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Svet KS Britof

VAŠKA RAGLA

Za leto 2021 so bile ambicije in cilji visoki. 
Pa kot vedno začnimo z malo statistike. Po po-
datkih iz leta 2021 je v Krajevni skupnosti (KS) 
Britof 2284 krajanov. Naša KS ima slabih tri-
najst kilometrov cest. Člani Sveta KS Britof se 
nismo sestajali redno, ker smo imeli velikokrat 
mnogo omejitev s strani države, tako da smo 
komunicirali po telefonu, elektronski pošti in 
ob delovnih akcijah.

Ko smo zakorakali v leto 2021, smo si vsi žele-
li samo zdravja in sproščenosti, ki pa je priha-
jala v valovih. S sklepom KS smo se odpovedali 
sejninam in znesek vključili v proračun KS za 
operativne stroške.

Na začetku leta smo v KS predlagali na Okraj-
no sodišče Kranj tri porotnice, ki so bile uspe-
šno potrjene za mandatno obdobje pet let. 

Uspešna čistilna akcija
Kljub epidemiji covida-19 nam je uspelo izpe-

ljati čistilno akcijo, ki je bila izredno uspešna, 
za kar gre zahvala svetnici Urši Korošec, ki je 
v sodelovanju s kranjskimi taborniki ponovno 
dokazala, da je skrb za okolje na prvem mestu. 
Kot smo že vajeni, so nam družbo delali tudi 
člani Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) 
Britof, ki so s svojo strokovnostjo in operativ-
nostjo pomagali pri odlični izvedbi dogodka.

Obnova avtobusnih postaj
Letos smo nadaljevali obnovo avtobusnih 

postaj, na vrsto je prišel leseni del obstoječih 
postajališč. Naš svetnik Matjaž Bogataj in nje-
govi prijatelji so poskrbeli za obnovo lesenega 
in betonskega dela treh avtobusnih hiš. Ravno 
tako pa se je zamenjala še ena dotrajana ogla-
sna deska. V maju so nas presenetili neprimer-
ni napisi na avtobusnih postajah in na novem 
betonskem zidu med Johanco in Mišmašem ter 
na eni zasebni stavbi. Vandalizem smo takoj 
prijavili na policijo in poskrbeli, da so napise 
odstranili in površine sanirali.

Dne 17. junija smo zaznamovali zaključek 
projekta Gorki in v ta namen sva z županom 
Matjažem Rakovcem v športnem parku pri 
grbinastem poligonu posadila drevo – plata-
no. S svetnikom Matjažem pa sva po zasaditvi 
drevesa imela še krajši pogovor z arboritsom 
in verjameva, da bo to drevo dobro in uspešno 
rastlo v prijetni okolici.

Umirjanje prometa
Od krajanov smo prejeli večje število po-

bud za umirjanje prometa. Ker za postavitev 
premičnih radarjev potrebujemo meritve, je 

te opravil občinski urad za promet. Na dveh 
lokacijah je bilo ugotovljeno, da je glede na 
frekvenco vozil v približno sedemdesetih od-
stotkih hitrost višja od dovoljene in glede na 
to, da živimo v coni 30, smo bili glede na testne 
meritve soglasni, da na omenjenih dveh loka-
cijah postavimo premični radar. Vse krajane, 
ki uporabljajo motorna vozila, prosim, da 
upoštevajo cono 30 in tako ustvarjajo varnej-
še okolje za vse druge udeležence v prometu. 
Še posebej pa bodite pazljivi do ranljivejših 
skupin, kot so otroci in starostniki.

Ker smo v času epidemije veliko več časa 
preživeli v domačem okolju, so nas krajani 
opozorili na več pomanjkljivosti, za kar se jim 
iskreno zahvaljujem.

Uspešni smo bili pri postavitvi novih ogledal, 
zamenjavi starih ogledal za nova, zamenjali 

Biti ali ne biti
Leto, ko nismo vedeli, kaj in kako se bo dogajalo. Ko se ozrem nazaj, sem ponosna, da stvar dobro  

funkcionira in da še nismo vrgli puške v koruzo. Pobude, želje, kritike krajanov so tiste, ki nam dajejo  
zagon in ideje za bolj urejeno vas.

Martina Prusnik / Foto: Tina Dokl

Zapornica na cesti, ki vodi od Oljarice do Kokre. Glavni cilj zapore je, da so otroci na grbinastem poligonu 
varnejši.

V uporabo smo dali tudi tri nove koške za smeti, vsi 
so za mešane odpadke.

Va ška rag la je pri lo ga Go renj ske ga gla sa  
o kra jev ni skup no sti Britof. 

Pri lo go pri prav lja ured ni štvo Go renj ske ga gla sa.  

Od go vor na ured ni ca: Ma ri ja Volč jak 
Ured ni ca: Suzana P. Kovačič
Te le fon: 04/201-42-00, faks: 04/201-42-13   
E-pošta: info@g-glas.si 
Oglas no tr že nje: Ja nez Čim žar, tel. 04/201 42 
36, 041/704 857, ja nez.cim zar@g-glas.si 
Teh nič ni ured nik: Gre ga Flaj nik 

Iz da ja telj: Gorenjski glas, d. o. o., Nazorjeva ulica 1, Kranj;  
pri pra va za tisk: Go renj ski glas; tisk: Nonparel, d. o. o.;  
di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je. 

Vaška ragla je pri lo ga 96. šte vil ke Go renj ske ga gla sa, ki je  
iz šla 3. decembra 2021. Na kla da je 700 iz vo dov. Prej me jo  
jo vsa go spo dinj stva v kra jev ni skup no sti Britof - Orehovlje. 

Na naslovnici: Najmlajši udeleženci čistilne akcije: Ren (v vozičku), 
Neža, Manca, Lena, Jakob, Lenart, Zala, Svit, Urban, Enja, Urša, 
Zara, Tine, Bine in Julija / Foto: Sandra Kepic
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smo tudi ogledalo iz Orehovelj na glavno cesto na mostu, kjer je sedaj 
»anti forst« ogledalo, kar pomeni, da se v času povečane vlage in nizkih 
temperatur ne rosi. Dodali in prestavili smo nekaj znakov, še vedno pa 
rešujemo dva znaka za cono 30, ki potrebujeta soglasje za postavitev. 
Vendar menim, da smo v tem času že uspešno pridobili soglasji. 

Varne šolske poti
Več pozornosti smo namenili tudi varnim šolskim potem. Žal imamo v 

Britofu tudi tak odsek, kjer pešcem ni zagotovljeno varno prečkanje cesti-
šča. Ker je prehod za pešce na tem odseku poseg v državno cesto, se na več 
nivojih trudimo, da bi nam nekoč uspelo doseči sporazum glede umestitve 
prehoda za pešce na tem delu.

Razveselila nas je tudi novica, da je gradbeno dovoljenje za obvoznico 
pravnomočno, tako da samo še stisnimo pesti, da se gradnja začne v 
doglednem času. Gradnja omenjenega odseka naj bi trajala 210 dni.

V uporabo smo dali tudi tri koške za smeti, vsi so za mešane odpadke, 
za preostala dva pa pričakujemo montažo v naslednjem letu.

V spodnjem delu Britofa so krajani dobili novo javno razsvetljavo, v 
projektu pa imamo za leto 2022 načrtovano še javno razsvetljavo na 
Oljarico in v ulici za gasilnim domom.

Cesto lahko zapremo
Za leto 2022 smo morali oddati tudi predloge za dopolnitev investicij-

skega proračuna. Za leto 2022 smo oddali predlog za celostno ureditev 
otroškega igrišča, ki se nam vleče že od leta 2014, in igrišča za košarko 
poleg grbinastega poligona. Prav tako se nam zdi smotrno, da v naš 
prostor umestimo klopi za počitek za starejše krajane.

Ena izmed dolgoletnih želja je bila tudi zapornica na cesti, ki vodi od Olja-
rice do Kokre. Z veseljem lahko sporočim, da nam je uspelo pridobiti vsa 
soglasja in uradno odločbo, da cesto lahko zapremo. Glavni cilj te zapore 
je, da so otroci na grbinastem poligonu varnejši. Hkrati upam, da smo se na 
dolgi rok znebili divjih odlagališč odpadkov v kanjonu Kokre. Hvala PGD 
Britof, da vedno brez pomisleka priskočijo na pomoč, in tudi tokrat smo 
uspešno naredili še eno kljukico pri skupnem sodelovanju in uresničenem 
cilju. Če nam bo počasi, pa vendar celostno uspelo to območje urediti v pri-
jetno športno središče, menim, da bo to resnično velika pridobitev za Britof.

