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Aktualno

Z roko v roki spreminjamo vas na bolje
Vsakokrat članek začnem z mogoče suhoparnimi številkami, ki pa so vseeno pomembne, da si lahko 

predstavljamo, kako velika vas smo.

Dne 1. januarja 2022 je naša krajevna skup-
nost, v kateri sta vasi Britof in Orehovlje, štela 
2239 prebivalcev, kar nas postavlja med večje 
krajevne skupnosti v mestni občini Kranj.

Pregled mandata zahteva premislek in čas. 
Kljub temu da nam je zadnja štiri leta epidemi-
ja krojila pot, lahko rečem, da smo svoje delo 

opravili zelo dobro. Najpomembnejši projekt 
za celotno vas in našo prihodnost je bila vseka-
kor izgradnja kanalizacijskega omrežja. Ker je 
bil to izredno zahteven in obsežen projekt, smo 
hvaležni vsem krajanom, da so bili proaktivni 
in smo tudi v doglednem času projekt spravili 
pod streho.

Vsekakor nas je neljubi dogodek, eksplozija 
plina, ki je poškodovala naše najmlajše kraja-
ne, pretresel. Na veliko srečo so se poškodbe 
sanirale, vendar je grenak priokus ostal. Pred-
vsem smo krajani tukaj spoznali, kako ranljivi 
smo in kako pomembno je, da v težkih trenut-
kih stopimo skupaj in pomagamo drug druge-
mu. Največja zahvala gre tukaj PGD Britof, ki 
je pokazal, kako dobro usposobljeni in srčni 
prostovoljci so. Seveda ne gre pozabiti tudi 
kranjske brigade, ki nam je v težkih trenutkih 
s svojo strokovnostjo pomagala in svetovala, 
kako naprej.

Poleg novega kanalizacijskega omrežja smo 
se najbolj razveselili pločnika od Miš maša 
proti Johanci. Kljub začetnemu negodovanju 
se je pločnik dobro prijel in uporaba je zaživela.

V svojem mandatu smo predlagali tri poro-
tnice za kranjsko sodišče, ki so prejele petletni 
mandat. Predlagali smo krajane in društva iz 
krajevne skupnosti za občinske nagrade. Pri 
tem smo bili žal neuspešni, pa vendar bo še 
priložnost, da oddamo predloge in stremimo 
k prepoznavnosti naših krajanov in društev na 
občinskem nivoju.

Na začetku mandata smo se odpravili na 
krvodajalsko akcijo in izlet. To imamo v načrtu 
tudi v letu 2023. Pomembno se nam zdi, da še 
naprej skrbimo za zdravo družbo in spodbuja-
mo mlade k prostovoljstvu, saj bomo le tako 
tudi bolj cenili te redke trenutke, ki jih imamo 
za druženje.

Lov na smreko se nam je obrestoval do to-
likšne mere, da so nam letos krajani že pred-
hodno sporočili, da želijo podariti smreko. 
Hvala Primožu Šenku za darovano smreko.

Vsekakor so te akcije dobrodošle in smo po-
nosni na to, da je zanimanje za dogajanje na 
vasi v vzponu.

Potrudili smo se, da smo zamenjali kar veliko 
cestnih ogledal. Skrbimo, da je javna razsvet-
ljava dopolnjena in redno vzdrževana. Pred 
nami so še določeni izzivi, ki se tičejo javne 
razsvetljave in postavitve ogledal, vendar gle-
de na odlično uigrano ekipo strokovnjakov na 
občini ne vidimo večjih ovir, da tega ne bi iz-
peljali.

Uspelo nam je zamenjati ograjo na starem 
mostu v Britofu, ki sedaj nudi večjo varnost za 
vse udeležence v prometu.

Trudimo se tudi na področju varnih šolskih 
poti in stremimo k določenim izboljšavam. 
Tukaj dosegamo boljše in slabše rezultate. De-
finitivno pa nam bo cestno varnost izboljšala 
obvoznica, katere gradnja že poteka. Ko bo ob-
voznica na relaciji Britof–Hotemaže zaživela, 
bo tudi občina prevzela avtonomijo nad dolo-
čenimi odseki ceste. S tem pa bomo imeli mož-
nost, da bomo s predlogi za izboljšavo cestne 
varnosti cesto dopolnili s kakšnimi prehodi za 
pešce itd.

Športni park pri Oljarici je zaživel že na 
koncu prejšnjega mandata, ko smo v Grabnu 
naredili igrišče za prstomet in dobili grbina-
sti poligon. Lani sva ob zaključku projekta 
kanalizacije ob poligonu z županom posadila 
platano, ki odlično uspeva. Lani smo v je-
senskem času postavili rampo, da smo dostop 
do Šmajdovega gradu vseeno malo omejili. S 
to rampo smo dosegli, da divjih odlagališč od-
padkov in nenadzorovanega izvoza materiala 

Martina Prusnik / Foto: Gorazd Kavčič

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

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

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

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

Vaška ragla je pri lo ga 97. šte vil ke Go renj ske ga gla sa, ki je  
iz šla 6. decembra 2022. Na kla da je 700 iz vo dov. Prej me jo  
jo vsa go spo dinj stva v kra jev ni skup no sti Britof - Orehovlje. 
Na naslovnici: Novi fitnes na prostem v Britofu, na sliki člani 
Sveta KS Britof. / Foto: Gorazd Kavčič

VAŠKA RAGLA

Gradijo že dolgo pričakovano obvoznico Britof - 
Hotemaže. / Foto: Gorazd Kavčič

KOTEL PEČ na drva za centralno ogre-
vanje, od 14-50 kW, na zalogi različni 
modeli in moči, 1 km od SLO mejnega 
prehoda Metlika, cena od 1315 evrov 
naprej. 
KIP KOP Žakanje, t. +385 91 6039 747
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KOTEL PEČ na drva za centralno ogre-
vanje, od 14-50 kW, na zalogi različni 
modeli in moči, 1 km od SLO mejnega 
prehoda Metlika, cena od 1315 evrov 
naprej. 
KIP KOP Žakanje, t. +385 91 6039 747

Iz participativnega proračuna je urejena sprehajalna 
pot med Britofom in Šenčurjem. / Foto: Gorazd Kavčič
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  Pridite in se prepričajte!
Pekarna Maček, Zoran Maček, s. p., Britof 99, Kranj  
Telefon: 04/234 14 40, e-pošta: pekarna.macek@t-2.net

Odpiralni čas trgovine: od ponedeljka do petka  
od 5. do 17. ure, sobota od 5. do 12. ure

Spoštovani krajani, drage krajanke!

Spoznati pravo pot, prave ljudi,
storiti prave reči in v sebi
in v drugih najti le dobre stvari,
vam ob novem letu 2023
želimo člani Sveta KS Britof.

