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Aktualno

V krajevni organizaciji Rdečega križa Britof 
– Orehovlje imamo odbor, v katerem je deset 
članov – prostovoljcev, ki z veseljem pomaga-
mo ljudem, ki se znajdejo v težavah in so po-
trebni pomoči. Prostovoljci pobirajo članarino, 
pridobivajo krvodajalce, v domovih obiskuje-
mo starejše in bolne.

Naša članica Francka Drempetič je 9. januar-
ja imela stoletnico. Tega dne smo jo obiskali, 
ji stisnili roko ter ji zaželeli zdravja. Njeno 
življenje ni bilo lahko, ampak še zmeraj je op-
timistka kljub vsem težavam. Čez leto jo več-
krat obiščemo in zmeraj nas sprejme z dobro 
voljo. V Domu starejših občanov Preddvor je 
zadovoljna.

Naše zelo pomembno delo je krvodajalstvo. 
Poverjenice pri pobiranju članarine tudi prido-
bivajo krvodajalce in v letu 2012 imamo pribli-
žno 65 krvodajalcev. Vsi so dobro pripravljeni 
na to, da svojo kri podarijo, saj je to najpo-
membnejša humanitarna dejavnost. S krvjo kr-
vodajalci pomagajo ob nesrečah, bolezni vseh 
vrst in zavedamo se lahko vsi, da jo lahko tudi 
mi potrebujemo v primeru, da hudo zbolimo ali 
se ponesrečimo. Letos so ob podelitvi priznanj 
krvodajalcem in prostovoljcem tudi naši člani 
dobili priznanja, in sicer: Ivan Lebar za 35-krat 
darovano kri, Franc Burgar za 25-krat darova-
no kri in Marija Huber za 25-krat darovano kri. 
Milka Bogataj je dobila priznanje zlati znak 
RKS in Mira Čimžar srebrni znak RKS – obe 
za dolgoletno delo prostovoljk.

Za socialno ogrožene družine imamo seznam 
na Območnem združenju Rdečega križa Kranj 
in tisti, ki so v stiski, dobijo pakete, za kar se 
Območnemu združenju Rdečega križa Kranj v 
njihovem imenu zahvaljujemo za pomoč.

Naš odbor se je odločil, da pomagamo ljudem 
v stiski in to v hudi vodni ujmi na štajerskem 
območju. Bili smo med prvimi, ki smo se pri-
pravili na navedeno pomoč. 14. novembra smo 
s tovornjakom odpeljali dve toni in pol pomoči, 
in sicer prehrano, zimske obleke in obutve, po-
steljnino, jogije, posteljo in še vrsto drugih stva-
ri, ki so jih z veseljem sprejeli. Material smo 
odpeljali v zaklonišča Spodnji Duplek, Dogoše 
in Maribor – Center, vse za Rdeči križ v teh kra-
jih. Njihovo prvo vprašanje je bilo, ali imamo 
prehrano. Naš šofer Jože Roblek je z veseljem 
iz tovornjaka oddal prehrano ter vse drugo, kar 
so potrebovali v prvem zaklonišču. V drugem 
zaklonišču Dogoše je bilo isto, posebno pa so se 
razveselili zimskih oblek in obutve. V tretjem 
zaklonišču smo oddali vse, kar smo še imeli. 

Zahvaljujemo se družini Pičman za krompir, 
česen in zaseko, Ivici Arvaj za mesne izdelke in 
bunde, Branetu Jelarju za moko, Gregu Zupanu 
Kranj za krompir in Vinku Razboršku za krom-
pir in čebulo. Čez dva dni je naš član Brane Jelar 
v navedena zaklonišča poslal še 1260 kg moke. 
Veseli smo, da ste razumeli in pripravili toliko 
stvari, ki so jih potrebovali. Hvala vsem, ki ste 
sodelovali pri tem.

V letu 2012 smo dvakrat organizirali meritve 
krvnega tlaka, holesterola in sladkorja v krvi. 
Na obeh merjenjih smo imeli 91 članov KO Rde-
čega križa Britof – Orehovlje. Glede na to smo se 
odločili, da bomo meritve še naprej organizira-
li. Letos smo se na odd ih poslali težko invalidko, 
ki je z velikim veseljem odšla na Debeli Rtič. 
Preko Območnega združenja Rdečega križa 
Kranj smo poslali na oddih tudi starejšo osebo, 
ki je prav tako bila na Debelem Rtiču.