Krajevna skupnost je v septembru Komisiji za nagrade in priznanja 
mestnemu svetu Mestne občine Kranj predlagala društvo in pozame-
znika. Vendar na moje razočaranje kandidat in društvo nagrade nista 
dobila. Verjamem, da bomo naslednje leto pri kandidaturi uspešnejši.

Lov na smreko
Tudi letos se je Lov na smreko v skupini na Facebooku izkazal za uspe-

šnega. Tokrat se je na pobudo odzval Tomo Polajnar. Njegova oče Nace 
in mama Mira sta letos darovala novoletno smreko, ki bo krasila podobo 
naše krajevne skupnosti.

Ravno tako pa bi se svetniki KS Britof zahvalili vseh društvom in klu-
bom, ki delujejo v naši krajevni skupnosti. V veselje nam je, da v tako 

velikem številu krajani v domači vasi najdejo sprostitev in druženje ob 
različnih dejavnostih.

Ker smo pa tudi tokrat v primežu porasta okužb, smo se iz preven-
tivnih razlogov odločili, da druženja že drugo leto zapored ne bo. Ob 
tem lahko povem, da mi je izredno hudo, ker je decembrski prižig lučk 
na smreki in druženje s krajani vedno tisti trenutek v letu, ko svetniki 
dobimo potrditev, da delamo dobro in pravilno.

Vaša predsednica Sveta KS Britof Martina Prusnik s svetniki
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V maju so nas presenetili neprimerni napisi na avtobusnih postajališčih ...

Zasaditev platane

Obnova avtobusnih postajališč

Vsaka beseda, vsak pogled,
vsako dejanje in vsak nasmeh
lahko prinese srečo
drugim ljudem.
Vsak trenutek je lahko nov začetek.
Velika upanja ustvarjajo velike ljudi,
zato radostno pojdimo naproti  
novem letu 2022.
Da bi se vam in vašim najdražjim
uresničila mnoga pričakovanja,

vam želimo člani  
Sveta Krajevne skupnosti Britof.
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Vesel sem bil, da so se težki stroji umaknili 
iz vasi, razočaran pa, da so se pojavili mali de-
lovni stroji. Res je, težki stroji so se umaknili 
leta 2020. So pa seveda v vas prihajali manjši 
delovni stroji, in to samo zaradi nenatančnega 
dela v posameznih ulicah oziroma dela brez 
pravega načrta. Seveda sami delavci niso nič 
krivi, saj še vedno menim, da so delo opravili 
korektno. Menjavanje že novih pokrovov ja-
škov in razbijanje že na novo asfaltiranih povr-
šin pa je odgovornost tistih, ki so bili zadolženi 
za izgradnjo infrastrukture. Ponovno so se po-
javljala številna vprašanja, zakaj se to odpira, 
reže in menja. Ljudje so se neprestano obračali 

name, samo da sem se pojavil v vasi, ali pa kar po telefonu. To je postajalo 
zelo naporno in obremenjujoče, saj marsikdaj nisem znal odgovoriti in 
za vse to tudi nisem bil odgovoren. Vsa pomembna vprašanja in pripom-
be so bile tako posredovane na občinsko upravo. Veliko kritik in včasih 
nepotrebnih vprašanj je deležna tudi naša predsednica Sveta KS Martina 
Prusnik. Ponovno jo moram pohvaliti za njeno požrtvovalno delo, kljub 
svoji odgovorni službi. Vedno si namreč vzame čas za sestanke na občini, 
ažurno odgovarja na klice in vestno sledi e-pošti. Je pa v vasi še veliko 
nedorečenega in nedokončanega. Dobili smo kar nekaj ogledal, vendar je 
vsaj polovica teh neuporabna, saj so ob večjem mrazu ves čas zarošena in 
je izvoz na cesto skoraj na slepo. Opozorili smo tudi na problem številnih 
mejnikov, ki so bili odstranjeni med delom. Na žalost še do danes to ni 
urejeno v stanje, ki je bilo pred gradbenimi deli. Upam, da se bodo v bližnji 
prihodnosti stvari uredile.

Obnovitvena dela na cerkvi 
Letos smo na podružnični cerkvi sv. Tomaža v Britofu pobrusili in 

prepleskali vsa okna. Obnovile so se protivlomne mreže v zvoniku ter v 
zakristiji. Po končanem delu je sledilo temeljito čiščenje. Brigiti Zver za-
hvala za vso skrb pri čiščenju tako zunanjega kot notranjega dela cerkve 
ter krašenje božjega hrama. Vsem darovalkam cvetja za krašenje cerkve 
pa naj vam Bog povrne. Iskrena hvala tudi britofskim pritrkovalcem 
(Janiju, Tomažu, Luku in Dominiku) za pritrkovanje ob praznikih.

Romanje na Brezje
Dne 5. junija je bilo že 15. romanje peš na Brezje, katerega organiza-

torka in pobudnica je Alenka Kotar. Dobre volje smo se ob dveh ponoči 
podali na dvajset kilometrov dolgo pot k Mariji Pomagaj na Brezje. Po-
zitivna energija je vsem pregnala bolečine v nogah. Po dveh postankih 
z nekaj okrepčila smo malo pred sedmo uro prispeli na cilj. Sledil je 
najpomembnejši del poti, obisk maše, vsak s svojim namenom. Po opra-
vljenem obredu smo popili kavo in se polni lepih vtisov vrnili domov. 
Rad pa bi omenil, da nas je veliko let sredi noči z odprtimi rokami pri-
čakala Alenkina mami in nam ponudila bogato okrepčilo. Žal pa jo je 
letos poklical k sebi Bog. Letos jo je tako nadomestil njen prijatelj in smo 

bili tako spet deležni lepega sprejema in okrepčila. Se že veselimo prve 
sobote v juniju 2022, ko nas bo pot ponovno vodila k Mariji Pomagaj 
na Brezje. To priložnost izkoriščam za to, da vas povabim, da sem nam 
naslednje leto pridružite.

Blagoslov kolesarjev in koles
Dne 19. junija smo s pomočjo mesarije Snedic in KS Britof organizirali 

peti blagoslov kolesarjev in koles, ki ga je vodil farni župnik iz Predoselj 
Janez Jenko. Sledila sta pogostitev in druženje. Vsak udeleženec je dobil 
podobico sv. Tomaža, zavetnika naše podružnične cerkve.

V podružnični cerkvi sv. Tomaža v Britofu je 3. julija obhajal biserno 
mašo Štefan Babič, po domače Kajžov Štefan. 

Želim si več sodelovanja
Ponosen sem, da sem član ekipe »starejših« mladincev (povprečna 

starost je devetsto mesecev), ki marsikaj naredi v prid vasi. Povsem smo 
obnovili vsa tri avtobusna postajališča, postavili in pospravili smo mlaje, 
ki so polepšali potek biserne maše Štefana Babiča. Opravljena so bila 
pleskarska in čistilna dela v cerkvi sv. Tomaža v Britofu. Moč, volja in 
vsestranskost te ekipe so neomajne. Želim si, da bi teh nekaj ljudi, ki so 
stalnica pri opravljanju različnih del v prid vasi, postalo vzgled vsem 
tistim, ki včasih dela spremljajo le od strani ali pa sploh ne vedo, da se v 
vasi kaj dogaja. So pa prvi, kadar je treba podati največkrat neupravičeno 
kritiko. Prav zato si želim več složnosti in sodelovanja. Ti res delovni 
člani moje ekipe so: Tone Oblak, Viktor Pavlin, Ivan Rogelj, Ivan Marn, 
Viktor Bizant, Stane Eržen in Milan Žirovnik. 

V Britofu je bila 5. septembra smajna nedelja. Po maši, ki jo je vodil 
župnik Janez Jenko, je vsak udeleženec dobil krof.

Prestavljen koncert tamburašev
Praznični koncert tamburašev, ki delujejo v folklornem društvu Kranj, 

naj bi bil 26. decembra, vendar bo zaradi znane situacije žal odpadel. 
Prestavljen je v leto 2022. Načrtovano je, da bo prireditev na prostem 
pred cerkvijo sv. Tomaža v Britofu.

