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Aktualno, voščilo

Vprašanje: Kdaj boste naredili ograjo,
za katero je bil leta 2010 že denar v proračunu? Denar so takrat namenili za razsvetljavo in nam obljubili, da bo narejena
leto kasneje. Gre za ograjo ob reki Kokri
na zelo nevarnem odseku na poti iz naselja Voge do šole. Po tej poti gre v šolo iz
naselja vsak dan najmanj 50 otrok.
Predsednik Sveta KS Britof-Orehovlje Franc Globočnik odgovarja: ”Ne
drži, da smo ta denar porabili za javno
razsvetljavo. Ograjo smo v letu 2011 načrtovali, vendar te investicije v občinskem
proračunu 2011 niso potrdili. Od občine
pa pričakujemo finančno podporo pri postavitvi zaščitne ograje pri južnem vstopu
v predel naselja Voge ob kanjonu Kokre.”

Človek ne zna voščiti toliko želja,
kot jih zmore uslišati življenje.
Preproste stvari in majhne pozornosti
delajo čudeže.
Naj jih bo v novem letu čim več.
Preteklost naj vas objame z lepimi spomini
in prihodnje leto s hrepenenjem!
Vse najlepše v letu 2012 vam želi
Svet Krajevne skupnosti
Britof-Orehovlje

Vprašanje: Kdaj bo pločnik od naselja
Voge do križišča v Britofu?
Predsednik Sveta KS Britof-Orehovlje
Franc Globočnik odgovarja: ”Pločnik v
dolžini približno 80 metrov naj bi bil po
zagotovilih občinskega vodstva zgrajen do
maja 2012. Pločnik bi že dokončali, pa nas
je ustavil oglednik iz Direkcije RS za ceste
in zanj zahteval načrt, kar stvar podraži za
približno osemsto evrov. Ta dodaten strošek je nepotreben, saj smo pločnik želeli
narediti za večjo varnost predvsem otrok,
ki hodijo v OŠ Predoslje.”
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Krajevna skupnost Britof-Orehovlje, Britof 316, 4000 Kranj

Vprašanje: Ali imate v načrtu kakšno
otroško igrišče v naselju Voge?
Predsednik Sveta KS Britof-Orehovlje Franc Globočnik odgovarja: ”V mojem mandatu ne bo igrišča, ker je eno že
ob gasilskem domu. Pogovarjamo se z
občino, da bi zgradili še eno v športnem
parku.”

Prižiganje lučk
na novoletnem drevesu
V petek, 16. decembra, ob 17. uri
vabimo vse krajanke in krajane
k prižiganju lučk na novoletnem drevesu
pred Gasilskim domov v Britofu.
Vabi vas
Svet Krajevne skupnosti Britof-Orehovlje

Vaška ragla je priloga Gorenjskega glasa
o krajevni skupnosti Britof-Orehovlje.

Krajevna skupnost Britof-Orehovlje, Britof 316, 4000 Kranj

Stanovalci naselja Voge
sprašujejo

Prilogo pripravlja uredništvo Gorenjskega glasa.

Izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Bleiweisova cesta 4, Kranj;
priprava za tisk: Gorenjski glas; tisk: Tiskarna Radovljica d. o. o.;
distribucija: Pošta Slovenije.
Vaška ragla, številka 1 je priloga 98. številke Gorenjskega
glasa, ki je izšla 9. decembra 2011. Naklada je 650 izvodov. Prejmejo jo vsa gospodinjstva v krajevni skupnosti Britof-Orehovlje.

Naslovnica foto: Tina Dokl
Krajevna skupnost Britof-Orehovlje, Britof 316, 4000 Kranj
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Obisk dedka Mraza
V sredo, 28. decembra, ob 17. uri
bo otroke do sedmega leta starosti,
ki prebivajo v KS Britof-Orehovlje,
pred gasilskim domom v Britofu
obiskal in obdaril dedek Mraz.
Vabi Prostovoljno gasilsko društvo Britof

Krajevna skupnost Britof-Orehovlje, Britof 316, 4000 Kranj

Odgovorna urednica: Marija Volčjak
Urednica: Suzana P. Kovačič
Telefon: 04/201-42-00, faks: 04/201-42-13,
e-pošta: info@g-glas.si.
Oglasno trženje: Janez Čimžar, tel. 04/201-42-36,
041/704 857, janez.cimzar@g-glas.si.
Tehnični urednik: Grega Flajnik

Aktualno

Odloke je treba spoštovati
V Krajevni skupnosti Britof-Orehovlje so izpeljali kar nekaj projektov kljub pozno sprejetemu občinskemu
proračunu. Predsednik Franc Globočnik je razočaran, ker je gradnja kanalizacijskega omrežja obstala.
Temeljito pa se bodo posvetili spoštovanju odlokov o vzdrževanju živih mej in ovir ob cestah.
Na začetku letošnjega leta se je Svet Krajevne skupnosti (KS) Britof-Orehovlje več ali
manj ukvarjal s področjem organizacije, kot je
povedal predsednik Franc Globočnik: ”Začrtali smo delo za letošnje leto in delno tudi za
preostali del mandata. Naše delo je nekoliko
zaviralo dejstvo, da so občinski proračun sprejeli šele konec marca in je začel veljati v začetku maja. Že v času sprejemanja proračuna pa
se nam je uspelo dogovoriti za nekaj projektov
v krajevni skupnosti in pri Mestni občini Kranj
prejeli sredstva za investicije: asfaltiranje ulice
na severu Britofa (zadnja ulica) in postavitev
javne razsvetljave; postavitev javne razsvetljave v ulici na jugu Britofa (tako imenovana Veselova ulica); geodetska izmera za gradnjo novega otroškega igrišča z objektom za družabna
srečanja na lokaciji športnega parka; gradnja
manjkajočega pločnika proti novemu naselju
Voge, ki pa je prestavljena na leto 2012 zaradi
birokratskih postopkov države; postavili smo
tudi dodatne prometne znake in ogledala po
krajevni skupnosti.”
Med letom so izvedli več manjših ali obsežnejših del. ”Naj omenim pluženje še v zimskem času, košenje zelenic, krpanje cest s
hladnim asfaltom (zimsko krpanje) in krpanje
cest z vročim asfaltom, popravilo jaškov, nasutje bankin z drobljencem, čistilna akcija naših upokojencev ...,” je naštel Globočnik in izpostavil delo domačih društev: ”V krajevni
skupnosti imamo kar nekaj društev, ki po mojem mnenju delajo zadovoljivo. Predvsem pogrešam več sodelovanja z Nogometnim klubom Britof in Prostovoljnim gasilskim društvom Britof. Obe društvi sta sicer samostojni,
zato krajevna skupnost večjega vpliva nima,
razen takrat, ko prosijo za finančna sredstva.
Še posebej z nogometnim klubom se bo treba
v bodoče temeljito pogovoriti glede sodelovanja. Pohvaliti pa moram Društvo upokojencev
Predoslje-Britof, saj so se odzvali na vsako akcijo v sklopu krajevne skupnosti. Predvsem to

nom žal ne morem na tem področju nič obljubiti, ker nadaljnja gradnja kanalizacijskega
omrežja ni v moji pristojnosti.”
V časopisu boste zasledili tudi odloka o
vzdrževanju živih mej in ovir ob cestah. ”Krajanke in krajane prosim, da si odloka preberejo in se jih držijo. Apeliram na znižanje živih
meja na višino 75 centimetrov in odstranitev
ovir ob cestah (razno kamenje ...). Z mesecem
majem 2012 se bodo začeli ogledi, in če se odloki ne bodo spoštovali, bo posredovala pristojna inšpekcijska služba. Za razumevanje se
krajankam in krajanom vnaprej zahvaljujem,
saj ni smisel v sankcioniranju, ampak v zagotavljanju večje varnosti v cestnem prometu v
dobrobit vseh, ki na tem območju živimo in
delujemo,” je še pojasnil Globočnik. S. K.

