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Aktualno

Župan na obisku
V zadnjih dneh meseca maja nas je v
prostorih Krajevne skupnosti (KS) Britof - Orehovlje obiskal župan Mestne
občine Kranj Mohor Bogataj. Za župana
smo imeli pripravljena vprašanja o tekoči problematiki, predvsem pa je bilo veliko govora o kanalizacijskem omrežju,
ki ga že tako težko čakamo. Z županove
in podžupanove strani je prišlo veliko
obljub, za katere pa lahko rečem po dobrih pol leta, da se dejansko uresničujejo. Rečeno je bilo, da se bo projekt Gorki
v mestni občini Kranj pričel izvajati v
začetku septembra, in to res drži, saj v
Žabnici dela že potekajo s polno paro.
KS Britof - Orehovlje pa bo na svoj kos
pogače morala še počakati, koliko, pa
dejansko nihče ne ve čisto točno. Vendar, v čas pred prazniki ljudje upamo in
si želimo, da se stvari premaknejo hitreje, kot je obljubljeno. Od župana smo
dobili veliko odgovorov, čeprav bi si jaz
želela, bolj točnih in predvsem bolj konkretnih in akcijskih dejanj. Županu se
zahvaljujemo za njegov obisk in upamo,
da se kmalu znova snidemo.
Martina Prusnik

VA Š K A R AG L A
Vaška ragla je priloga Gorenjskega glasa
o krajevni skupnosti Britof-Orehovlje.
Prilogo pripravlja uredništvo Gorenjskega glasa.
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
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 je priloga 97. številke Gorenjskega glasa, ki je izšla
6. decembra 2013. Naklada je 650 izvodov. Prejmejo jo vsa
gospodinjstva v krajevni skupnosti Britof-Orehovlje.

Naslovnica: foto Tina Dokl
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Nikoli ne rečemo ne
Prostovoljci v organizaciji Rdečega križa Britof - Orehovlje so z velikim
veseljem vse leto opravljali različna dela. V odboru imamo enajst
prostovoljk in enega prostovoljca. Zavedamo se, da so prostovoljci
osebe, ki z dobro voljo pomagajo v težavah …
Osnovna naloga našega dela v organizaciji
pa je krvodajalstvo. To ni samo pogum za dajanje krvi, ampak je tudi medsebojna pomoč,
ki je v težkih trenutkih še kako potrebna. Kadar v Zavodu za transfuzijsko medicino v Ljubljani primanjkuje krvi, so obveščeni tudi naši
krvodajalci, da pomagajo. Pri krvodajalski
akciji smo zmeraj veseli vsakega krvodajalca,
kadar pa se akcije udeležijo še mladi, smo posebej veseli. Želimo še naprej, da bi dobili čim
več mladih oziroma tudi prvih krvodajalcev.
Po akciji se odpeljemo na kratek izlet in kosilo, radi se tudi pogovorimo med seboj. Hvala
vsem krvodajalcem za dajanje krvi!
Leto 2013, ki je hitro minilo, smo pomagali
starejšim in otrokom, ki so potrebni pomoči v
teh težkih časih; starejši osebi smo pomagali
pri nakupu drv, prek OZ RK Kranj smo pomagali pri nakupu invalidskega vozička, dvema
družinama smo pomagali pri plačilu elektrike, invalidno osebo smo poslali na Debeli
Rtič, doplačali smo stroške letovanja na Debeli Rtič za šoloobvezne otroke, na Debeli Rtič
je OZ RK Kranj poslalo našo članico. Vemo,
da je kar veliko družin, ki nimajo dovolj hrane
niti dovolj oblačil, tako nam OZ RK Kranj za
določene družine pošlje pakete s hrano, za kar
se zahvaljujemo.
Obiskali smo tudi najstarejšo članico naše
organizacije Francko Drempetič, ki je letos
praznovala 101. rojstni dan. Prav tako smo
obiskali člane naše organizacije v domovih v
Preddvoru in Kranju.
Ker naši člani kar radi pridejo na merjenje
krvnega tlaka, holesterola in sladkorja v krvi,
bomo tudi v prihodnje vsako leto dvakrat pripravili merjenje.
Tudi letos bomo pripravili srečanje starejših
nad osemdeset let. Želimo, da vas čim več pride na srečanje, saj boste lahko med tistimi, ki

Metka Žibert / Foto: Tina Dokl
jih morda kar nekaj časa že niste videli. Razveselili vas bodo otroci Osnovne šole Predoslje s petjem in deklamacijami.
Odbor Rdečega Križa Britof se zahvaljuje
Jožetu Tiringerju, da nam daje v uporabo prostore, ki jih potrebujemo med letom, tako za sestanke kot za srečanja v gasilskem domu Britof.
Vsem krajankam in krajanom v krajevni
skupnosti Britof - Orehovlje želim miren in
lep Božič, v letu 2014 pa veliko zdravja, sreče
in razumevanja.
Metka Žibert, predsednica
Rdečega Križa Britof - Orehovlje

Povabilo
V petek, 13. decembra, ob 17. uri
krajanke in krajane vabimo na prižiganje lučk
na novoletni smrekci pri gasilskem domu v Britofu.

Drage krajanke in krajani!
Naj bo vaš božič toplo ognjišče
sredi mrzle zime s srebrno zvezdo v očeh.
Ob novem letu pa en sončen žarek več v vašem srcu
in en nasmeh več na vašem obrazu.
Svet KS Britof – Orehovlje

Aktualno

Več snega, več za pluženje
Predsednik Sveta Krajevne skupnosti Britof - Orehovlje Franc Globočnik je povedal nekaj o zaključenih
investicijah v letošnjem letu, pa tudi o problemih, kot je še manjkajoče kanalizacijsko omrežje. Zadnjo zimo so
ogromno denarja namenili za zimsko službo. Le kakšna zima bo letos?
Predsednik Sveta Krajevne skupnosti (KS)
Britof - Orehovlje Franc Globočnik ocenjuje,
da je Svet KS letos deloval relativno dobro, o
porabi sredstev je povedal: »Proračunska sredstva krajevne skupnosti so šla v največji meri
za zimsko službo in krpanje cest. Ta postavka
nam je pobrala več kot polovico vseh sredstev,
ki so bila letos na voljo. Krajanom bi se zahvalil za strpnost v času pluženja cest, moja ocena
pa je, da je zimska služba opravila svoje delo
na visoki ravni. Leta 2013 smo opravili nekaj
investicij tudi s pomočjo Mestne občine Kranj.
Tako smo dokončali gradnjo pločnika in postavili javno razsvetljavo pri uvozu v naselje
Voge in kljub nekaj zapletom smo investicijo
lahko dokončali. S tem smo zagotovili večjo
varnost udeležencev v cestnem prometu na tem
območju. V srednjem delu Britofa smo po celotni ulici prav tako namestili javno razsvetljavo.
Nadalje smo pridobili sredstva za pokritje strehe na gasilskem domu v Britofu, kar je izredna
pridobitev za ta objekt. Pred gasilskim domom
smo posadili smreko, ki bo čez nekaj let že
lahko okrašena v prazničnem decembru. Drevesa (cigarovce) smo posadili tudi v spodnjem
delu Britofa. Skozi Orehovlje smo preplastili
polovico dotrajanega cestišča, za preplastitev
druge polovice pričakujemo sredstva spomladi prihodnje leto. Na splošno ocenjujem, da so
bile naložbe v krajevni skupnosti glede na ekonomsko krizo, ki se odraža tudi v proračunskih
rezih kranjske občine, opravljene uspešno.«
Problemi v KS Britof - Orehovlje se večinoma
nanašajo na manjkajočo kanalizacijsko omrežje. »Kot predsednik Sveta KS si bom še naprej
prizadeval za čim prejšnjo gradnjo manjkajoče
kanalizacije, odločitev pa je na občinski upravi
in občinskih svetnikih. Glede na pričakovanja
članov Sveta KS o možnostih izvedbe teh del
bo potrebnega še veliko sodelovanja z Mestno
občino Kranj. Res upam, da bo bodo odgovorni
pri občini bolj naklonjeni krajevnim skupnostim kot do sedaj.«