Ob zaključku se vsem krajanom, gasilcem in dobrotnikom zahvaljujem 
za dosedanjo pomoč in sodelovanje pri različnih akcijah. Voščim vam 
lepe božične praznike in vse dobro v krogu najdražjih. Bliža se najlepši 
čas v letu, čas, ko se spominjamo preteklosti in smo v pričakovanju pri-
hodnosti. To je čas, ko se želje po zdravju in uspehu selijo od ust do ust. 
Iskrene čestitke pa tudi ob dnevu državnosti in samostojnosti.

Kljub težkim časom, ki nas spremljajo že kar nekaj časa, ostanimo 
optimisti in poglejmo situacijo in svoja življenja skozi rožnata očala. Le 
tako nam bo uspelo premagati vse težave in probleme. Vse dobro vam 
želim! Matjaž Bogataj

Neomajna moč in volja ekipe
Moj pogled s položaja svetnika Sveta Krajevne skupnosti Britof na delo in življenje v krajevni skupnosti

Romanje na Brezje / Foto: arhiv Matjaža Bogataja

Matjaž Bogataj / Foto: Tina 
Dokl

  
  

  

  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
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Čistilna akcija
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Nobenega leta ne izpustimo. Tudi leta 2021 
smo kljub vsem razmeram izpeljali čistilno 
akcijo. Ne gre samo za čiščenje naše vasi. Na 
čistilnih akcijah se tudi družimo podobno mi-
sleči, ki nam ni vseeno za okolje, v katerem 
živimo. Tistega, ki pušča svoje odpadke na ne-
primernih mestih, naj bo sram. Ne razumem, 
kako so lahko tako brezbrižni. Ob tolikih mo-
žnostih za pravilno odlaganje odpadkov se še 
vedno najdejo ljudje, ki svoje smeti peljejo k 

sosedu v gozd ali vržejo na tla. Vesela sem, da 
se akcije udeleži tudi veliko otrok. Otrokom da-
jemo dober zgled, jih učimo pravilnega odnosa 
do narave. Pokažemo jim, da nam ni vseeno, 
da lahko popravimo in izboljšamo okolje, ne 
samo opazujemo in kritiziramo. Gremo v ak-
cijo! Če je v to vključena še vesela družba, je 
še toliko lažje. Tokratno čistilno akcijo nam je 
popestrila tudi Hana Kotar, ki nas je razveselila 
s sladoledom. Hvala Mama Paula. 

Hvala vsem, ki se čistilnih akcij udeleži-
te! Veseli bomo vsakega novega udeleženca.  
Urša Korošec

Narava ni koš za smeti
Tudi letos smo organizirali tradicionalno Čistilno akcijo Britof - Orehovlje.

Bravo mi! Na sliki je Tine Korošec. / Foto: Sandra Kepic

Gremo v akcijo! / Foto: Sandra Kepic

Svoj prispevek bi rada namenila zahvali 
predsednici Sveta KS Britof Martini Prusnik 
in vsem svetnikom, ki se trudijo. Martina odgo-
varja na vsa vprašanja, zavzema se za realiza-
cijo naših idej in predlogov. Vse to dela prosto-
voljno, brez plačila. Večkrat nameni tudi svoj 
dopust, da ujame uradne ure na občini. Zahvala 
tudi Matjažu Bogataju in vsem, ki skrbijo za 
naš kraj. Z dobro voljo in sodelovanjem bomo 
marsikaj lahko naredili in obrnili na bolje. Ve-
selim se novih projektov. Novih pridobitev v 
športnem parku. Umestitev koša za košarko. V 
prihodnosti tudi otroških igral. Skrb za zdravje 
in naravo je zelo pomembna, kar se je pokazalo 
predvsem v teh časih. Z razvojem športne in-
frastrukture otrokom in odraslim omogočimo 
prostor za kvalitetno preživljanje prostega časa

Urša Korošec, svetnica v Svetu KS Britof

Zahvala vsem,  
ki skrbijo za naš kraj

Urša Korošec / Foto: Tina Dokl
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Veliko prijetnega spanja v 2022 
Vaš Spalni Studio Bios

BHA, d. o. o.
Britof 195, 4000 Kranj
041 758 963
www.belimo.si

Srečno  
2022!
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Ljudje in dogodki
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Kot je povedal predsednik Društva upoko-
jencev (DU) Britof - Predoslje Miro Zelnik, 
je letos najredneje potekala Šola zdravja in 
nordijska hoja, ki so jo začeli marca in vztra-
jali do konca junija. Obe aktivnosti sta bili na 
začetku aprila začasno prekinjeni zaradi t. i. 
lockdowna. »Med rekreativnimi dejavnostmi 
smo spomladi začeli kolesarje in balinanje. 
Kolesarji smo se 10. junija odpeljali na Pan-
geršico, 25. junija pa se nas je 16 udeležilo 
srečanja gorenjskih kolesarjev. Lep uspeh sta 

dosegli ekipi balinarjev na gorenjskem pr-
venstvu: ženske so bile druge, moški pa tretji. 
Aktivni so bili tudi igralci namiznega tenisa, 
prstometa, v oktobru so začele telovadbo žen-
ske in potekati je začela tudi telovadba Giblji-

va starost za vse,« je povedal. V drugi polovici 
novembra so bile vse gibalne aktivnosti v za-
prtih prostorih prekinjene. 

Najbolj množični dejavnosti v društvu sta sicer 
pohodi in izleti, ki so bili tudi letos okrnjeni, ne-
kaj pa so jih le imeli, med njimi pohod v Krnico 
in na Vršič pa izlet v Vipavski Križ in Goriška 
brda. Junija je bilo organizirano letovanje na 
Lastovu, julija so bili na Rabu in Pagu. Avgu-
sta je sledil izlet v Prekmurje, septembra vinska 
trgatev na Bizeljskem, oktobra tridnevni izlet v 
Dalmacijo. Martinov izlet so odpovedali. »Ča-
kamo pa na izlet na obalo v decembru«. Zelnik je 
omenil tudi ogled predstave Pri belem konjičku 
v Poletnem gledališču Studenec.

»Naši jubilanti, 80- in 90-letniki, so se av-
gusta srečali pri Laknerju na Kokrici. Med le-
tošnjimi pomembnejšimi dogodki je bilo tudi 
srečanje Pokrajinske zveze društev upokojen-
cev (PZDU) Gorenjske v Bohinjski Bistrici, 
kjer sta naša člana Vera Krč in Lado Urbanč 
za dolgoletno aktivno delo prejela priznanje 
PZDU Gorenjske,« je še povedal Zelnik in 
spomnil tudi na lanskoletno novoletno obdari-
tev starejših od osemdeset let, ki so jo izvedli z 
zamikom, ko so koronarazmere to dopuščale.

»Upajmo, da bomo leto kljub zaostrenim raz-
meram zaključili čim uspešneje in bomo bolj 
aktivni ter dobro razpoloženi začeli novo leto, v 
katerem je naša osrednja želja predvsem zdrav-
je.« Suzana P. Kovačič

Ostajajo aktivni, kot se le da
Kljub zaostrenim razmeram zaradi covida-19 so v DU Britof - Predolje letos izpeljali nekatere aktivnosti,  

ki »pripomorejo k čim pestrejšemu preživljanju prostega časa in ohranjanju zdravja naših članov«.
Najbolj množični dejavnosti v društvu sta pohodi in izleti.

Predsednik Društva upokojencev Britof - Predoslje 
Miro Zelnik / Foto: Tina Dokl

Šestdeset let mašništva je častitljivi jubilej 
našega sokrajana g. Štefana Babiča. V svojem 
nagovoru je omenil, da ga Gospod sicer v svojo 
službo ni poklical prav v naši cerkvi, je pa z 
njim očitno že imel posebne načrte. Nikoli ni 
pozabil, kje je kot ministrant pomagal Kovar-
jevemu gospodu pri maševanju in kje je že kot 
majhen fantič vernike s prižnice opozoril, da je 
treba paziti na čistočo božjega hrama. Britof-
ska cerkev ima v njegovem srcu posebno mesto. 
Je pravzaprav mecen tega svetišča v duhovnem 
in finančnem pogledu. Pred mnogo leti je ure-
dil, da danes v cerkvi lahko sedimo. Poskrbel 
je za tabernakelj, kjer domuje Najsvetejše, ga v 
zadnjih letih tudi obnovil. Priskrbel nam je ke-
lihe in monštranco ter plašče za vse priložnosti. 

