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Svet KS

VAŠKA RAGLA

»V letu 2017 bomo v Krajevni skupnosti (KS) 
Britof - Orehovlje v velikem pričakovanju za-
četka gradnje kanalizacije, po zadnjih infor-
macijah s strani občine naj bi z deli začeli spo-
mladi,« je najprej spodbudno novico podelil 
predsednik Sveta KS Britof - Orehovlje Franc 
Globočnik. 

Prav veliko sicer letos ob razpoložljivih sred-
stvih, teh pa je vse manj, je opozoril Globočnik, 
niso mogli narediti. Omenil je zdaj lepo ureje-
no igrišče za prstomet, ob katerem so postavili 
brunarico, v kateri bo nekaj del treba postoriti 
še v prihodnjem letu in Globočnik upa, da bodo 
tudi za to lahko namenili še nekaj denarja. Fi-
nančno so pomagali Prostovoljnemu gasilske-

mu društvu Britof pri izvedbi njihove 90-letni-
ce. Še vedno so nerešene postavitve dodatnih 
prometnih znakov in cestnoprometnih ogledal, 
za kar KS, razen, da na to opozarja, nima dru-
gih pristojnosti. 

Velika želja in pričakovanje ostaja gradnja 
pločnika od Kavarne Britof do Arvaja v Brito-
fu. Ob cesti je več zasebnih lastnikov zemljišč 
in predsednik sveta KS apelira na njih, da od-
stopijo ta zemljišča proti plačilu na podlagi ura-
dne cenitve. Veliko dobrega bodo s tem naredili 
za udeležence v prometu. Med investicijami, ki 
bodo slej ko prej morale priti na vrsto, je tudi 
sanacija dotrajanega mostu čez Kokro, je do-
dal Globočnik, ki si želi, da bi imela KS več 
samostojnosti pri odločanju, koliko in kaj v KS 
dejansko potrebujejo, ko se deli denar iz ob-
činskega proračuna. V resnici je tega vse manj, 
ugotavlja Globočnik. »Le tisti, ki živimo tukaj 
in ki smo aktivno vpeti v delo domačega oko-

lja, najbolje vemo, kaj potrebujejo naši krajani, 
zato bi si želel več komunikacije s strani obči-
ne,« je še poudaril Franc Globočnik. 

»Za konec bi se zahvalil družini Poljanšek iz 
Britofa za podarjeno novoletno jelko, vse kra-
janke in krajane pa lepo vabim na prižig lučk v 
petek, 16. decembra. Obenem vsem krajankam 
in krajanom želim srečno, predvsem pa zdravo 
leto 2017!« Suzana P. Kovačič

Težko že čakamo na kanalizacijo
Franc Globočnik, predsednik Sveta Krajevne skupnosti Britof - Orehovlje

Franc Globočnik / Foto: Tina Dokl Tudi letos bo v podružnični cerkvi sv. 
Tomaža v Britofu praznični koncert Tam-
buraškega orkestra Folklornega društva 
Kranj, in sicer v ponedeljek, 26. decem-
bra, ob 17. uri. Lepo vabljeni!

Praznični koncert 
tamburašev
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Če je sreča kapljica vode,
če je zdravje žarek sonca

in če je ljubezen čudovit svet,
Vam želimo vsega za cel planet!

Lepe božične praznike in srečno novo leto 2017  
vsem krajankam in krajanom želi Svet Krajevne  

skupnosti Britof - Orehovlje!

V petek, 16. 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, ki ga bo popestril Pučev trio. 

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

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., Ble i we i so va ce sta 4, Kranj;  
pri pra va za tisk: Go renj ski glas; tisk: Tisk Nonparel d. o. o.; di stri-
bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je. 
Vaška ragla je pri lo ga 98. šte vil ke Go renj ske ga gla sa, ki je  
iz šla 9. decembra 2016. Na kla da je 650 iz vo dov. Prej me jo  
jo vsa go spo dinj stva v kra jev ni skup no sti Britof - Orehovlje. 

Naslovnica: Parada ob 90-letnici PGD Britof 
Foto: Primož Pičulin

VAŠKA RAGLA

Most čez Kokro je dotrajan in čaka na obnovo. / Foto: Tina Dokl
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Svet KS

VAŠKA RAGLA

Martina Prusnik je povedala, da seje članov 
Sveta Krajevne skupnosti (KS) Britof - Oreho-
vlje potekajo redno, osrednja tema na dnevnem 
redu je še vedno gradnja kanalizacije, s kate-
ro naj bi po zagotovilih pristojnih pri kranjski 
občini začeli spomladi leta 2017. Pohvalila je 
letošnjo čistilno akcijo in tudi večjo udeležbo 
članov domačih društev, akcija pa je potekala 
z veliko delovno vnemo in se zaključila s prije-
tnim druženjem. 

KS Britof - Orehovlje je v sodelovanju z ob-
čino pomagala Športnemu društvu Rokce 2014 
pri postavitvi brunarice ob igrišču za prstomet 

v športnem parku v Britofu, Prusnikova je po-
udarila, da so si to članice in člani društva več 
kot zaslužili tudi z odličnimi dosežki, saj člani 
igrajo v prvi slovenski ligi. 

Opozorila je tudi na pobudo domačina, po-
klicnega gasilca in poveljnika domačega ga-
silskega društva Klemena Sedlarja, da je v KS 
treba zagotoviti več prehodov za pešce in jih 
skupaj z obstoječimi dodatno označiti s talno 
signalizacijo. Želi si tudi, da bodo dogovori z 
občino o namestitvi merilnika hitrosti na kak-
šnem od bolj izpostavljenih cestnih odsekov 
prinesli rezultat. Kot je pojasnila Prusnikova, 

je občina nekaj merilnikov hitrosti pridobila iz 
razpisa republiške Agencije za promet, v KS 
Britof - Orehovlje pa nimajo še nobenega. 

Pobuda za več  
prehodov za pešce 

Martina Prusnik, podpredsednica Sveta Krajevne skupnosti 
 Britof - Orehovlje 

Martina Prusnik  / Foto: Tina Dokl

»Obnova igral na otroškem igrišču pri ga-
silskem domu v Britofu je bila zares nujna. 
Igrala so bila dotrajana, zato je bilo na mestu 
tudi vprašanje (ne)varnosti njihove uporabe,« 
je povedala Urša Korošec, ki se je prizadevanj 
za obnovo zavzeto lotila z željo, da se edino 
otroško igrišče v Krajevni skupnosti Britof - 
Orehovlje, ki se širi tudi s številom prebival-
stva, ohrani. Krajevna skupnost je prispevala 
za nakup materiala (barv, čopičev, valjčkov, 
brusilnega papirja ...) v vrednosti tristo evrov, 

prostovoljni gasilci, njihova članica je tudi 
Urša Korošec, pa so jih s prostovoljnim de-
lom čez poletje temeljito obnovili. »Dela je 
bilo zares veliko in zahvaljujem se vsem, ki 
so si za to vzeli čas,« je ob tej priložnosti do-
dala sogovornica in zaključila z željo: »... da 
bi obnovili še plezalno steno in lahko kupili še 
kakšno igralo več, za kar upam, da bo dovolj 
posluha tudi na občini.« Poleg plezalne stene 
bo treba obnoviti še varovalno ograjo okrog 
igrišča. S. K. 

S prostovoljnim delom  
obnovili otroško igrišče
Urša Korošec, članica Sveta Krajevne skupnosti Britof - Orehovlje

Urša Korošec / Foto: Tina Dokl

Igrala po obnovi Treba bo obnoviti še plezalno steno.
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Svet KS, aktulno

VAŠKA RAGLA

Marjeta Remic poskuša biti aktivna na več 
področjih v domači krajevni skupnosti. Spo
mladi se je z družino udeležila čistilne akcije, 
sodeluje pri organizaciji prireditve, to je pri
žigu lučk na novoletnem drevesu pri gasilskem 
domu decembra, podpira idejni projekt kranj
ske občine, da bi športni park v Britofu širili, 
tudi z otroškim igriščem in igriščem za odboj
ko. Pohvalila je prizadevanja članice Sveta KS 
Urše Korošec in nekaj prostovoljcev za izvede
no obnovo igral na obstoječem otroškem igri
šču pri gasilskem domu. 

»Žalosti pa me, da imamo kot krajevna sku
pnost omejene pristojnosti,« je še povedala 
Marjeta Remic in prijazno pozvala vse tiste 
krajane, ki so lastniki zemljišč ob cesti od Pe
karne Britof do Arvaja v Britofu, da odstopijo 
zemljišča za načrtovano gradnjo pločnika, ki 
bo pomembno prispeval k večji varnosti udele
žencev v prometu, predvsem pešcev. Na občino 
apelira, naj postavi več košev za pasje iztrebke, 
opozorila je tudi na potrebno sanacijo dotraja
nega mostu čez Kokro (popravilo tako ograje 
kot cestišča). S.K. 