Franc Globočnik
velja za čistilno akcijo, prenovo cerkve, postavitev novoletne jelke ...”
Franc Globočnik je povedal še nekaj o načrtih za prihodnje leto: ”Predvidena je preplastitev ceste v vasi Orehovlje, postavitev betonske
ograje v vasi Orehovlje v dolžini približno 40
metrov, nadaljevanje del okoli otroškega igrišča v športnem parku, sanacija zelenice v spodnjem Britofu, postavitev ograje ob kanjonu
reke Kokre na lokaciji jugovzhod v predelu naselja Voge, dodelava javne razsvetljave v smeri Miš-maš proti servisu Honda Žibert ... Razočaran pa sem nad občinsko upravo zaradi
gradnje kanalizacije. Nič se ni premaknilo na
tem področju in krajevna skupnost je izpadla
iz programa do leta 2015. Kanalizacijsko
omrežje je postavljeno samo v novem naselju,
na stari del so pozabili. Krajankam in kraja-

Nova javna razsvetljava

●

●

●

VOZEN
Z IZPITOM ”B”
Asfaltiranje ulice na severu Britofa

●

Prodaja in servis
motornih koles: HONDA,
APRILIA, PIAGGIO
Tehnični program
HONDA: snežne freze,
agregati ...
Velika izbira in ugodne
cene motoristične
opreme
Ugodna financiranja

www.vomberger.com
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Svet KS Britof-Orehovlje

Za večjo kakovost življenja v kraju
Varnost v cestnem prometu
Odločil sem se opomniti na vaše dolžnosti in
obveznosti do sebe, drugih in našega okolja.
Malo o cestah po naši vasi. Te ceste so ozke,
ker pa se po njih odvija dvosmerni promet, so
toliko bolj nevarne. Pri vožnji bodite strpni in
previdni. Tu so pešci, kolesarji, mopedisti in
uporabniki drugih prevoznih sredstev. Nikoli
ne veste, kdaj vam z dvorišča nekdo izmed njih
zapre pot. Vse te poti so definirane na omejeno hitrost gibanja na 30 kilometrov na uro. To
velja za celotni naselji Britof in Orehovlje.
Lahko dodam, da smo to leto obnovili in dodali nekaj znakov slepa ulica in ogledal. Na
glavni cesti skozi Britof je omejena hitrost gibanja na 50 kilometrov na uro. Opažam, da se
te hitrosti kar močno kršijo. Priča smo bili že
nekaj nesrečam na tem delu ceste. Sreča je, da
imamo vsaj nekaj pločnikov, nekaj pa jih vmes
tudi manjka. Upam, da se bo ta pomanjkljivost
v prihodnosti odpravila in bo hoja za pešce veliko bolj varna.
Želim vam srečno vožnjo in varno pot.

tam, kjer je žival opravila potrebo. Ne smemo
pa obsojati vseh. Moram priznati, da že kar nekaj lastnikov psov pobira iztrebke za svojimi
ljubljenčki. Hvala vam, da ste drugim zgled, in
upajmo, da bo takih lastnikov v prihodnosti
vedno več.
Tudi na polju bi morali ljudje pobirati iztrebke za svojimi kužki. Te živali spomladi in poleti naredijo kar nekaj škode po travnikih in
njivah, ker se brezbrižno preganjajo po njih.
Seveda za seboj puščajo tudi iztrebke. Te je
treba pobrati in odnesti na za to primerno odlagalno mesto. Nekdo mi je dejal, ko je kuža
opravil potrebo na njivo, drugi na travnik ..., da
so kmetje lahko veseli, saj jim zastonj gnojijo
kmetijske površine. Povprašajte kmete, verjetno vam bodo povedali več o psih, kot mogoče
veste sami. V nekaterih primerih bi lastniki
morali veliko več vedeti o svojih ljubljenčkih.
Opozoril bi vas na Odlok o javnem redu
Mestne občine Kranj: IV. Varstvo zdravja in
čistoče, 7. člen. Skrbnik je dolžan za živaljo
počistiti iztrebke na javnih površinah in imeti
čistilni pribor. Če boste prebrali ta Odlok, pridete tudi do kazni, ki pa niso nič prijetne.

Pse na vrvico, iztrebke v vrečko
Opažamo, da se naši ljubljenčki velikokrat
sami sprehajajo po vasi, seveda ne vsi, večina
je privezana. Kadar ti ljubljenčki opravijo veliko potrebo, ponavadi gospodar išče zvezde na
nebu, ker pa je blizu letališče, ponavadi vidi le
letalo. Seveda živalski iztrebki ostanejo pač

Zbirni mesti za sortiranje odpadkov
Imamo dve zbirni mesti za sortiranje odpadkov. Ti so pred trgovino in zgodovinskim dvomostovjem v Britofu. Ti zbirni mesti nam ne
moreta biti v ponos. Poglejmo, koliko je okrog

teh zabojnikov nesnage, ki tja nikakor ne sodi.
Če imamo doma radi lepo in urejeno, ne mečimo sosedu, ki bi imel tudi rad urejeno okolico.
Pri mostu odvrženi odpadki pa končajo velikokrat tudi preko mostu - z mislijo, saj ni moje.
Če zvrnete samokolnico v kanjon Kokre, nekaj
ponavadi ostane tudi ob njej. Ne bom našteval,
kaj vse se dobi na brežini, samo denarja ne.
Tudi to je del naše družbene slike!

Zbiranje odpadkov od
gospodinjstev, po domače od hiš
Prepisal bom kar občinski Odlok o ravnanju
s komunalnimi odpadki: Člen 24: priprava
posod na odvoz. Povzročitelji odpadkov so
dolžni posode za odpadke ali posebne plastične vrečke, razen tipiziranih velikih zabojnikov,
pravočasno pripeljati z zbirnega na odjemno
mesto. Posode za odpadke morajo po izpraznitvi isti dan vrniti nazaj na zbirno mesto. Pri
tem ravnanju, če ga ne upoštevamo, nas tudi
lahko doleti kakšna neprijetna denarna kazen
(globa).
Za zaključek: to je del obnašanja naše krajevne skupnosti, ki pa jo predstavljamo vsi krajani. Ni mogoče, da člani vodstva krajevne
skupnosti naredijo vse, kar si krajani želijo, če
tudi sami ne bodo pripravljeni sodelovati.

Darila za nove naročnike
ali
darilni bon
za trgovine TUŠ
v vrednosti 20 EUR

ali
darilni bon
za refleksno
masažo
stopal

Ivan Marn,
član Sveta KS Britof-Orehovlje

ali palični
mešalnik
BOSCH

vzglavnik Dremavček

knjiga
Pozdravljene
gore II

www.gorenjskiglas.si

Jelena Justin
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Pozdravljene, gore II

NAROČILNICA

ali
❍ Na Gorenjski glas se želim naročiti najmanj za eno leto (cena izvoda je 1,50 EUR).
Brezplačno ga bom prejemal 3 mesece, prejel bom od 10- do 25-odstotni popust,
enkrat mesečno brezplačno objavo malega oglasa, veliko zanimivega branja in darilo.

Ime in priimek:
Naslov:
Poštna številka in kraj:
Tel.:

Podpis:

Naročilnico pošljite na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj ali
pokličite na 04/201 42 41.