V petek, 9. decembra, ob 17.30 pa vas Svet KS 
Britof vabi na druženje ob čaju, kuhanem vinu in 
prigrizku. Prižgali bomo lučke na smreki in si vzeli  
čas, da pokramljamo in se družimo s sokrajani. 
Pomembno je, da s sabo prinesete svojo skodelico, 

saj stremimo k čim manj plastičnih odpadkov.

iz reke Kokre ni več. Mogoče za koga nadloga, za večino krajanov pa 
vsekakor korist.

Poleg grbinastega poligona smo letos v okviru 8. člena proračuna 
MOK postavili še telovadnico na prostem. Orodja so primerna za telo-
vadbo in krepitev mišic celega telesa. S tem si tudi želimo, da območje 
celotno zapolnimo in s tem privabimo čim več ljudi k zdravemu načinu 
preživljanja prostega časa.

V načrtu sta nam ostali še postavitvi koša za košarko in pitnika za 
vodo. Vsekakor bomo stremeli k temu, da bomo območje smiselno ure-
dili in krajanom na tem mestu ponudili največ, kar se da.

V načrtu je tudi športni dan za leto 2023. Želimo si območje uradno 
odpreti in preživeti kvaliteten dan s sosedi in prijatelji. Pa o tem takrat, 
ko bo dogodek načrtovan in bomo povabili vas, krajane.

Naša čistilna akcija pod Uršinim vodstvom se je odlično prijela in 
vsako leto znova dokažemo, da nam je mar, in poskrbimo za lepši videz 
vasi. Hkrati tudi opravimo košnjo okoli avtobusnih postaj in popišemo 
kritične točke v vasi. Druženje po koncu čistilne akcije je vedno prijetno 
in lepo vabljeni v letu 2023 še v večjem številu.

Moja največja zahvala gre Matjažu, ki je kot vedno pokazal največje 
srce, ki bije za našo krajevno skupnost. Hvala tudi Urši, ki je svojo 
dolžnost opravila odlično. Hvala tudi drugim članom krajevne skup-
nosti za mandat 2018–2022 – Meti, Janiju, Anžetu in Gregorju. Kakor-
koli, sodelovali smo po najboljših močeh in vsem hvala.

Velika zahvala gre tudi vsem prebivalcem, ki ste zaslužni za napre-
dek celotne vasi. Vi ste tisti, ki opozarjate in spodbujate svet krajevne 
skupnosti, da v sodelovanju z lokalnimi društvi in občino v določenih 
primerih orje ledino, v določenih pa samo nadgrajuje že obstoječe 
stanje.

Hvala za vse glasove, ki ste nam jih namenili. Vaši glasovi so potrdi-
tev, da ste z opravljenim delom zadovoljni, in naša zaveza je, da bomo 
svoje delo še naprej opravljali dobro in vestno.

V mandatu 2022–2026 bodo svet poleg mene sestavljali še Matjaž, 
Urša, Andraž, Nataša, Martin ter Iza. Ker verjamemo v svežo moč ter 
da na mladih svet stoji, se že veselim novega mandata in pestrejšega 
dogajanja za vse generacije.

V imenu Sveta KS Britof vam želim blagoslovljen božič ter doživete 
novoletne praznike. V letu 2023 naj vam bo sreča naklonjena in ne poza-
bite nase in na svoje bližnje. 

Martina Prusnik, predsednica Sveta KS Britof

Nova podoba oglasne deske MO Kranj / Foto: Gorazd Kavčič

Dinamični nizkoenergijski prikazovalnik potniških informacij v realnem času 
/ Foto: Gorazd Kavčič

Nova varnostna ograja / Foto: Gorazd Kavčič
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Gasilec zdaj tudi v Svetu KS

Po najboljših močeh vsi delamo v dobro skupnosti

Andraž Gomboc je bil izvoljen v Svet Krajevne skupnosti Britof v mandatu 2022–2026.

Urša Korošec je vstopila v tretji mandat svetnice Sveta Krajevne skupnosti Britof.

Andraž Gomboc je domačin iz Britofa. 
»Funkcija v Svetu Krajevne skupnosti Britof 
je zame sicer nekaj novega, a sem v delovanje 
krajevne skupnosti vpet že vse svoje življenje. 
Vsa leta sem bil in ostajam aktiven član Pro-
stovoljnega gasilskega društva (PGD) Britof. 
Že v prejšnjih mandatih smo se pogovarjali, 
da bi bil nekdo od operativnih gasilcev PGD 
Britof tudi predstavnik krajevne skupnosti, 
saj, pod črto, vsi delamo za naš kraj,« je pove-
dal Andraž Gomboc po izvolitvi v Svet Kra-
jevne skupnosti Britof na nedavnih lokalnih 
volitvah.

Pohvalil je vse tisto, kar je bilo v preteklih 
letih v domači krajevni skupnosti že narejene-
ga, kot so kanalizacija, prepotreben pločnik od 
Arvaja do Miš Maša, javna razsvetljava ... »Še 
naprej si želim sprotno reševanje težav, ki jih 
imajo naši krajani. Da se jim prisluhne, pa naj 
gre za razsvetljavo v eni ulici ali za sanacijo 
udrte bankine. Pogosto se kakšna stvar usta-
vi pri financah, a je treba vztrajati.« Njegova 

velika želja in pričakovanje je uresničitev 
projekta športnega parka v Britofu, kot si ga 
krajani zaslužijo. »Več kot polovica športnega 
parka še manjka. Potrebno je še kakšno igri-
šče za odbojko na mivki, otroška igrala, manj-
ši lokal, kjer bi mamice in drugi gostje lahko 
popili kavo ... Na cesti do nekdanje Oljarice je 
bila že vložena pobuda za umirjanje prometa z 
umestitvijo hitrostnih ovir (npr. 'ležeči polica-
ji'), res je treba na tej lokaciji celostno urediti 
infrastrukturo,« je poudaril Gomboc, ki se mu 
zdi sedanja lokacija športnega parka, ki že ima 
v bližini tudi plezalno steno in na katerem se 
prirejajo rojstnodnevne zabave za otroke ..., 
idealna. Gomboc ob tem še poudarja, da KS 
Britof ni majhna krajevna skupnost, pomemb-
na je vključenost tudi Orehovelj, Vog, Gorenj. 
»Če bodo zagotovljena sredstva, sem glede na 
prostorsko ureditev prepričan, da se športni 
park lahko uredi in celostno dokonča v korist 
vseh prebivalcev krajevne skupnosti.« 

Suzana P. Kovačič

Urša Korošec vztrajno vsako leto poziva k 
udeležbi na spomladanski čistilni akciji, ki jo 
je krovno tudi letos organizirala Zveza tabor-
nikov občine Kranj skupaj z Mestno občino 
Kranj, pridružili pa so se ji prostovoljci, člani 
lokalnih društev in drugi tudi na območju Kra-
jevne skupnosti Britof.