Največji njegov dar pa so orgle, ki bogoslužje 
sedaj naredijo še slovesnejše. Njegov nasmeh, 
njegova radost v srcu, njegova vedoželjnost 
nam povedo vse. Kadarkoli se srečamo, je ve-
dno prvo vprašanje, kako je pa kaj v cerkvi, a 
vas je bilo veliko, so ljudje zadovoljni, kako pa 

orgle, a ne da je sedaj petje bolj slovesno ... Vse 
to nam pove, kaj mu pomeni naša skupnost. Bil 
je presrečen, da se je za njegov praznik zbralo 
toliko vaščanov. S tem smo mu izkazali neiz-

merno hvaležnost za vse spodbudne besede 
in darežljivost pri ohranjanju cerkve in rasti v 
veri. Želimo mu veliko zdravja in Božjega bla-
goslova. Jože Kancilija

Biseromašnik Štefan Babič

Spominska fotografija z biseromašnikom Štefanom Babičem

Kadarkoli se srečamo, je vedno prvo 
vprašanje, kako je pa kaj v cerkvi, a vas 
je bilo veliko, so ljudje zadovoljni, kako pa 
orgle, a ne da je sedaj petje bolj slovesno ...

»Med letošnjimi pomembnejšimi dogodki je 
bilo tudi srečanje Pokrajinske zveze društev 
upokojencev Gorenjske v Bohinjski Bistrici, 
kjer sta naša člana Vera Krč in Lado Urbanč 
za dolgoletno aktivno delo prejela priznanje 
PZDU Gorenjske.« 
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Gasilci

VAŠKA RAGLA

tel.: 04 234 24 24 

tel.: 04 234 24 24 

Želimo vam lepe praznike  
in vse dobro v letu, ki prihaja.

V letu 2021, ki ga je še vedno pestila epide-
mija covida-19, so gasilci PGD Britof opravili 
36 posredovanj in intervencij. Poleg številnih 
požarov so ob vetrolomu, ki nas je ponovno 
prizadel avgusta, pokrili in razžagali številna 
drevesa, prav tako pa so posredovali pri reše-
vanju živali ter nudili pomoč pri varovanju ne-
eksplodiranega ubojnega sredstva.

Naj posebej omenim dve zelo zahtevni inter-
venciji. Prva je bila februarja, kjer so s profe-
sionalnostjo ravno gasilci iz Britofa preprečili 
širitev požara, da se ni razširil na vrtec v Hra-
stju, druga pa je bila na OŠ Franceta Prešerna, 
kjer so prav tako preprečili razširitev požara iz 
kemijske učilnice v druge prostore. V tem času 
so vsi člani PGD Britof pokazali še dodatno 
pripadnost in pripravljenost za sodelovanje v 
najtežjih posredovanjih in intervencijah.

Z željo, da gasilski dom dobi novo podobo in 
nov prizidek z garažo, so se lotili legalizacije 
objekta, ki je bila zelo zahtevna. Legalizacija 
objekta je pri koncu in so že vložili vlogo za pri-

boditev gradbenega dovoljenja za dograditev 
novega prizidka. Garaža bo ključnega pomena, 
saj bodo konec leta 2022 oz. na začetku 2023 
v PGD Britof postali lastniki novega kamio-
na GVC (gasilsko vozilo cisterna). V ta namen 
so vas letos obiskali prostovoljni gasilci, ki so 
zbirali prispevke za gradnjo novega prizidka. 
Vsem donatorjem se iskreno zahvaljujemo, saj 
ste s svojo gesto pokazali, kako cenite našo pri-
padnost vasi.

V vseh pogledih so tudi uspešno sodelovali 
pri vseh akcijah, ki so jih izpeljali skupaj s KS 
Britof. Vsako uspešno sodelovanje vedno obro-
di odlične rezultate. Motivacija, sodelovanje in 
razumevanje se kaže tako na lokalnem kot tudi 
na občinskem nivoju. Hkrati gre tudi zahvala 
Mestni občini Kranj za vse usmeritve in sveto-
vanje pri izvedbi določenih akcij in aktivnosti.

Letos so še posebej ponosni na dva člana svoje 
ekipe. Prvi je Joža Tiringer, ki je bil član prve 
odprave v Severno Makedonijo, kjer je sode-
loval pri gašenju obsežnega požara v avgustu. 
Drugi pa je Nejc Završnik, ki je s hitro reakcijo 
in posredovanjem ob srčni kapi rešil življenje 
sokrajanu in prijatelju. 

Za leto 2021 gre iskrena zahvala poveljniku 
PGD Britof Anžetu Gombocu in vsem gasil-
cem za odličen in profesionalen medsebojni 
odnos. Hkrati si predsednik PGD Britof Niko-

laj Zelnik želi, da mu bodo še vedno stali tesno 
ob strani v vseh razmerah. Krajankam in kra-
janom PGD Britof želi vesel božič ter srečno 
in zdravja polno novo leto 2022. Z gasilskim 
pozdravom: Na pomoč! Martina Prusnik

Pripravljeni za posredovanje  
tudi v najtežjih intervencijah

Cilj, da gasilski dom dobi novo podobo in nov prizidek z garažo

Na pomoč na intervenciji

Gasilski podmladek
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Potopis

VAŠKA RAGLA

Kaj naju je napeljalo do tega sprehoda do Vi-
nice? Ja, kaj? To, da sva letos Janez Čimžar in 
Matjaž Prusnik praznovala vsak svojih 60 let, 
pa 30 let samostojne Slovenije in covid in da 
nikamor ne moreš in …

V glavnem, začela sva se pripravljati, in to 
skoraj vsak dan od februarja naprej – deset ali 
več kilometrov okoli Brda, po Poti ob žici v 
Ljubljani, na grad Strmol na kavo, na Sv. Jošt, 
Sv. Jakob, na Golf Smlednik na kokto ... In že 
gre zares.

Prvi dan: Britof–Grosuplje, 49,37 kilometra
Ob štirih zjutraj odhod na pot, polno priča-

kovanj; pot naju pelje skozi Voglje, Smlednik, 
Ljubljano, Škofljico in končno cilj na Selih pri 
Šmarju pri Grosupljem pri najinih prijateljih 
Janezu in Mateji. Hvala jima za vso hladno 
kokto, ki sta jo premogla, ha, ha, ha, ha, ha ...

Drugi dan: Grosuplje–Dvor pri Žužember-
ku, 43,84 kilometra

Prvi cilj je bil izvir Krke, ki sva ga dosegla 
kljub hudi vročini, ki ni čez dan in čez ves po-
hod padla pod 35 stopinj Celzija. Tam naju je 
malo ohladil tudi hladen zrak, ki je vel iz Krške 
jame. Čudovito. Krška jama leži nad izvirom 
reke Krke in je za turiste odprta od leta 1996. 
V preteklosti je večkrat ponudila zavetje do-
mačinom, o čemer govori tudi Jurčičeva povest 
Jurij Kozjak, sicer pa je o tej jami v 17. stole-
tju pisal že Janez Vajkard Valvasor. Pot naju je 
potem peljala skozi vas Krka, kjer so snemali 
priljubljeno nadaljevanko Reka ljubezni. Na 
večer sva prispela na Kmečki turizem Štupar 
nad Dvorom. Bilo je nadvse veselo.

Tretji dan: Dvor pri Žužemberku–Dolenj-
ske Toplice, 16,57 kilometra

Prejšnji večer sva se pogovarjala, ali nama je 
res treba vsak dan prehoditi petdeset kilome-

trov in ali lahko tudi malo  uživava. Tako je 
padla odločitev, da greva naslednji dan samo 
do Dolenjskih Toplic, tam pa kopanje, masaža, 
savna in seveda vse, kar sodi zraven. Seveda 
nikoli ne gre tako gladko, kot si zamisliš, »do-
mačini« so naju napeljali na pot, ki naj bi bila 
bližnjica, ki je ne privoščiva nikomur – polno 
skal, robidovja, trnja, tudi kač ni manjkalo, am-
pak sva prebrodila tudi to in potem, čez uro ali 
dve, uživala v blagodatih toplic.