starejših selekcijah. Mislim, da se bo to z leti
uredilo. Nogometne površine so v lasti kluba
in trenutno je skoraj nemogoče, da bi KS pomagala s kakšno investicijo na objektu oziroma z
dodatnimi finančnimi injekcijami. Pogrešam
več sodelovanja kluba s KS.«
Med načrtovanimi investicijami Sveta KS v
letu 2014 je že omenjena preplastitev druge po-

Franc Globočnik / Foto: Tina Dokl

Preplastitev prve polovice ceste skozi Orehovlje

Globočnik posluh pričakuje čim prej tudi pri lovice cestišča skozi Orehovlje, umestitev elekrešitvi problema na glavni cesti od Pekarne Miš trične napeljave in obenem plinovoda v zem ljo
maš do spodnje avtobusne postaje, kjer se po- v starem delu Britofa. »Predvidevamo še nekaj
seda glavna cesta proti nogometnemu igrišču z dodatne javne razsvetljave in upamo tudi na pokritje avtobusnih postajališč v spodnjem delu
umetno travo.
O sodelovanju KS z domačimi društvi pa je Britofa pri gostilni Johanca in v zgornjem delu
povedal: »Prostovoljno gasilsko društvo Britof Britofa pri zadnjem postajališču v vasi,« je še
deluje dobro, predlagam pa vodstvu društva, dejal Franc Globočnik, ki krajankam in kranaj še aktivneje sodeluje z občinsko upravo pri janom želi vesele božične praznike in srečno
nadaljnjih naložbah v gasilski dom. Nogometni novo leto ter vse skupaj vabi v petek, 13. decemklub Britof je klub s tradicijo, ki je znan tudi bra, ob 17. uri na slovesno prižiganje novolepo odlični vzgoji mladih nogometašev. Želim tnega drevesa ob gasilskem domu. Pripravljajo
si, da bi v prihodnje ti nogometaši ostajali v manjšo pogostitev s kulturnim programom.
Suzana P. Kovačič
Britofu in tekmovali za domači klub
tudi v x 64.pdf 1 25.11.2013 22:02:42
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Domačini,
lepo vabljeni
v našo
dobro založeno
prodajalno.
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Pekarna Maček, Zoran Maček, s. p.
Britof 99, 4000 Kranj
Telefon pekarna: 04/234 14 40
Faks: 04/234 14 41
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NOV OdPiralNi čas TrgOViNe:
pon.–pet: od 5. do 18. ure, sobota od 5. do 12. ure
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Svet KS Britof – Orehovlje

Investirali v nove projekte
… v dobro krajank in krajanov, je poudarila Martina Prusnik.

»Člani Sveta Krajevne skupno
sti (KS) Britof – Orehovlje zelo
dobro sodelujemo. V zadnjem
letu smo realizirali vse zastavlje
ne projekte, tudi tiste, za katere
je na začetku slabo kazalo. Po
globili smo sodelovanje z gasilci
Prostovoljnega gasilskega druš
tva Britof in za zdaj nam življenje
pod skupno streho lepo uspeva,«
je povedala Martina Prusnik in
dodala: »Mandat se nam izteka,
saj bodo čez slabo leto dni voli
tve … Glede na porodne krče, ki
smo jih imeli, svetniki KS – ki
smo iz več generacij – delujemo
kot homogena skupina in ravno
zaradi skupnega jezika nam je
že uspelo realizirati večino pro
jektov. Zadnja leta smo ogromno
pozornosti namenili obnavljanju
infrastrukture, nekaj investicij
pa smo izpeljali na novo. Žal pa

Veliko truda smo
vložili

ugotavljam, da je ob ekološkem
otoku pri Mercatorju v Britofu
še vedno preveč umazanije, tudi
odpadkov, ki tja ne sodijo.« Pru
snikova je še dejala, da so si člani
Sveta KS postavili vrednote, ki
jih vodijo skozi štiriletni man
dat: »To sta poštenost in preda
nost domači krajevni skupnosti
in sokrajanom v upanju, da smo
zadovoljili njihova pričakovanja
ob volitvah.«

Žive meje le do
predpisane višine

Martina Prusnik

»Svet Krajevne skupnosti (KS)
Britof  Orehovlje je prek Med
občinskega inšpektorata dolžan
zagotavljati varen promet na ce
stah skozi vasi Britof in Orehov
lje ter dosledno izvajati Odlok o
občinskih cestah v Mestni občini
Kranj,« opozarja član Sveta KS
Britof – Orehovlje Vinko Grego
rin. Odlok v 50. členu določa, da
je prepovedano saditi živo mejo,
drevje, trto ali druge podobne vi
soke nasade ali poljščine, name
ščati ali odlagati na ali ob cesti
les, opeko, odpadni ali drug ma
terial oziroma predmete (obcest
ne količke, skale, avtomobile in
drugo), če se s tem poslabša ali
onemogoči preglednost ceste ali
kakorkoli drugače ovira ali ogro
ža varnost prometa. Prav tako 55.
člen omenjenega Odloka določa,
da v bližini ceste ni dovoljeno
saditi dreves, zelenja ali storiti
karkoli drugega, kar bi oviralo
promet (bodisi pregledni triko
tnik bodisi pregledna berma).

Svet KS Britof  Orehovlje prav
tako poudarja, da 2. odstavek 70.
člena Pravilnika o projektiranju
cest določa, da je na območju po
vršin, potrebnih za pregled nost
ceste, dovoljena zatravitev in za
saditev grmovnic, katerih višina
ne presega 0,75 metra, ki pa mora
biti v primeru nepregled nosti
tudi nižja.
Vinko Gregorin je še povedal,
da so člani Sveta KS realizirali
več projektov: »Imamo internet
in kabelsko televizijo po celo
tnem Britofu, prav tako javno
razsvetljavo in prometne znake
za omejitev hitrosti. Nekaj cest
smo preplastili, en pločnik zgra
dili na novo in uredili škarpo pri
mostu nad reko Kokro pri odcepu
za Orehovlje. Škarpo smo nare
dili in uredili prostor z zelenico
ter posadili drevo tudi »pri Čim
žarju« v Britofu.« .