»Vsi izvoljeni svetniki bomo delali za dobro 
skupnosti, vsi pa smo prostovoljci,« poudarja 
Urša Korošec, ki je bila na nedavnih lokal-
nih volitvah znova izvoljena v Svet Krajevne 
skupnosti Britof v mandatu 2022–2026. Naj-
lepše se vsem zahvaljuje za podporo, zaupanje 
in sodelovanje. »Lepo vabim krajane, če ima 
kdo predlog, voljo, čas za organizacijo kakšne 
prireditve, dogodka ali srečanja, da kontaktira 
Svet krajevne skupnosti.« Suzana P. Kovačič

Andraž Gomboc / Foto: Gorazd Kavčič

Udeleženci spomladanske čistilne akcije v KS Britof / Foto: Tina DoklUrša Korošec / Foto: Gorazd Kavčič

Veliko dobre volje in delovne vneme na čistilni akciji tudi med najmlajšimi udeleženci / Foto: Tina Dokl
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Tudi na vasi  
se lahko dogaja!

Delo v domači krajevni skupnosti 
že dobro pozna

Martin Prusnik je novi član Sveta krajevne skupnosti Britof 2022–2026.

Študentka biologije Iza Prusnik je najmlajša svetnica, izvoljena v Svet 
Krajevne skupnosti Britof v mandatu 2022–2026.

Martin Prusnik kot svetnik v svojem prvem 
mandatu Sveta krajevne skupnosti Britof želi 
in pričakuje več družabnega življenja v doma-
čem okolju. »Krajevna skupnost ni majhna, 
imamo dovolj znanja in možnosti, da tudi gle-
de družabnega dogajanja naredimo kaj več in 
s tem podpremo domača podjetja in vse ostale 
naše ponudnike,« je prepričan Martin Pru-
snik, gostinec po srcu in po dejavnosti, ki je 

v zadnjem času v sodelovanju z lokalnimi go-
stinci že pripravil več 'pica in burger' dogod-
kov. »Zavzemam se za dogodke, ki so ljudem 
zanimivi in prijazni denarnici. Podpiram pa 
lokalne ponudnike dobrot.« Podpira tudi vse 
tisto tradicionalno, kot je bil obhod parkeljnov 
na predvečer Miklavža, ki jih je letos že drugo 
leto zapored nagradil s kulinaričnimi dobrota-
mi. Suzana P. Kovačič

Iza Prusnik je prek sestre Martine Prusnik, 
predsednice Sveta Krajevne skupnosti Britof, 
že več let povezana z delom v domači krajevni 
skupnosti. Če ne drugega, so se o vsem veliko 
pogovarjali tudi doma. »Z bratom Martinom 
naju je Martina navdušila, da sodelujeva in 
se z najino kandidaturo še uradno pridruživa 
članom Sveta Krajevne skupnosti Britof. Da bi 
še na kakšen drug način pomagala, podala še 
kakšno svoje mnenje, o katerem bi razglabljalo 
čim več krajanov, in zlasti da bi čim več predlo-

gov tudi uresničili,« je poudarila Iza Prusnik, 
najmlajša članica novega Sveta Krajevne skup-
nosti Britof. Ima dovolj mladostnega zagona za 
projekte, kot so igrišče za košarko, odbojko ... 
»Moja generacija obiskuje rekreacijo na bližnji 
osnovni šoli, kjer pa so termini pogosto zase-
deni.« Predvsem pa si želi veliko komunikaci-
je z vrstniki o tem, kakšne so njihove želje in 
pričakovanja, da bi tudi glas mlajših dosegel 
skupnost in bi zanje kaj več naredili. 

Suzana P. Kovačič

Martin Prusnik / Foto: Gorazd Kavčič

Iza Prusnik / Foto: Gorazd Kavčič

Božično-novoletni koncert S tamburico do srca
Božično-novoletni koncert S tamburico do 

srca tamburaškega orkestra Folklornega 
društva Kranj v cerkvi sv. Tomaža v Britofu 
bo v ponedeljek (na štefanovo), 26. decem-
bra, ob 17. uri. Po koncertu lepo povabljeni 
na skupno druženje.

Tamburaški orkester deluje petnajsto leto v 
okviru Folklornega društva Kranj in trenutno 
v polni zasedbi šteje 18 članov. Orkester je vo-
den pod umetniškim in dirigentskim vodstvom 
mag. Damirja Zajca in ima popolno zasedbo 
inštrumentov, kar jim omogoča poln tambura-

ški, orkestralni zvok. V svoje igranje vklju-
čujejo tudi vokalne in inštrumentalne soliste, 
kar še dodatno popestri doživetje muziciranja. 
Program orkestra obsega skladbe tako s ljudske 
zakladnice kot tudi s področja popularne glas-
be in zimzelenih melodij. S. K.

tel.: 04 234 24 24 

tel.: 04 234 24 24 

Želimo vam lepe praznike  
in vse dobro v letu, ki prihaja.
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Sodelovanja in složnosti 
si želim veliko več

Za ponovno kandidaturo sem se odločil samo z namenom, da prispevam svoj delež za boljšo urejenost same 
krajevne skupnosti. Moja velika želja pa je, da bi bilo veliko več složnosti in sodelovanja v vasi. Hvala za vsak 

vaš glas na volitvah in za zaupanje, saj mi to daje še večji elan pri nadaljnjem delu.

Vlogo svetnika v naši Krajevni skupnosti Britof - Orehovlje vidim 
predvsem z vidika sodelovanja pri samem reševanju perečih problemov 
v vasi, ki jih zagotovo ni malo. Sam sem prepričan, da se prostovoljstvo 
ne meri v denarju. Večina pa ne razmišlja tako, zato ljudi za neplačano 
delo ni veliko. Ohranjanje kulturne dediščine naših prednikov na vasi 
se mi zdi najpomembnejše. Prepričan sem, da bi se dalo veliko naredi-
ti, če bi bilo več pridnih rok. Razumem, da imamo vsi veliko stisko s 
časom, mislim pa, da je to za nekatere samo velik izgovor. Kot svetnik 
v naši krajevni skupnosti sem sodeloval s tremi predsedniki in moram 
reči, da se je marsikaj izboljšalo in uredilo. Bilo pa mi je tudi prijetno 
sodelovati z resnimi in delovnimi člani v naši krajevni skupnosti. Je 
pa seveda zahtevna naloga in privilegij biti član tima, ki mu daješ svoj 
pečat. Značilnost današnjega načina življenja je, da je premalo druže-
nja, sodelovanja, preveč pa prevladujeta egoizem in odtujenost. Zadnje 
čase pa opažam tudi ogromno vandalizma in uničevanja tuje lastnine. 
Prav danes, ko pišem ta članek, sem opazil, da je nekdo oz. več njih v 
kanjon Kokre vrgel tablo, ki je označevala ulice in hiše v vasi. To pa 
še ni vse. Lotili so se tudi triopana za označevanje šolske poti in ga 
prav tako odvrgli v kanjon Kokre. To se mi zdi skrajno neodgovorno. 
Včasih človek res ostane kar brez besed in idej, kako temu vandalizmu 
priti do konca. Kljub svojemu občasnemu razočaranju zaradi podobnih 
dogodkov še vedno vsakemu krajanu, ki ga srečam, namenim kakšno 
prijazno besedo in nasmeh.