Tudi letos bomo pripravili srečanje starejših 
nad 80 let. Pri tem srečanju smo v sodelovanju 
z otroki Osnovne šole Predoslje. Otroci nam 
popestrijo nastope ter vse navzoče razveselijo. 

Naš odbor se zahvaljuje vsem krajankam in 
krajanom, mladim gasilcem iz Britofa in Ore-
hovelj za pomoč pri nakladanju tovornjaka, 
Prostovoljnemu gasilskemu društvu za oddajo 
prostorov v uporabi ter šoferju tovornjaka, ki je 
imel veliko dela pri razkladanju materiala. Na 
koncu pa hvala vsem članom odbora in tistim, 
ki so sami pristopili k delu. 

Vsem krajankam in krajanom Britofa in 
Orehovelj želim vesel in miren božič ter v 
novem letu 2013 veliko zdravja, sreče in ra-
zumevanja.

Metka Žibert, predsednica KO Rdečega 
križa Britof – Orehovlje

Pomagali tudi prizadetim v poplavah
Prostovoljci v odboru Krajevne organizacije Rdečega križa Britof – Orehovlje pomagamo ljudem, 

ki so potrebni pomoči ali so v veliki stiski.

Metka Žibert

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

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

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

Iz da ja telj: Gorenjski glas, d. o. o., Ble i we i so va ce sta 4, Kranj;  
pri pra va za tisk: Go renj ski glas; tisk: Ti skar na Radovljica d. o. 
o.; di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je. 
Vaška ragla, šte vil ka 1, je pri lo ga 98. šte vil ke Go renj ske ga  
gla sa, ki je iz šla 7. decembra 2012. Na kla da je 650 iz vo dov. Prej-
me jo jo vsa go spo dinj stva v kra jev ni skup no sti Britof-Orehovlje. 

Naslovnica: foto Tina Dokl

VAŠKA RAGLA Spoštovane sovaščanke in sovaščani
December, čas je pričakovanja in luči. Naj se prižge tudi lučka v vaših srcih.
Tiho brez bliska in groma, z mirom, srečno in z ljubeznijo, brez tesnobe 
in stiske v veselju in hrepenenju!
Želimo vam srečno, zdravo in na vseh poteh uspešno novo leto 2013!

 Prižiganje lučk
 Sovaščanke in sovaščane vljudno vabimo, 
 da se nam pridružijo pri tradicionalnem prižiganju lučk 
 na novoletni smreki.

 Prižig novoletnih lučk bo 14. decembra ob 17. uri 
 pred gasilskim domom v Britofu.

 Po prižigu bo sledila pogostitev s toplimi napitki in 
 sladkimi dobrotami.

 Vabljeni!
 Svetniki KS Britof – Orehovlje
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»Postopki pridobivanja dovoljenj v državi po-
tekajo prepočasi, leto in pol je trajalo, da smo 
sploh lahko začeli graditi pločnik proti naselju 
Voge. Zgrajen je do faze, da je varnost pešcev 
v cestnem prometu bistveno varnejša. Upam, 
da bomo v najkrajšem možnem času projekt 
pripeljali do konca, da se bosta postavila tudi 
javna razsvetljava in zvočni zid. Rad bi se za-
hvalil gospe Ažmanovi, da nam je za pločnik 
brezplačno odstopila del svojega zemljišča,« je 
povedal predsednik Sveta Krajevne skupnosti 
(KS) Britof – Orehovlje Franc Globočnik. Za 
večjo varnost otrok so postavili zaščitno ograjo 
ob kanjonu Kokre proti naselju Voge, razsvetli-
li dve ulici, uredili zelenico v Britofu.