Lepo so poskrbeli  
za otroško igrišče

Marjeta Remic, članica Sveta Krajevne skupnosti Britof  Orehovlje 

Marjeta Remic  / Foto: Tina Dokl

Boljši odziv na čistilno akcijo
Krajevna skupnost Britof  Orehovlje se že več let pridružuje akciji Očistimo Kranj. Letos je bil odziv  

na »domačem terenu« večji, že zdaj pa vabijo tudi k udeležbi na naslednji akciji 25. marca 2017.

Čistilna akcija ni samo delo, je tudi druže
nje, kajti jutro se je tudi na letošnji 2. april 
začelo s pogostitvijo v organizaciji krajevne 
skupnosti s čajem, kavo in pecivom. »Odziv 
na letošnji akciji je bil glede udeležbe boljši 
kot pretekla leta. Več so se odzvala društva 
(Čebelarsko društvo Britof  Predoslje, Kra
jevna organizacija Zveze združenj borcev za 
vrednote NOB Britof  Predoslje, Društvo 
upokojencev Britof  Predoslje, Prostovoljno 
gasilsko društvo Britof), člani Sveta Krajev
ne skupnosti Britof  Orehovlje, krajani ... 
Razdelili smo se v skupine in določili ob
močja čiščenja. Očistili smo kar nekaj div
jih odlagališč, čistili pa praktično povsod, 
od okolice nogometnega igrišča, gozda proti 
Šenčurju, kanjona Kokre ... Približno ob 13. 
uri smo se spet zbrali ob pogostitvi dveh raz

ličnih jedi na žlico in dan sklenili tako, kot 
smo ga začeli, z druženjem,« je povzela Urša 
Korošec, članica Sveta Krajevne skupnosti 

Britof  Orehovlje, ki po uspešno izvedeni 
akciji že vabi k udeležbi na naslednjo, ki bo 
25. marca 2017. 

Potujoča knjižnica Britof ima svoja vrata za 
vse krajane odprta že več kot 30 let. Tudi v 
prihodnje se bo tradicija nadaljevala. V tem 
obdobju se je zamenjalo kar nekaj knjižni
čarjev. Že drugo leto je knjižničarka Klavdija 
Martinjak iz Britofa, ki vam bo z veseljem po
magala. Knjižnica je v podstrešnih prostorih 
gasilskega doma Britof odprta vsako sredo 
med 18. uro in 19.30. Dobrodošli so otroci, 
mladina in odrasli, saj ima zelo pestro izbiro 
knjig, ki se tudi vsaj dvakrat na leto zamenjajo. 
Vse, ki imajo morebiti že dalj časa na izposoji 
knjige iz potujoče knjižnice Britof, pa prosi
mo, da jih čim prej vrnejo nazaj v knjižnico, 
saj se bo izvajala inventura. Želimo vam lepe 
praznike, v novem letu pa tudi veliko dobrih 
knjig. U. K.

Potujoča knjižnica

Dejavnost knjižnice se lepo dopolnjuje s šolo. Slika Mance Gorjanc iz tretjega razreda OŠ Predoslje.
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Šola

VAŠKA RAGLA

Po predlanskem slovesnem praznovanju 
40-letnice Osnovne šole Predoslje, energetski 
obnovi šole ter prepoznavnosti naših učencev 
po izjemnih dosežkih na številnih tekmovanjih 
je z avgustom 2016 svojo poklicno pot zaklju-
čil ravnatelj Tomaž Balderman. Nasledila ga je 
dotedanja pomočnica ravnatelja Janja Sršen, 
delo pomočnice ravnatelja pa je prevzela učite-
ljica biologije in kemije Katja Perčič Košir. Ob 
tej priložnosti predstavljamo novo ravnateljico 
Janjo Sršen lokalni skupnosti.

Kaj je botrovalo vaši odločitvi za učiteljski 
poklic – po izobrazbi ste namreč prof. razre-
dnega pouka?

»Kot mala deklica sem se najraje igrala šolo. 
Obula sem mamine čevlje z visokimi petami 
in poučevala namišljene otroke, največkrat pa 
je moja učenka morala biti moja mlajša sestra. 
Rada imam otroke, navdihuje me delo z lju-
dmi.«

Nam lahko predstavite dosedanjo poklic-
no pot?

»Po končani gimnaziji sem se vpisala na 
pedagoško fakulteto na smer razredni pouk. 
Moja prva zaposlitev je bila na Osnovni šoli 
Predoslje in tu sem ostala do danes. Poučeva-
la sem večinoma v prvi triadi, delala sem tudi 
v podaljšanem bivanju. Ko se je upokojila Eli 
Mohorič, pomočnica ravnatelja, me je ravnatelj 
navdušil za delo pomočnice ravnatelja in ime-
noval na to delovno mesto. Odlično sva sode-
lovala, dobro me je vpeljal, da sem sedaj lažje 
prevzela mesto ravnateljice.«

Pa vendar je prevzem mesta pomočnice 
ravnatelja najbrž zahtevalo kar nekaj raz-
misleka. Kaj je pretehtalo vašo odločitev za 
ta korak? 

»Sprva so me spodbudili nekateri sodelavci, 
kasneje pa me je prepričala predvsem želja po 
novih izzivih, po novem znanju. Pri delu sem 
se večkrat izkazala na področju vodenja, or-
ganizacije in prav te pozitivne izkušnje so me 
opogumile, da sem se odločila, da prevzamem 
tako zahtevno delovno mesto.« 

In kaj vas je vodilo pri kandidaturi za me-
sto ravnatelja? 

»Šola je moj drugi dom, veliko mi pomeni. 
Izkušnje, ki sem jih pridobila kot pomočnica 
ravnatelja, med drugim tudi jasen pogled v 
zaodrje šole, strokoven in delaven kolektiv ter 
seveda tudi starši učencev, ki so se do sedaj iz-
kazali s svojim zaupanjem in pripadnostjo šoli, 
so bili glavni razlogi, ki so me opogumili h kan-
didaturi. Vedela sem, da lahko takoj začnemo 
nadgrajevati dobro in izboljševati tam, kjer je 
najbolj potrebno. Poznam svoje sodelavce, v 
njihovi sredini se dobro počutim, predvsem pa 
vem, da imam pred seboj kompetentne ljudi, s 
katerimi bomo skupaj ustvarjali okolje, v ka-
terem se bodo učenci učenja lotevali z radove-
dnostjo in primerno prizadevnostjo, v katerem 
bodo prepoznali svoje edinstvene sposobnosti 
in v sebi našli tisto najboljše, ki bo vodilo do 
tega, da si bodo znali postaviti cilje in da bodo 
živeli pestro življenje samozavestnega mlade-
ga človeka.«

Kakšne so vaše prioritete pri vodenju šole? 
»Vodenje mi pomeni spodbujanje in nude-

nje podpore učiteljem v procesu izboljševanja 
šole v smislu ustvarjanja najboljših možnih 
pogojev za kakovostno učenje. Zavedam se, 
da smo lahko uspešni le, če vsi skupaj stremi-
mo k istim ciljem, pri tem pa ves čas v ospredje 
postavljamo kvaliteto, spoštovanje in seveda 
kar je najpomembnejše – korist otroka.«

Torej lahko vaše vodenje poveževa s pred-
nostnimi nalogami šole? 

»Absolutno. Letošnje prednostne naloge 
šole, ki smo jih izbrali v kolektivu, so ravno 
vzgoja za samostojnost in odgovornost, kul-
turno obnašanje ter dvig bralne pismenosti 
otrok.«

Učence so 1. septembra ob vstopu v šolo 
pričakali sveže prepleskani hodniki s po-
menljivimi napisi. So ti povezani z vašo vi-
zijo šole? 

»Vizijo šole smo postavili vsi zaposleni sku-
paj. Le takšna vizija je uresničljiva. Želimo 
si prijazne in hkrati zahtevne šole, kjer se vsi 
deležniki počutijo sprejete in varne, kjer se 
vsi zavedamo, da je šola prostor, kjer za dober 
rezultat vsi prispevamo svoj delček odgovor-
nosti, kjer za dobrobit otroka sodelujemo vsi, 
celoten kolektiv in seveda tudi starši. Seveda 
pa tudi od učencev pričakujemo, da jim vre-
dnote, kot so znanje, spoštovanje, odgovor-
nost, strpnost, prijaznost, zaupanje, oblikuje-
jo njihovo osebnost. Čas, v katerem živimo, 
zahteva od šole več kot kadarkoli. Šola mora 
biti prostor, ki otroku in mladostniku zago-
tavlja varno in predvidljivo okolje z jasnimi 
pravili in normami.«

Verjetno imate v načrtu tudi urejanje oko-
lice šole? 