Mojih izboljšav in pričakovanj v naši krajevni skupnosti je več. Zgra-
diti bo treba večje otroško igrišče v športnem parku. Treba bo obnoviti 
obzidje starega mostu čez reko Kokro, preplastiti zadnjo desno ulico 
proti Šenčurju in urediti odvodnjavanje. Treba se bo dogovoriti glede 
pluženja in urediti javno razsvetljavo na Božičkovem klancu in na poti v 
industrijsko cono v Oljarici. Na nekatera mesta bo treba postaviti nova 
ogledala. Ponekod pa še vedno niso na svojem mestu mejniki.

Na koncu pa se vsem krajankam in krajanom Krajevne skupnosti Bri-
tof - Orehovlje zahvaljujem za vso pomoč, naj si bo to pri udeležbi in 

pripravi pogostitve za blagoslov koles, pri smanjski nedelji, romanju peš 
na Brezje ali očiščevalni akciji. Zahvala gre tudi gasilcem za odlično 
organizacijo pri srečanju veteranov GZ – MO Kranj. Želim jim čim manj 
intervencij in veliko uspeha pri njihovem delu. Ne nazadnje pa klobuk 
dol naši predsednici Tini, saj si kljub velikim in zahtevnim službenim 
obveznostim vzame čas za sestanke na občini ter na vseh ostalih loka-
cijah.

Voščim vam lepe božične praznike v krogu vaših najdražjih, vse dobro 
ob dnevu samostojnosti in državnosti ter obilo zdravja v letu, ki prihaja.

Moj moto je, da v življenju ni odločilno imeti vedno prav, pač pa čim 
večkrat biti dober, saj ljudje le na ta način sprejemamo resnico. Resnica 
brez dobrote pa je neužitna. Matjaž Bogataj, član Sveta KS Britof

Matjaž Bogataj / Foto: Gorazd Kavčič

Šestdeset let zakonske zvestobe
Ljudmila in Jože Ramovš iz Britofa sta 10. 

novembra praznovala 60 let zakonske zves-
tobe. Ponovitev cerkvene zaobljube sta imela 
v soboto, 12. novembra, v cerkvi sv. Siksta v 
Predosljah. Njuni priči sta bila hči Bernarda 
Vončina in vnuk Rok Ramovš. Po cerkveni po-
roki so jima pripravili presenečenje – folklor-
na skupina Iskraemeco Kranj, katere članica in 
plesalka je tudi njuna vnukinja Neja Vončina, 
je zaplesala v Zoisovih oblekah ob glasbeni 
spremljavi. Zapel jima je tudi Moški pevski 
zbor Triglav Duplje. Za sorodnike, prijatelje, 
sosede in znance je bila pripravljena pogosti-
tev, zatem so se s sorodniki odpeljali v Drago 
pri Begunjah, kjer je potekalo praznovanje že 
za prvo poroko 10. novembra 1962 in za zlato 
poroko 10. novembra 2012. Po dobrem kosilu 
so nadaljevali z glasbo, plesom in igrami, kot 
se spodobi praznovati tako velik jubilej. S. K.Ljudmila in Jože Ramovš s pričama / Foto: osebni arhiv
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Po skupni poti  
že od mladih nog

Natašo Borovnica, novo članico Sveta KS Britof, večina sokrajanov 
pozna kot veliko ljubiteljico živali.

Že od mladih nog obožuje pse in vse do danes 
je bil pri njej doma vedno prisoten štirinožni 
prijatelj. Danes ji družbo delata dve psici pasme 
rotvajler. Vsakodnevno jo lahko srečate v vasi, 
ko krepi svoje zdravje s hojo.

Od srednješolskih let je bila vključena v 
delovanje NK Britof, tako da je bila vez s 
skupnostjo ustvarjena že zgodaj. Glede na to, 
da sva še danes dobri prijateljici in da je najin 
odnos do skupnosti in vasi zelo podoben, se 
je odločila, da se pridruži svetu KS. Proak-
tivni člani sveta so podaljšana roka občine. S 
tem, ko smo aktivni na različnih področjih, 
lahko dosežemo boljši rezultat na širšem po-
dročju. Vsekakor si želim, da bi se Nataša v 
naši sredini počutila odlično in da bi skupaj 
izpeljali odličen mandat. Naša skupna želja 
je, da ugriznemo v še kakšno kislo jabolko in 
naredimo nekaj sprememb, ki bodo pozitivno 
vplivale na krajane.

Veselim se novih izzivov in dela z njo.
Martina PrusnikNataša Borovnica / Foto: Gorazd Kavčič

Čokolada je prijetna razvada ob vseh 
priložnostih – z okusom, ki nas objame 

in poboža. Tista hrana za dušo,  
ki nas vedno razume in potolaži. 

Košček za potešitev lakote,  
še en košček za energijo in eden  

za nasmeh … Zate in zame. Vsak dan.

Čokolada Mame Paule je zagotovo lepo in izvirno osebno ali poslovno 
praznično darilo, ki s svojo osebno noto navdušuje in razveseljuje prav 
vse ljubitelje te nežno sladke pozornosti. Prav tako kot mi sta nad temi 
sladkimi dobrotami navdušena tudi Božiček in dedek Mraz.

Na www.mamapaula.si naročite:
·  čokoladne tablice brez ali s posipom,
·  Choco ami,
·  Paulice,
·  suhe fige s čokolado,
·  čokolade z ročno napisanim posvetilom,
·   personalizirane čokolade z vašim  

logom in embalažo.

Šengar, d. o. o.
Čokoladnica Mama Paula, Britof 27

031 565 223
www.mamapaula.si

hana.kotar@mamapaula.si
Facebook: Mama Paula

Instagram: mamapaulacreations

Miklavž nas je že obiskal

Takole vsako leto Britof obišče prvi dobri  
mož v decembru Miklavž, seveda pa ne 
manjkajo niti parkeljni. Otroci, ste bili letos kaj 
pridni? / Foto: arhiv KS
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Izjemni gasilski Na pomoč
Za prostovoljnimi gasilci PGD Britof je naporno leto, nesebično so pomagali tudi v dveh velikih požarih nad 
Potočami in na Krasu. Ukvarjajo se z gasilskim podmladkom, ki bo enkrat v prihodnosti nadaljeval njihovo 

delo. Pojasnili so tudi, kako je z gradnjo prizidka h gasilskemu domu.

Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Britof 
načrtuje gradnjo prizidka in nove strehe na priz-
idku gasilskega doma ter obnovo fasade in inšta-
lacij na obstoječem gasilskem domu. Investicija 
je ocenjena na približno 90 tisoč evrov, za kar so 
prispevke darovali tudi krajani in podjetja v KS 
Britof v lanskem letu. Predsednik PGD Britof 
Niko Zelnik je pojasnil, zakaj je prišlo do za-
mude pri gradnji. »Za gradnjo prizidka smo mo-
rali pridobiti nekaj dodatnih kvadratnih metrov 
zemljišča, kar je bilo dogovorjeno že pred leti, ni 
bil pa ta del zemljišča vpisan v zemljiško knjigo. 
Žal je medtem preminil prejšnji lastnik zemljiš-

ča, ukrepi med epidemijo covida-19 pa so po-
stopek zapuščinske razprave, ki je tudi z vpisom 
v zemljiško knjigo zdaj končan, še upočasnili. 
Najeli smo tudi geodeta, ki je vse premeril, s 
pridobitvijo dodatne dokumentacije s pomočjo 
podjetja Mega Team iz Britofa smo vse pravno 
formalno uredili. Čakamo še na postopek lega-
lizacije, ki ga bo potrdila Upravna enota Kranj, 
a žal tudi to traja, ter na pridobitev gradbenega 
dovoljenja. Sosedu gasilskega doma Stojčevu 
Velkovu, ki je prostovoljnim gasilcem poda-
ril nekaj kvadratnih metrov zemljišča (kamor 
sega napušč doma), se ob tej priložnosti iskre-

no zahvaljujemo. Iskreno se zahvaljujemo tudi 
krajanom, podjetjem in vsem ostalim, ki ste z 
doniranimi sredstvi pripomogli, da bomo lahko 
šli v investicijo.« Prizidek gasilskega doma pa 
je potreben, ker predvidoma konec prihodnjega 
leta ali v prvi polovici leta 2024 PGD Britof od 
poklicnih gasilcev dobi sodobnejše vozilo (cis-
terno).

Velika zahvala gasilcem za pomoč 
pri gašenju

Gasilci PGD Britof so imeli tudi letos veliko 
dela, od rednega vzdrževanja gasilskega doma 
in opreme do intervencij. Zagotovo gre tudi 
njim velik Hvala za pomoč pri gašenju dveh 
velikih požarov nad Potočami in na Krasu, tudi 
požara v Majdičevem mlinu v Kranju. Prvi so 
bili na kraju po vetrolomu, ki je odnesel streho 
stanovanjskega bloka na Zlatem polju in zače-
li odpravljati posledice vetroloma. »Takšnega 
požara, kot je bil nad Potočami, Gorenjci po 
njegovem obsegu in specifiki gašenja tudi s po-
močjo letala za gašenje požarov dotlej nismo 
poznali. Dva naša gasilca sta se poškodovala, 
še eden pri gašenju na Krasu, vsi trije so uspeš-
no okrevali. Na Krasu smo v požaru pomagali 
že leta 2006, tja hodimo tudi na usposabljanja. 
Na Krasu smo bili prisotni skoraj vsak dan, a 
so bolj kot opremo potrebovali gasilce same. 
Med večjimi nevarnostmi, ki so prežale na nas, 
so bile še neeksplodirane mine; na vsakih dvaj-
set minut je počilo, k sreči v nobenega ni nič 
priletelo in ni bilo večje škode na avtih. Tudi v 
Majdičevem mlinu je bil ogenj tako silovit, da 
smo pomislili, da je še dobro, da se naš kovinski 
deutz ni stalil. V večjih požarih je nastalo za 

Od leve: Niko Zelnik, Matjaž Pangeršič in Anže Gomboc / Foto: Gorazd Kavčič

Z odzivom krvodajalcev več kot zadovoljna
Krajevna organizacija Rdečega križa 

(KORK) Britof - Orehovlje je maja v dvora-
ni gasilskega doma v Britofu izvedla meritve 
krvnega tlaka, sladkorja in holesterola. Kot 
je povedala predsednica KORK Britof - Ore-
hovlje Andreja Poljanšek, je bila udeležba kar 
zadovoljiva. »Meritve so bile na voljo vsem 
zainteresiranim.« Njihovi člani so se redno 
udeleževali terenskih krvodajalskih akcij v 
bližini (na Primskovem, Kokrici, v Šenčur-
ju ...) in Poljanškova je z odzivom krvodajal-
cev več kot zadovoljna. Kot je še dodala, so 
letos letovanje na Debelemu rtiču omogoči-
li dvema krajanoma (otroku in odraslemu). 
»Dolg, ki nam ostaja, je izlet za krvodajalce. 
Organizirali ga nismo zaradi koronavirusnih 
razmer, a nanj nismo pozabili in je v načrtu.« 
V organizaciji Rdečega križa Slovenije, Ob-

močnega združenja (RKS OZ) Kranj, je bila 
novembra letna prostovoljska in krvodajalska 
proslava v dvorani Mestne občine Kranj, kjer 
so podelili priznanja zaslužnim krvodajalcem 
in prostovoljcem. »Naš krajan Matjaž Bogataj 
je prejel priznanje za 80-krat darovano kri,« je 
ob tem poudarila Poljanškova in dodala, da se 
njihov KORK tudi sicer vključuje v dejavnosti 
RKS OZ Kranj. »Do konca leta bomo obdarili 
starejše od osemdeset let in bolne krajane ter 
raznosili bilten RK Kranj v vsako hišo. Ob tej 
priložnosti se zahvaljujem vsem poverjenikom 
– letos se nam je pridružila še ena – za sodelo-
vanje in vso pomoč.«

Andreja Poljanšek vsem krajanom želi ve-
sel božič in srečno, predvsem pa zdravo leto 
2023.

Suzana P. Kovačič Andreja Poljanšek / Foto: Gorazd Kavčič
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skoraj 12 tisoč evrov škode na naši opremi, 
nekaj smo jo že nadomestili. Najlepše se zah-
valjujem tudi krajanom, ker so stopili skupaj 
za donacije,« je poudaril poveljnik PGD Britof 
Anže Gomboc.

Poleg omenjenih so imeli gasilci PGD Britof – 
25 jih deluje v operativi – letos še 28 intervencij 
(iskanje pogrešanih oseb, odstranjevanje nevar-
nih snovi, odprava posledic snegoloma ...), kar 
ostaja v povprečju zadnjih petih let. V gasilskem 
domu so imeli redna vzdrževalna dela, zelo dob-
ro sodelujejo s Svetom Krajevne skupnosti Bri-
tof in predsednico Martino Prusnik, udeležili so 
se spomladanske čistilne akcije, pomagali bodo 
pri postavitvi novoletne smreke ... »Velik pouda-
rek dajemo izpopolnjevanju v vrvni tehniki, ker 
so intervencije vse bolj tehnične, na višini,« je še 
pojasnil Gomboc.