Četrti dan: Dolenjske Toplice–Črnomelj, 
36,16 kilometra

Ja, to je pa pot, ki jo je treba prehoditi po »Par-
tizanki«. Najin nasvet: hodite po levi. Če se kdaj 
odpravite po njej, boste vedeli, zakaj. V glav-
nem: dolg klanec, vsaj 15 km, sploh se ne neha. 
In končno – prelaz Brezovica, Bela krajina, hvala 
bogu, zdaj pa samo še dol proti Črnomlju. A glej 

ga zlomka, nikjer nobenih hiš, gostiln, nama pa 
je zmanjkalo vode, ki sva jo vsak dan najbrž spila 
vsak po šest do sedem litrov. In se odločava: ali v 
Semič ali v Črnomelj, žeja je bila huda, odločitev 
je padla: Semič, ki je bil tudi bližje. In kje sva 
pristala? Pod mogočno krošnjo nekdanje grajske 
zidanice, pod železniško postajo v Semiču stoji 
600 let stara lipa »najlepša in najdebelejša Belo-
kranjica« – kočka lipa. Votlo deblo obsega 780 
cm. Ob mogočni lipi stoji tudi grajska zidanica, 
ki so jo v drugi polovici 18. stoletja zgradili gra-
ščaki iz Smuka. Isti dan sva potem obiskala še 
Jurjevanje v Črnomlju, ki je najstarejši folklorni 
festival v Sloveniji in slavi raznolikost kultur ter 
pri tem stremi k prepletu tradicionalnega z mo-
dernim, lokalnega z globalnim. Gostišče Müller 
v Črnomlju je bil najin končni cilj, ki sva ga »glih 
za glih« ujela še odprtega.

Peti dan: Črnomelj–Vinica, 22,78 kilometra
Ob pol osmih zjutraj naju je v Gostišču Müller 

po zajtrku za točilnim pultom pričakala šefica 
Tina s kavico in »vilijem« in nama zaželela lepo 
pot do Vinice. To je bil najlepši del poti – čez 
travnike, gozdove, po senci, skratka čudovito. 
Veste, da so 21. aprila 1919 prebivalci Vinice 
razglasili Viniško republiko, za katero so do-
bili idejo od vaščanov, ki so sodelovali v prvi 
svetovni vojni? Povod za razglasitev samostojne 
države je bil zaplet okrog žigosanja denarja, po 
nemirih pa so se odločili za odcepitev, ki sta jo 
po nekaj dneh končala orožništvo in vojska. Pri-
hod v Vinico brez evforije, a s kančkom ponosa.

Priporočava: dobro karto (midva je nisva 
imela); obilo tekočine (to sva imela); da ne spra-
šujete kvazidomačinov po bližnjicah; med hojo 
ob Krki ne pričakujte, da se boste namakali na 
vsakem vogalu; primerno obutev; ne pretežek 
nahrbtnik; potrpljenje, sploh če niste sami, in 
obilo dobre volje. Spisal: Janez Čimžar

Posebno praznovanje
»Kaj je z vama? A peš v Vinico? A sta nora? Pa ravno vidva ... Pa pri teh letih? In brez kondicije. Pa pri teh 

'kilah'?« Taka in podobna vprašanja najinih prijateljev in znancev so se vrstila do dneva odhoda.

Cilj pri Pavliču v Vinici

Zabava v Dolenjskih Toplicah Kočka lipa, senca brez primere
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Čebelarji

VAŠKA RAGLA

Čebelarsko društvo (ČD) Britof - Predoslje 
ima 54 članov. Kot je povedal predsednik Ja-
kob Šink, je bilo letošnje leto po čebelarski 
plati najslabše leto v zadnjih tridesetih letih. 
»Vremenske razmere so bile spomladi neu-
godne za razvoj čebel in za nabiranje medu, 
izdelavo satja ... Zaradi slabega vremena je 
bilo cvetličnega medu zelo malo. Lipa ni me-
dila. Kostanjevega medu je bilo nekaj več. 
Kar nekaj čebelarjev pa sploh ni točilo medu. 
Čebele so spomladi dobro nabirale cvetni 
prah – pelod. Skoraj celotno čebelarsko pa-
šno obdobje je bilo potrebno čebele hraniti, 
ker sicer ne bi preživele. Zaradi izredno slabe 
letine je kmetijsko ministrstvo razpisalo de-
narno pomoč za čebelarje, ki imajo več kot 
deset čebeljih družin. Denar bo izplačan do 
konca leta 2021.« 

Medtem ko je bila varoja letos obvladljiva in 
se ni pojavila v večjem obsegu, pa so se spomla-
di na Gorenjskem pojavila žarišča hude čebelje 
gnilobe (ne sicer pri članih njihovega društva). 
Kot je povedal Šink, je bila bolezen do poletja 
uspešno zatrta.

Občni zbor društva bi moral biti januarja, 
vendar ga zaradi epidemije covida-19 niso or-
ganizirali. Imeli pa so dopisno sejo. 

»Februarja je na spletni aplikaciji Zoom po-
tekal Simpozij Petra Pavla Glavarja ob tristoti 
obletnici njegovega rojstva. Predstavili so nje-
govo biografijo, njegov pomen za kmetijstvo in 
dediščino v Komendi in Lanšprežu.« Septem-
bra je bil v organizaciji Čebelarske zveze Slo-
venije (ČZS) tudi dobrodelni pohod po poteh 
Petra Pavla Glavarja skupaj z Zvezo paraple-
gikov Slovenije. 

Nekateri čebelarji ČD Britof - Predoslje so 
se udeležili sedemdesetega občnega zbora ČZS 
20. maja v Lukovici. 

Tradicionalni slovenski zajtrk
... so letos zaznamovali kar dvakrat. Najprej 

junija, ko so v prilagojeni obliki nadomestili 
lanskoletnega, ki je novembra lani odpadel 
zaradi epidemioloških razmer in t. i. lock-
downa v državi. Tradicionalni slovenski zaj-
trk so na način, kot smo ga poznali od prej, 
izvedli novembra letos ob dnevu slovenske 
hrane. V okoliških šolah in vrtcih tudi s sode-
lovanjem in pomočjo ČD Britof - Predoslje. 
»Projekt se izvaja že enajsto leto zapored, 
krepi zavedanje o pomenu in prednostih lo-
kalno pridelane hrane ter oblikovanju zdra-
vih prehranskih izbir od rojstva naprej. Naj 
bo lokalna hrana na mizi celo leto,« je pozval 
Jakob Šink.

Kupili čebelarski tehtnici
Letos je v organizaciji ČZS potekala med-

narodna konferenca Apiterapija za otroke, 
za tehnično pomoč čebelarjem pa sta bila 
objavljena dva sklopa javnih razpisov. »V 
junijskem razpisu je bil vsem čebelarskim 

društvom omogočen nakup po ene čebelarske 
tehtnice. V našem društvu smo se na razpis 
prijavili in kupili čebelarsko tehtnico z vre-
mensko postajo. Zaradi možnosti pridobitve 
subvencije s strani kranjske občine smo za 
naše društvo kupili še eno čebelarsko tehtnico 
z vremensko postajo. Obe tehtnici bosta vklju-
čeni v Javno obveščevalno službo Slovenije. 
Dnevni podatki bodo prikazani v aplikaciji 
e-čebelar, ki je dostopna vsem čebelarjem in 
drugim zainteresiranim za čebelarske podat-
ke,« je dodal Šink.

»Društvene čebelarske strokovne ekskurzije 
letos ni bilo, smo pa dobili povabilo ČD Gori-
če na oktobrski čebelarski izlet na Notranjsko. 
V program so bili vključeni Rakov Škocjan, 
grad Snežnik, Cerkniško jezero, Rihtarjeva 
domačija v Babnem Polju, ogled čebelarstva 
Troha ...«

ČZS je čebelarski posvet organizirala no-
vembra ob dnevu shem kakovosti v čebe-
larstvu. »Ob zaključku posveta je kmetijski 
minister napovedal več sredstev v letu 2022 
za promocijo čebeljih pridelkov in zdrave 
hrane,« je pojasnil Šink. Vodstvo ČZS je še 
isti mesec organiziralo tudi regijski posvet v 
Čebelarskem centru Gorenjske v Lescah. ČD 
Britof - Predoslje pa je organiziralo spletno 
usposabljanje čebelarjev na temi Apitehnični 
ukrepi in Oskrba čebeljih družin skozi leto.