»Zagotovo je pomembno, v kakšnem okolju 
delujemo. Že ob začetku sem se zavzela za var-
nost otrok in na tem mestu se zahvaljujem Me-
stni občini Kranj za posluh pri zagotavljanju 
le-te. Pridobili smo ograjo, zaprli smo šolski 
prostor, počasi urejamo še ostale pereče situ-
acije.«

Kakšne novosti pripravljate za krajane? 
»Z velikim veseljem lahko povem, da z oko-

lico odlično sodelujemo. Starši so z veseljem 
priskočili na pomoč pri pridobivanju sredstev 
za obnovo in postavitev večnamenskega igri-
šča ter dveh zunanjih učilnic, s katerimi bomo 
učencem ponudili nova, inovativna učna oko-
lja. Igrišče začnemo obnavljati spomladi, z de-
narjem, ki smo ga pridobili s pomočjo bazarja, 
smo nabrali že kar nekaj sredstev. Vse vabim 
tudi na koncert, ki bo 20. decembra ob 17. uri 
v Kulturnem domu Predoslje, kjer bomo prav 
tako zbirali prostovoljne prispevke. Igrišče bo 
odprto vsem krajanom in njihovim otrokom v 
času, ko ni pouka. 

Načrtujemo pa tudi novost v sodelovanju s 
krajani. Radi bi namreč ponudili ugodna kosila 
ljudem, ki si jih iz kakršnihkoli razlogov težko 
pripravijo sami. V naši kuhinji pripravljamo 
okusne in sveže obroke.« 

Morda še kakšno sporočilo krajanom … 
»Ob prihajajočih praznikih vsem krajanom 

želim vesele praznike, veliko strpnosti, miru 
in ljubezni. Zaupajte svoji šoli in pedagoškim 
delavcem, da bomo lahko še naprej z roko v 
roki za otroke delali najboljše, jih vzgajali 
v duhu delavnosti, vztrajnosti in ustvarjal-
nosti, vse do uresničitve skupaj zastavljenih 
ciljev.« Simona Vreček Šavs                                                                    

V novo šolsko leto z novim vodstvom
Osnovna šola Predoslje ima novo ravnateljico Janjo Sršen. 

Janja Sršen / Foto: Tina Dokl

Otroci 3. razreda so poustvarjali pod 
naslovom Jaz sem važič, ti pa ne ... na 
osnovi pesmi Svetlane Makarovič –  
Jaz sem jež, ti pa ne. 

JAZ SEM PES, TI PA NE
Jaz sem pes, ti pa ne!
Jaz hitro tečem, ti pa ne!
Jaz sem lušten, ti pa ne,
jaz lajam, ti pa ne.
Jaz imam vratnico, ti pa ne,
ker je nisi vreden.
Ajda Ozebek, 3. b

JAZ IMAM PUNCO, TI PA NE
Jaz imam punco, ti pa ne!
Jaz sem lep, ti pa ne!
Jaz sem največji kavalir,
ti pa nisi nikoli.
Jaz imam punco, ti pa ne!
Ti jo hočeš dobiti,
pa je nisi vreden.
Mark Car, 3. b
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Obletnice

VAŠKA RAGLA

Podružnična cerkev svetega Tomaža je božji hram, je dediščina 
naših prednikov in naša obveza, da naslednjim generacijam cerkev 
zapustimo v dobrem stanju. Bistvo našega poslanstva pa je tudi in 
predvsem ohraniti in izboljšati evharistično delovanje. V letu 2010 je 
cerkev dobila nove bronaste zvonove, leto kasneje pa še prelepe orgle. 
Cerkev je dobila novo streho, temeljito so bili prenovljeni nekateri 
deli notranjosti. Vse priznanje in zahvale gredo vsem dobrotnikom, 
tistim, ki so nas finančno podprli, in vsem, ki so neutrudno sodelovali 
pri slehernem delu. Nikoli pa ni bila pozabljena liturgija. Leta 2011 je 
zlato mašo praznoval g. Štefan Babič. Takrat so v cerkvi prvič zadone-
le orgle, spomin na slovesnost je še kako živ. Tudi nekaj parov je našo 
cerkev izbralo za poročni obred, na kar smo še posebej ponosni. Maš je 
sicer malo, še posebej dobro pa je obiskana nedeljska maša za britofški 
semenj, ko se verniki ob krofih po maši še zadržijo pred cerkvijo. Ne 
smemo mimo že tradicionalnega koncerta tamburašev za štefanovo 
po božiču. Nekajkrat so se zbrali tudi britofški motoristi, ki jih je 
blagoslovil g. Igor Krašnja. Molitve rožnega venca v adventnem času 
pritegne kar nekaj vernikov. Lepo bi bilo, če bi se vrata naše cerkve 
večkrat odprla in nas zbližala v molitvi.

500. obletnico posvetitve podružnične cerkve svetega Tomaža bomo 
praznovali naslednje leto, ko upamo, da bo prostor cerkve zopet pre-
majhen, bo pa glas božje besede mogoče slišati tudi zunaj cerkvenih 
zidov. Ključar Jože Kancilija

Prihodnje leto bo praznično
V pričakovanju 500. obletnice posvetitve podružnične cerkve sv. Tomaža v prihodnjem letu

Krajanka Alenka Kotar je v letu 2007 sama 
sebi obljubila, da če ji bo uslišana ena velika 
prošnja, gre peš na Brezje. Kot vedno je bil tudi 
tokrat  problem s časom. Tedni so minevali, 
zaobljuba pa še vedno ni bila izpolnjena. Alen-
ka je ugotovila, da mora temu narediti konec. 
Tako se je le nekaj dni pred blagoslovom nove-
ga bandera za podružnično cerkev sv. Tomaža 
v Britofu odločila, da je to pravi trenutek za 
odhod na Brezje. Prijateljem je omenila svoj 
namen in jih povabila zraven. Neverjetno. 
Seznam  udeležencev romanja na Brezje se je 
neverjetno daljšal. Prosila je tudi  mene, da se 
jim pridružim kot vodja poti, in takoj sem bil 
pripravljen sodelovati. Dogovorili smo se, da 
se zberemo na dvorišču avtopralnice Pičman 
ob drugi uri zjutraj. Ob dogovorjenem času se 
nas je zbralo kar 24.  Dobre volje smo se tako 
podali na 20 kilometrov dolgo pot k Mariji po-
magaj na Brezje. Težke noge je Alenka čutila 
že v Naklem, moram priznati, da ni bila edina. 
Vsekakor pa je pozitivna energija vseh pregna-
la tudi te bolečine. Prijazna luna se je počasi 
poslavljala, za seboj pa smo puščali kilometre. 
Po dveh postankih (malo okrepčila za želodček 
in grlo) smo malo pred sedmo uro prispeli na 
cilj k Mariji pomagaj na Brezje. Vsi smo v sebi 
čutili zmagoslavje. Tudi sonce iznad Krvavca 
nas je toplo pozdravilo. Preznojena oblači-
la smo zamenjali s suhimi in sledil je najpo-
membnejši del poti, obisk svete maše, vsak s 
svojim namenom. Po opravljenem obredu smo 
se še slikali, popili kavo in se polni lepih vtisov 
vrnili domov.

 Alenka Kotar je kot pobudnica romanja na 
Brezje tudi edina, ki ni nikoli manjkala. Po-
hoda se je udeležila kar desetkrat. Moram pa 
omeniti, da nas je kar nekaj let sredi noči z 
odprtimi rokami pričakala Alenkina mami in 
nam ponudila bogato okrepčilo (čaj, kavo, sok, 
pecivo), za kar smo ji iz srca hvaležni. Pohvale 
pa so deležni tudi šoferji, ki so nas vsako leto 
odpeljali domov. Vsako leto se je pohoda ude-
ležilo povprečno 25–30 romarjev. Na prvem 

romanju smo se dogovorili, da bomo naslednje 
leto ta podvig ponovili v naše in božje veselje. 
To se je ponavljalo vsako leto in tako je romanje 
na Brezje postala velika tradicija in letos smo 
obeležili že jubilejni deseti pohod.

Mi se že veselimo prve sobote v juniju 2017 in 
vas prav lepo vabimo, da se nam pridružite na 
11. poti k Mariji pomagaj na Brezje. 