Ponosni tudi na gasilski podmladek
Delo z mladino zastopa mentor Matjaž Pan-

geršič, ki strokovno poučuje od teorije do 
praktičnih vaj. Kot je poudaril, je pomembno 

Med požrtvovalnimi gasilci pri gašenju velikega požara na Krasu so bili tudi gasilci iz PGD Britof. / Foto: arhiv 
PGD Britof

Na pomoč so priskočili pri gašenju požara v Majdičevem mlinu v Kranju. / Foto: arhiv PGD Britof

Zahvala gasilcem za njihovo nesebično pomoč in plemenito delo, ki so ga opravili pri gašenju požara na Krasu 
/ Foto: arhiv PGD Britof

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

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

tudi druženje in da se otroci naučijo reda. 
»Gasilstvo povezuje vse, kar je v življenju 
pomembno: pomoč sočloveku, skrb zase, za 
naravo, preprečevanje požarov, poškodb ... 
Želimo, da bi se še več mlajših opogumilo 
in se nam pridružilo. Gasilske urice imamo 
enkrat tedensko, po potrebi (pred tekmovanji) 
tudi večkrat. Nismo pa toliko usmerjeni v tek-
movalnost, ampak skupaj gradimo skupnost.« 

Suzana P. Kovačič
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Visok jubilej čebelarskega društva
Čebelarsko društvo (ČD) Britof - Predoslje letos praznuje 120-letnico. Počastili so jo z razvitjem društvenega 

prapora 20. maja na čebelarski praznik – svetovni dan čebel.

»Prav z namenom druženja, izobraževanja ter 
izmenjave izkušenj so se čebelarji v Kranju in 
okolici leta 1902 registrirali pri Slovenskem če-
belarskem društvu v Ljubljani kot Čebelarska 
podružnica Kranj, v katero so bili vključeni tudi 
čebelarji iz Predoselj. Drugi mejnik je leto 1935, 
ko je že omenjeno čebelarstvo Predoslje. Tretji 
mejnik pa lahko rečemo, da je bil konec druge 
svetovne vojne, ko je bilo čebelarjenje zopet ak-
tivno, čebelarji iz Predoselj in Britofa pa so se ob 
nedeljah začeli dobivati v gostilni Pri Kuroltu, 
današnji gostilni Krištof v Predosljah. Zadnjih 
45 let se vsako prvo sredo v mesecu srečujemo 
v gostilni Pri Šprajcarju v Britofu. Pa še eno le-
tnico moram omeniti, in sicer 1996. Od takrat 
je ČD Britof - Predoslje po zakonu o društvih 
samostojno društvo in je vključeno v Čebelar-
sko zvezo Slovenije, v njem pa je trenutno 47 
članov,« je povzel od letos novi predsednik ČD 
Britof - Predoslje Mitja Smrdel. »Društvo je 
še danes, tako kot ob njegovem začetku, kraj, 
kjer se čebelarji srečujemo, izobražujemo ter 
izmenjujemo izkušnje. Tudi sam sem začel 
svojo čebelarsko pot v tem društvu. Pod men-
torstvom takratnega tajnika Toneta Tiringerja 
sem nabiral prvo znanje in izkušnje s čebelami 
ter dobil usmeritve in kontakte za nadaljevanje 
svoje čebelarske poti. Čebelarska društva so še 
posebej pomembna prav za začetnike, saj lahko 
čebelarji dobijo nasvete bolj izkušenih čebelar-
jev, v društvih pa organiziramo tudi številna 
izobraževanja ter strokovne ekskurzije.«

Društveni prapor
Prapor, ki so ga prvič razvili na jubilejni slo-

vesnosti 20. maja letos ob vodnjaku na Glav-
nem trgu v Kranju, je blagoslovil župnik Jožef 
Jakob Kljun, tudi sam čebelar in član ČD Bri-
tof - Predoslje. Boter prapora je župan Matjaž 
Rakovec, na slovesnosti pa ga je predal pred-

sedniku ČD Britof - Predoslje Mitji Smrdelu. 
Praporščakinja je Tina Porenta, ki je prapor 
prevzela v varstvo z obljubo, da bo lepo skrbe-
la zanj. Udeležila se je tudi sejma Agra, kjer je 
predsednik Čebelarske zveze Slovenije (ČZS) 
Boštjan Noč nanj pripel še trak ČZS.

Prapor je zelene barve, na čelni strani je na-
pis Čebelarsko društvo Britof - Predoslje. Na 
sredini je slika Storžiča, ki predstavlja Kranj 
z okolico, ter sliki gradu Brdo in cerkve sv. Si-
ksta Predoslje, ki označujeta kraj domovanja 
društva. Levo in desno ob sliki sta letnici usta-
novitve društva 1902 in razvitja prapora 2022.

Na hrbtni strani prapora je na sredini stili-
zirano satje v obliki Slovenije – ena celica je 
temnejše obarvana in predstavlja lokacijo 
društva. Okoli te celice so tri kranjske čebele 
sivke, spodaj pa čebelarski pozdrav Naj medi. 
Nad satovjem so cvetovi lipe, ki je v sedanjih 

časih pri nas najpomembnejša čebelja paša, 
spodaj pa so cvetovi ajde, nekdaj v naših krajih 
najpomembnejša čebelja paša.

Zahvala prejšnjemu predsedniku 
in tajniku društva

»Dovolite mi, da se ob tej priložnosti še 
enkrat od srca zahvalim prejšnjima predsedni-
ku ČD Britof - Predoslje Jakobu Šinku za 25 let 
vodenja društva ter tajniku Tonetu Tiringerju 
za 15 let njegovega dela. Društvo sta nam pre-
dala v odlični kondiciji, kar nam omogoča, da z 
delovanjem v javnem interesu še naprej delamo 
dobro za čebelarje in lokalno okolje,« se je zah-
valil Smrdel, ob tem pa tudi vsem donatorjem 
za pomoč pri nakupu prapora, Mestni občini 
Kranj za finančno podporo, Zavodu za turi-
zem in kulturo Kranj za organizacijo slovesne 

Razvitje prapora ČD Britof - Predoslje / Foto: arhiv društva

Na slovesnosti ob praznovanju 120-letnice društva, v sredini spredaj je novi predsednik ČD Britof - Predoslje Mitja Smrdel. / Foto: arhiv društva
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prireditve in praporščakom, da so dogodek 
naredili še bolj slavnosten. Predvsem pa se je 
zahvalil čebelarjem, ki s svojim delom skrbijo 
za ohranjanje čebel ter s tem za opraševanje 
rastlin in zagotavljanje kakovostnih lokalnih 
čebeljih pridelkov.

Letos obilno medenje
»Je pa letošnje leto za čebelarje še posebej 

praznično, saj nas je narava po nekaj slabih in 
lanskem katastrofalnem letu končno obdarila z 
obilnim medenjem. Dela in veselja ob čebelah 
nam ne bo zmanjkalo,« je poudaril Mitja Smr-
del. V društvu želijo ljubezen do čebel pribli-
žati tudi mladim, in upajo, da bodo ustanovili 
čebelarski krožek za osnovnošolce.