Za čebelarje ČD Britof - Predoslje so po-
membna tudi redna srečanja vsako prvo sredo 
v mesecu v Okrepčevalnici Šprajcar v Britofu, 
ki pa so bila tudi letos zaradi epidemioloških 
razmer precej omejena. 

Načrti za leto 2022
Volilni občni zbor društva je predviden 

januarja 2022, sklic zbora pa je odvisen od 
zdravstvenih razmer. Kot je še povedal Jakob 
Šink, v prihodnjem letu predvidevajo nakup 
prapora in čebelarske obleke za praporšča-
ka, še pred tem pa morajo izbrati primernega 
praporščaka. »V letu 2022 je v načrtu sodelo-
vanje članov društva na ocenjevanju medenih 
izdelkov, vključitev dveh elektronskih čebe-
larskih tehtnic v Javno obveščevalno službo 
Slovenije ter čebelarska strokovna ekskurzija 
in enodnevni izlet v Sloveniji. Potekale bodo 
tudi aktivnosti glede reševanja problematike 
varoje in zdravstvenega varstva čebel. Spre-
mljali in obveščali bomo o novostih na tem 
področju.« 

ČD Britof - Predoslje pri ČZS za drugo leto 
kandidira za teme Dobre higienske prakse in 
načela HACCP, Apitehnični ukrepi in Oskrba 
čebeljih družin skozi leto. Ko bo znova mogoče, 
bodo društvena srečanja čebelarjev vsako prvo 
sredo v mesecu, usposabljanja za čebelarje pa 
bodo organizirana tudi na spletni aplikaciji, je 
še napovedal predsednik ČD Britof - Predoslje 
Jakob Šink. 

Suzana P. Kovačič

Prihodnje leto volilni občni zbor
Tudi letos so aktivnosti Čebelarskega društva Britof - Predoslje v veliki meri krojile koronavirusne razmere. 

Kupili so čebelarski tehtnici z vremensko postajo, obe bosta vključeni v Javno obveščevalno službo Slovenije. 
Novembra so se ob dnevu slovenske hrane vključili v projekt Tradicionalni slovenski zajtrk. 

Solarna čebelarska tehtnica z vremensko postajo na 
Kokrici / Foto: Jakob Šink

Bri tof 127,4000 KRANJ
info@tiskarna-primozic.si
www.tiskarna-primozic.si

Gregor Pri mo žič, s.p.
GSM: 041 347 346
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Šola

VAŠKA RAGLA

Dne 18. novembra pred desetimi leti je na pobudo Čebelarske zveze 
Slovenije in ob podpori ministrstev za kmetijstvo in šolstvo zaživel pro-
jekt Tradicionalni slovenski zajtrk (TSZ). Če je bil v prvih letih poudarek 
na medu, čebelah in njihovem širšem pomenu za prehrano, pa v zadnjih 
letih enako močno poudarjamo tudi pomen ekološke in lokalno pridela-
ne hrane, tako da ta dan imenujemo tudi dan slovenske hrane.

Učenci Osnovne šole Predoslje ter otroci vrtca pri osnovni šoli so imeli 
v petek, 19. novembra, tradicionalni slovenski zajtrk. Sestavine letošnje-
ga zajtrka so bile bio pirin kruh, bio maslo, cvetlični med, seneno mleko 
in suhi jabolčni krhlji. Po okusnem zajtrku so učenci skupaj z razredniki 
pripravili predloge za tedenski jedilnik, ki jih bodo v kuhinji skušali 
upoštevati v jedilnikih od decembra dalje. Poleg tradicionalnega zajtrka 
so jim ta dan v kuhinji pripravili še tradicionalno slovensko kosilo, joto 
s kranjsko klobaso, črni kruh in pehtranovo potico.

Učenci se, tudi ob takšnih projektih, vse bolj zavedajo pomena lokalno 
pridelane hrane, ki je zdrava in okusna. Želimo si, da bi jo uživali vse 
pogosteje, tako v šoli kot tudi doma. Helena Vidmar

Tradicionalni slovenski zajtrk

Narisali drugošolci Nika Bajec, Pia Kosmač in Nina Jarović.

Tudi v letošnjem šolskem letu smo se na 
osnovni šoli Predoslje priključili projektu 
Pešbus, ki poteka v okviru Evropskega tedna 
mobilnosti. Od 20. septembra do 8. oktobra 
so prijavljeni učenci v spremstvu učiteljev v 
šolo prihajali peš, in sicer s treh različnih lo-
kacij. Ugotavljamo, da je udeležba vsako leto 
številnejša. V letošnjem letu se je akcije redno 
udeleževalo okrog petdeset otrok. »Pešbus mi 
je bil zelo všeč, ker smo se pogovarjali in spre-
hajali do šole. S tem sem se že zjutraj nadihal 
svežega zraka in smo se vsak dan pogovarjali 
o zanimivih stvareh. Želim si, da bi bil Pešbus 
večkrat letno ali dlje časa, ker se lahko na poti 
v šolo pogovarjam s prijatelji ali pa od učiteljev 
izvem zanimive stvari,« je povedal petošolec 
Erazem Breznik.

Pešbus – spodbujanje 
aktivnega prihoda v šolo

Učenci in učenke OŠ Predoslje so ustvarjalni tudi po pouku, v okviru podaljšanega bivanja. Učenci 2. b razreda so skupaj z učiteljem Jernejem Jemcem ustvarili zimsko 
pokrajino z jelenčki in tako okrasili razred. 

Zimska pokrajina z jelenčki
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GREGOR GRILC, dijak 4. a GFP, podaja svoje razmišljanje na konferenci  
»Resetting education and training for the digital age.«

Leta 2018 je bil mladi up biatlonec Alex 
Cisar, domačin iz Britofa, ki je dvakrat
ni mladinski svetovni prvak in podprvak 
v biatlonu ter zlati maturant Gimnazije 
Franceta Prešerna. 
Letošnje leto je mladi up  ena najperspek
tivnejših slovenskih plesalk latinskoameri
ških in standardnih plesov Neža Colja, ki se 
je najprej šolala v Osnovni šoli Predoslje, se
daj je maturantka Gimnazije Franceta Pre
šerna. Neža je razpeta med treningi v Slo
veniji in Italiji, od koder je njen soplesalec 
Stefan Chiari. Novembra sta v romunskem 
Sibiu zastopala Slovenijo na svetovnem 
prvenstvu v kombinaciji desetih plesov. 
Slovenska državna prvaka sta v močni kon
kurenci z najboljšimi plesnimi pari sveta 
osvojila odlično 13. mesto. Novembra sta 
si priplesala tudi zmago na mednarodnem 
tekmovanju v Lizboni v latinskoameriških 
plesih v kategoriji Under 21.

Mladi upi Gimnazije Franceta Prešerna  
iz Predoselj in Britofa
Dijaki GFP so aktivni na mnogih področjih. Vsako leto so izbrani med dvajset mladih upov  
Zavarovalnice Triglav. V letošnjem letu je to odlična plesalka Neža Colja, ki je osnovno šolo  
obiskovala v Predosljah, sedaj  je maturantka Gimnazije Franceta Prešerna.