Matjaž Bogataj

Jubilejno deseto romanje na Brezje

Udeleženci desetega romanja na Brezje
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Društvo

VAŠKA RAGLA

O dejavnostih društva se dogovorimo na zbo-
ru članov, saj radi prisluhnemo tudi predlogom 
in pobudam, ki jih dajo člani. Srž našega de-
lovanja so aktivnosti, s katerimi skušamo čla-
nom polepšati starost in jim zagotoviti čim bolj 
pestro in aktivno preživljanje prostega časa. 
Velik poudarek dajemo gibanju, zato smo pred 
dvema letoma obudili planinsko pohodništvo 
(približno en pohod mesečno), letos pa smo 
organizirali tudi nordijsko hojo pod vodstvom 
strokovno usposobljene učiteljice, nekdanje 
olimpijke v smučarskih tekih Maje Benedičič. 
Seveda potekajo tudi vse že utečene dejavno-
sti, tako da se vsak dan nekaj dogaja, prireditve 
nam glasbeno popestrijo Britofške frajle. 

O vseh dogajanjih člane obveščajo poverjeni-
ce, ki prav tako kot vodje sekcij, ki organizirajo 
aktivnosti, opravljajo svoje delo prostovoljno. 
Poverjenice moram pohvaliti za redno in hi-
tro pobiranje članarine, saj smo med najbolj 
pridnimi na Gorenjskem, članarina pa je po-
memben del naših prihodkov. Na pomoč nam 
je priskočila tudi Mestna občina Kranj, tako da 
društvu finančno pokrije del vseh dejavnosti in 
jih tako še bolj približa članom. 

Med dejavnostmi so najbolj vabljivi izleti, saj 
se vsaj enkrat na mesec odpeljemo s polnim 
avtobusom na ogled zanimivosti in naravnih 
lepot Slovenije, podamo se tudi v sosednje Av-
strijo, Italijo, Hrvaško, decembra letos sledi 14. 
decembra še adventni izlet na Tržaško. Vsako 
leto pripravimo en večdnevni izlet in skupni 
oddih na morju. Organiziramo tudi prilagojen 
izlet za bolne in starejše, v prihodnjem letu 
predvidoma na Bled in v Bohinj. V organiza-
ciji našega prevoznika Rozman busa se bomo 
spomladi že tretjič udeležili čistilne akcije na 
Dugem otoku. Na predvečer gregorjevega, ko 
se spuščajo gregorčki po Belci, postrežemo 
učence Osnovne šole Predoslje s piškoti in 
čajem in se medgeneracijsko družimo. Vsa-
ko leto se udeležimo tudi srečanja gorenjskih 
upokojencev in se z vlakom odpeljemo na Fe-

stival za tretje življenjsko obdobje v Ljubljano. 
Svoje 80- in 90-letnike povabimo na srečanje v 
bližnje gostišče, ki se ga z veseljem udeležijo. 
Pred novim letom starejše od 80 let in bolne 
(letos jih bo več kot četrtina članov) obišče-
mo na domovih in v domovih za starejše, jih 
skromno obdarimo in jim zaželimo zdravja 
in sreče v novem letu. Prizadevali si bomo 
za uspešno nadaljevanje dejavnosti v priho-
dnjem letu, z željo, da bi se vanje vključilo čim 
več članov. To bomo lažje dosegli ob dobrem 
sodelovanju s svetoma krajevnih skupnosti 
Britof - Orehovlje in Predoslje, kakor tudi z 
drugimi društvu v krajevnih skupnostih. Ob 
prihajajočem novem letu želim vsem čim več 
zdravja, medsebojnega razumevanja in vse-
ga lepega. Miro Zelnik, predsednik Društva 
upokojencev Britof - Predoslje

Za praznike na adventni izlet
Pri Društvu upokojencev Britof - Predoslje se ves čas kaj dogaja, velik poudarek dajemo tudi gibanju,  

zato smo pred dvema letoma obudili planinsko pohodništvo. 

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

S planinskega izleta na Slemenovo špico in z obveznim postankom pri Ruski kapelici (na sliki)
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Dobrodelnost

VAŠKA RAGLA

V Krajevni organizaciji Rdečega križa (KO 
RK) Britof - Orehovlje imamo deset prostovoljk 
in enega prostovoljca. Vsi so delovni, nesebično 
pomagajo ljudem v stiski, pogosto starejšim, ki 
so lahko še posebej nemočni. Imamo tudi družine 
otrok, ki nimajo sredstev niti za osnovno prežive-
tje, in tudi njim pomagamo po najboljših močeh. 

Vsako leto v krajevni skupnosti organizira-
mo krvodajalsko akcijo. Darovana kri rešuje 
življenja in vedno smo zelo zadovoljni, ko vidi-
mo, da se na krvodajalsko akcijo odzivajo tudi 
naše krajanke in krajani. Vsem krvodajalcem 
se za to iskreno zahvaljujemo!

V letu 2016 smo pomagali petim osebam z leto-
vanjem na Debelem rtiču, med njimi so bili trije 
otroci in dve starejši osebi. Vsi, ki so se vrnili z le-
tovanja, so bili zadovoljni in so se tudi lepo zahva-
lili KO RK Britof - Orehovlje. V prihodnje bomo 
z akcijo nadaljevali in upamo, da bi višina sredstev 
večja in bo lahko letovala še kakšna oseba več.

S sredstvi KO RK Britof-Orehovlje smo 
priskočili na pomoč invalidni osebi in kupili 
invalidski voziček. RKS, Območno združenje 
Kranj je poslal pakete s hrano za revnejše člane 
KO RK Britof - Orehovlje in se jim ob tej prilo-
žnosti za to zahvaljujemo.

Letos smo dvakrat merili krvni tlak, holeste-
rol in sladkor v krvi. Zahvaljujemo se Jožetu 
Tiringerju, ki nam čez celo leto prijazno od-
stopi prostore v gasilskem domu v Britofu za 
sestanke in za zdravstveno merjenje. 

Tudi letos bodo vsi starejši od 80 let dobili 
darilo pozornosti.

Vsem krajankam in krajanom Krajevne sku-
pnosti Britof - Orehovlje želim miren in lep 
božič, v letu 2017 pa veliko zdravja in zado-
voljstva.

Metka Žibert, predsednica  
KO RK Britof - Orehovlje

Pozorni tudi do starejših krajanov
Vsi prostovoljci Krajevne organizacije Rdečega križa Britof - Orehovlje so delovni in z veseljem priskočijo  

na pomoč vsem, ki so se znašli v stiski. 

Metka Žibert / Foto: Tina Dokl

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

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

Britof 39, Kranj  I  Tel.: 04/ 23 42 777  I  GSM: 040/ 202 542  I  www.picman.si  I  info@picman.si

V prijetnem vzdušju 
vam naše prijazno 
osebje postreže  več 
vrst piva, Illy kavo, 
slastne Pečjakove 
pice in še in še. 

Koristite lahko  
prostor za zaključene 
družbe do  50 oseb,  
po želji vam uredimo 
tudi catering.

P
IČ

M
AN

, D
.O

.O
., B

R
IT

O
F 

39
, K

R
AN

J

Svoje predloge in pobude za izboljšanje 
kvalitete življenja v našem kraju krajan-
ke in krajani lahko oddate po elektronski 
pošti na naslov ks.britoforehovlje@gmail.
com ali v poštni nabiralnik krajevne sku-
pnosti pri vhodu gasilskega doma v Bri-
tofu. 

Obvestilo Sveta Krajevne 
skupnosti Britof - Orehovlje



9

Obletnica

VAŠKA RAGLA

Prostovoljne gasilke in gasilci Prostovoljnega 
gasilskega društva (PGD) Britof so z več kot 
sto člani del velike slovenske gasilke družine. 
Društvo ima letos devetdeset let, jubilej so obe-
ležili z več dogodki. Najprej s slavnostno sejo, 
potem s sektorsko vajo in nato še z gasilsko pa-
rado in veselico 27. avgusta. Številni gostje so 
na gasilski paradi stisnili roke slavljencem, ki 
so jim v lanskoletni Mercatorjevi akciji Radi 
delamo dobro krajani namenili največ glasov. 
Jože Derlink, podpredsednik Gasilske zveze 
Slovenije in predsednik Gasilske zveze Go-
renjske in Gasilske zveze Mestne občine Kranj, 
je poudaril njihovo nesebično pomoč krajanom 
in tudi to, da so pomemben del kulturnega ži-
vljenja v kraju. 