Ivan Marn

Albin Masten

Rok Sajovic
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Vinko Gregorin

Rudi Sedlar prvi mandat sedi v
Svetu Krajevne skupnosti (KS)
Britof  Orehovlje, in kot pravi, se
je v teh treh letih ustvarila dobra
ekipa. »Ogromno smo naredili,
veliko truda smo vložili v delo,«
je strnil in k zadnjim naložbam
poleg rednega vzdrževanja javnih
površin in objektov dodal prepla
stitev dela cestišča skozi Orehov
lje, namestitev novih svetilk za
javno razsvetljavo, napeljavo
električnih kablov v zemljo, med
načrti za prihodnje leto pa omenil
še postavitev pločnika od Pekar
ne Miš maš do Johance v Britofu
in naložbo ocenil kot največjo v
letu 2014. »Lanska zima je po

Rudi Sedlar
brala ogromno proračunskega
denarja za pluženje, bomo vide
la, kakšna bo letošnja zima. Za
gradnjo manjkajoče kanalizacije
si predsednik Sveta KS Britof 
Orehovlje Franc Globočnik zelo
prizadeva, vendar investicija ni
odvisna od Sveta KS, ampak ob
čine,« je še poudaril Rudi Sedlar.
S. K., foto: Tina Dokl

Društva

Tekmovati začele tudi članice
Za operativo je v PGD Britof usposobljenih približno trideset gasilcev. Gasilci se udeležujejo tudi tekmovanj,
prvič v zgodovini društva pa so letos tekmovale članice. Vse več poudarka v društvu dajejo gasilski mladini.
Novi predsednik Prostovoljnega gasilskega
društva (PGD) Britof je Jože Tiringer, podpredsednica Tjaša Jelar, novi poveljnik pa je
postal Klemen Sedlar. Pet intervencij so imeli
letos, za operativo pa je v društvu usposobljenih približno trideset gasilcev, ki so pomagali
pri odstranjevanju posledic vetroloma, pri eksploziji in požarih v objektih ter izvajali tehnično pomoč.
»Gasilski dom je letos dobil novo streho, za
kar se moramo zahvaliti vodstvu Mestne občine Kranj in vodstvu Krajevne skupnosti Britof
- Orehovlje. Prihodnje leto od Gasilske zveze
Mestne občine Kranj (GZ MOK) pričakujemo
novo gasilsko vozilo, zaradi pomanjkanja prostora v gasilskem domu pa nameravamo dozidati še eno garažo, ki bo omogočala lažje delovanje,« je povedal Klemen Sedlar, tudi kranjski
poklicni gasilec.
Prvič v zgodovini PGD Britof so se članice
društva udeležile gasilskega tekmovanja v organizaciji GZ MOK, tekmovalo jih je devet. »S
tretjim mestom pa so se članice izkazale na Barletovem memorialu v Cerkljah. Veterani so prav
tako dosegli tretje mesto na srečanju veteranov v
Ribnem,« je ekipi pohvalil Sedlar in poudaril, da
so se v društvu bolj posvetili tudi delu z gasilsko
mladino. »Ob mesecu požarne varnosti so nas
oktobra obiskali otroci iz vrtca Dobra teta, mi
pa smo obiskali vrtec Mezinček in predstavili
delo gasilca,« je pojasnila Tjaša Jelar. Oktobra so
imeli za krajane prikaz gašenja, organizirali so
pregled gasilskih aparatov in hidrantov po krajevni skupnosti, imeli so tudi demonstrativno
vajo skupaj s PGD Kranj - Primskovo. V dvorani
gasilskega doma v Britofu je bila konec oktobra
in na začetku novembra zanimiva razstava stare
gasilske opreme, ki jo je pripravil domačin Matjaž Bogataj, tudi sam že od malega zapisan gasilstvu kot pred njim že oče in stari oče. Matjaž
Bogataj je v gasilskem domu v Britofu razstavil
staro in tudi nekaj sodobne gasilske opreme, ki
mu jo je uspelo zbrati v zadnjih dveh desetletjih.
»Gasilci se zaradi boljše pripravljenosti
udeležujemo tudi športnih tekmovanj, letos

Članice PGD Britof / Foto: arhiv PGD Britof

Gasilska mladina z mentorjem Janom Hudobivnikom in poveljnikom Klemenom Sedlarjem / Foto: Tina Dokl
gasilskega nogometnega tekmovanja na Visokem, gasilsko taktičnih veščin v Kobaridu in
tekmovanja gasilskih vozil v Preddvoru, kjer
smo tekmovali z ekipo članic in članov. Večina
naših gasilcev se je skupaj s sosednjimi prostovoljnimi gasilskimi društvi udeležila oviratlona na Pokljuki. V organizaciji PGD Britof
smo društva nastopila kot ena ekipa. Tudi naše
članice so se udeležile tekmovanja,« je še povedal Sedlar. Operativni gasilec pri PGD Britof
Jan Hudobivnik je pohvalil tako poveljnika kot
predsednika društva, ker sta veliko vložila v
operativo, v nakup opreme.

Gasilska mladina
Enajstletna Hana in njen osemletni brat Jure
Kotar sta pri PGD Britof eno leto. Pravita, da
sta prišla h gasilcem zato, ker rada pomagata
ljudem. Jure je sploh navdušen in menda bo
gasilec, ko bo velik. Osemletni Simon Tušek
je opisal izkušnjo iz gasilskega kviza, dejal je,
da je bilo treba kar nekaj vedeti in pokazati na
kvizu: kako se delajo vozli, kako se pravilno

razvrstijo gasilski aparati, glede na vrsto požara, in pa odgovoriti na nekaj vprašanj.
Vodja gasilske mladine pri PGD Britof je
Anže Gomboc, pri tem pa mu pomagajo mentorji, med njimi mentorica pionirjem Tea Bučan in mentorja mladincem Jan Hudobivnik in
Anže Babnik. »Več smo začeli delati na pridobivanju podmladka. Trenutno imamo šest pionirjev, šest mladincev, zanimanja je še več …
Pred nedavnim smo šli pogledat h kranjskim
poklicnim gasilcem, pa poklicno gasilsko
enoto na letališču dr. Jožeta Pučnika. Seveda
je pomembno tudi druženje,« je povedal Jan
Hudobivnik. Hana Kotar se je ob teh Janovih
besedah spomnila, kako fajn so se imeli, ko so
pekli kostanj.
PGD Britof bo konec leta že tradicionalno
izdal gasilski koledar, domači gasilci pa se že
vnaprej zahvaljujejo vsem, ki se bodo odločili
za donacijo 0,5 odstotka od dohodnine.
Srečno in zdravo novo leto vsem krajankam in
krajanom želijo gasilke in gasilci PGD Britof!
Suzana P. Kovačič

Veterani PGD Britof / Foto: arhiv PGD Britof
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Ljudje in dogodki

Gasilsko opremo zbira
že dve desetletji

Matjaž Bogataj je v gasilskem domu v Britofu razstavil staro in tudi nekaj sodobne gasilske opreme,
ki mu jo je uspelo zbrati v zadnjih dveh desetletjih.
V gasilskem domu v Britofu je konec oktobra
in v začetku novembra potekala zanimiva razstava stare gasilske opreme, ki jo je pripravil
domačin Matjaž Bogataj, tudi sam že od malega zapisan gasilstvu, kot pred njim že oče
in stari oče. Gasilsko opremo zbira že zadnjih
dvajset let, zadnje razstave pa ne bi mogel pripraviti brez pomoči drugih članov odbora za
zgodovino, ki so ga letos ustanovili v PGD Britof, nam je zaupal.
Na razstavi so bile predstavljene svečane
gasilske uniforme od leta 1924 naprej, delovne gasilske obleke od leta 1962 naprej,
zaščitne čelade od leta 1926 (tedaj so PGD
Britof ustanovili) do danes, različne zaščitne gasilske obleke pa staro gasilsko orodje
izpred devetdesetih let (spojke, ročniki, mešalniki za peno, opasači, sekire, sesalne cevi,
ročni gasilski aparati …). Na ogled je postavil
tudi črpalki iz leta 1937 in 1938. »Vsakič, ko
izvem, da prodajajo kakšno staro črpalko za
staro železo, pomislim, kakšna škoda se dela.
Nekoč so gasilci zanjo zbirali denar, sedaj pa