Plesalka je tudi Nežina sestra Maša, 
odlična dijakinja GFP, ki je del hiphop 
kulture in državna prvakinja v hip hop 
battle crew, na evropskem prvenstvu je 
s skupino Getdowners dosegla odlično 
tretje mesto. 
Neža in Maša obiskujeta športni oddelek 
ekonomske gimnazije na GFP. V šolskem 
letu 2021/22 so na Gimnaziji Franceta Pre
šerna po dolgoletnih prizadevanjih prvič 

vpisali nov program – športni oddelek 
splošne gimnazije. Tudi v š. l. 2022/23 
bodo vpisali devetošolce v dva športna 
oddelka kot tudi v ostale programe, ki jih 
izvajajo. Tako bodo vpisali dva oddelka 
gimnazije, dva oddelka ekonomske gi-
mnazije, en športni oddelek gimnazije 
in en športni oddelek ekonomske gim-
nazije; torej v 6 oddelkov in 4 programe, ki 
se vsi zaključijo s splošno maturo.
Njihovi dijaki niso samo odlični športniki, 
ampak so dejavni na številnih področjih. 
Britofljan Grega Grilc, maturant Gim
nazije Franceta Prešerna, je novembra 
sodeloval na mednarodni konferenci 
»Resetting education and training for 
the digital age«, ki sta jo organizirala v 
okviru slovenskega predsedovanja Svetu 
Evropske unije MIZŠ in CMEPIU. Gregor je 
na mednarodni konferenci, ki je potekala 

Neža Colja s soplesalcem Stefanom 
z zastavo GFP

tako v živo v GH Union v Ljubljani kot po 
spletu, predstavil svoj pogled in mnenja 
dijakov v okviru sekcije  Didaktika digi-
talnega izobraževanja. Spregovoril je o 
tem, kako bi modernizirali učenje.
Na  GFP so na področju učenja na daljavo, 
spletnega in hibridnega učenja ter strima
nja že pred leti z dijaki športniki orali ledino 
in jim ob epidemiji koronavirusa omenje
ne oblike poučevanja niso bile nove. Sode
lujejo tudi že štiri leta kot razvojni zavod pri 
projektu NA-MA POTI, zato so bili njihovi 
dijaki povabljeni na konferenco, da pred
stavijo svoje izkušnje. 
Trudijo se, da bi dijaki ob pouku in uče
nju za ocene in maturo čim kakovostneje 
razvijali svoja močna področja. Pomagajo 
jim, da lahko usklajujejo šolo in področja, 
ki jih veselijo, le na ta način bodo uspešni 
in srečni mladi ljudje.
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Rdeči križ, zanimivosti

VAŠKA RAGLA

Krajevna organizacija Rdečega križa (KO 
RK) Britof - Orehovlje je junija izvedla meri-
tve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola. Kot 
je povedala predsednica KORK Britof - Ore-
hovlje Andreja Poljanšek, je bila udeležba kar 
zadovoljiva. »Glede na zdravstvene razmere 
zaradi covida-19 smo letos na Debeli rtič lahko 
poslali samo enega bolnega krajana.« KORK 

Britof - Orehovlje je želel organizirati tudi te-
rensko krvodajalsko akcijo, vendar jim datuma 
ni uspelo uskladiti z Zavodom za transfuzijsko 
medicino. Nekateri njihovi krajani-krvodajalci 
so se zato samoiniciativno udeležili krvodajal-
skih akcij v okolici, za katere pa je bil datum 
že vnaprej določen, za kar se jim Poljanškova 
lepo zahvaljuje. »Obiskali smo tudi nekdanjo 
predsednico KORK Britof - Orehovlje Metko 
Žibert ob njenem jubileju, osemdesetletnici, v 
Domu starejših občanov Preddvor. V decem-

bru bomo obdarili tudi vse bolne člane in člane, 
starejše od osemdeset let.« 

Andreja Poljanšek se za vse opravljeno delo in 
pomoč zahvaljuje poverjenikom KORK Britof 
- Orehovlje Ančki Lebar, Miri Čimžar, Andreji 
Bajželj, Matjažu Bogataju in Stanetu Erženu. 
»Vsem krajanom pa želim vesel božič in sreč-
no, predvsem pa zdravo leto 2022.« Suzana P. 
Kovačič

Zahvalila se je tudi poverjenikom

Andreja Poljanšek / Foto: Tina Dokl

David Borovnica, član KORK Britof - Orehovlje, je kri 
daroval že več kot dvajsetkrat. Za to se je odločil iz 
humanitarnosti, pomoči drugim. / Foto: Tina Dokl

Tudi predsednica in podpresednica Sveta KS Britof 
Martina Prusnik in Marjeta Remic sta krvodajalki. 
Druga je kri doslej darovala 28-krat, prva pa štirikrat. 
/ Foto: arhiv Martine Prusnik

Že od leta 2014 na pobudo treh mojih bra-
trancev (Slavka, Mareta in Marjana) organizi-
ramo pohod sestričen in bratrancev s »svojim 
pohištvom« (naše žene in možje) na Sv. Jakob. 
Vsako leto poskrbim za medalje, ki jo dobi 
vsak udeleženec pohoda. V letu 2018 je bil to 
že naš peti pohod, zato ga je bilo treba na nek 
način dokumentirati. Zato smo dobili pokal 
presenečenja, ki ga je doniral Jan Hudobiv-
nik, lastnik Avtoservisa in vulkanizerstva 
Hudo. Pripravljenih je bilo pet ovojnic, v ka-
terih je bilo zapisanih pet različnih možnosti. 
Po naključnem vrstnem redu je bila izbrana 
možnost »najstarejši pohodnik« in tako je po-
kal romal v roke najstarejšega od bratrancev 
in sestričen Damjana Kavčiča, ki ga je v letu 
2019 po svojem izboru predal Damijani Bo-
gataj. Njen predlog je bil, da bo od tega leta 
dalje ta pokal namenjen samo »pohištvu«, to-
rej ženam in možem bratrancev in sestričen. 
Čistilnica, pralnica in šivalnica Šengar pa 
nam je v letu 2019 podarila prehodni pokal za 
rodbino Bogataj. Žreb je določil, da je v tem 
letu pokal dobil Mare Kavčič, ki že vrsto let 
živi v Podbrezjah. V letu 2020 pohoda zaradi 
covida-19 ni bilo, je pa na pobudo belskega 
Marjana vsak opravil solo vzpon na višje le-
žečo točko ter poslal sliko osvojenega vrha.  
Letos je bilo prijavljenih rekordno število ude-

ležencev. Vreme nam je bilo res naklonjeno, 
vzdušje je bilo na vrhuncu in vrh Sv. Jakoba 
nas je doseglo kar 36 udeležencev. Po velikem 
žrebu je pokal potoval iz rok Mareta Kavčiča 
v roke Toma Globočnika v Predoslje. Pokal 
»pohištva« pa je od Damijane Bogataj prišel v 
roke Tomaža Čadeža v Cerklje. Naše srečanje 

se je tako kot vsako leto zaključilo na Srednji 
Beli pri bratrancu Marjanu Bogataju. Pri tem 
pa pridejo na svoj račun dobre gospodinje, ki 
poskrbijo za domače slastne sladice. Mladi pa 
poskrbijo za sproščen pogovor in pesem. Vse 
nas pa greje misel na ponovno srečanje v letu 
2022. Matjaž Bogataj

Največ zbranih na letošnjem pohodu
Nekaj kamenčkov iz družinskega mozaika ...

Vzdušje je bilo odlično. / Foto: arhiv Matjaža Bogataja
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V Nogometnem klubu Britof stremimo k stalnemu napredku naših naj-
mlajših, zato smo letos povečali število trenerjev, da so treningi lahko še 
kakovostnejši. Število otrok iz meseca v mesec raste, kar nam govori, da 
na igrišču delamo dobro, za kar gredo pohvale našim trenerjem. Tako kot 
vsem je tudi nam ponagajal covid-19, kar nam trenutno onemogoča trenin-
ge z najmlajšimi (vrtec) v Osnovni šoli Predoslje. A smo večni optimisti in 
verjamemo, da se bo situacija obrnila na bolje in bodo imeli tudi najmlajši 
možnost, da se priključijo kontinuirani vadbi Nogometnega kluba Britof.

Velik del naše nogometne zgodbe je tudi naša članska ekipa, ki tre-
nutno zaseda četrto mesto v Gorenjski nogometni ligi in bo igrala v 
spomladanskem delu lige za prvaka. V članski ekipi igra vedno več 
domačih fantov, ki so prve nogometne korake naredili v Nogometnem 
klubu Britof. 

Uprava Nogometnega kluba Britof ima še v letošnjem letu oziroma 
na začetku prihodnjega leta namen zamenjati razsvetljavo na igrišču z 
umetno travo. Urediti bo treba tudi ograjo okoli igrišča z umetno travo 
ter zamenjati umetno travo, saj je obstoječa že zastarana. To je za nogo-
metni klub kar velik zalogaj, zato člani uprave upajo na pomoč lokalnih 
sponzorjev, občine in drugih institucij. 