PGD Britof so ustanovili 24. oktobra 1926 
na pobudo domačina Miha Košnjeka in nav-

dušenih sovaščanov. Tedaj so imeli 35 članov 
in še šest naraščajnikov, kot danes imenujejo 
mladince. Že leto po ustanovitvi so začeli s pri-
pravami na gradnjo gasilskega doma. Sedanji 
predsednik PGD Britof Jože Tiringer je povzel 
zgodovino društva, nenehno so izboljševali po-
goje dela z opremo, voznim parkom, širitvijo 
gasilskega doma, predvsem pa so v vse prido-
bitve, poleg osnovnega cilja pomagati, vložili 
veliko prostovoljnih ur, z donacijami so jim 
na pomoč priskočili tudi krajani. »V lanskem 
letu smo s pomočjo programa nakupa vozil pri 
kranjski občini dobili novo vozilo tipa GV-1 
za prevoz opreme in moštva. Letos pa smo v 
sodelovanju s Krajevno skupnostjo Britof - 
Orehovlje kupili javno dostopen defibrilator, 
ki je nameščen na pročelju gasilskega doma,« 
je še izpostavil Tiringer. Obe najnovejši prido-

bitvi, vozilo in defibrilator, so ob koncu avgusta 
uradno predali svojemu namenu, blagoslovil 
ju je župnik Janez Jenko. Botra vozilu sta do-
mačina Alenka in Dejan Kotar. Poveljnik GZ 
MO Kranj Tomaž Vilfan je k vsem tehničnim 
pridobitvam dodal še pomembno dimenzijo – 
strokovnost in usposobljenost gasilcev in ne 
nazadnje tudi druženje.

S priznanji in odlikovanji GZS so se še po-
sebej zahvalili gasilcem Tomažu Žirovniku, 
Andreji Poljšanek, Tonetu Oblaku, Ivanu Mar-
nu in Jožetu Robleku. GZS je društvu podelila 
odlikovanje, gasilsko plamenico prve stopnje. 
Ker, kot pravijo, je srce gasilca pravo in je ve-
liko. PGD Britof se je zahvalil tudi vsem pod-
pornikom, ki so omogočili, da sta uspeli tako 
gasilska parada kot veselica.

Suzana P. Kovačič, foto: Primož Pičulin

Srce gasilca je pravo in je veliko
Prostovoljno gasilsko društvo Britof je 27. avgusta praznovalo devetdeset let, na gasilski paradi so svojemu 
namenu uradno predali gasilsko vozilo in defibrilator. Jubileja brez gasilske veselice ni, številni obiskovalci  

so se zabavali ob zvokih Ansambla Gašperji in Pop Designa.

Da bo novo vozilo služilo svojemu namenu ... 

Defibrilator je blagoslovil župnik Janez Jenko. 

Na govorniškem odru 

Gasilska parada skozi Britof 
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Zanimivosti

VAŠKA RAGLA

V letu 2015 smo ponovno s skupnimi močmi naredili nekaj dobrega za 
naravo in okolje in seveda tudi za tiste, ki so potrebni gasilske pomoči. 
Pomagali smo pri zmanjšanju sečnje gozdov, saj je šel ves papir in kar-
ton v reciklažo, hkrati pa je bil to tudi vaš prispevek, saj se je z zbranim 
denarjem kupil defibrilator (naprava, ki rešuje življenja) in je že pritrjen 
na pročelju doma gasilcev v Britofu. Največji pobudnik za nakup defibri-
latorja je bil član Sveta KS Britof - Orehovlje Rudi Sedlar. Rudi, hvala ti. 
Moja osebna želja pa je, da ga ne bi bilo treba nikdar uporabiti.

Zbiralne akcije so v letu 2015 potekale vsako prvo soboto v mesecu, in 
to od 10. ure pa do 12. ure za domom gasilcev. Kot je bilo vidno iz rezul-
tatov iz leta 2014, je bilo zbranih 12 tisoč kilogramov, v letu 2015 pa že 
več kot 22 tisoč kilogramov papirja. Zelo uspešno in pohvalno. Mesečno 
so bili sproti objavljeni rezultati in pohvale za prvih pet prinašalcev na 
oglasni deski gasilskega doma.

Med 127 prinašalci so bili in ostali na prvem mestu bratje Berlec: 
Erazem, Enej in Bine iz Cerkelj na Gorenjskem, ki so s pomočjo svojih 
več pomladi starejših prijateljev – od dedija Matjaža iz Britofa in ata 
Janeza iz Kamnika – zbrali 3054 kilogramov starega papirja, kar je 
bilo skoraj polovico več kot v letu 2014. Na občnem zboru v mesecu 
februarju 2016 so bila podeljena priznanja, medalje in pokali. Prizna-
nja in medalje sta podelila predsednik in poveljnik društva za 5. in 4. 
mesto, pokale za prva tri mesta pa je podelil donator Tomaž Pičman iz 
avtopralnice in okrepčevalnice Pr' Puč. Tomaž, iskrena hvala. Drugič 
zaporedoma pa so bratje Berlec prejeli prehodni pokal iz rok Mihe 
Močnika iz avtosalona Močnik in ga branijo tudi v letu 2016. Zahva-
le in posebne medalje so bili deležni tudi naši neumorni veterani ter 
zdajšnji ekokoordinator Selim Blažun za ves njihov trud pri zbiranju, 
tehtanju, prevozu in polnjenju kontejnerja. Prav lepa hvala pa tudi gra-
verskemu mojstru Janezu Benedičiču iz Orehovelj za nesebično pomoč 
pri graviranju pokalov in medalj.

Rezultati za leto 2015 (prvih deset)
Erazem, Enej in Bine Berlec iz Cerkelj 3054 kg
Tjaša Jelar iz Britofa 1437 kg
Janez Snedic iz Orehovelj 1380 kg
Simon Tušek iz Britofa 574 kg
Jaka Pernuš iz Britofa 563 kg
Jože Gorenc z Milj  407 kg
Peter Boncelj iz Britofa 388,50 kg
Stanko Eržen iz Britofa 369 kg
Slavko Perhavec iz Britofa 313 kg
Sebastjan Krmec iz Britofa 310 kg

Samostojni podjetniki
Habib Ahmetaj (sadje-zelenjava) iz Britofa 792 kg
Urška Krč (cvetličarna) iz Britofa - Tupalič 520 kg
Nace Kristanc (guma center) iz Britofa 457 kg

Vsem prinašalcem starega papirja in kartona iskrena hvala.

Tudi letos zelo uspešno poteka nadaljevanje akcije zbiranja papirja in 
kartona pod vodstvom novega ekokoordinatorja Selima Blažuna z mla-
do ekipo gasilcev pionirjev in pripravnikov. Seveda prinašalci niso samo 
iz KS Britof - Orehovlje, ampak tudi iz drugih vasi in gre vsa pohvala tudi 
njim. Do podelitve pokalov v letu 2017 bo akcija še 7. januarja 2017 od 10. 
ure do 12. ure za gasilskim domom v Britofu. Vsa leta od nas odkupuje 
papir podjetje za zbiranje in odkup sekundarnih surovin Komteks z Loke 
pri Tržiču po zelo ugodni ceni, zato se jim prav iz srca zahvaljujemo.

Vsem operativnim članom pa polagam na srce: ostanite pogumni še 
naprej, pri tem pa ne pozabite na svojo varnost. 

Pohvaliti moram tudi bivšega predsednika KS Britof - Orehovlje De-
jana Kotarja, saj z njegovo pomočjo in odločnostjo na občini ne bi imeli 
tako lepo urejene notranjosti gasilskega doma. Zdajšnjemu predsedniku 
Francu Globočniku pa vsekakor hvala za popolno obnovo strehe na ga-
silskem domu. Tudi v vasi je bilo marsikaj narejenega, pri čemer pa smo 
bili odvisni od finančnih sredstev, ki jih dobimo s strani občine. Teh pa 
je na žalost vedno manj. 

Spoštovane krajanke in krajani! Bliža se najlepši čas v letu, čas, ko 
se spominjamo preteklosti in smo v pričakovanju prihodnosti. Čas, 
ko se želje po sreči, zdravju in uspehu selijo iz srca v srce. Naj se 
tudi vam uresničijo sanje ter izpolnijo želje in pričakovanja. Vsem 
voščim miren božič, iskrene čestitke ob državnem prazniku, dnevu 
samostojnosti in enotnosti, želim pa vam veliko zdravja in uspeha 
polno novo leto 2017. 

Matjaž Bogataj

Uspešna akcija zbiranja papirja
V letu 2015 je bilo že 127 sodelujočih pri zbiranju starega papirja in kartona.  

Tudi letos zelo uspešno poteka nadaljevanje akcije pod vodstvom novega ekokoordinatorja Selima Blažuna  
z mlado ekipo gasilcev pionirjev in pripravnikov.