Slaba novica je, da je KS Britof – Orehovlje iz-
padla iz programa Gorki, predsednik Sveta KS 
je opozoril: »Glede na trenutno stanje programa 
Gorki sem nasploh zelo skeptičen do izgradnje 
kanalizacije v prihodnjih letih v naši krajevni sku-
pnosti, kjer je še ni, večinoma v starem delu Brito-
fa.« Do problemov prihaja tudi zaradi prekopava-
nja vaških cest, je še dodal: »Glede na to, da še ni 
zaključena izgradnja kanalizacijskega omrežja, 
smo na Svetu KS Britof – Orehovlje sklenili, da 
do nadaljnjega ne bomo dovolili prekopavanj za 
namen plinovoda, telekomunikacijskega omrežja 
… Vsak, ki ima omrežje v koncesiji, vidi samo 
posel. Saj smo za razvoj, vzpostavljanje infra-
strukture, ampak dogaja se, da tam, kjer položijo 
plinovodno omrežje, ne dovolijo več prekopavanj 
v nekajmetrskem pasu. Ja kje bo šla pa potem 
kanalizacija? Dobro bi bilo, da bi se soglasja za 
prekope izdajala na terenu, ne v pisarnah.«

Predsednik Sveta KS Britof – Orehovlje je 
leto 2012 ocenil nekje kot povprečno: ni bilo 
slabo, a niti dobro. »Iz občinskega proračuna 
v krajevno skupnost priteka vse manj denar-
ja,« je izpostavil in kot primer navedel, da so 
sploh lahko obžagali veje v kanjonu Kokre, so 
morali še dodatno poseči v proračun krajevne 
skupnosti. »Otroško igrišče in igrišče za prsto-
met v športnem parku lahko pričakujemo šele 
leta 2014, ker občina za to v prihodnjem letu ne 
more zagotoviti denarja,« je pojasnil. 

Sodelovanje članov Sveta KS Britof – Orehov-
lje je Globočnik ocenil kot dobro, več sodelova-
nja bi pričakoval od Nogometnega kluba Britof 
in Prostovoljnega gasilskega društva Britof. O 
sodelovanju, aktivni vpetosti krajank in kraja-
nov v krajevni skupnosti pa je dejal: »Imeli smo 
uradne ure, v treh mesecih ni bilo odziva, tako 
da smo jih opustili. Če se pojavijo problemi, 
krajani pridejo več ali manj do mene osebno. 
Zelo težko pa ustrežem vsem glede na slabo fi-
nančno situacijo nasploh.«

Suzana P. Kovačič

www.vomberger.com

VOZEN 
Z IZPITOM ”B”

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

Ni bilo slabo, a niti dobro leto
Letošnja novost sta zaščitna ograja ob kanjonu Kokre in pločnik proti Vogam. Slaba novica je, da se gradnja 

kanalizacijskega omrežja, kjer je še ni, odmika …

Franc Globočnik / Foto: Tina Dokl

Pločnik proti Vogam zagotavlja večjo varnost udeležencev v cestnem prometu. / Foto: Tina Dokl

Nova zaščitna ograja / Foto: Tina Dokl

»Krajanke in krajane vabim na prižiganje 
lučk na novoletni jelki, ki jo je družina 
Perhavec podarila skupnosti v prazničnem 
decembru. Prižiganje bo v petek,  
14. decembra, ob 17. uri pred gasilskim 
domom v Britofu. Vsem krajankam in 
krajanom želim vesele božične praznike in 
srečno v letu 2013.«
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Svet KS Britof – Orehovlje

Martina Prusnik:  
Vloga KS je vzdrževanje obstoječe 

vaške infrastrukture 
V dveh letih članstva v svetniški skupini KS 

Britof – Orehovlje je napredek znaten.
V tem času se je predvsem veliko vlagalo v 

novo obcestno infrastrukturo in vzdrževanje že 
obstoječih infrastruktur. Bolj odmeven projekt 
je razsvetlitev temnih ulic, ki so včasih bile v 
Britofu. Razsvetljene so Veselova ulica, Zavr-
lova ulica. Prav tako se je na novo položil asfalt 
v zadnji ulici v zgornjem Britofu s spremljajočo 
razsvetljavo. 