Odloki, novice

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ureditvi in varnosti cestnega
prometa v Mestni občini Kranj:

-

50. člen
(1) Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko cesto ali
njen del, izvajati ali opustiti kakršnakoli dela na cesti in zemljišču ali
objektih na cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali objekte na njej
ter ovirati ali ogrožati promet na cesti. Vse stroške zavarovanja in
odstranitve ovire na cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj
nosi tisti, ki jih je povzročil.
(2) Prepovedano je predvsem:
- odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine;
- puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo;
- ovirati odtekanje vode s ceste;
- z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto;
- voziti ali parkirati po bankinah, površinah za kolesarje in pešce
ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za vožnjo z vozili, razen
če sta parkiranje in ustavljanje na njih izrecno dovoljeni;
- postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na ali ob cesti
les, opeko, odpadni ali drug material ali predmete, če se s tem
poslabša ali onemogoči preglednost ceste ali drugače ovira ali
ogroža promet, poškoduje cesta ali poslabša njena urejenost;
- nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale promet;
- spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug material ali
predmete;
- nameščati na cesto kakršne koli predmete z namenom oviranja
ali onemogočanja nemotenega in varnega odvijanja prometa;
- postavljati prometno signalizacijo in neprometne znake brez dovoljenja pristojnega občinskega organa;
- poškodovati prometno signalizacijo;
- uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka nanjo;
- puščati na cesti ali metati na cesto kakršnekoli predmete ali
sneg, razsipati po cesti sipek material ali kako drugače onesnaževati cesto;
- puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati živali v obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali graditi ob cesti napajališča za živali;
- voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako podkovane, da
lahko poškodujejo cesto;
- namerno zažigati ob cesti strnišča, odpadne in druge gorljive
snovi;

orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v širini 1 m od
ceste vzporedno z njo;
zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s coklami;
vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne predmete, kot tudi
pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele tovora.

35. člen
(1) Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob občinski
cesti na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.
(2) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnihkoli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem pristojnega občinskega organa.
(3) Pristojni občinski organ izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če
s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi
varovanja občinske ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.
(4) Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih v 18. členu tega odloka.
(5) Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta in je na
vsako stran občinske ceste.
(6) Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja, urejena s
prostorskimi izvedbenimi načrti.

Pravilnik o projektiranju cest
na podlagi Zakona o javnih cestah:
XVI. OBLIKOVANJE OBCESTNEGA SVETA
70. člen
(zasaditev ob cesti)
(1) Zasaditev drevnin in zatravitev ob cesti se predvidi zaradi protierozijske zaščite rušljivih in porušenih brežin, zaradi dušenja hrupa,
zmanjšanja vpliva vetra in snega oziroma nadomestitve vegetacije
naravnega okolja zaradi gradnje, uporabe ali vzdrževanja ceste.
(2) V območju površin, potrebnih za preglednost ceste, je dopustna zatravitev in zasaditev grmovnic, katerih višina rasti ne presega
0,75 m.

Super ideja za darilo!

www.gorenjskiglas.si

Naročnino lahko podarite v vrednosti,
ki jo sami določite. Če se boste odločili za celoletno
naročnino, vam bomo priznali še kup ugodnosti.
Za več informacij nas, prosimo,
pokličite, nam pišite ali se pri nas
oglasite osebno!
Podarite nekaj lepega.
Podarite naročnino na Gorenjski glas,
ki za vas izhaja vsak torek in petek.
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Še ne ločujete odpadkov?
Odpadki nastajajo povsod in pri vsem, kar počnemo. Temu se žal ni
mogoče popolnoma izogniti, lahko pa vplivamo na to, kje bodo naši
odpadki končali. Vsakdo od nas lahko z odgovornim ravnanjem prepreči onesnaževanje okolja, ki ga povzročajo nepravilno odloženi
odpadki.
Veliko odpadkov se lahko predela, če so pravilno ločeni že na izvoru.
Ločevanje odpadkov je zelo preprosto. Vsi imamo možnost, da večino
odpadkov ločujemo že doma. Vsako gospodinjstvo ima lahko zabojnik za
odpadno embalažo in še zabojnik za biološke odpadke.
Če še ne ločujete odpadkov, to čim prej storite. Ločevanje ne zahteva
veliko truda in časa, le malo dobre volje. Plastenka v zabojniku za odpadno
embalažo prinese veliko koristi, medtem ko plastenka v zabojniku za
mešane odpadke ali celo v naravi veliko slabega.
Ločujem, ker želim živeti v čistem in zdravem okolju in ker
enako želim tudi svojim otrokom. Zato:
●

odpadno kovinsko, papirno, plastično in sestavljeno embalažo
odlagam direktno v svoj zabojnik za odpadno embalažo;

●

časopisni papir, prospekte, pisma, kuverte, steklo in stekleno embalažo
odložim v zabojnike na najbližjem ekološkem otoku;

●

pod kuhinjsko korito namestim manjšo posodo, kamor odlagam
ostanke hrane. Za zaščito posode uporabim okolju prijazne
biorazgradljive vrečke, papirnato vrečko ali časopisni papir.
Tako zbrane biološke odpadke lahko odložim v zabojnik pred
hišo. Odlaganje bioloških odpadkov v navadnih plastičnih
vrečkah je prepovedano;

●

odvoz kosovnih odpadkov naročim z dopisnico. Dodatno kosovne odpadke lahko odpeljem v zbirni center Zarica ali Tenetiše;

●

ločeno zbiram baterije, odpadna čistila, barve, lake, doze pod
pritiskom, lepila in druge nevarne odpadke. Odpeljem jih v zbirni
center za ločeno zbiranje odpadkov ali jih oddam v času akcije
zbiranja nevarnih odpadkov;

●

zavedam se, da nepravilno odložen odpadek onesnaži druge
in onemogoči predelavo odpadkov. Le pravilno ločeni odpadki
se lahko predelajo;

●

če imam občasno več odpadkov, kupim na sedežu Komunale
Kranj vrečko za mešane komunalne odpadke oz. vrečko za
odpadno embalažo, označeno z logotipom Komunale Kranj.
Drugačno odlaganje odpadkov poleg zabojnikov je kaznivo.
Večje kose oziroma količine odpadkov peljem v zbirni center za
ločeno zbiranje odpadkov.

Za lažje ločevanje odpadkov smo pripravili:
●
●

●

paket biorazgradljivih vrečk (25 vrečk, prostornine 7 litrov) - 2 EUR
posodo s pokrovom, prostornine 7 litrov, za zbiranje bioloških odpadkov v gospodinjstvu - 3 EUR
zložljive ročne stiskalnice za plastenke in pločevinke - 6 EUR

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

fiksne ročne stiskalnice za plastenke in pločevinke - 10 EUR
Organko za hišno kompostiranje bioloških odpadkov (set vključuje dve
popolnoma opremljeni fermentacijski posodi in 1 kg biogena) - 48 EUR
Izdelke lahko kupite pri blagajni Komunale Kranj: ● ponedeljek, torek, četrtek: 8.-14. ure ● sreda: 8.-17. ure ● petek: 8.-12. ure

●
●

Zbiranje kosovnih odpadkov
v letu 2012
Odvoz kosovnih odpadkov boste tudi v letu 2012 lahko naročili z dopisnicami. Vsako gospodinjstvo bo konec leta prejelo dve dopisnici,
vsaka za brezplačen odvoz kosovnih odpadkov do količine enega
kubičnega metra.
Ko boste imeli kosovne odpadke, izpolnite dopisnico in jo vrnite po pošti
oziroma prinesite na sedež podjetja. Poklicali vas bomo najkasneje v roku
treh tednov. Dogovorili se bomo za dan odvoza. Odpadke boste na
dogovorjeni dan pripravili na dostopno odjemno mesto poleg mesta,
kamor na dan odvoza pripravite zabojnik za odpadke.
Konec leta bodite posebej pozorni na našo pošto, poleg dopisnic
vam bomo poslali tudi urnik odvoza odpadkov za obdobje januar april 2012.
Če pošte ne boste prejeli, nam to sporočite na info@komunala-kranj.si
oziroma nas pokličite na telefon 28 11 300.

V zimskem času spremenjen urnik
odvoza bioloških odpadkov
V zimskem času se pri večini gospodinjstev količine bioloških odpadkov
zmanjšajo, zato bo od 1. decembra 2011 do 30. aprila 2012 odvoz
bioloških odpadkov potekal na 14 dni.
Posledično se bodo zmanjšali tudi zneski na računih pri gospodinjstvih, ki biološke odpadke zbirate z zabojniki za biološke odpadke. Stroški odstranjevanja bioloških odpadkov se bodo v zimskem
času razpolovili.
Če ocenjujete, da se vaše količine bioloških odpadkov v tem obdobju
ne zmanjšajo, imate možnost začasnega najema dodatnega
ali večjega zabojnika za biološke odpadke. Izbirate lahko
med 80-, 120- in 240-litrskimi zabojniki. Za naročilo nam pišite na
info@komunala-kranj.si ali nas pokličite na številko 28 11 305.