Podelitev priznanj, medalj in pokalov za zbrani star papir in karton v letu 2015, 
pokale za prva tri mesta je podelil donator Tomaž Pičman.

  
  

  

  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

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

sobota od 5. do 12. ure.
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Društvo

VAŠKA RAGLA

Letošnja pomlad je bila za čebele primernej-
ša kot lanska. Vremenske razmere so bile pri-
merno ugodne za razvoj čebel in za nabiranje 
medu, cvetnega prahu, izdelavo satja ... Točenje 
medu za stacionarne čebelarje je bilo odvisno 
od moči čebeljih družin. Največ je bilo cvetlič-
nega in gozdnega meda, tudi lipa je medila, le 
kostanjevega medu je bilo zelo malo.

ČD Britof - Predoslje so 29. januarja prvič 
obiskali predsednik Čebelarske zveze Sloveni-
je (ČZS) Boštjan Noč, član Upravnega odbora 
ČZS Sandi Marolt in svetovalka za ekonomi-
ko pri ČZS Tanja Magdič. Srečanje je bilo v 
Okrepčevalnici Pri Šprajcarju v Britofu in je 
potekalo v prijetnem vzdušju ob spremljavi 
citer Vide Učakar. Pridružili so se še predstav-
niki Krajevnih skupnosti Britof - Orehovlje in 
Predoslje, Društva upokojencev Britof - Pre-
doslje, Turističnega društva Kokrica, Zavoda 
za varstvo narave Kranj, Krajevnih organizacij 
Rdečega križa Britof in Bitnje ter dekan kranj-
ske dekanije Jožef Jakob Klun.

Čebelarski izlet in usposabljanja
Šestnajstega aprila smo se z avtobusom od-

peljali čez Kranjsko Goro, Trbiž do kraja Ver-
zegnis pri Tolmezzu. Cilj izleta je bil obisk 
čebelarstva bratov Marzona, Via Udine 23. 
Čebelarstvo vodi poklicni čebelar Claudio 
Marzona, ki ima okoli 600 čebeljih družin v 
okolici svojega doma, vozi pa jih tudi na različ-
ne paše po Furlaniji. Pokazal nam je svoj način 
čebelarjenja, kako zatira varojo, ogledali smo 
si sodobno točilnico za med, trgovino in skla-
dišče. Po kosilu smo se vračali skozi Videm in v 

Doberdobu smo obiskali odličnega slovenske-
ga čebelarja Silvana Frfoljo. Prijazno dobrodo-
šlico v slovenskem jeziku nam je izrekel tudi 
župan Občine Doberdob Fabio Visintin. 

Letos smo imeli več usposabljanj. Maja je 
na delavnici na temo Apitehnični ukrepi Pri 
Šprajcarju v Britofu predaval Tomaž Pintar. 
Junija je o Vzreji čebeljih matic predaval Mi-
lan Starovasnik pri čebelnjaku Mitje Smrdela 
v Zalogu. Tomaž Pintar je imel pri Šprajcarju 
še tri delavnice oz. predavanja: junija na temi 
Rejski program in osnovna odbira ter Pridelava 
medu in kakovostne sheme, septembra na temo 
Uporaba spletnih aplikacij (e-čebelar).

Predstavitev na medeni tržnici 
Na enodnevnem, družbeno odgovorno obar-

vanem dogodku 23. aprila smo obiskovalce 
Qlandie Kranj čim širše informirali in izobraže-
vali o področju čebelarstva in njegovem pomenu 
ter jim praktično prikazali določene vsebine iz 
čebelarske dejavnosti. Z aktivnostmi smo to-
rej želeli dati vsebinski pomen izobraževanju, 
predstavitvi dejavnosti, predstavitvi poklica 

čebelar, promociji delovanja čebelarjev, pred-
stavitvi potrebne opreme in oblačil, postopkom 
predelave čebeljih izdelkov, vrstam izdelkov in 
vrstam medu ... Obenem smo predstavili medge-
neracijsko sodelovanje mladih čebelarjev iz če-
belarskega krožka Osnovne šole Šenčur in čla-
nov čebelarskih društev Šenčur, Goriče in Britof 
- Predoslje. Na celodnevnem dogodku smo bili 
ves čas prisotni Mitja Smrdel, Tone Tiringer in 
Jakob Šink. Pri postavitvi stojnic sta pomagali 
še Marija Tiringer in Marjana Jekovec.

Promocija čebeljih pridelkov 
Tradicionalni slovenski zajtrk je bil 18. no-

vembra (vrtci Predoslje, Kokrica, Primskovo 
in Biba v Bitnjah). Šolam in vrtcem smo dosta-
vili zgibanke Čebelica moja prijateljica. Naše 
društvo je dalo ob desetletnici pisno zahvalo 
za sodelovanje pri izvedbi medenega zajtrka in 
neprecenljivo pomoč pri ozaveščanju otrok o 
pomenu čebel in čebelarstva dolgoletnim sode-
lujočim: Osnovni šoli Predoslje, vrtcu pri šoli 
v Predosljah, Podružnični osnovni šoli in vrtcu 
na Kokrici, Podružnični osnovni šoli in vrtcu 
na Primskovem, vrtcu Biba Zgornje Bitnje in 
Marjani Jekovec, Zgornje Bitnje. Ob desetle-
tnici medenega zajtrka je naše ČD Britof - Pre-
doslje prejelo pisno zahvalo ČZS.

Konec novembra smo imeli tudi regijski če-
belarski posvet v Čebelarskem centru Lesce. 
Za čebelarje so pomembna tudi redna sreča-
nja vsako prvo sredo v mesecu Pri Šprajcarju 
v Britofu. 

Jakob Šink, predsednik  
ČD Britof - Predoslje 

Dejavno čebelarsko društvo
Čebelarsko društvo (ČD) Britof - Predoslje ima skupaj 59 članov in podpornih članov, od tega je v Čebelarsko 

zvezo Slovenije vključeno naših 41 članov in prejemajo Slovenskega čebelarja. 

Na čebelarskem izletu smo se ustavili tudi v Doberdobu, kjer nam je prijazno dobrodošlico v slovenskem jeziku izrekel župan občine Doberdob Fabio Visintin  
(na sliki v sredini spredaj). / Foto: Slavka Šink

Ambroževa maša na Kokrici
Zahvalna maša v počastitev sv. Ambroža 

bo v nedeljo, 11. decembra, ob 10. uri v 
župnijski cerkvi sv. Lovrenca na Kokri-
ci. Maševal bo Jožef Jakob Klun, dekan 
kranjske dekanije. Čebelarska društva va-
bimo, da se maše udeležijo s prapori.
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Klemen Bučan, znan britovfški obraz
Ko so ga klicali iz POP TV, naj pride na avdicijo za oddajo Znan obraz ima svoj glas, še nismo vedeli, da bo 

postal znana medijska osebnost v Sloveniji, smo pa malček slutili ...
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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.

Klemen Bučan / Foto: Tina Dokl

Ker za Britof vemo, da ima vas posebno klimo 
in da je pri njenih krajanih vse možno, je nje-
mu uspelo in sedaj ga večinoma spremljamo po 
malih zaslonih. Na skejtu po vasi ga že dolgo 
nismo videli, vendar, kot je dejal, še najde čas in 
se zapelje s svojim skejtom po Ljubljani.

Večina krajanov Britofa in Orehovelj ga po-
znamo kot sina moderatorke na Radiu Kranj 
Slavice Bučan. Je pa fant svoje nastopanje kalil 
že v osnovni šoli. Vedno je ob praznikih so-
deloval pri različnih deklamacijah in želja po 
nastopanju se je razvijala z njim. Ognjeni krst 
je doživel že v Osnovni šoli Predoslje, ko je bil 
vodja organizacije programa za valeto. Z ve-
seljem se spominja svojega skeča o Suhi, ki ga 
je premierno povedal na svoji valeti leta 1996. 
Če še komu matematika povzroča probleme, je 
Klemen letos dopolnil 35 let.

Po osnovni šoli v Predosljah je svoje šolanje 
nadaljeval na Srednji ekonomski šoli v Kranju. 
Kot pravi vaški 'kampeljc' in skejtar je prav hitro 
našel družbo pri somišljenikih in tako se je tudi 
začela razvijati zgodba o odličnem prijateljstvu 
z Mitjo Okornom. Oba sta oboževala skejtanje 
in skejterske filme in v njima je rastla ideja, da 
bi vse njune dogodivščine posnela. Klemen je 
šaljivo dodal, da sta se vedno nasmejala, ko sta 
nosila bundo znamke Burton, model BIO, da je 
to njuna blagovna znamka Bučan in Okorn. Že 
takrat sta vedela, da sta 'glavna carja'.