V lanski Vaški ragli je bilo s strani vaščana 
izpostavljeno vprašanje, kdaj bo ograja nad ka-
njonom Kokre. Glede na skeptičen odgovor s 
strani našega predsednika, lahko sedaj s pono-
som zatrdim, da je projekt, glede na omejeno 

finančno stanje, stekel dobro in ograja je stala 
v mesecu maju. 

Najzahtevnejši in izredno dolg projekt je ploč-
nik med semaforiziranim križiščem in Voga-
mi, ki zagotavlja varno pot za vse prebivalce 
Vog do avtobusne postaje, pekarne, trgovine. 
Z realizacijo projekta smo začeli lansko jesen, 
vendar je iz meseca v mesec prihajalo do raznih 
zapletov. Na veliko veselje pa sem bila v tem 
tednu deležna telefonskega klica, da je projekt 
končno stekel in da so dela v polnem teku. 

Sama bi rada izpostavila, da je skupina sve-
tnikov izredno disciplinirana in zavzeta za delo 
predvsem s svojimi predlogi, in aktivnostmi v 
KS Britof – Orehovlje, kar navsezadnje kaže 
tudi statistika.

Svetniki smo v dveh letih mandata zasedali 
vsega skupaj enaindvajsetkrat, kar pomeni, da 
smo imeli seje povprečno enkrat na mesec z iz-

jemo poletnih počitnic, ko imamo zadnjo sejo 
pred počitnicami v mesecu juniju in potem spet 
v mesecu septembru. Na sejah smo vedno imeli 
večino, saj pri neupravičenih ali upravičenih 
odsotnostih ne izstopamo. 

Naše seje potekajo v prijetno živahnem vzduš-
ju, saj je predlogov, idej in drugih komentarjev 
na pretek. Vsi, ki ste željni, da bi se nam pridru-
žili na seji s svojimi vprašanji in predlogi, me 
lahko kontaktirate na martina.prusnik@gmail.
com in povprašate, kdaj je naslednje zasedanje 
in se nam pridružite.

Svetniki na sejah obravnavamo tekočo proble-
matiko, izredne dogodke, dogodke po planu in 
dogajanje v Svetu krajevnih skupnosti. Večino 
zasedanj nas naš predsednik g. Globočnik ob-
vešča o pozitivnih sklepih, ki so dobri za našo 
skupnost. Včasih mogoče kakšna stvar potrebu-
je daljši čas za realizacijo, vendar z njegovo trdno 
voljo nam je uspelo marsikaj nemogočega.

Svetniška skupina KS Britof – Orehovlje de-
luje homogeno in sklepčno, kar se odraža na 
rezultatih in realiziranih projektih. Vloga KS 
je vzdrževanje obstoječe vaške infrastrukture, 
ki je pomembna na dolgi rok, in odpravljanje vr-
zeli, ki so nastale ali pa še niso bile zapolnjene. 
Biti svetnik v KS meni osebno pomeni zaupa-
nje, ki mi je bilo izkazano s strani sokrajanov. 

Ivan Marn: Kdaj bo krožišče
Lahko smo zadovoljni s tem, kar nam je čla-

nom Sveta KS uspelo v dveh letih, tudi predse-
dnik KS Franc Globočnik je zelo aktiven. Se-
veda je veliko še za postoriti in upam, da nam 
bo občina z županom na čelu prisluhnila. Čas 
bi bil že, da bi se v križišču proti Šenčurju in 
Preddvoru uredilo krožišče zaradi večje pro-
metne varnosti; večkrat so že delali meritve. 
Tudi obstoječe semaforizirano križišče je pa 
preobremenjeno. Glede izgradnje kanalizacij-
skega omrežja krajevne skupnosti nismo enako 
obravnavane. Bi pa položil na vest vseh, da ne 
mečete odpadkov v naravo, da so za to name-
njena urejena odlagališča. 

Nujna obnova ceste skozi Orehovlje
Člani Sveta Krajevne skupnosti Britof – Orehovlje so na polovici svojega mandata. Povedali so, ali so jim 

uspeli zastavljeni cilji in kakšni so še načrti.