Prijavite se na brezplačno obveščanje
Pravočasno in učinkovito obveščanje je še posebej pomembno v primerih,
ko je preskrba s pitno vodo motena. Zato vas vabimo, da se prijavite
na brezplačno obveščanje po e-pošti ali SMS-sporočilih. Obiščite našo
spletno stran www.komunala-kranj.si in izpolnite obrazec Prijava na
obvestila. Prijavo nam lahko sporočite tudi po e-pošti na naslov
info@komunala-kranj.si ali pisno na naslov Komunala Kranj, d. o. o.,
Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.

Čisto je lepo.

Aktualno

Zlata ribica v Britofu

Novih ekoloških otokov
še ne bo
Ekološki otok v Britofu je pogosto (pre)poln.
Lokacija tudi ni namenjena odlaganju kosovnih
odpadkov, za to sta v občini namenjena zbirna
centra v Tenetišah in Zarici.

V Britofu je našla svoj dom Zlata
ribica, ena od najboljših kitajskih
restavracij v Sloveniji.
Že dobro poznana kitajska restavracija Zlata ribica iz Gorenje vasiReteče pri Škofji Loki odpira svojo drugo restavracijo v Britofu.
Kitajska kuhinja je že našla mesto pri vseh ljubiteljih neevropske
hrane. Zlata ribica pa se še vedno trudi biti najboljša predstavnica te zelo raznolike in zanimive azijske kulinarike. V Zlati ribici
boste lahko izbirali med meniji za dve, tri ali več oseb. Iz široke
ponudbe kitajskih specialitet lahko naročite mongolsko meso,
raco na način osmih zakladov, slavno pekinško raco (za najmanj
štiri osebe, naročiti pa jo je potrebno vsaj en dan prej), okusne
kitajske juhe, kjer sladkost in kislost očarata vaše brbončice,
zanimive predjedi, jedi iz vseh vrst mesa, ribje jedi s škarpeno,
kalamari, osliči, škampi, imajo veliko izbiro vegetarijanskih jedi,
mandlje z medom ali pečen sladoled, pečene banane, kokos in
še kaj iz menija kitajskih sladic. Zanimivi okusi so tudi kitajski
aperitivi in kitajsko pivo.
Obiščite Zlato ribico, kitajsko restavracijo, in se prepričajte, zakaj so znani po izredno okusni hrani, gostoljubnosti ter lepo urejeni notranjosti restavracije. Zgrešiti jih ne morete, obcestne
table v Britofu kažejo smer do njih. Parkirišče je prostorno in tudi
prijazno invalidom.

Čeprav Komunala Kranj ekološki otok pred Mercatorjevo trgovino
prazni trikrat na teden, ob ponedeljkih, sredah in petkih, je vtis, kot da
so zabojniki stalno (pre)polni. Žal so nemalokrat odpadki, tudi tisti, ki
ne sodijo v zabojnike, nepravilno odloženi poleg zabojnikov. ”Zato prijazno pozivamo krajane, da večjo kartonsko embalažo zložijo oziroma
strgajo na manjše kose, drugo embalažo pa stisnejo in s tem zmanjšajo
volumen. Vse večje kose odpadkov in embalažo naj pripeljejo v zbirni
center Zarica ali Tenetiše. V zbirnem centru Zarica sprejemamo odpadke od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro ter ob sobotah med 8. in 16.
uro. V zbirnem centru Tenetiše pa odpadke sprejemamo od ponedeljka
do petka med 13. in 19. uro (v zimskem času od 12. do 18. ure) ter ob
sobotah med 8. in 12. uro,” je povedala Klara Škrabec, predstavnica za
stike z javnostjo pri Komunali Kranj.

KITAJSKA RESTAVRACIJA ZLATA RIBICA V BRITOFU JE ODPRTA
VSAK DAN OD 12. DO 22. URE, TUDI OB NEDELJAH IN
PRAZNIKIH. REZERVACIJE SPREJEMAJO PO 12. URI VSAK DAN
PO TEL.: 04/252 15 62

ZHANG D.O.O., RETEČE 12, ŠKOFJA LOKA

V KS sta še dva ekološka otoka, eden je v Vogah, drugi pa na
dvomostovju v Britofu. ”Za zdaj postavitev novih ekoloških otokov v
KS Britof-Orehovlje s strani lastnika Mestne občine Kranj ni načrtovana,”
je še dejala Klara Škrabec. S. K.

Prepustite se kitajskim kulinaričnim užitkom! Vabljeni.
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Društva

Letos varovali dvorano Tivoli
Pet večjih intervencij, izobraževanja in usposabljanja, organizacija zahtevnega gasilskega tekmovanja Fire
combat ... Pod vse to in še kaj so se letos ”podpisali” gasilci iz Prostovoljnega gasilskega društva Britof.
”Letos so se nam v Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Britof pridružili štirje novi gasilci.
Naši operativni gasilci pa so se dodatno izobraževali za specialnosti, kot so tehnično reševanje, gašenje s helikopterjem, gašenje notranjih
požarov. Nekateri so opravili tudi tečaj specialnosti dihalne naprave,” je povedal poveljnik
PGD Britof Rudi Gomboc in nadaljeval: ”Letos smo imeli pet večjih intervencij, od tega dve
v Britofu; pri eni je šlo za požar v kuhinji, pri
drugi sta zagorela ostrešje in zgornji del stanovanja. Pomagali smo tudi pri drugih intervencijah zunaj krajevne skupnosti. Velik projekt za
naše PGD je bilo požarno varovanje hale Tivoli na finalni košarkarski tekmi ŠKL. Kanal A je
posnel oddajo ŠKL, v kateri so v nekajminutnem prispevku predstavili naše društvo. Smo v
dogovorih, da bi za kakšen dogodek prevzeli
požarno varovanje tudi v dvorani Stožice.”
PGD Britof je za vsa prostovoljna gasilska društva v Gasilski zvezi MO Kranj organiziralo strokovno predavanje na temo Vožnja vozil s prednostjo. Udeležba je bila dobra, bilo je približno
petdeset slušateljev, predavanje pa koristno.
Predsednik PGD Britof Anže Gomboc je izpostavil tekmovanje Fire combat: ”Že kar nekaj let je to ”udarno” gasilsko tekmovanje, če
lahko tako rečem. Letos smo ga sicer morali
žal prekiniti zaradi izrazito slabega vremena,
saj bi nadaljevanje tekmovanja lahko ogrozilo
varnost tekmovalcev. V Sloveniji je bilo letos
osem tekmovanj Fire combat za državno prvenstvo, v katerem je tekmovala tudi naša ekipa.” Tekmovala sta Anže Gomboc in Klemen
Zupin in med približno petdesetimi ekipami
dosegla petnajsto mesto. ”To tekmovanje nam
je v ponos, saj smo kot društvo pomagali na
vseh osmih tekmah z organizacijo in s tehničnimi pripomočki. V veliki meri je tudi naša zasluga, da se tekmovanje, s katerim smo začeli
leta 2008, razvija po celi Sloveniji,” je še pojasnil Anže Gomboc in dodal, da bo 17. decembra v gasilskem domu v Britofu sestanek
vseh organizatorjev za pripravo tekmovanj Fire
combat za leto 2012.