Že dolgo je v Nogometnem klubu Britof prisotna želja po širitvi nogo-
metnega igrišča, da bi ustrezalo standardom Nogometne zveze Slovenije 
in bi na njem lahko igrali najmočnejše Slovenske nogometne lige, zato 
se že snujejo ideje, kako to izvesti. Namen Nogometnega kluba Britof 
je, da se v bližnji prihodnosti na zemljišču, kjer je bila žaga Čop in je v 
lasti Nogometnega kluba Britof, zgradijo prostori z novimi garderobami, 

dodatnimi športnimi igrišči in tribune, saj so sedanji pogoji slabi.  Cilji 
za prihodnje leto so povečati število otrok v naši nogometni šoli, dvigniti 
raven infrastrukture na višji nivo in vrniti gledalce ob nogometno igri-
šče, kjer bi uživali na svežem zraku in doživljali pozitivne čustva skupaj 
z našimi nogometaši. Zato vsi vabljeni v Grabn! »Gol, Gol, Gol, Britof 
je ta bol!« Anže Jelar 

Vrniti gledalce ob nogometno igrišče
Že dolgo je v Nogometnem klubu Britof prisotna tudi želja po širitvi nogometnega igrišča, da bi ustrezalo 

standardom Nogometne zveze Slovenije in bi na njem lahko igrali najmočnejše Slovenske nogometne lige, zato 
se že snujejo ideje, kako to izvesti.

NARAVA d.o.o.

Vsem prebivalcem Britofa v mesecu decembru priznamo 
40% popust na vse knjige naše založbe.

prodaja@narava.si • Tel.: 04 27 11 720

Britof 96 A • 4000 Kranj • www.narava.si 
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knjig.

Število otrok iz meseca v mesec raste, kar nam govori, da na igrišču delamo 
dobro. / Foto: arhiv NK Britof
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Predsednik Športnega društva (ŠD) Rokce Avgust Horvat je povedal, 
da so tako na športnem kot organizacijskemu področju upoštevali vsa 
sprotna navodila za omejevanje in preprečevanje širjenja koronavirusa. 
»Prilagajanje je za nas pomenilo mnogo dodatnega dela. Zmagali smo s 
skupnim delom vseh članov društva.« 

Organizirali so prvi tradicionalni turnir žensk posamezno. Udeležile 
so se ga igralke gorenjske in ljubljanske regije ter igralke Logatca. Prvo 
in drugo mesto so zasedle domačinke. »Organizirali smo tudi prvi turnir 
v počastitev našega pokojnega igralca Jureta Kerna. Memoriala Jureta 
Kerna se je udeležilo 28 ekip iz gorenjske in ljubljanske regije ter Logat-
ca,« je povedal Horvat. 

Bili so organizatorji prvenstva društev upokojencev Gorenjske. Ude-
ležilo se ga je 16 društev s po štirimi igralci. Prvenstvo so sprejeli na že-
ljo Društva upokojencev Kranj, je pojasnil Horvat. Organizirali so tudi 
turnir trojk skupaj z ekipo Korenine. Sledil je klubski turnir z udeležbo 
vseh aktivnih članov. 

»Udeležili smo se turnirjev v Kropi, Radovljici, Tržiču in Ljubljani. V 
Kropi smo bili prvi med mešanimi pari. Na turnirju v Radovljici, na kate-
rem nastopajo najboljši igralci, smo dosegli sedmo mesto.« Na tekmoval-
nem področju so v prvi ligi dosegli četrto mesto, v Gorenjski regionalni 
ligi pa tretje mesto. Organizirali so pet tekem na domačem igrišču.

»Skupni pogled na delo nam pove, da smo gostili več kot tristo udele-
žencev. Prejeli smo pohvale posameznikov in posameznih ekip. Pohvalo 
smo dobili tudi od Prstometne zveze Slovenije,« je še dejal predsednik 
ŠD Rokce Avgust Horvat in ob tem poudaril, da pa niso samo organi-
zirali tekem in tekmovali. »Ob turnirjih in tekmah smo skrbeli tudi za 
okolico, zaščito klopi in brunarice. Večini tekmovalcev smo organizirali 

malico. Ker smo majhna, a zelo iznajdljiva in delovna skupina, smo is-
kali pomoč simpatizerjev. Hvala vsem. Dali ste nam dodatno energijo. 
Zahvala gre tudi vsem, ki ste nam pomagali izpeljati Memorial Jureta 
Kerna. Posebna zahvala gre Krajevni skupnosti Britof in gasilcem PGD 
Britof. Vsem krajanom in športnikom želimo zdravo in uspešno leto 
2022.« S. K. 

Društvo ostaja delavno in uspešno
Športno društvo Rokce je bilo tudi letos kljub težkim razmeram zaradi koronavirusa delovno in uspešno, 
je poudaril predsednik društva Avgust Horvat. »Znani smo po odlični organizaciji športnih prireditev v 

prstometu in vrhunskih igralcih, ki se odlikujejo na prvenstvenih tekmah in turnirjih.«

Prvenstvo društev upokojencev v prstometu 2021 v organizaciji ŠD Rokce

Podarite naročnino  
na Gorenjski glas
Gorenjski glas izhaja ravno prav pogosto – dvakrat tedensko, 
zato k branju ne sili vsak dan, pač pa se bere postopoma – 
petkovo številko ob koncu tedna in torkovo vse do petka.

Pokličite nas po telefonu na številko 04/201 42 41 ali 
nam pišite na e-naslov narocnine@g-glas.si in skupaj 
bomo poiskali najboljšo možnost za znesek, ki ga boste 
določili vi. To pomeni, da ni nujno, da poklonite letno  
naročnino, saj so na voljo tudi druge možnosti.

Gorenjski glas bo obdarovancem prinašal zanimive novice  
iz čisto vseh, tudi najmanjših krajev Gorenjske. In teh novic 
se ne da najti nikjer drugje!

Obdarite svoje najdražje z zvestim prijateljem.

V Luninih bukvah 
je kot vedno 
Lunin koledar 
po mesecih 
s setvenimi 
podatki, vrtni 
koledar opravil v 
zelenjavnem in 
okrasnem vrtu, 
v rastlinjakih in 
visokih gredah 
ter horoskop za 
leto 2022.
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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 želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

8,20
Število strani: 52 strani, 23,5 x 32 cm  
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AV T O  M O Č N I K  d . o . o .  K R A N J
 JEZERSKA CESTA 135 / 04 281 77 17

D R I V E  T O G E T H E R

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

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

NOVA MAZDA CX-30

AV T O  M O Č N I K  d . o . o .  K R A N J
 JEZERSKA CESTA 135 / 04 281 77 17

D R I V E  T O G E T H E R

Kombinirana poraba goriva WLTP: 5,1 – 8,4 l/100 km. Emisije CO2: 133 - 173 g/km. Uradna vrednost emisijske stopnje: EURO 6d Temp. Specifične emisije NOX: 0,009 – 0,0494g/km. Vrednost 
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in drzno trpežnostjo športnega terenca. Avto, ki je 
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okretnostjo je popoln za skok v mesto, a še vedno 
dovolj prostoren za pobeg iz njega. 
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Britof odprto : 
9–12 h in 14–18 h, sob. 8–12 h

Spletna prodaja : 
WWW.JAKOPINA.EU/SI/SHOP

Želimo vam  
lep in miren Božič  
ter srečno Novo leto.

Zimska akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

14 dni brezplačnega časopisa

V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak 
torek in petek. Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v 
nabiralnik in izvedo, kaj je novega v njihovem domačem kraju 
in v naši regiji. Teh novic ni mogoče najti nikjer drugje!

Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, 
ki Gorenjskega glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti 
prodaji. Želimo si, da bi se bralci na lastne oči prepričali, da 
je Gorenjski glas odličen časopis, in postali njegovi naročniki. 
Poleg brezplačne dostave naročnina prinaša tudi številne 
popuste in darilo. Če želite Gorenjski glas bolje spoznati, 
se lahko odločite za dvotedensko brezplačno prejemanje 
časopisa brez vseh obveznosti. Pišite na narocnine@g-glas.si  
ali pokličite na tel. št. 051 682 217 in pustite podatke za 
dostavo. Po preteku 14-dnevnega obdobja vam ča so pisa 
ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali, povprašali  
za mnenje in vam predstavili prednosti za naročnike.

Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal! 

G o r e n j s k i  g l a s  j e  n a j b o l j  b r a n  r e g i o n a l n i  č a s o p i s  v  S l o v e n i j i .