jo mečejo stran. Če bi poslušali mene, bi jo
v gasilskem društvu ohranili kot spomin na
začetke dejavnosti,« je razložil.
Razstavo so popestrili tudi številni gasilski
avtomobilčki, ki so v prvi vrsti namenjeni
otroški igri. »Tudi moja vnuka se z nekaterimi,
manj krhkimi avtomobilčki lahko igrata. No,
enega pa mi je vnuk tudi posodil za potrebe
razstave,« je povedal Bogataj, ki že dolga leta
tudi izrezuje časopisne članke o domačem gasilskem društvu in gasilstvu na splošno. Tudi
te in vrsto fotografij iz zgodovine PGD Britof,
značk, našitkov, medalj iz tekmovanj, gasilskih
revij in podobnega si je bilo možno ogledati na
zelo zanimivi razstavi.
»Več kot 60 odstotkov opreme sem zbral sam,
preostalo je od društva, na žalost pa so tudi pri
nas med obnavljanjem gasilskega doma marsikaj vrgli proč. Vse hranim doma v posebni sobi,
ki pa je že zdavnaj postala premajhna,« je še
povedal Matjaž Bogataj, nekdaj tudi poveljnik
PGD Britof.
Simon Šubic

Razstava gasilske opreme je bila med vaščani
deležna precej zanimanja. / Foto: Matic Zorman

d.o.o.,
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Britof 162, 4000 Kranj, tel.: 04/281 77 00, fax: 04/281 77 10
Rabljena vozila
z garancijo
do 24 mesecev


Nova vozila NISSAN, MAZDA, FIAT





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

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

VEDNO NA PRAVI POTI
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Oglaševana cena velja za model Nissan Qashqai 1,6 16v Basic, cena po ceniku 17.980 EUR z upoštevanim popustom 3.000 EUR in DDV. Ponudba velja za vozila iz zaloge.
Brezplačno 5-letno jamstvo in kasko zavarovanje za prvo leto veljata ob nakupu novega osebnega vozila z Nissan Financiranjem. 5 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter
podaljšano jamstvo za 4. in 5. leto oz. 150 000 km, karkoli se zgodi prej. Slika je simbolna. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o, Dunajska 22, 1001 Ljubljana.

Storitve za vaš avto:







rezervni deli za vozila NISSAN,
MAZDA, FIAT
avtomehanična dela
avtokleparska dela
avtoličarska dela
pnevmatike za vse vrste vozil

Uporabnikom in okolju prijazen zbirni center za odpadke
Če prenavljate stanovanje, urejate vrt ali ste zamenjali kuhinjske aparate in
podobno, lahko vse odpadne stvari pripeljete v zbirni center za ločevanje
odpadkov. S pravilno oddajo se večina odpadkov lahko predela, zato zbirni
centri predstavljajo pomemben način okolju prijaznega ravnanja z odpadki.
Zbirni center Zarica smo prenovili. Center ima po novem pokrite površine in urejeno
nivojsko odlaganje odpadkov, kar bistveno olajša oddajo odpadkov. Odlaganje
odpadkov je tako tudi v slabem vremenu nemoteče. Z novo ureditvijo centra je zagotovljena tudi večja varnost obiskovalcev in zaposlenih, tako znotraj samega centra kot tudi pri uvozu v center.
Lokacija centra je ostala nespremenjena, in sicer na Savski loki v Kranju, ob cesti
proti naselju Drulovka, med Centralno čistilno napravo Kranj in Servisnim objektom
Zarica. V zbirnem centru Zarica odpadke sprejemamo od ponedeljka do petka med
7. in 19. uro, ob sobotah med 8. in 16. uro.

Ponovna raba – ne odpadek, nekaj novega
Pomembna novost v zbirnem centru Zarica je poseben prostor za zbiranje uporabnih
predmetov. Kar je za nekoga odpadek, je za drugega morda uporaben izdelek.
Zbiranje uporabnih izdelkov poteka v sklopu socialnega podjetja Fundacije Vincenca Drakslerja. Zbrane predmete v socialnem podjetju očistijo, obnovijo ali predelajo in s tem omogočijo njihovo ponovno rabo. V nadaljevanju izdelke ponudijo po
ugodnih cenah. Ponudbo si lahko ogledate v zbirnem centru Zarica ali pa obiščete
njihovo trgovino na Pristavški cesti 16 v Tržiču.

Postanite del projekta tudi vi. Z oddajo uporabnih izdelkov preprečimo
nastajanje odpadkov in pomagamo drug drugemu. Dodatno pa s pripravo izdelkov na ponovno rabo ustvarjamo nove zaposlitve za ranljive skupine prebivalstva.
Prostor PONOVNE RABE v zbirnem centru Zarica je odprt ob ponedeljkih in torkih
med 10. in 18. uro, ob sredah med 7. in 18. uro, ob četrtkih in petkih med 7. in 15.
uro in ob sobotah med 8. in 12. uro (v zimskem času od 1. oktobra do 31. marca
vsako tretjo soboto v mesecu).

V prostorih PONOVNE RABE lahko oddate
uporabne izdelke in po ugodnih cenah
izberete nekaj zase.

Zdravje

Novi sosed iz
Amerike
Kiropraktik dr. Donald J. Hopkins je novo
ordinacijo odprl v Britofu.

8 VAŠKA RAGLA

boli glava, bolečina pa ne pojenja,
temveč se še vseskozi stopnjuje.
Prav gotovo ste že slišali za »čudodelnega« Američana, ki živi v Sloveniji in h kateremu hodijo ljudje,
ki imajo težave, katere v glavnem
povzročajo poškodbe ali vsakdanji
stres. Za Slovence pravi, da imamo
enake zdravstvene težave kot ljudje drugod po svetu. Sedenje, delo
za računalnikom, enolični gibi za
tekočim trakom, delo za strojem,
vožnja v avtu, stres zaradi delovnih
preobremenitev … Vse to vodi v težave, kot so slaba telesna drža, pomanjkanje kakovostnega spanja,
»trd vrat«, nefleksibilna hrbtenica,
športne poškodbe … Športniki so
v dr. Hopkinsu našli rešitelja. Dober
glas seže v deveto vas, pravijo, in
danes se marsikateri športnik s težavami v križu, hrbtu, ramenih ipd.
odpravi v ordinacijo v Britofu.

HRBTENICA CENTER D.O.O., SENIČNO 82, KRIŽE

Kiropraktika je osredotočena
na zdravljenje mišic in
okostja hrbtenice.
Kiropraktik stremi k temu,
da vzpostavi normalno
gibanje in linijo hrbtenice
s premikanjem sklepov
in vretenc.
Z natančnim premikanjem
in nameščanjem zmanjša
pritisk na določene
hrbtenične živce, ki je
najpogostejši vzrok bolečin.
Prijemi, ki jih kiropraktik
uporablja, slišijo na ime
manipulacija in z njimi
lahko sprosti
kakršen koli
krč ali mišično
napetost.