Edina ženska ekipa voznikov v zgodovini tekmovanja voznikov težjih gasilskih vozil:
Nika Uranjek, Tadeja Kancilija in Tina Gomboc
PGD Britof je sodelovalo tudi na tekmovanju
voznikov težjih gasilskih vozil v Preddvoru s
tremi ekipami, ena od teh je bila ženska. ”Nasploh prvič v zgodovini tega tekmovanja se je
zgodilo, da je tekmovala ženska ekipa,” je poudaril Rudi Gomboc in pohvalil tudi veterane
PGD Britof: ”Naši veterani so bili po doseženih rezultatih dolga leta v vrhu slovenskih starejših gasilcev, zadnji dve leti se teh tekmovanj
udeležujejo nekaj manj. Daleč od tega, da bi
odnehali, res pa vabijo medse nove moči. Udeležujejo se tudi raznih manjših srečanj, izletov
v okviru Gasilske zveze MO Kranj.”
V društvu imajo še številne druge aktivnosti,
ki jih morajo realizirati v skladu s točkovnikom Gasilske zveze MO Kranj. To so denimo
mokra vaja, komisijski vaji, ena nenapovedana
in ena nočna vaja. ”Sodelovali smo tudi na
večji regijski vaji v Kranju na Stari Savi Ruševina 2011. V oktobru, mesecu požarne varnosti, smo pregledali vse hidrantno omrežje v KS

Britof-Orehovlje in ugotovili, da je v dokaj dobrem stanju. Za krajane smo tudi organizirali
pregled gasilnih aparatov,” je dejal poveljnik
PGD Britof.
Nemalo imajo gasilci dela z vzdrževanjem,
čiščenjem in nabavo opreme. ”Na stroške društva vzdržujemo tudi otroška igrala pri gasilskem
domu. Če nam le čas dopušča, pokosimo travo ...
in je zato nepotrebno kreganje s krajevno skupnostjo, ki je lastnica igral. Kljub finančni krizi
še dajemo organizacijam v Britofu brezplačen
najem dvorane v gasilskem domu,” je še pojasnil poveljnik in zaključil: ”Vsem krajankam
in krajanom se zahvaljujemo za kakršnokoli pomoč društvu bodisi z donatorskimi prispevki,
bodisi da nam namenijo 0,5 odstotka od dohodnine. Pomoč je vzajemna: oni pomagajo nam,
mi pomagamo njim, ko pomoč potrebujejo.”
Oče in sin, Rudi in Anže Gomboc v imenu PGD
Britof vsem krajankam in krajanom želita vse
lepo v letu 2012. Suzana P. Kovačič

Domačini,
lepo vabljeni
v našo
dobro založeno
prodajalno.
Pridite in se prepričajte!
Pekarna Maček, Zoran Maček s.p.
Britof 99, 4000 Kranj
Telefon pekarna: 04/234 14 40
Fax: 04/234 14 41
Državno tekmovanje Fire combat v organizaciji PGD Britof
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Bronasti znak za nesebično pomoč
”Delamo vsi, saj je tudi humanitarna dejavnost delo, mi pa smo prostovoljci, ki radi delamo.”
Pod našo Krajevno organizacijo Rdečega križa
(KO RK) spadata vasi Britof in Orehovlje. V
obeh vaseh imamo 827 članov. V odboru smo
veseli, da imamo dobre ljudi, ki nam pomagajo s
članarino in prispevki. V času, ki ga imamo, je
marsikdo potreben pomoči v stiski. V odboru
imamo deset članov, ki pobirajo članarino, pridobivajo krvodajalce, obiskujejo starejše in bolne. Delamo vsi, saj je tudi humanitarna dejavnost delo, mi pa smo prostovoljci, ki radi delamo.
V letu 2011 imamo približno 62 krvodajalcev,
ki dobro vedo, kaj je krvodajalstvo. Vsi tisti, ki so
darovali kri, so izvršili najpomembnejšo humanitarno dejavnost. S tem pomagajo ljudem ob bolezni in nesreči. Naš odbor se iskreno zahvaljuje
vsem krvodajalcem, saj krvi nihče ne more spremeniti in jo lahko daruje le človek. Veliko ljudi
ostane pri življenju s pomočjo krvi krvodajalcev.
V letu 2011 smo dvakrat organizirali meritve
krvnega tlaka, holesterola in sladkorja v krvi.

Na obeh merjenjih smo imeli 82 članov Rdečega križa. Zato so se člani odbora odločili, da
bomo tudi v prihodnje organizirali meritve.
Letos smo na Debeli rtič poslali na oddih težko invalidno osebo. S pomočjo Območnega
združenja Rdečega križa Kranj smo prav tako
usmerili na dopust starejšo osebo ter jo s tem
zelo osrečili. Marca smo na slovesni podelitvi
prejeli od poveljnika Civilne zaščite Republike
Slovenije bronasti znak kot priznanje za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite,
reševanja in pomoči. Sodelujemo tudi s Krajevno skupnostjo Britof-Orehovlje, kjer so nam
tudi že pomagali. V mesecu juniju smo pomagali članu KO RK Britof Milanu Bajžlju, in sicer takrat, ko mu je nevihta s strelo in ognjem
uničila ostrešje in zgornji del hiše. V stiski je
čas, ko je treba pomagati. Člani odbora - predsednica Metka Žibert, blagajničarka Ančka Lebar in poverjenica Milka Bogataj smo družino

Staro leto se končuje, novo leto nas pričakuje!
Vsem krajankam in krajanom v KS Britof-Orehovlje želim miren in lep Božič,
v letu 2012 pa veliko zdravja, sreče in razumevanja.
Metka Žibert, predsednica KO Rdečega križa Britof-Orehovlje

Požar v Britofu pri Bajžljevih / foto: arhiv GG
obiskali in izročili naročilnico v višini šeststo
evrov za pomoč v stiski. Za socialno ogrožene
družine imamo seznam na Območnem združenju Rdečega križa Kranj in tisti, ki so v stiski,
dobijo pakete, za kar se Območnemu združenju
lepo zahvaljujemo. Ob koncu leta, pred prazniki, obdarimo vse starejše člane in bolne. Tudi letos smo se odločili, da se vidimo na srečanju
starejših od osemdeset let.
Zahvaljujemo se Mesariji Arvaj za pomoč, ki
nam veliko pomeni. Dobra volja Ivice in Antona Arvaj je pri nas že znana in smo veseli, da so
med nami dobri ljudje. Metka Žibert

V društvo vabijo tudi čebelarje začetnike
Čebelarsko društvo (ČD) Britof-Predoslje ima 33 članov in deset podpornih članov. V letošnjem letu so izpolnili naloge, ki so jih začrtali v začetku leta na rednem občnem zboru društva pri članu Andreju Markunu
v Babnem Vrtu. Občnega zbora sta se udeležila tudi predsednik Čebelarske zveze Gorenjske (ČZG) Drago Kotnik in član ČZG Stane Tušek. Dogodek so popestrile recitacije Miloša Pelka in nastop Folklorne skupine
iz vrtca Biba iz Zgornjih Bitenj pod vodstvom vodje vrtca in mentorice
Marjane Jekovec. S harmoniko jih je spremljal Vinko Ušeničnik.
”Naše društvo deluje v javnem interesu na širokem območju, predstavljamo se skozi krožke, izobraževanje, vključujemo se v razne delavnice
ter sodelujemo pri dogodkih v okviru ČZG in drugih zvez ter društev.
Letos smo si ogledali čebelarski muzej pri čebelarju Franciju Strupiju na
Spodnjem Brniku. Čebelarji smo družabni ljudje in organiziramo tudi
kak izlet; maja smo bili na vzhodnem delu Slovenije, julija na Tolminskem. Srečanje čebelarjev imamo vsako prvo sredo v mesecu v gostilni
Pri Šprajcarju v Britofu, čebelje pridelke pa promoviramo tudi skozi akcijo Med v vrtce. Akcija Med v vrtce je letos potekala 18. novembra, čebelarji ČD Britof-Predoslje smo med, zgibanke in DVD Kranjska sivka
podarili vrtcem pri OŠ Predoslje, pri OŠ Simona Jenka Primskovo, Ko-

Pomen čebel in skrb za okolje
Čebelarstvo postaja vse bolj ogrožena panoga. Za ohranitev
čebel lahko pomagamo na več načinov: sadimo medovite rastline in drevesa, zmanjšamo uporabo škropiv, ki so škodljiva čebelam, uvajamo ekološko pridelavo vrtnin na svojih vrtovih,
skrbimo za ohranjanje čistega okolja in čistih voda, se zavedamo pomena čebel in o tem ozaveščamo tudi druge. Ne ubijajte
čebel, škropite proti večeru, ko so čebele v panjih. Saj veste,
brez čebel ni življenja ...

