
ga turnirja v Radovljici, kjer smo igrali za pokal Radovljice, kjer sta 
naša igralca Jure Kern in Janez Šantak osvojila tretje mesto. V okviru 
prireditve Britofest smo organizirali prstometni turnir. Zmagovalca 
turnirja sta bila Jure Kern in Janez Šantak. Prav tako je bilo izvedeno 
prvenstvo kluba: prvak med moškimi je bil Jošt Štirn, med ženskami 
Anita Šmajd. V Slovenskem pokalu smo pokazali, da rezultati niso 
naključni, kajti v Šenčurju smo v konkurenci skoraj šestdesetih trojk 
osvojili sedmo in 15. mesto. 

Kar zadeva infrastrukturo na igrišču za prstomet v Britofu, smo v 
letu 2018 uredili odvodnjavanje. Postavili smo stopnice za lažji dostop 
do brežine. Položili smo tudi nekaj robnikov. Prav tako sami vzdržu-
jemo objekt ter zelene površine. Dobili smo tudi elektro priključek, za 
kar se zahvaljujemo predsedniku in UO NK Britof.

In cilji za prihodnje leto? »Želimo si, da z ekipami dosežemo najvišje 
uvrstitve. Kar se tiče objekta, bo treba prepleskati brunarico. Ob tej 
priliki bi se zahvalil NK Britof, MO Kranj in KS Britof za izdatno 
pomoč klubu. Kot predsedniku se mi mandat izteka in v februarju 
nas čaka volilna skupščina. Vsem članom bi se zahvalil za pomoč pri 
vodenju kluba. 

Anton Borovnica, ŠD Rokce

Rokce v letu 2018
Zadane cilje v letu 2018 smo v Športnem društvu Rokce v celoti uresničili.
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M{ZD{ CX-3

AVTO MOČNIK d.o.o. KRANJ Britof 162, 4000 Kranj · tel.: 04 281 77 17 · www.avtomocnik.si

*Reprezentativni primer izračuna za MAZDA CX-3 G120 EMOTION: • vrsta financiranja: finančni leasing • predračunska vrednost predmeta financiranja: 16.210 € • lastna udeležba 
(polog):  8.105 € • znesek financiranja: 8.105 € • število obrokov: 60 •mesečno plačevanje: 81,05 € • stroški odobritve: 0 € • zadnji (61-i)obrok: 3.242 € , skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe: 
8.105 € • letna obrestna mera: 0% • efektivna obrestna mera: 0% na dan 04.01.2018• Financiranje se lahko zavrne, če stranka nima ustrezne bonitete. Veljavnost ponudbe: 1.9.2018 do 31.12.2018, 
oziroma do razprodaje zalog.

Povprečna poraba goriva: 4,8 – 8,5 l/100 km. Emisije CO2: 114 - 160 g/km. Uradna vrednost emisijske stopnje: EURO 6b. Specifične emisije NOX: 0,0039 – 0,0638g/km. Vrednost specifične emisije 
trdnih delcev pri dizelskih motorjih: 0,00013- 0,0002 g/ km. Število delcev pri dizelskih motorjih: 0,174E10 – 0,772E10. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča 
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
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AVTO MOČNIK, Jezerska cesta 135, Kranj, telefon (04) 281 77 17

0% OBRESTNA MERA  
ŽE ZA 81    / MESEC*



 

Veseli smo  
mi in naši otroci,  

ker se praznovanje začne  
in traja skozi  

vse leto 2019 v udobju  
zdravih in mehkih nogavic  

ter odejic in odej  
iz Pletilstva Jakopina

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

Dvorje  I  T: 04 25 21 573

www.jakopina.si

Prinesemo
srečo v kapljici

vode, pospravimo
tisto, kar v oči bode,

skrbimo za čisto okolje
in svet, in tako želimo za

cel planet.

Srečno, čisto in lepo 2019.

www.komunala-kranj.si
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