Prvi medijski preboj je doživel leta 2005, ko je 
na filmska platna prišel film Tu pa tam v režiji 
Mitja Okorna. Film govoril o štirih kranjskih 
najstnikih in njihovem bluzatorskem načinu ži-
vljenja. Klemen je v filmu odigral vlogo Budd-
he. Med snemanjem je Klemen spoznam Mikija 
Bubulja. Miki ga je kasneje povabil k igranju v 
predstavi Izbrisani. Ker je Klemen z vasi, je bil 

Miki prepričan, da bo odličen za lik kmeta, kar 
se je izkazalo za odlično odločitev. Komedija je 
imela 70 ponovitev v dveh letih.

Leta 2005 je v sodelovanju z Mikijem Bubu-
ljem in Rankom Babićem začel nastopati kot 
stand-up komik. Klemenu je bilo nastopanje 
všeč in tudi pokanje šal mu ni bilo tuje. Leta 
2006 je Miki Klemena povabil na Teden mladih 
KŠK, kjer so nastopali novinci. Večer novincev 
se je odvijal v Klubaru in Klemen je 17. maja 
2006 stopil na oder skupaj s Tinom Vodopiv-
cem. Klemenov prvi nastop je trajal pol ure in 
z nasmehom na obrazu nam je zaupal, da so 
med njunim nastopom na platnu vrteli polfinale 

Champions League. Vseeno na hitro pove, da on 
je imel tako srečo, da je začel z nastopom ob 8. 
uri in jo je kar solidno odnesel. Tin pa vseeno ni 
imel toliko sreče, saj je bilo polfinale za publiko 
bolj zanimivo kot njegov stand-up. S Tinom sta 
po krstnem nastopu začela aktivno sodelovati. 
Vsega skupaj pol leta sta pilila skupne nastope 
in navduševala publiko na Gorenjskem.

Leta 2007 je tudi naš Klemen prerasel okvirje 
gorenjske regije in se odpravil v Ljubljano. Leta 
2008 je bil prvi PANČ festival na Ljubljanskem 
gradu in to je bil pravi preboj med stand-up komi-
ke v Sloveniji. Nastopi so se vrstili čez celo leto. 
Ekipa je nastopala po raznih koncih Slovenije, 
študentski klubi so se tepli za njihove nastope. Ko 
je leta 2009 udarila recesija, še ni toliko vplivala 
na svet zabave. Med letoma 2010 in 2013 pa so se 
nastopi drastično zmanjšali, saj je bila cena stand-
-up komikov vseeno prevelik zalogaj na različne 
študentske servise in ostale organizatorje, in tako 
je Klemen začel iskati nove možnosti, kako uspeti 
v slovenskem medijskem svetu.

V vmesnem času se je posvečal glasbi, vrte-
nju le-te in pot ga je zanesla, da je začel delati 
na Radiu Ena. 

Na POP TV-ju so ga še naprej vztrajno snubili, 
da bi vseeno nastopil v oddaji Znan obraz ima 
svoj glas, pa jim je vsakič zatrjeval, da resnič-
no nima pevskega talenta. Po avdiciji za Znan 
obraz ima svoj glas so ga povabili v oddajo Ma-
ster Chef, da bi tekmoval kot znana slovenska 
osebnost. In kot sam zatrjuje, raje je kot kuha. 
Na avdiciji za oddajo Master Chef se je le opo-
gumil in jim je rekel, da lahko pa vodi kakšno 
oddajo in na hitro iz rokava stresel nekaj šal. In 
res, čez 14 dni so ga poklicali, če je pripravljen 
voditi oddajo Bitka parov. Klemen je bil navdu-
šen, vendar ponavadi dobre stvari pridejo ravno 
v nepravem času. Ker je ravno začel z rednim 
delom na Radiu Kranj, je bila situacija malo 
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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,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si
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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     

bolj kompleksna. Klemen je prosil svojo mami, če mu lahko vskoči za 
nadomeščanje med njegovo odsotnostjo, in mami Slavica je z veseljem 
vskočila v njegov termin, da je Klemen lahko delovno preživel en mesec 
v Opatiji, kjer so snemali oddajo Bitka parov. To je bil njegov preboj na 
televizijo, ki ga je prestal z odliko. Ko so zaključili snemanje oddaje Bitka 
parov, so mu že ponudili novo snemanje oddaje Dan za trening. Kot sam 
pravi, je pošten in profesionalen odnos do dela tisti pravi recept za uspeh. 
Kreativni producent oddaje Bitke parov je postal njegov dober prijatelj in 
resnično sta našla skupni jezik. Ponudbe se vrstijo. V jesenskem času so 
posneli oddajo Dan za trening. V oddaji spoznamo uspešnega slovenskega 
športnika, Klemen pa kot voditelj z njim preživi en dan. V pilotni oddaji je 
meril moči s slovenskim skakalcem Robijem Kranjcem. Na moje vpraša-
nje, kako je bilo, se je z iskrico v očeh nasmehnil in dejal: “Tip me je ubil, 
še en teden sem imel vrat v modricah zaradi poskokov z utežjo. Problemi 
z vstajanjem iz postelje pa so trajali kar 14 dni.”

Vodenje pogovorne oddaje Survivor je nekako prišel v paketu. Ko po-
staneš ljubljenec kamere, potem je vse lažje. Klemen pravi, da si oddaje 
ogleda samo toliko, da se za vsako naslednje snemanje pripravi še bolje 
in da svoje vodenje izpelje odlično.

Sam je dejal, da njegova slava ni prišla od danes na jutri. Deset let se je 
gibal v slovenskem medijskem prostoru, da so ga medijski producenti 
prepoznali kot zaupanja vrednega človeka.

Rad pa se pohvali, da ima na levi roki tetovažo stripovskih junakov 
Zvitorepca, Lakotnika in Trdonje. Kot velik ljubitelj Mustorovih stripov 
pravi, da so njihove lastnosti tisti pravi navdih, kako moraš krmariti 
skozi poslovno in zasebno življenje. 

Za vse mlade na vasi pa pravi, da je, če sta cilj in želja po doseganju 
zvezd dovolj velika, vse možno. Najboljše pa je, da se do avtobusnega 
postajališča sprehodijo, skočijo na avtobus številka 5 ali 6, se zapeljejo do 
Kranja in potem pot nadaljujejo v širni svet, kjer jih čakata sreča in uspeh.

Klemenu se zahvaljujem za nadvse zabavno popoldansko družbo. V 
imenu vseh nekdanjih sokrajank in sokrajanov mu želimo veliko uspeha 
v prihodnosti. Pa vseeno se še kdaj pripelji s skejtom po vasi. 

Martina Prusnik

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

Avto Močnik, zanesljiv partner  
za vaš avtomobil včeraj, danes, jutri
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Srečno 2017!
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Leto 2016 je bilo za nogometni klub Britof manj uspešno, saj smo 
izpadli iz lig NZS, in sicer tako pri starejših dečkih (selekcija U15) kot 
pri kadetih (selekcija U17) in mladincih (selekcija U19). Ne glede na 
vse ukrepe nam predvsem v zimskem in spomladanskem delu sezone 
2015/1016 ni uspelo zadržati statusov. Razlogov je veliko, pri čemer 
upravni odbor z menoj na čelu prevzema vso odgovornost. Omeniti pa 
je treba tudi pomanjkanje širine igralskega kadra, ne glede na sodelo-
vanje z NK Triglav NOGA – Nogometno Gorenjsko Akademijo. Za 
nadaljnje uspešno delovanje so potrebne organizacijske spremembe 
v klubu, pri čemer smo jih na trenerski ravni že vpeljali, v upravnem 
odboru pa so v teku.

Ne glede na relativen neuspeh v pretekli sezoni smo za sezono 
2016/2017 uspeli sestaviti konkurenčne ekipe pri selekcijah kadetov 

(U17) in mladincev (U19), s katerima smo v skupnem točkovanju na 
prvi polovici sezone v dobri poziciji za vrnitev v 2. slovensko ligo. Pri 
ekipi starejših dečkov (U15) pa se zopet pozna pomanjkanje širine 
igralskega kadra predvsem izhodnega letnika, vendar pa navdušuje 
vhodni letnik, s katerim ob dobrem delu lahko napovemo boj za vrh 
v 1. gorenjski ligi – STAREJŠI DEČKI U15 in ponovno vrnitev v 1. 
slovensko nogometno ligo.