Skupinski posnetek pod planino Javorca / foto: arhiv ČD Britof-Predoslje
krica in vrtcu Biba Zgornje Bitnje,” sta povedala Jakob Šink in Tone
Tiringer iz ČD Britof-Predoslje in poudarila: ”Čebelji pridelki so odlična, varna in zdrava hrana. Čebelji pridelki so najboljši iz okolja, v katerem živimo, ker vsebujejo snovi, na katere smo navajeni.”
V prihodnjem letu bodo imeli občni zbor 15. januarja, ko bodo za področje izobraževanja izpostavili tri teme: minimalne higienske zahteve
za čebelarje, tehnologijo čebelarjenja in biologijo čebel. ”Vsa usposabljanja, ki jih izvajamo v gasilskem domu v Britofu in se za prostor zahvaljujemo, so javna in se jih lahko udeležijo zainteresirani občani. V
ČD pa vabimo tudi čebelarje začetnike,” sta dejala sogovornika in še
izpostavila: ”ČD Britof-Predoslje je od ministrstva za kmetijstvo maja
2010 pridobilo status čebelarskega društva v javnem interesu in s tem
pridobilo možnost, da društvo dobi del dohodnine, to je 0,5 odstotka
od donatorjev.” Suzana P. Kovačič
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Ljudje in dogodki

Kako lepo zvenijo orgle
Podružnična cerkev sv. Tomaža bo prihodnje leto praznovala petstoletnico poslikave prezbiterija. Že lani so
blagoslovili nove zvonove, letos obnovljene orgle in novo oltarno mizo. Cerkev še kliče k prenovi ...
”Že pri slovesnosti blagoslova novih zvonov
v podružnični cerkvi sv. Tomaža julija 2010
smo pokazali, koliko nam pomeni ohranitev
naše cerkve,” je poudaril ključar Jože Kancilija, predvsem pa izpostavil letošnjo pridobitev,
obnovljene orgle, ki so jih blagoslovili 3. julija. ”Priprave so se začele v začetku marca, ko
smo se dogovorili, kaj je treba narediti za
postavitev orgel. Pred tem smo se posvetovali
tako z gospodom župnikom Janezom Jenkom,
Zavodom za spomeniško varstvo kot tudi z orglarskim mojstrom Branetom Koširjem,” je
dejal Kancilija.

Slovesnost blagoslova obnovljenih orgel je
polepšal zlatomašnik Štefan Babič. ”Darovanje orgel gospoda župnika Štefana Babiča in
donatorstvo družine Arvaj v obnovo orgel je
ključarjema (poleg Kancilije je ključar še Matjaž Bogataj, op. a.) in celotnemu britofskemu
cerkvenemu odboru dalo veliko misliti. Vendar
se z lastnim trudom in Božjo pomočjo danes
lahko veselimo in zremo v prihodnost,” je
povedal Kancilija in dodal: ”Vse dejavnosti
letošnjega leta, razen popravila orgel in nove
daritvene mize, še financiramo z zbranim
denarjem za nove zvonove.”

Prihodnje leto bo petstoletnica poslikave
prezbiterija podružnične cerkve v Britofu. ”To
bo velik praznik za našo cerkev in zgodovinski
hkrati. Slovesnost bomo proslavili s polepšanjem Božjega hrama. Načrti so veliki, so pa
odvisni tudi od dobrotnikov in seveda postopnosti v realizaciji planov. Veliko stvari je potrebnih, od popolne obnove fasade, obnove vseh
treh oltarjev, obnove razpokanega stropa, fresk,
tlaka ... Praznovanje 500-letnice posvetitve
cerkve bo leta 2017. Upajmo, da bo do takrat
večina začrtanih del tudi opravljenih,” je dejal
Jože Kancilija. Suzana P. Kovačič

Jože Kancilija se je zahvalil Ivici in Antonu Arvaj, ki sta donirala za obnovo orgel.
Prenovljene orgle, ki danes krasijo podružnično cerkev v Britofu, izvirajo iz leta
1852. Naredil jih je orglarski mojster Anton Valentinčič. Dolga leta so bile v leški
cerkvi. Leška cerkev je dobila nove, te pa podarila v Britof. Orgle so najprej
odpeljali v delavnico, kjer so jih do maja 2011 popolnoma obnovili.

Zlatomašnik Štefan Babič je blagoslovil orgle. Štefan Babič se je rodil 8. avgusta
1935 kot osmi otrok družini v Orehovljah, ki se je leta 1939 preselila v Britof na
mežnarijo ... Novomašnik Štefan je eno leto svoje poslanstvo opravljal v Borovnici,
bil tri leta kaplan v Črnomlju, sedemnajst let župnik v Mengšu in kar devetindvajset
let v Lescah. Sedaj mašniško poslanstvo zopet opravlja v Mengšu.

Družina Podjed je darovala za novo oltarno mizo, ki simbolizira zadnjo večerjo.

Blagoslova obnovljenih orgel in blagoslova nove oltarne mize so se udeležili številni.
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Društva

Pozorni do starejših in bolnih
V Društvo upokojencev Predoslje smo člani Krajevnih skupnosti Britof-Orehovlje in Predoslje, nekaj jih
je tudi od drugod. Trenutno imamo 547 članic in članov, prevladujejo pa ženske.
Naša organizacija je včlanjena v ZDUS-u in
PZDU Gorenjske. Zelo dobro sodelujemo z
obema krajevnima skupnostma in z vsemi drugimi organizacijami na našem območju. Kot
glavno nalogo smo si na seji upravnega in nadzornega odbora zadali, da veliko pozornosti posvetimo starejšim in bolnim. V veselje mi je, da
smo v letu, ki se izteka, lahko trem našim članicam, vsem iz Britofa, čestitali za 90. rojstni dan,
in sicer Nežki Učakar, Ivanki Košnjek ter Ani
Logar, ki smo ji voščili v spremstvu veselih Britofških frajlic. V zadovoljstvo mi je, da imamo
še sedem članic in članov, starih 90 let ali več.
Poleg omenjenih smo še enajstim zaželeli vse
najboljše za 80. rojstni dan.
V KS Britof-Orehovlje je 46 članic in članov,
ki so že dopolnili osemdeset let in več, v KS
Predoslje pa je 38 starejših od osemdeset let.
Septembra smo organizirali izlet za starejše in
bolne, peljali smo jih na ogled makete Cerkniškega jezera in gradu Snežnik. Zelo so bili zadovoljni in hvaležni za pomoč. Tiste starejše, ki
jim moči ne dopuščajo, da bi se udeležili izleta,
pa obiščemo na njihovih domovih in v Domu
starejših v Preddvoru. Konec leta vse starejše in
bolne obdarimo s skromnimi darili, takih bo letos 117.
Večkrat pa naše požrtvovalne poverjenice obiščejo vse člane, ko jim nosijo vabila za izlete in
ko konec leta pobirajo članarino. Takrat si vzamejo čas tudi za krajši klepet.
Naše upokojenke in upokojenci so tudi pravi
športniki. Kolesarji so najštevilnejša in zelo aktivna sekcija. Zbirajo se vsak teden, včasih tudi
po dvakrat, in tako prekolesarijo dobršen del
naše prelepe dežele. V jesenskem in zimskem
času pa se odpravijo na krajše in daljše pohode.
Med sprehodi opazijo veliko odpadkov, zato so v
pomladanskem času organizirali čistilno akcijo.
Kolesarji so družabni in praznujejo rojstne dneve, za veselo vzdušje pa poskrbijo naše Britofške
frajlice.
Ponosni smo na naše balinarke in balinarje.
Tekmujejo med balinarji v pokrajini in tudi na
državnih tekmovanjih in dosegajo zelo dobre
rezultate, uvrščajo se v sam vrh. Prav tako so
zelo dobri naši igralci namiznega tenisa, kjer je
naša ekipa med najboljšimi na tekmovanjih v
gorenjski pokrajini.
Naši kegljači so se ”posodobili” in kegljanje
zamenjali za bowling, zato se vsak torek zbirajo Pri Johanci v Britofu.
Članice se pod vodstvom fizioterapevtke redno razgibavajo ob ponedeljkih v Osnovni šoli v
Predosljah. Seveda pa nadaljujemo druženje naših ljubiteljic ročnih del vsak torek popoldne v
sobi društva. Prav tako se ob ponedeljkih popoldne v sobi društva zberejo moški na partiji šaha.
Ker se zelo radi družimo, smo se letos v velikem številu udeležili tudi naših dobro organiziranih izletov in krajših dopustov, ki jih ni bilo
malo. Pustovali smo v Trebnjem, imeli smo
krajši tridnevni oddih v madžarskih toplicah,
nato smo si ogledali otok Burano in Benetke. V

Ivanka Košnjek iz Britofa je letos praznovala
90. rojstni dan.