Martina Prusnik Ivan Marn / Foto: Tina Dokl Rok Sajovic / Foto: Tina Dokl

BODYTEHNIKA 
inteligenten sistem vadbe

Č

skupinski | semiindividualni|individualni 
treningi prilagojeni rekreativcem | 
osebam z mišično sklepnimi bolečinami 
in poškodbami | vrhunskim športnikom | 
BODY JUNIOR - Mala akademija aktivnega življenja 
za otroke med 5 in 16 let
terapije | testiranja | bio prodaja | rojstnodnevne zabave | 
joga | ...
www.teoael.si | www.facebook.com/teoael | 040/784 131
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Svet KS Britof – Orehovlje

Rok Sajovic: Nujen še en pločnik
Pločnik proti Vogam, ki je končno postavljen, bi moral biti narejen že 

takrat, ko se je začelo graditi v naselju Voge. Nujna je še gradnja pločni-
ka v smeri proti Arvaju za večjo varnost! Želja, predlogov imamo tudi 
v Svetu KS veliko, a so odvisni od razpoložljivih financ. Treba bi bilo 
obnoviti cesto v Orehovljah in dokončati kakšen konec javne razsvetljave 
ter športni objekt. Lahko pa pohvalim dobro sodelovanje članov Sveta 
krajevne skupnosti. 

Vinko Gregorin: Ograje so preblizu cest, problem  
so tudi pasji iztrebki

Letos nam je pod vodstvom predsednika Franca Globočnika in s skro-
mnim krajevnim proračunom uspelo zaključiti kar nekaj projektov. Po-
stavljenih je bilo več prometnih znakov, dodatna javna razsvetljava ter 
ogledala, zgrajena je bila betonska škarpa, kjer so avtomobili ovirali 
prehod prometa po ulici, nad kanjonom reke Kokre je bila na mostu po-
stavljena ograja, asfaltirana je bila tudi ena od ulic. Velikega pomena in 
veliko pridobitev pa predstavlja kabelska povezava z internetom, ki pa 
je ni izvedla naša KS.

Aktualno problematiko predstavljajo stanovalci, ki postavljajo svoje 
ograje preblizu cest ter ovirajo prost prehod avtomobilov. S polaganjem 
kamenja, zasaditvijo visokih cipres in drugih mej ovirajo izvoz iz stran-
skih ulic na glavno ulico. Predlagam, da se organizira kontrola ter se 
kršiteljem izdajo Odloki, saj le-ti s svojimi dejanji ovirajo in zmanjšujejo 
varnost na cestah.

Prav tako opozarjam, da se lastniki psov ne zavedajo svoje odgovorno-
sti do čiščenja pasjih iztrebkov. Predlagam, da se o tej temi pogovorimo 
in poskušamo najti ustrezno rešitev.

Velik problem predstavlja tudi cesta v Orehovljah, saj je asfalt zelo 
dotrajan in potrebuje čimprejšnjo preplastitev. Cesto sem si pred dnevi 
tudi sam ogledal in se prepričal o nujnost popravila.

V letu 2013 bomo glede na proračun nadaljevali s postavitvijo javne 
razsvetljave in drugih potreb v javno dobro, ki se bodo pokazale kot 
nujno potrebne. Lahko pa rečem, da sem pričakoval več sodelovanja in 
odzivnosti s strani vodstva MO Kranj.

Rudi Sedlar: Nujna prenova ceste skozi Orehovlje
Že v začetku mandata smo vedeli, da bo treba dati zelo veliko energije 

in dela, ki smo si ga zastavili. V začetku mandata sem v Vaški ragli po-
vedal, da v teh težkih časih brez pomoči občine krajevna skupnost ne bo 
imela veliko uspeha. Borimo se za vsak evro, ki ga dobimo od občine, in 
pohvala gre predsedniku Francu Globočniku za njegovo vztrajnost, ko 
hodi na občino, trka od vrat do vrat za čim več sredstev za KS. Z našim 
delom v preteklosti sem kar zadovoljen, naredilo se je veliko, res pa me 
bode v oči cesta v Orehovljah, ki je v zelo slabem stanju, vendar pa kljub 
našim prošnjam na občini s projektom ne začnejo. Rak rana krajevne sku-
pnosti je kanalizacija, žal še nismo na vrsti krajani Britofa in Orehovelj, 
čeprav redno plačujemo kanalščino. Občina bi se morala bolj zavzeti za 
enakomeren razvoj krajevnih skupnosti.