Kiropraktika ni samo zdravljenje
bolečin, ampak je tudi preventiva.
Na preventivo pa radi pozabljamo,
kajne?
V poslovni stavbi poleg Mercatorjeve trgovine lahko lajšate ali odpravljate bolečine v križu, vratu,
rokah, nogah, ramah, lopaticah,
pri glavobolih … Vse to zna kiropraktik z ustrezno izobrazbo. In dr.
Donald J. Hopkins je eden izmed
najboljših kiropraktikov na svetu.
Šolal in izšolal se na Logan College
of Chiropractic v St. Louisu, Missouri, v ZDA in je tudi lastnik diplome iz anatomije, pridobljene na
Michigan State University. Bolj kot
diplome pa dr. Hopkinsa odlikujejo
praksa, znanje, pristop do vsakega
posameznika. Pacientom zna zelo
dobro opisati, kaj se z njimi dogaja, če ne spijo dobro, ker jih boli v
križu, in kako hudo je, ko kar naprej

Šola

O svojem kraju tudi v spletnem okolju

E-listovnik OŠ Predoslje Kranj ima tudi svoj profil na
Facebooku.
Z novim šolskim letom so se učenke in učenci osmih razredov znašli tudi v novem učnem
okolju. Tokrat spletnem. Skupaj s 13 partnerji
iz 7 držav (Slovenija, Irska, Ciper, Portugalska, Bolgarija, Avstrija, Litva) sodelujejo v
dveletnem razvojnem mednarodnem projektu
E-listovnik. Temeljni namen projekta je uvajati sodobne pristope k učenju in poučevanju
ter spremljanju in vrednotenju znanj. Poudarek
dela je na razvijanju veščin 21. stoletja (smisel-

Učenec Nejc je našel tudi zanimivo staro razglednico
vasi.

na uporaba IKT, samouravnavanje). Posebno
pozornost v tem šolskem letu bomo namenili
veščini kritičnega mišljenja.
E-listovnik je učenčevo osebno elektronsko
učno okolje, v katerem načrtuje, spremlja in
vrednoti lastni napredek na različnih dimenzijah učenja in razvoja in svoj napredek dokumentira. Ob spoznavanju spletnega okolja so
učenci razmišljali in pisali o sebi, svojih spretnostih, interesih, hobijih. Nastali so zanimivi
opisi krajev, v katerih učenci živijo. Tako tudi
o Britofu. Njihova razmišljanja o kvaliteti bivanja v tej vasi pa opisom dajo še dodaten čar.
Mentorice: Katja Knific, Eva Traven,
Branka Vodopivec, Maruša Bogataj
V elektronskem listovniku učenci pišejo tudi
o svojem kraju:

O mojem kraju
Britof je naselje v mestni občini Kranj. Leži
na levem bregu reke Kokre. Nadmorska višina
je 407 merov. Ima približno 1700 prebivalcev.
Znamenitost Bitofa je cerkev sv. Tomaža, ki je
bila zgrajena leta 1512, leta 1888 pa so jo predelali.
V Britofu rad živim zato, ker ni tukaj toliko
prometa, kot je v mestih in je več možnosti za
preživljanje prostega časa v naravi.
V Britofu bi spremenil samo Oljarico, saj že
dolgo časa ne obratuje.
Objavil/a Alex v 01. oktober 2013, 20:30

Orehovlje so naselje v mestni občini Kranj. Ime je dobilo po orehih, ki so včasih rasli tukaj.
Kljub imenu, v vasi skoraj ni več najti oreha. Vas ima pekarno, gostilno, mesnico in kavarno.
Vas ima zelo malo prebivalcev, komaj 170.
V tej vasi rada živim zato, ker je zelo majhna, pa vseeno ima toliko stvari.
Moti me samo, ker bi lahko imela še trgovino, zgradila bi jo blizu glavne ceste.
Objavil/a Ajda Gašperlin 05. oktober 2013, 19.06

Takole so v podporo projektu sovice izdelali učenci iz 1.a razreda pod mentorstvom Mire Volčjak in Anje
Hočevar.

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

KAKADU
Jaz sem kakadu, ti pa ne.
Znam leteti, ti pa ne.
Znam kljuvati, ti pa ne.
In znam brusiti kljun, ti pa ne.
Imam močan kljun, ti pa ne.
Sem lep, ti pa ne.
Imam veliko perja, ti pa ne.
Jaz živim na kopnem, ti pa ne.
Jaz sem važič, ti pa ne.
Maša Colja, Julija Križaj – 3.b

JAZ SEM KONJ
Jaz sem konj, ti pa ne,
znam skakati, ti pa ne.
Imam kopita, ti pa ne.
Jaz spim v hlevu, ti pa ne.
Anže Korenjak, 3.b

SONCE
Jaz sem sonce, ti pa ne.
Jaz sem toplo, ti pa ne.
Jaz imam žarke, ti pa ne.
Jaz sem rumeno, ti pa ne.
Jaz lebdim, ti pa ne.
Nika Zoran, Ajda Hozjan, 3.b

SRNA
Jaz sem srna – ti pa ne,
znam skakati – ti pa ne.
Jem travo – ti pa ne,
živim v gozdu – ti pa ne.
Pozimi hodim naokrog – ti pa ne.
Jez imam rep – ti pa ne.
Jaz imam štiri noge – ti pa ne.
Ema Rozman, Leja Jerše, 3.b

Bor Brumen, 1.a
VAŠKA RAGLA
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Društva

Ob jubileju novo ime društva

Ob praznovanju šestdesetletnice se je Društvo upokojencev Predoslje preimenovalo v Društvo upokojencev
Britof - Predoslje. Novi predsednik društva je postal Miro Zelnik.

Miro Zelnik / Foto: Tina Dokl

Nekaj članic in članov kolesarske sekcije, julija 2013 / Foto: arhiv DU Britof – Predoslje

Društvo upokojencev Predoslje je marca letos praznovalo šestdesetletnico, ob tej priložnosti so se preimenovali v Društvo upokojencev Britof
- Predoslje, saj veliko članic in članov, skupaj jih je prek petsto, prihaja
iz Krajevne skupnosti Britof - Orehovlje. Dosedanja predsednica Elica
Šipec se je poslovila od te funkcije, nasledil jo je Miro Zelnik, upokojeni
profesor, sicer dejaven član Kulturno umetniškega društva Predoslje.
»Aktivnosti je veliko, praktično se vsak dan nekaj dogaja. Ob ponedelj-

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

Čistilnica,pral ni cainšivalnicaŠengar
opranainzlikanasrajca-1 
■
■

■

hitroinkvalitetnočistimovsevrstetekstilnih,
krznenihizdelkov,preprog,odejinmerino
posteljnine
vsestoritvešivalnice
(krajšanje,ožanje,menjavazadrginpodlog...)