Zakonca Ana in Ludvik Logar iz Britofa: gospa je letos praznovala devetdesetletnico. Foto: arhiv DU

juniju smo si ogledali obnovljeno bolnico Franjo
in Goriška Brda. Tudi Koroška nam ni ostala neznana. Zelo lepo se je bilo v prelepem vremenu
z gondolo popeljati na Višarje. Ker radi plavamo,
smo imeli krajši dopust na Dugem otoku. V septembru smo se udeležili srečanja gorenjskih upokojencev na Soriški planini. Krajši dopust smo si
privoščili v oktobru v Banji Vručici. Tudi krsta
mošta nismo izpustili in v velikem številu smo se
udeležili veselega martinovanja v Ormožu.
Ogled predpraznične Ljubljane načrtujemo 15.
decembra. Če imate nove predloge, kaj vse bi si
še ogledali, nam sporočite ...

Poleg vseh naštetih dejavnosti smo v OŠ Predoslje z veseljem obiskovali zelo zanimiv računalniški tečaj v okviru medgeneracijskega projekta
Simbioza. Radi sodelujemo v vseh akcijah, ki se
dogajajo v naših krajevnih skupnostih, tako na Naj
dnevu v Predosljah kot tudi pri drugih dejavnostih.
Zahvaljujem se vsem, ki ste s svojim prostovoljnim delom pripomogli k realizaciji naših programov, hkrati pa vabim vse upokojence, ki še niste
člani našega društva, da se nam pridružite, kajti z
novimi idejami in predlogi bo naše delo še boljše.
Elica Šipec,
predsednica Društva upokojencev Predoslje
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Otroška peresa

Česa se veselim
v decembru
Drugošolci, ki obiskujejo OŠ Predoslje,
stanujejo pa v KS Britof - Orehovlje, so
povedali ...
Jaz se veselim Miklavža in daril in snega
in novega leta in smučk. Nejc Gimpelj
Zelo se veselim Miklavža in snega. Tudi
se veselim, ker v šoli postaja bolj zanimivo. Hana Virt
Veselim se delati snežaka in smučati.
Jerca Lavrinšek
Decembra se veselim, ker gremo s šolo
na bazen. Nina Kert
Jaz se veselim Miklavža in ker bom
praznovala rojstni dan in ker bo kmalu
novo leto. Veselim se snega in kepanja.
Loti Špiler

Začarali smo nalivno pero ... in
zgodbici spremenili zaključek.
Škrat Kuzma dobi nagrado, Svetlana
Makarovič
Vi tamle! Ali je kdo videl šopek jagod?
Oni štirje so se samo spogledali in si
pomežiknili. In zdaj je škrat Kuzma spoznal,
da je s prijatelji: veverico, srako, medvedom in
ježem ravnal narobe. Želel se je opravičiti
tako, da jih je predstavil svojim prijateljem
škratom. Odpeljal jih je na nogometno igrišče.
Tam so odigrali tekmo. Vsi skupaj so se
zabavali. Po končani tekmi so si segli v roke
ter skupaj pojedli šopek rdečih jagod. Vsi skupaj so še danes dobri prijatelji.
Klemen Korošec, 3.b OŠ Predoslje

Doživetje na Taboru
V ponedeljek zjutraj, 21. 11. 2011, smo se
odpeljali z avtobusom v dom Fara. Tam smo
najprej spakirali kovčke in preoblekli posteljo.
Potem smo šli v učilnico. Tam smo se pogovarjali o dejavnostih. Potem smo imeli de-

Veselim se delati snežaka. Želim dobro
smučati. Jaka Dujović
Jaz se veselim mrzle zime. Veselim se
tudi božiča, da bodo darila. Dobimo jih
pod smrekico. Veselim se smučanja. Veselim se, da bom gradil iglu. Marcel Šmid
Veselim se novega leta, daril in snega.
Gaber Avsec
Veselim se Božička in snega. Matej
Ažman
Vesela sem božiča, obiskov, snega in prijateljev. Pika Pauletič

Mavrica
Ko pada dež in sonce sije,
na nebo se mavrica spusti.
Kot princeska
leži sredi modrega neba
obsijana z najlepšimi barvami tega sveta.

Jakob Čeferin

Ko hodim zdaj za mavrico,
vesela sem zelo
in še bolj me veseli,
da zaklad
na koncu mavrice leži.
Sandra Gros, 4.a

Mavrica
Neverjetno je,
da na nebu mavrica zasije,
ko z oblaka
neprestano dež lije.
Ko skladatelj
mogočno mavrico zagleda,
že prečudovita,
pesem angelu odmeva.
Iza Prusnik, 4.a
Nejc Ahčin
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javnost Mladi vremenoslovec. Pogovarjali smo
se o vremenu in temperaturi ozračja. V učilnici smo si ogledali film o astronomiji. Všeč mi
je bilo, ko sta se zaleteli dve zvezdi. Potem
smo šli spat. Ko smo se zbudili, smo se preoblekli. V učilnici smo prebrali dnevnike. Ta
dan mi je bilo najbolj všeč lokostrelstvo. Lok
je sestavljen iz krakov, tetiv in ročaja. Streljaš
s puščico. Na tekmovanju sem bil prvi. Zvečer
smo imeli kulturni večer. Dan smo zaključili s
pižama parti. V sredo smo pekli jabolka na
ognju. Tako se je moj tabor zaključil.
Nejc Perčič, 3.b OŠ Predoslje

Moja družina
V naši družini smo štirje člani. Moji mami je
ime Minka. Po poklicu je slaščičarka blejskih
kremšnit. Atiju je ime Janez. Ukvarja se s škatlami. Imam tudi bratca. Ime mu je Klemen.
Hodi v 3. razred. Rad igra nogomet. Jaz sem
Ksenija. Hodim v tretji razred. Ukvarjam se
z atletiko. Ksenja Korošec, 3.b razred OŠ
Predoslje

Domačini po svetu

Sandra igra za Ibizo
Že kot dekletce je imela potrebne centimetre za igranje košarke. Iz domačega Britofa jo je košarkarska
pot peljala v Kranj, v Ljubljano, sledilo je povabilo iz Španije ...
”Moja košarkarska pot se je začela pred trinajstimi leti v Osnovni šoli Predoslje. Čista
radovednost ali mogoče naveličanost zaradi
stalnih vprašanj, če igram košarko, saj sem
bila za svoja leta visoka, me je pripeljala do
prvega treninga. Nekaj mesecev kasneje sem
že trenirala v ŽKK Kranj, leto kasneje sem