Oktobra letos so za člane društva organizirali 
izlet z ogledom čebelnjaka ČD Domžale, čebe-
larstva Šolar v Laškem in čebelarstva Šibila v 
Vidmu pri Ptuju. V društvu so povabili tudi na 
tri predavanja: o zdravstvenem varstvu čebel je 
predavala dr. Lucija Žvokelj, o trženju čebeljih 

pridelkov Tina Žerovnik iz ČZS in o apiterapiji 
Nika Pengal. »Sodelovali smo tudi v projektu 
Bee-Diversity, v okviru katerega sva v dva člana 
društva opravila izobraževanje Čebelar promo-
tor biodiverzitete,« je pojasnil Smrdel. Postavili 
pa so tudi dve opazovalni tehtnici, ki poročata 
v sistem opazovalno-napovedovalne službe me-

denja ČZS. »ČD Britof - Predoslje je upravičeno 
tudi do donacij enega odstotka od dohodnine, 
za kar se vsem že vnaprej zahvaljujemo,« sta še 
povedala predsednik in tajnik ČD Britof - Pre-
doslje Mitja Smrdel in Andrej Markun, v dru-
štvo, kjer bodo dobili vso strokovno podporo, 
pa povabila še nove člane. Suzana P. Kovačič

Jesenski izlet članov ČD Britof - Predoslje / Foto: arhiv društva

Dogodki so zelo dobro obiskani
Po dveh letih negotovosti zaradi epidemije 

covida-19 je Društvu upokojencev (DU) Britof 
- Predoslje meseca maja uspelo izvesti volilni 
občni zbor. Po desetih letih uspešnega vodenja 
društva se je s predsedniške funkcije poslovil 
Miro Zelnik, novoizvoljeni predsednik je pos-
tal Anton Borovnica. »Miru Zelniku se ob tej 
priložnosti v imenu društva in svojem imenu 
iskreno zahvaljujem za opravljeno delo,« je po-
udaril Anton Borovnica in dodal, da društvo 
deluje po začrtanem sprejetem planu. »Vsak 
mesec organiziramo izlet, prav tako tudi po-
hod. Ugotavljamo, da so dogodki zelo dobro 
obiskani. Udeležili smo se tudi srečanja upo-
kojencev na Pokljuki, obiskali smo Brezje in is-
točasno tudi Vrbo, kjer smo priredili recitator-
ski dogodek. Za 80- in 90-letnike vsakoletno 
organiziramo kosilo. Ob novem letu skromno 
obdarimo bolne in starejše.« V društvu deluje 
več interesnih dejavnosti: balinanje, prstomet, 
kolesarjenje, nordijska hoja, telovadba, namiz-
ni tenis, šah, ročna dela, pohodništvo, kultur-
na dejavnost. »Torej za vsakega nekaj.« Anton 
Borovnica je pohvalil tudi dobro sodelovanje z 
vsemi društvi: PGD Britof, PGD Predoslje in 

PGD Suha, KS Britof in KS Predoslje ter z Za-
drugo Predoslje. »Zahvaljujem se vsem svojim 
sodelavcem za pomoč pri delovanju društva. 

Članom društva in krajanom pa v letu 2023 
želim predvsem veliko zdravja.« 

Suzana P. Kovačič

Jesenski izlet v Krško / Foto: arhiv društva

CNB, Britof, d.o.o., Britof 123, Kranj

Veliko prijetnega spanja v 2023 
Vaš Spalni Studio Bios

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

Srečno  
2023!
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Šola

Na šoli se dogaja
Utrinki jesenskih aktivnosti na Osnovni šoli Predoslje v šolskem letu 2022/23

Skrbimo za prihodnost našega planeta
Tudi letos smo na naši šoli organizirali Pešbus – vsakodnevno smo se s 

prijavljenimi učenci peš skupaj odpravili v šolo. Postavili smo tri proge, 
učence pa smo na poti k njihovi samostojnosti v cestnem prometu vsa-
kodnevno spremljali učitelji spremljevalci. Učenci so prejeli vsak svojo 
vozovnico, v katere so nabirali žige ter nalepke. V evropskem tednu 
mobilnosti nas je na dan brez avtomobila obiskal tudi kranjski podžu-
pan g. Robert Nograšek in učencem podelil odsevne trakove, da bodo v 
prometu bolje vidni. Letos se je akcije udeležilo 57 učencev od drugega 
do petega razreda, kar dokazuje, da učenci postajajo vse bolj ekološko 
ozaveščeni ter uživajo v jutranjem druženju z vrstniki, hkrati pa že zjut-
raj naredijo tudi nekaj dobrega za svoje zdravje. 

Vodja dejavnosti Nuša Skumavc

Naša proga je potekala od Vog do šole. S Pešbusom nas je hodilo deset 
učencev. Spremljali sta nas učiteljici Maja in Silva. Zgodil se nam je sme-
šen dogodek. Nekega jutra nas je voznik šenčurskega šolskega avtobusa 
vabil na njihov avtobus. Za trenutek sem pomislila, da bi bilo zabavno, 
če bi se odpeljali v drugo šolo. Všeč mi je bilo druženje na Pešbusu, zato 
z nekaterimi učenci še vedno hodimo v šolo peš, namesto da bi se vozili 
z avtom. Tako smo tudi bolj eko. Napisala Julija, 4. a

Prižgimo svečko manj
Osnovna šola Predoslje je v sodelovanju s Komunalo Kranj pristopila 

k akciji za manj odpadnih sveč na pokopališčih. S komunale Kranj so v 
šolo dostavili kamenje, ki so ga učenci v okviru ur likovne umetnosti, 
izbirnega predmeta umetnost in podaljšanega bivanja poslikali, nato pa 
so kamenčke delili na pokopališčih in s tem ozaveščali, da lahko na 
grobove namesto sveč položimo tudi kaj drugega. Kamenčki, poslikani 
s svečo, so vsekakor okolju bolj prijazna izbira. Silva Ajdovec

Tisoč ur zunaj
Tudi v letošnjem šolskem letu učiteljice razrednega pouka v okviru 

Zdrave šole izvajamo projekt 1000 ur zunaj. S tem bi rade spodbudile 
učence, da čim več časa preživijo med različnimi aktivnostmi v naravi 
namesto pred ekrani. Pri enem izmed vhodov v šolo imamo postavlje-
no veliko zeleno drevo, na katerem učenci s pritrjenimi listki beležijo, 
koliko časa preživijo med dejavnostmi, kot so kolesarjenje, rolanje, igre 
z žogo ali pohod na bližnji hrib. Učenci so nad akcijo navdušeni in zelo 
nas veseli, ker je naše drevo ves čas zeleno.

Učiteljice razrednega pouka

Kaligrafska delavnica na OŠ Predoslje
V sklopu kulturnega dne pred dnevom reformacije je na naši šoli pote-

kal kulturni dan. Učenci predmetne stopnje so se najprej spoznali z ra-
zvojem in zgodovino pisave, se preizkusili v kaligrafiji ter v delavnicah 
izdelali likovne pesmi. Prelistali so pesniške zbirke znanih slovenskih 
pesnikov, nato pa skupaj izbrali pesem, ki jih je nagovorila. Pesem so 
večkrat glasno prebrali, izbrali besedo ali besedno zvezo, ki je tematsko 
povzela pesem, jo z izbrano pisavo izpisali na večji list papirja s pomočjo 
dveh med seboj zlepljenih svinčnikov. V praznino, ki se je ustvarila med 
črtama, so potem prepisali pesem. Likovne pesmi smo nato razstavili 
na zgornjem hodniku predmetne stopnje. Kulturni dan smo zaključili v 
Kulturnem domu Predoslje z ogledom predstave Reformatorji na odru.