■

parkirniprostorzagotovljen

kih se družijo šahisti v društveni sobi v Kulturnem domu v Predosljah,
članice pa imajo telovadbo v prostorih Osnovne šole (OŠ) Predoslje.
Ob torkih je bowling; ena skupina igra pri Johanci v Britofu, druga pa v
kranjskem Planetu Tuš. Ob torkih je na izbiro tudi namizni tenis v OŠ
Predoslje. Srede so namenjene sestankom in izletom, ki jih praviloma
organiziramo enkrat na mesec in so zelo dobro obiskani. Nazadnje smo
se odpeljali na martinovanje v Bio terme, še pred martinovo večerjo
pa imeli kratek izlet na Madžarsko. Do konca leta načrtujemo še izlet
v predbožični Maribor, ki bo 18. decembra. Najštevilnejša sekcija pa
so naši kolesarji, ki kolesarijo vsak četrtek, v hladnejših mesecih leta
pa kolesarjenje zamenjajo s pohodništvom. V toplejših mesecih leta je
aktualno tudi balinanje,« je povzel Miro Zelnik in dodal, da bodo obudili
planinsko sekcijo, ki nekaj let ni bila aktivna. »V načrtu je, da bi osvojili
štiri do pet do dva tisočakov v času poletne planinske sezone in sem že v
dogovoru s planinskim vodnikom,« je pojasnil predsednik.
Pri humanitarni dejavnosti največ pozornosti namenjajo bolnim članom društva in jih večkrat na leto obiščejo na domu ali v domovih za
upokojence. »Vsako leto tiste člane, ki se zaradi bolezni in starosti ne
udeležujejo drugih srečanj, povabimo na posebej zanje organiziran izlet.
Septembra letos smo jih peljali na Ptujsko Goro in v ptujsko klet. Ob
koncu leta jih tudi skromno obdarimo in jim zaželimo zdravo novo leto,«
je še izpostavil Miro Zelnik. Približno petnajst članov društva se je udeležilo tudi 3. Festivala za tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem domu
v Ljubljani od mednarodnem dnevu starejših.
Suzana P. Kovačič

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. - PLAVA LAGuNA (podhod)
KAMNiK - Center Qlandia
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Povabilo v domačo knjižnico

Zanimivosti

Vsako sredo od 18. do 19.30 v gasilskem domu v Britofu oživijo knjige za otroke in odrasle.
Najmlajšim so na voljo tudi DVD-ji.
Potujoča knjižnica Britof je oddelek Mestne
knjižnice Kranj, in čeprav se imenuje potujoča,
ima pravzaprav svoj dom na podstrehi gasilskega doma v Britofu. Delovni čas knjižnice
je vsako sredo od 18. do 19.30. »Približno trikrat na leto osvežimo zbirko knjig z novostmi.
Najmlajši lahko izbirajo med številnimi pravljicami in tudi DVD-ji, veliko imamo znanstvenih priročnikov za mladino, pesniških zbirk,
za odrasle tudi novejše romane, priročnike
za osebnostno rast pa kuharice …,« je delček
izbora knjig naštela knjižničarka Urša Roblek.
Če določenega gradivo, v potujoči knjižnici
nimajo, ga knjižničarka lahko naroči iz osrednje knjižnice.

Gradivo, v kolikor ga v potujoči knjižnici
nimajo, knjižničarka lahko naroči iz
osrednje Mestne knjižnice Kranj.
Članarine ni, je pa knjižnica namenjena
izposoji knjig in DVD-jem krajankam in krajanom Krajevne skupnosti Britof - Orehovlje.
Kot zanimivost je Urša Roblek še povedala, da
potujoča knjižnica Britof deluje že od leta 1984
in da obstaja celoten arhiv zgodovine knjižnice.
Suzana P. Kovačič

Knjižničarka Urša Roblek / Foto: Tina Dokl

Po drugih krajevnih skupnostih
V Krajevni skupnosti Hrastje so letos
septembra slovesno prevzeli nove prostore.
Vreme, počitniška spočitost in vaški praznik, kot mu rečejo, je bilo ravno pravšnje,
da sem se jim pridružila v balinarski ekipi.
Na vaškem prazniku se vsako leto tradicionalno zbere kar zavidljivo število vaščanov,
ki tekmujejo v različnih disciplinah. Najhitrejši so se pomerili v teku na pet kilometrov, najbolj potrpežljivi v balinanju, najbolj
vztrajni v kolesarskem izzivu, na koncu pa
je bil za najbolj natančne še prstomet. Razpoloženje je bilo izredno sproščeno, saj se
vaščani med seboj družijo, pogovorijo o trenutnih dogodkih in snujejo plane za naprej.

Skozi popoldan nas je z glasbeno spremljavo
zabaval DJ Jure, v večernih urah pa so s svojim nastop piko na i dodali Odpisani.
Krajevna skupnost Hrastje je pravi zgled,
kako lahko ljudje dobro delujejo tudi na
družabnem področju. Prav to nam v naši
krajevni skupnosti manjka. Prvi zametki
uspešnega druženja se že kažejo v gasilskih
vrstah in v upanju, da nam v prihodnjem letu
uspe izpeljati vsaj eno poletno-jesensko srečanje vas pozivam, da mi pošljete predloge,
v katerih disciplinah bi želeli tekmovati.
Predloge mi, prosim, pošljite po e-pošti na
naslov martina.prusnik@gmail.com.
Martina Prusnik
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»Krajevna skupnost Hrastje je zgled, kako lahko ljudje dobro delujejo tudi na družabnem področju. Prav to
v naši krajevni skupnosti manjka ...«
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Bučan Viljem ml. s.p., Britof 240 A, Kranj
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Ljudje in dogodki

Na obisku pri čebelarju

»Čebelariti poskušamo kot veliki čebelarji, kar pomeni, da metode velikih čebelarjev prevzemamo
v čebelarstvo kot hobi,« je dejal Robert Kopač, čebelar z Britofa.
Robert Kopač je dolgoletni čebelar, tretji
mandat je tudi predsednik Čebelarskega društva (ČD) Kranj. »Čebelarim že od leta 1983;
kot fant se nisem toliko zanimal za šport kot
za živali. Še ko sem živel na Zlatem polju, me
je za čebelarjenje navdušila stara čebelarska
družina Erženovih. Začel sem z dvema panjema in z leti število panjev povečeval. Glavno
lokacijo, en čebelnjak imam pod Dobrčo med
Mlako in Palovčami, imam tudi tri prevozne
enote, doma v Britofu pa rezervne družine,« je
povedal Kopač in kot zanimivost dodal, da so
kmetje spet začeli sejati staro sorto ajde; ajdov
med je namreč odličen za prezimovanje čebel,
medtem ko npr. gozdni med ni primeren.
Pozimi je precej manj dela s čebelami za
čebelarja, ker čebele počivajo, razen kar se
tiče zdravljenja. »Zdravljenje varoze, ki je
zajedavska bolezen čebelje družine, je najbolj
učinkovito takrat, ko ni zalege, torej pozimi,«
je pojasnil Robert Kopač. Letos je bila zaradi pozne pomladi sezona zamaknjena, vse do
avgusta je trajala gozdna paša. »S čebelami je
delo tako kot z vsako drugo živaljo. Ko je sezona, moraš biti zraven. Tisti, ki želimo uspešno
čebelariti, ne moremo samo opazovati čebele,
kako letajo pred čebelnjakom. Čebele je ravno
tako treba ohranjati v kondiciji, da jih imamo
zadostno število ob nastopu paše. Matica zalega, glede na donos hrane, če donosa ni, matica
omeji zaleganje in zarod se zmanjša. Ravnovesje je najtežje dobiti. Paša pa se začne takoj,
ko so prave temperaturne razmere. S čebelami
se začnemo ukvarjati že prvega marca, saj se
čebele, če imajo ustrezno toploto in hrano, tedaj
že razvijajo, ne glede na vreme zunaj. Dvesto
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Robert Kopač pred čebelnjakom doma v Britofu
petdeset tisoč letov morajo narediti čebele za
kilogram medu in lahko si predstavljate, kolikokrat morajo leteti, če je čebel petdeset tisoč.
Če imate samo deset čebel, iz tega ne bo nič.
Paše niso dolgotrajne, ena paša traja teden do
štirinajst dni. Če imaš čebele v kondiciji, če aktivno čebelariš, po panju lahko točiš od sedemdeset in osemdeset kilogramov medu. Rojilno razpoloženje je na višku maja, junija, takrat imamo
tudi največ dela s čebelami.«