Vseeno pa v letu 2016 lahko izdvojimo množičnost v vseh selekci-
jah, saj je v vadbo vključenih več kot 180 igralcev, predvsem nam je 
letos uspelo povečati množičnost v mlajših selekcijah, ne glede na 
to, da smo omejeni samo na eno osnovno šolo. Uspelo nam je ponov-
no vzpostaviti internetno stran, dogajanje v klubu lahko spremljate 
na naslovu: http://nkbritof.si. V letu 2016 smo nadaljevali v okvi-
ru osnovne dejavnosti NK Britof z vzgojnimi cilji: vzgoja in zdrav 
razvoj mladostnikov, prijateljsko druženje, socializacija, krepitev 
medsebojnega sodelovanja, odvračanje od negativnih aktivnosti.

Treba je poudariti vpliv igrišča z umetno travo na kakovost dela in 
boljše pogoje dela tako za mlajše selekcije. S tem smo prispevali k iz-
boljšanju pogojev za zdrav način življenja mladine v okviru KS Britof 
in širše.

Žal pa nas je v letu 2016 doletela tragična novica, nenadna smrt dol-
goletne aktivne članice NK Britof Julijane Špenko. Njena požrtvoval-
nost in nesebična pripravljenost pomagati klubu nam je ostalim v teh 
časih lahko za vzgled. Ob tej priložnosti svojcem izrekam še enkrat 
iskreno sožalje.

Priložnost bi izkoristil še za zahvalo vsem, ki dnevno s svojim delom 
omogočajo delovanje kluba, in zvestim navijačem, ki ste bodrili naše 
ekipe skozi celo sezono tako doma kot tudi v gosteh. Prav tako bi se 
zahvalil za korektno sodelovanje KS Britof, OŠ Predoslje in Zavodu 
za šport Kranj. Primož Egart, predsednik UO NK Britof

Nogometni klub Britof: po manj uspešni sezoni nov zagon

Pravzaprav jim gre odlično, glede na podatek, 
da so že prejšnje leto s člani napredovali v prvo 
slovensko ligo in ustanovili tudi že žensko ekipo, 
ki tekmuje v prvi ligi. Še eno ekipo ima Športno 
društvo (ŠD) Rokce 2014 v drugi ligi. Razširili 
so igrišče v športnem parku v Britofu s šestimi 
stezami, zdaj jih je skupaj dvanajst, s tem pa so 
izpolnili pogoj, da lahko organizirajo prvoliga-
ške tekme. Eno so že, naslednjo bodo na doma-
čem terenu organizirali spomladi prihodnje leto. 
Zaključili so z vsemi zunanjimi deli, delno tudi 
notranjimi v brunarici, ki so jo postavili ob igri-
ščih in v kateri bodo klubski prostor in shramba 
za rekvizite in orodje. »Ob tej priložnosti bi se 

rad zahvalil Mestni občini Kranj in Krajevni skupnosti Britof - Oreho-
vlje na čelu s predsednikom Francem Globočnikom za sofinanciranje 
dograditve igrišč in postavitve brunarice,« je povedal Anton Borovnica.  

Prstometni prva in druga liga sta zdaj na »zimskih počitnicah«, ligaško 
tekmovanje se bo nadaljevalo 19. aprila 2017 po objavljenem koledar-
ju srečanj, ki ga objavlja krovna Prstometna organizacija Slovenije. »V 
zimskem času treniramo v telovadnici Osnovne šole Predoslje, ob sre-
dah in četrtkih, obakrat od 18. do 20. ure. Medse pa lepo vabimo nove 
članice in člane,« je povabil Borovnica. V društvu imajo zdaj okrog 
dvajset članov. Večinoma se financirajo iz članarin, ki so bolj simbo-
lične, nekaj malega imajo sponzorjev. Igrišče v športnem parku sami 
vzdržujejo (redno pometajo, kosijo bližnjo brežino ...) in organizirajo tri 
do štiri večje delovne akcije na leto. »Igrišče ima naše društvo v upra-

vljanju, je pa igrišče odprtega tipa in ob predhodni najavi prstomet lahko 
igra na njem, kdor želi,« je še dejal Borovnica, na vprašanje, kaj odlikuje 
uspešnega igralca prstometa, pa je smeje odgovoril: »Točen met.« In po-
udaril, da prstomet res ni ravno tek, a je gibanja dosti. Suzana P. Kovačič

Kvaliteta dobrega igralca: točen met
Anton Borovnica, predsednik Športnega društva Rokce 2014, je povedal, da se načrti, ki so jih postavili leta 

2014 ob ustanovitvi društva, počasi izpolnjujejo. 

Tudi letos so se udeležili turnirja v prstometu v starem mestnem jedru Radovljice, 
letos sta zmagala David Borovnica in Jošt Štirn v parih iz ŠD Rokce 2014. Na sliki 
od leve člani ekip ŠD Rokce 2014: Jošt Štirn, Milan Šmajd, David Borovnica, Anita 
Šmajd, Anton Borovnica in Irena Borovnica. 

Predsednik ŠD Rokce 
2014 Anton Borovnica 
/ Foto: Tina Dokl
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Zanimivosti

VAŠKA RAGLA

Gašper Pičman s harmoniko, Jure Oblak 
s kontrabasom in Luka Oblak s kitaro, pa 
dobimo Pučev trio. Fantje so skupaj začeli 
glasbeno ustvarjati pred približno enim le-
tom in pol. Gašper je povedal, da se s tem 
ukvarjajo ljubiteljsko (dva sta dijaka, eden 
že dela), v njihovem programu pa so naj-
pogosteje narodno-zabavne skladbe, ker 
ta glasba spremlja vse tri že od malih nog, 
in še kakšna dalmatinska se najde vmes. 
V želji, da bi bili tudi vokalno čim boljši, 
imajo dvakrat na teden vaje pod strokov-
nim vodstvom. Gašper ima sicer končano 
nižjo glasbeno šolo iz klavirske harmoni-
ke, ampak fantje še najraje povedo, da so 
samouki in da glasbi podarijo precej svoje-
ga prostega časa. Ime Pučev trio pa so našli 
kar pri Gašperju doma v Britofu, kjer se po 
domače reče Pr' Puč. 

Zasedba Pučevega tria se je spoznala pri 
folklori. Gašper in Luka sta plesala pri Fol-
klorni skupini Iskraemeco, Jure je igral na 
inštrument. Gašper s harmoniko spremlja 
tudi nastope folklorne skupine Društva 
Sožitja Kranj. 

Suzana P. Kovačič

Ko zaigra Pučev trio
Gašperju, Juretu in Luku boste lahko prisluhnili v petek, 16. decembra, ob 17. uri na tradicionalnem  

prižigu lučk pri gasilskem domu v Britofu. 

Pučev trio / Foto: osebni arhiv

»isto je lepo.

Vesele praznike in 
sreËno novo leto 2017

www.komuna la -k ran j . s i



Potica je 
slovenska 
znamenitost, 
kulinarična 
posebnost, ki 
jo poznajo vse 
naše pokrajine. 
V dvojezični 
knjigi  
(SLO/ANG) 
spoznamo 
zgodbo o tem 
prazničnem 
pecivu, 

www.gorenjskiglas.si

P O T I C E

A n d r e j  G o l j a t

Z A L O Ž B A

K M E Č K I  G L A S

Cena  
knjige je 

EUR
10     

Uporabna knjiga in lepo darilo  
tudi za turiste.

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

Čistilnica,pralnicainšivalnicaŠengar
   hitroinkvalitetnočistimovsevrstetekstilnih,
krznenihizdelkov,preprog,odejinmerino
posteljnine

    vsestoritvešivalnice
(krajšanje,ožanje,menjavazadrginpodlog...)

  opranainzlikanasrajca-1 
  parkirniprostorzagotovljen
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BRITOF, delavnica, Britof 43
MEDVODE, sprejemnica, BC MERCATOR
KRANJ, sprejemnica, C. Staneta Žagarja 2
BLED, sprejemnica, Ljubljanska c. 26
VRHNIKA, delavnica, Cankarjev trg 1/b
LOGATEC, sprejemnica, Cankarjeva 12
LJ.-ŠENTVID, delavnica, Prušnikova 78
LJ.-ŠIŠKA, šiviljska popravila, Martina Krpana 79
LJ.-CENTER, Kotnikova 18
LJ.-PLAVA LAGUNA (podhod)
KAMNIK – Center Qlandia

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

Želimo vam lepe in miru polne  
božične praznike. V letu 2017 uživajte  

v udobju naših nogavic, puloverjev,  
rokavic, šalov in kap.

www.jakopina.si
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V PE Britof vas pričakujemo od 9. do 12. ure in od 14. do 18. ure 
(sobota od 8. do 12. ure), T: 04 20 41 622,

v Dvorjah pa vsak dan od 7. do 19. ure  
(sobota od 8. do 12. ure), T: 04 25 21 573.