Branka Vodopivec

Zeleno drevo, na katerem učenci s pritrjenimi listki beležijo, koliko časa preživijo 
med dejavnostmi zunaj / Foto: arhiv šole

Kaligrafska delavnica / Foto: arhiv šole

Ob tradicionalnem slovenskem zajtrku so ustvarjali tudi prvošolci. / Foto: arhiv šole

Šola



 VAŠKA RAGLA 13

V Nogometnem klubu Britof smo tudi v letošnjem letu stremeli k napredku naših najmlajših nogometašev  
in nogometašic v naši nogometni šoli.

Za napredek otrok gre v prvi vrsti vsekakor 
zahvala našim trenerjem. V klubu smo izjemno 
veseli, da je trenerska ekipa že zadnjih nekaj let 
ista. Trenutno imamo vse selekcije od vključno 
vrtca do ekipe U13. Da bi otroci in tudi članski 
igralci imeli boljše pogoje, je bil glavni letošnji 
projekt članov upravnega odbora (UO), da v 
dogovoru in s pomočjo Zavoda za šport Kranj 
zamenjamo razsvetljavo in travnato površino 
na igrišču z umetno travo. Projekt smo s prvimi 
razgovori začeli že konec lanskega leta, prva 
dela pa so se začela spomladi. V vročih pole-
tnih dneh smo v klubu organizirali tudi dve de-
lovni akciji, na katerih smo poskrbeli, da so se 
glavna dela v avgustu lahko začela. V oktobru 
so se dela zaključila in tako so se že v zaključku 
letošnjega jesenskega dela lahko začeli trenin-
gi in tekme na novi umetni travi. V klubu se ob 
tem iskreno zahvaljujemo Zavodu za šport za 
zgledno sodelovanje.

V pravkar končanem jesenskem delu naši 
članski ekipi v prvenstvu ni šlo vse po načrtih, 
veseli pa dejstvo, da se je v matični klub vrnilo 
kar nekaj mladih igralcev, ki ravno začenjajo 
nastope v članski konkurenci. So se pa toliko 
bolj izkazali v pokalnem tekmovanju, kjer se 
naš klub po dolgih dvajsetih letih lahko spet 
pohvali, da je imel možnost igrati proti prvoli-
gaški ekipi – ekipi NK Bravo.

Z letošnjim letom se tudi zaključuje mandat 
sedanjim članom UO. Verjamemo, da smo v teh 
štirih letih opravili dobro delo in poskrbeli, da so 
se otroci in navijači spet vrnili v Graben. Za nap-
rej si želimo, da kdorkoli bo že nadaljeval delo, 
da bo še naprej sledil ciljem, da moramo vzgo-
jiti čim več svojih igralcev in da je v prvi vrsti 
pomembno, da se otroci na treningih in tekmah 
zabavajo, družijo in si pomagajo ter so prijatelji 
ob zmagah in porazih. Starši pa da jih ob tem 
spodbujate, jim stojite ob strani in ste zgled pra-
vih navijačev. Vsekakor pa bo treba nadaljevati 
investicije (nove garderobe, širitev glavnega igri-
šča …). Ob zaključku se zahvaljujemo vsem na-
šim sponzorjem, navijačem, staršem, trenerjem 
in igralcem, s katerimi smo zgradili pravi prija-
teljski odnos in pokazali, da je naš klub res klub s 
srcem. Anže Jelar, predsednik NK Britof

Trenutno imamo vse selekcije od vključno vrtca do ekipe U13. / Foto: Matej Božek

V matični klub se je vrnilo kar nekaj igralcev. / Foto: Matej Božek

PIČMAN, d.o.o., Britof 39, Kranj
www.picman.si

  
  

   
  

  
  

Za napredek otrok gre zahvala trenerjem
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Šport in rekreacija

Sezona tekmovanj in uspehov
Športno društvo (ŠD) Rokce je letos tekmovalo v prvi regionalni in drugi ligi. Tekmovalci prve lige so dosegli 

tretje mesto, v drugi ligi pa četrto mesto.

Kot je povedal predsednik ŠD Rokce Avgust 
Horvat, so nastopali tudi na turnirjih. »V Lju-
bljani Bizoviku smo dosegli drugo mesto, v 
Kamni Gorici drugo in peto mesto, v Logatcu 
drugo in šesto mesto, na ženskem turnirju pa 
drugo in tretje mesto.« Udeležili so se še tur-
nirjev v Kropi, Radovljici, Naklem (upokojen-
ci) ... »Organizirali smo turnir Jureta Kerna, 
ženski turnir posamezno, društveni turnir in 
devet tekem na domačem igrišču.« Kot je po-
jasnil Horvat, organizacija tekem in turnirjev 
ni mali zalogaj, saj morajo upoštevati vsa na-
vodila in predpise Prstometne zveze Slovenije. 
Da poteka vse gladko, morajo skrbeti tako za 
igrišče kot brunarico, klopi in okolico. »Člani 
društva smo delavni, organizacijsko zelo us-
pešni, vse skupaj pa združujemo z uspešnim 
tekmovanjem.« Zanje sezone nikdar ni konec. 
»Pozimi tekmujemo v dvorani v Šenčurju in 
snujemo načrte za novo sezono.« Uvedli so tudi 
novost: medsebojno srečanje prostometašev in 
balinarjev Britofa in Milj.

Avgust Horvat se zahvaljuje vsem, ki so jim 
omogočili, da lahko delujejo. »V novem letu si 
želimo, da se nam priključi kakšen nov član. 
Da bomo Vsem krajanom in simpatizerjem že-
limo uspešno novo leto.«  S. K.

Prvenstvo Rokce 2022 za ženske – drugo mesto je osvojila Irena Borovnica, tretje mesto Anita Šmajd 
(obe ŠD Rokce). / Foto: arhiv društva

Britof odprto : 
9–12 h in 14–18 h, sob. 8–12 h

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

Želimo vam  
lep in miren Božič  
ter srečno Novo leto.
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Oglasi
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Oglas

Telekom Slovenije

 v Qlandia Kranj

Supernova Qlandia Kranj
Cesta 1. maja 77, Kranj

T: 031 316 000

TOLEA d.o.o., Robova c. 6, Vrhnika. Pooblaščeni prodajalec Telekom Slovenije, d.d.. Možne so napake v tisku. Slike so simbolne.

Telekom Slovenije Qlandia Kranj 

zaščitno
steklo!

Vključuje tudi

montažo!

-20%

FURAJ
SUPR

LIFE PO SVOJE

100 GB

16€
/MESEC

+ VSAK MESEC

ŠE 1 GB

∙ Menjava LCD zaslonov
∙ Menjava baterije

OPRAVLJANJE SERVISNIH STORITEV
GSM APARATOV ZA VSE OPERATERJE

∙ Menjava polnilnih konektorjev
∙ Ostale servisne storitve 