Še eno čebeljo zanimivost je razkril sogovornik: »Čebele imajo svojo orientacijo in v
pasu do treh oziroma do petih kilometrov poznajo svoj teren. Dlje ne letijo, ampak se vedno
vrnejo v panj. Če čebele hočete prestaviti, jih
morate peljati več kot pet kilometrov stran,
da spremenijo orientacijo.« In kakšen med je
Robert Kopač točil letošnjo sezono? Najprej je
bil spomladi akacijev med, čebele so nabirale
medičino v Prvačini pri Gorici. Spomladanski
cvetlični med je bil izpod Dobrče, kostanjev
pa iz paše pri Litiji. Gozdni med, v katerem
do kostanj, lipa in smreka, je prav tako izpod
Dobrče, zadnji je bil hojev med. Ste vedeli, da
je hojev med le drugo ime za »jelkin« med? Za
prijatelje Robert Kopač pripravi tudi mešanice z matičnim mlečkom, suh propolis, letos je
prvič pripravil domačo kremo za roke in obraz.
»To je stoodstotna naravna krema, ki je sestavljena iz čebeljega voska, lanolina, mandljevega
olja, propolisa in vode,« je razložil.
Novembra so se čebelarji pridružili tradicionalnemu medenemu zajtrku v vrtcih in šolah in
jih nekaj tudi obiskali in pogostili z medom. ČD
Kranj ima tudi šolski čebelnjak pri OŠ Staneta
Žagarja v Kranju. Vsak prvi četrtek v mesecu
ob 19. uri pa se sestajajo v gostilni na Laborah,
na sestankih pa obdelajo aktualne strokovne
teme. Suzana P. Kovačič

Čebelji pik je seveda boleč. Da vas ne pičijo,
se morate pri čebelah znati obnašati. Strah
je problem, posledica strahu je znoj, ki ga
zaznajo čebele. »K čebelam morate vedno
mirno pristopiti, s počasnimi kretnjami. Ne
mahajte z rokami.«

Društva

Člani NK Britof U 15 Nike. / Foto: arhiv NK Britof

Rezultati nad pričakovanji
»V letu 2013 lahko izpostavim množičnost v vseh selekcijah, saj je v vadbo vključenih že več kot 190 igralcev.«
V nogometnem klubu Britof nadaljujemo
uspešno delo z mladimi, predvsem velja to za
igranje v ligah NZS (U15, U17, U19) s poudarkom na 1. ligi U15 Zahod. Prav tako je treba
omeniti mlado člansko moštvo, ki uspešno igra
v 1. GNL in je v večini sestavljeno iz fantov, ki
prihajajo iz mladinskih sekcij NK Britof.
V letu 2013 lahko izpostavim množičnost
v vseh selekcijah, saj je v vadbo vključenih že
preko 190 igralcev. Rezultati pri selekciji U12
v sezoni 2012/2013 so bili nad pričakovanji, saj
smo ligo zaključili na tretjem mestu in osvojili zimski turnir. To nam daje dobre obete za
naprej, seveda ob dobrem nadaljnjem delu z
mladimi. Dobre razmere pa pomenijo ustrezno
infrastrukturo, ustrezne trenerje in tudi ustrezno število trenerjev.
V zvezi s sodelovanjem z NK Triglav v
NOGA – Nogometna Gorenjska Akademija
lahko zaključimo, da se že kažejo rezultati
dela, saj se povečuje število članov v ekipah
NOGA in igralci, ki prehajajo iz teh mladinskih ekip, uspešno igrajo v članskih ligah, tako
v I. SNL, II. SNL in tudi I. GNL.
Ekipa NOGA Britof U15 se je v jesenskem
delu 2013/2014 uvrstila med osem najboljših
ekip v Sloveniji (Nike Premier Cup) in je v
nedeljo, 1. decembra, igrala na polfinalnem
turnirju. Ekipa je odigrala odlično, sicer se
niso uvrstili v finale, vendar so igrali 0:0 z NK
Maribor, premagali vrstnike iz NK Robert
Koren Dravograd z 1:0 in izgubili z ekipo
NOGA Triglav z 2:0.
Obstanek ekipe NOGA Britof U14 (sedaj ekipa NOGA Britof U15) v 1. SNL U14 – zahod je
bil zagotovljen že pred koncem sezone. Uspešno sta nastopali tudi ekipi NOGA Britof U17
in NOGA Britof U19, sestavljeni iz igralcev
vhodnih letnikov v II. SKL/SML.

Sestavili smo tudi ekipo NOGA Britof U17-B,
ki igra v I. GNL. Poseben poudarek pa gre članski ekipi, saj so si znova izborili I. Gorenjsko
ligo. V letu 2013 smo si v okviru osnovne
dejavnosti NK Britof zastavili tudi vzgojne
cilje, med drugim: vzgojo 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 razmere za delo
tako za mlajše selekcije kot tudi za naše aktivne
nogometaše v I. in II. Slovenski ligi. S tem smo
prispevali k izboljšanju razmer za zdrav način
življenja mladine v okviru KS Britof in širše.
Poleg velike pozornosti nogometnim
selekcijam in njihovemu tekmovalnemu ritmu
je pozornost UO NK Britof usmerjena tudi v
finančno vzdržnost poslovanja kluba, zagotavljanje ustreznih razmer za delo vseh selekcij
NK Britof, boljšo organiziranost kluba, razvoj
članstva, odgovorno sodelovanje z lokalno
skupnostjo.
Žal pa nas je v letu 2013 doletela tragična novica, in sicer nenadna smrt dolgoletnega
aktivnega člana NK Britof Saša Kopača. Njegova požrtvovalnost in nesebična pripravljenost pomagati klubu nam je v teh časih lahko
za zgled. Ob tej priložnosti svojcem še enkrat
izrekam 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 Krajevni skupnosti Britof, OŠ Predoslje
in Zavodu za šport Kranj.
Primož Egart,
predsednik NK Britof

IztokPrimožič,s.p.
GSM:041629-416

Britof127, 4000 KRANJ
telefon-faks:04/20-42-285
telefon:
04/23-43-110
tiskarna.primozic@siol.net
VAŠKA RAGLA
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Zanimivosti