Sandra z mami Mirjano na Ibizi / Foto: osebni arhiv

podpisala pogodbo z ŽKK Ježica in sledila je
selitev v Ljubljano, menjava šole in življenje v
dijaškem domu. Veliko sprememb v kratkem
času. Po končani gimnaziji sem se vpisala na
Pedagoško fakulteto in moje življenje je bilo še
vedno podrejeno košarki. Sezona za sezono, poletja pa igranje za slovensko reprezentanco. Nisem pa se zavedala, kaj vse bom še pripravljena
žrtvovati za ta šport. Pri enaindvajsetih letih (če
kdo ne ve, jih imam že sedemindvajset) je prišel drugi veliki šok v karieri. Ponudba iz Španije, FCB Barcelona. Leto kasneje odhod v La
Seu d’Urgell in nato Ibiza, kjer igram že četrto

sezono in kjer sem našla okolje, ki mi ustreza.
Moj drugi dom,” je povedala Sandra Piršič.
Ni bilo vedno lahko, je dodala: ”Ogromno je
bilo odrekanj, solz, bolečine, utrujenosti, za
mano so tri pomembne operacije zaradi poškodb, a ko danes gledam nazaj na vsa ta pretekla leta, na vse kraje po svetu, ki sem jih videla, na vse ljudi, ki sem jih spoznala, na vse, kar
sem doživela, in navsezadnje ko pogledam sebe,
kdo in kaj sem, lahko rečem le: košarka, hvala
ti. Zelo posebna zahvala pa gre moji družini,
predvsem staršema, ki sta mi vse to omogočila.
Brez njunih odrekanj in podpore nič od tega ne

bi bilo mogoče. Hvala ...”Košarka ni le šport, je
način življenja, so vrednote, ki jih osvojiš, in zavedanje na parketu in zunaj njega, da je najpomembnejša ekipa, in rek Vsi za enega eden za
vse postane nekaj resničnega in posebnega.
”Konec koncev zmaga ali poraz niti nista tako
pomembna, tisto, kar je res vredno, pride v težkih, kritičnih trenutkih ... Tako kot v življenju.
Pomembno je, da se vedno znova pobereš in nadaljuješ trdo delo in gledaš optimistično naprej.
In ne nazadnje imaš vedno ekipo, ki ti krije hrbet,” je Sandra sklenila svojo pripoved.
Martina Prusnik

Nataša Hafner s.p., Britof 73, Kranj

Sandra z Jakom Lakovičem / Foto: osebni arhiv

Sandra s sestro Mašo / Foto: osebni arhiv
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Šport

Nogometaši sodelujejo z atleti
V Nogometnem klubu Britof so se povezali z Atletskim klubom Kranj. Člani so po jesenskem delu vodilni v
drugi gorenjski ligi.
Nogometni klub Britof ima od junija nov
upravni odbor, katerega predsednik je Primož
Egart. Članska ekipa je v lanski sezoni izpadla
iz 1. gorenjske lige, precej bolje pa ji gre v letošnji. Končan je jesenski del in po njem so vodilni v drugi gorenjski ligi ter tako na dobri
poti nazaj v prvo ligo.
Med najboljšimi slovenskimi ekipami pa ima
NK Britof selekcijo U14. NOGA Britof igra v
prvi slovenski ligi Zahod. Prav pri treningu
mladih nogometašev je v letošnjem poletju prišlo do sprememb. Povezali so se z AK Kranj,
katerega predsednik je Dušan Prezelj, rezultat
pa je program, ki so ga poimenovali Skupaj do
uspeha. Mladi nogometaši selekcij od U8 do
U14 imajo v trening vključeno tudi atletiko, ki
jo vodi atletski trener. V klubu imajo okrog
dvesto otrok. V nogometnem smislu sodelujejo
z NK Triglav, s kranjskimi klubi, saj so vključeni v sistem NOGA, v nogometnem pa je tako
letošnja novost povezava z atleti. Takšno prakso imajo številni večji klubi v Evropi. ”Četudi
smo majhni, se lahko zgledujemo po velikih in
delamo stvari, kot jih delajo oni. Ko je trener
Robert Marušič prišel do mene, sem bilo zelo
vesel, da obstaja zanimanje za atletiko. Atletika
v zadnjem času morda v svetu nima več teže,

”Skupaj do uspeha”: sodelovanje NK Britof in AK Triglav
kot jo je imela. Menim, da je vstop atletike v
druge športe njena perspektiva,” je pojasnil
skakalec v višino Rožle Prezelj iz AK Kranj.
Na atletskih treningih mu pomaga njegov brat
Marko Prezelj. Kako potekajo, pa je pojasnil
nogometni trener NK Britof Robert Marušič:
”Vadbo večinoma organiziramo tako, da je atletski trening enkrat tedensko. Odziv je bil že
takoj zelo dober, otroci so zadovoljni in viden

je tudi že napredek, predvsem pri teku, motoriki, razteznih vajah.” S sodelovanjem je zadovoljen tudi predsednik NK Britof Primož Egart,
ki se zaveda, kako pomembne so atletske sposobnosti tudi v nogometu.
Mladi nogometaši NK Britof se bodo lahko
spomladi v atletiki poskusili tudi na atletskih
tekmovanjih. Sodelovanje je velika perspektiva
obeh klubov. Maja Bertoncelj, foto: Ekipa
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Iztok Primožič s.p.
GSM: 041 629-416
Britof 127,
4000 KRANJ
telefon-fax: 04/20-42-285
telefon:
04/23-43-110
tiskarna.primozic@siol.net
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SENIORJE
10 % POPUST ZAIN ŠTUDENTE

Oglas

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

Nova vozila NISSAN,

MAZDA, FIAT
■

Nissan Koncesionar

ZMAGOVALEC ŽE OD PRVEGA DNE

AVTO MOČNIK, d.o.o.
Britof 162, 4000 Kranj
Tel.: 04 281 77 11

Izjemne zmogljivosti, neverjetne moËi in vrhunske kakovosti enostavno ni mogËe premagati.
Prepustite se nepremagljivemu vozilu Nissan Qashqai in okusite nepozaben obËutek
zmagoslavja, ko bosta skupaj odpeljala zmagovalno vožnjo po privlaËnih mestnih ulicah.

Kombinirana poraba goriva: 5,2—8,2 l/100 km. Emisije C02: 137—194 g/km.
Oglaševana cena velja za Qashqai 1,6 16v Visia, cena po ceniku 17.990 EUR, z upoštevanim popustom 2.000 EUR. Slika je simbolna. PooblašËeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija d.o.o, Dunajska 22, 1001 Ljubljana.

■

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

Rabljena vozila z
garancijo do 24 mesecev

6WUDVWQRGUXJDÌQD

■

■

nakup brez pologa,
kredit do 8 let
leasing

Storitve za vaš avto:
■

Prihranek do

2.950 EUR

■
■
■
■

ZZZ$97202&1,.VL

Avto MoËnik, d.o.o., Kranj, tel: 04 281 7717
SpeciﬁËna poraba goriva za vozila iz ponudbe: od 4,4 do 8,0 l/100 km
SpeciﬁËna emisija CO2 za vozila iz ponudbe: od 117 do 186 g/km
Vse nadaljnje informacije o speciﬁËni porabi goriva in speciﬁËnih emisijah CO2 iz novih osebnih vozilih najdete v
priroËniku o varËni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplaËno pridobite na prodajnem mestu in na spletni
strani dobavitelja.

rezervni deli za vozila

NISSAN, MAZDA, FIAT

P^]G^

*Obseg rednega servisa skladno
z navodili proizvajalca dobite na
prodajno servisnih mestih.
V ponudbo niso vkljuËeni modeli
Mazda3 Mirai. Ponudba velja do
razprodaje zalog.

avtomehanična dela
avtokleparska dela
avtoličarska dela
pnevmatike za vse vrste
vozil

Program prtljažnikov
in strešnih kovčkov THULE.

BOŽIČNA PONUDBA

AVTO MOČNIK, d.o.o., Britof 162, 4000 Kranj, tel.: 04 281 77 11
VA Š K A R AG L A - 15
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KOMUNALA KRANJ, JAVNO PODJETJE.d.o.o., ULICA MIRKA VADNOVA 1, KRANJ
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V Dvorjah Vas pričakujemo vsak dan od 7. do 19. ure (sobota od 7. do 13. ure),
v PE Britof pa od 9. do 12. ure in od 14. do 18. ure (sobota od 8. do 12. ure).
www.jakopina.si
gsm: 031 792 767

Jakopina d.o.o., Dvorje 22, Cerklje

Ponosni smo,
da so naše
pletenine
odsev vašega
zadovoljstva
pri delu,
ki ga opravljate.