S tamburico do srca

V skoraj sedmih letih delovanja je tamburaški orkester vsekakor dozorel v enega izmed
najbolj dovršenih tovrstnih glasbenih zasedb
pri nas. Z marljivim delom – devetnajstčlanska
zasedba glasbenikov osmih sekcij (brač, bisernica, tamburin …) vadi vsak torek v Gasilskem
domu v Britofu – ter skrbno pripravljenimi in
kakovostno izpeljanimi nastopi so osvojili srca
mnogih poslušalcev, ki vedno z veseljem obiščejo njihove koncerte.
Tako je bilo tudi na tokratnem koncertu konec
novembra na Kokrici, kjer je bila dvorana tamkajšnjega Kulturnega doma polna oboževalcev
ritmov tamburic. Ti so lahko uživali v bogatem
in raznolikem glasbenem programu orkestra
pod umetniškim in dirigentskim vodstvom
izkušenega, strokovno odlično podkovanega
mag. Damirja Zajca. Program orkestra sicer

obsega skladbe tako iz ljudske zakladnice kot
tudi zvrsti popularne in klasične glasbe. Koncertni program, ki ga je povezovala Jana Dubravica, je obsegal mnoge zimzelene skladbe,
koncert pa so obogatili tudi številni glasbeni
gostje: občinstvo so navdušili pevec Tomaž
Ahačič, pevka Amina Majetič ter člani folklorne skupine društva Sožitje Kranj.
Tamburaški orkester tako ostaja dejaven še
naprej. »Letos smo imeli 34 nastopov, med drugim tudi v Šentjanžu na avstrijskem Koroškem,
v Bohinju ter na Krasu. Pripravljamo tudi novo
ploščo, ki bo izšla v prihodnjem letu, v četrtek,
26. decembra, pa bomo priredili tradicionalni božično-novoletni koncert v cerkvi sv. Tomaža v Britofu,« je dejal organizacijski vodja
tamburaškega orkestra Jože Mencigar.
Samo Lesjak

lna akcija
dobrode
Tamburaški orkester FD Kranj je predstavil sadove svojega dela na koncertu na Kokrici. / Foto: Matic Zorman

Zabavišče Johanca
Britof 24, 4000 Kranj

Ugodne
cene
Stenski koledar s privlačnimi
fotografijami kranjskih poklicnih
gasilcev. Celotni izkupiček bo namenjen
pomoči potrebnim otrokom.

Bernarda Strouken s.p., Britof 24, Kranj

Ročni nogomet  igralni avtomati  pikado  hokej
Rezervacije: T: 04 20 42 374, W: johanca.si
Odprto: tor., sre., čet. in ned. od 14.00 do 24.00
pet. in sob. od 14.00 do 01.00 ure
Ponedeljek zaprto.
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Koledar lahko kupite na
Gorenjskem glasu,
Bleiweisova cesta 4, Kranj,
vsak dan od 7. do 15. ure,
ob sredah do 16. ure.
Informacije:
T: 04 201 42 41
www.gorenjskiglas.si

Ko zadiši po sladkem

Zanimivosti, recept

»Slaščičarstvo je kot moda, v njem so vsako leto novi trendi in le z nenehnim izobraževanjem ostaneš
konkurenčen,« pravi slaščičarka Nataša Hafner.
Letos sem se odločila za portret osebe, ki je
pred šestnajstimi leti kot dvajsetletna punca pri
šla v Britof. Ni prišla, da bi tukaj živela, ampak
da bi delala. Bilo je ravno v tem letnem času,
ko je prvič prestopila vrata delavnice, in še da
nes se vsako noč vrača v to delavnico, kjer je
pred šestnajstimi leti prvič prijela za Gorenjev
multipraktik moje babice; v njem se je še letos
– po šestnajstih letih – zmešala zadnja skuta za
skutino torto, preden je končal delovno kariero
in pristal v reciklaži. Mogoče nekateri že veste,
o kom govorim, za tiste pa, ki je ne poznate, je
to Nataša Hafner, lastnica slaščičarskega podje
tja Hana. Z Natašo sva preživeli veliko skupnih
trenutkov in še danes velikokrat kakšno soboto
preživim pri njej in jo opazujem, kako ustvarja
in v vsaki dobroti pusti del svoje duše. Ko jo
opazujem, mi je v veselje, saj vidim, da ji slašči
čarstvo pomeni hobi in obenem delo, in to od go
stinca želiš, saj le tako dobiš prvovrsten izdelek.
Kot natančna oblikovalka in ženska z brez
mejno domišljijo je s svojimi kreacijami raz
veselila že veliko malčkov, mlajših in starejših

Nataša Hafner
otrok, mladoporočencev in jubilantov, ki so si
privoščili ali pa so bili obdarovani z njenimi
dobrotami. Slaščičarstvo je kot moda, v njem
so vsako leto novi trendi in le z nenehnim izo
braževanjem in nadgrajevanjem svojega dela
ostaneš konkurenčen. Prav zaradi tega se pri
Nataši v delavnici vedno najde kaj novega in ra
dovednežu, kot sem jaz, različne svetovne sla

ščičarske revije in knjige potešijo radovednost.
Nataša je prava zgodba o uspehu, ki ima super
ekipo, njena sodelavca sta še njen partner Veco
in sodelavka Lidija.
Da pa ne bom samo pisala, kako so njene do
brote super, mi jo je uspelo prepričati, da nam
je zaupala preprost recept za božične piškote.
Martina Prusnik

Cimetove zvezdice
Potrebujemo: 35 dag moke, 1/3 pecilne
ga praška, 1/2 žlice cimeta, 18 dag slad
korja, 18 dag masla, 3 rumenjake, 2 žlici
mleka
Priprava: v moko vmešamo pecilni pra
šek, cimet in sladkor. Dodamo maslo, ru
menjake in mleko. Vse skupaj pregnetemo.
Testo pustimo pol ure počivati. Zvaljamo,
izrežemo zvezdice in jih namažemo s ste
penim beljakom ter potresemo s kristal
nim sladkorjem. Pečemo 15 min v pečici
na 180 °C.

NATAŠA HAFNER S.P., BRITOF 73, KRANJ

Prednovoletni čas in čas praznikov je
čas, ko se zbere družina. Naj vam bo v ve
selje, da se srečate z družino. Vzemite si
čas in si s pomočjo recepta pričarajte ne
pozabne trenutke v krogu svojih najbližjih.
Srečno in zdravja polno, predvsem pa
polno navihanih dogodkov leto 2014 vam
želiva Nataša Hafner in Martina Prusnik.
VAŠKA RAGLA
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Želite zdrav organizem, optimalno
psihofizično stanje, kondicijo, lepšo držo ... Želite ugotoviti resnične
vzroke bolečin mišično-sklepnega
sistema ali (pre)oblikovati vaše telo?
ŠPORTNI CENTER ODLIČNOSTI

Ne glede na starost ali spol se odločite
za enega izmed terapevtsko orientiranih
programov BODY tm tehnike:

inteligenten sistem vadbe
Ne kopiramo, temveč ustvarjamo in inoviramo
treninge, ki predstavljajo izziv, prilagojen vrhunskemu športu, rekreaciji ter rehabilitaciji.
Izobražujemo vadeče o pravilni telesni drži in
ozaveščamo atrofirane (slabe) mišice, ki so posledica šolskih in delovnih statičnih obremenitev.

 skupinski, semiindividualni in individualni treningi BODY tehnike,
 terapevtski program na GRAVItY
nihalih (edini center v Sloveniji),
 za vzpodbuditev in pretočnost limfnega sistema,
 kondicijski ter Body spinning treningi,
 zdravstvena frekvenca BHS (Body
healing story) (edini center v Sloveniji),
 Body junior akademija – mala šola
aktivnega življenja,
 BODY at WORK.

Z vami že 10 let

TEOAEL d.o.o., HRASTJE 155, KRANJ

Preprečujemo in odpravljamo simptome in poškodbe mišično-sklepnega sistema brez tablet,
injekcij in neugodnih invazivnih metod.

www.bodytehnika.si | www.facebook.com/teoael | www.trgovina.bodytehnika.si | 040/784 131 | barbara@teoael.si

Želimo vam
lepe in miru polne
božične praznike.
V letu 2014
uživajte v udobju
naših nogavic,
puloverjev, rokavic,
šalov in kap.

tel.: 04 20 41 622

JAKOPINA d.o.o., DVORJE 22, CERKLJE

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

www.jakopina.si