Pohvalil bi vse člane upravnega odbora, ki posvečajo veliko truda, časa 
in energije temu, da bi se v KS naredilo čim več. 

Albin Masten: Otroško igrišče v športni park
V preteklosti sem bil že v več odborih krajevne skupnosti, pri gasilcih 

… Za sedanji mandat sem se odločil prav zaradi mojih izkušenj. Za javno 
razsvetljavo krajevna skupnost lepo skrbi, za kanalizacijo ne more, ker za 
to nima pristojnosti, ampak ima pristojnost občina. Treba bo še dokončati 
športni park in otroško igrišče, ki je zdaj ob cesti ob gasilskem domu, 
preseliti v športni park. Škoda, ker se novoletna dekoracija po občinskih 
cestah konča konec Primskovega in ne seže v Britof. Lahko pa rečem, 
da se ekonomska kriza pozna na vsakem koraku, a vsaj ljudje bi se lahko 
bolj povezali med seboj; krajani so premalo zainteresirani, premalo je 
povezanosti med starim delom KS in novim naseljem v Vogah.

Suzana P. Kovačič
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Društva
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Letos več intervencij
Glavna skrb Prostovoljnega gasilskega društva Britof je izobraževanje, letos pa so imeli  

tudi več intervencij v primerjavi s preteklimi leti.

se je udeležila tudi mednarodnega tekmovanja 
Fire combat na Reki.

V voznem parku ima PGD tri avtomobile; av-
tocisterno, vozilo za prevoz moštva ter kombi-
niramo vozilo za prevoz moštva in intervencije. 
»Ob gasilskem domu smo na parkirišču uredili 
odvodnjavanje in postavili montažno ograjo, 
za asfaltiranje pa je zmanjkalo finančnih sred-
stev. Nasploh lahko rečem, da smo vedno bolj 
odvisni od dobre volje in pomoči sokrajanov, 
saj nam lokalna skupnost namenja vse manj 
denarja. Na srečo smo imeli vedno dober stik 
z ljudmi, brez tega ne vem, kako bi …,« je pou-
daril poveljnik. 

V prazničnem decembru so lani skupaj s 
krajevno skupnostjo povabili na obisk dedka 
Mraza, dobrega moža pa nameravajo povabiti 
tudi v prihodnjih dneh do konca leta. Kot je 
tudi že v navadi, bodo članice in člani PGD 
Britof med krajane prinesli gasilski koledar. 
Prihodnje leto bo za PGD Britof volilno leto. 

Suzana P. Kovačič

Operativni gasilci na Triglavu / Foto: arhiv PGD BritofVzdržljivostna preizkušnja Oviratlon na Pokljuki / Foto: arhiv PGD Britof

Rudi Gomboc / Foto: Tina Dokl

V Prostovoljnem gasilskem društvu (PGD) 
Britof je več kot sto članov, od tega je petin-
dvajset popolnoma opremljenih gasilcev za 
intervencije. Samo letos so pridobili štiri nove 
gasilce operativce, ki so opravili tečaj na Golni-
ku. V svojih vrstah imajo tudi štiri poklicne ga-
silce. Letos se jim je pridružilo tudi nekaj novih 
članic, ki jih je v ekipo povezala prostovoljna 
gasilka Nika Uranjek.

Kot je poudaril poveljnik PGD Britof Rudi 
Gomboc, je glavna skrb društva izobraževa-
nje, pa tudi skrb za ustrezno zaščitno opremo 
gasilcev, ki jo kupijo deloma z lastnimi sred-
stvi, nekaj denarja za ta namen dobijo tudi od 
Gasilske zveze Mestne občine Kranj. »Letos 
smo imeli zelo veliko intervencij, ena se je žal 

končala s smrtnim izidom. Klicali so nas na 
intervencije tudi na lokacije zunaj naše kra-
jevne skupnosti, kar nekaj je bilo požarov, 
vetrolovov, pomagali smo tudi pri odpravah 
posledic poplav na Štajerskem,« je povedal 
Gomboc.

PGD Britof se je udeležilo tekmovanja voz-
nikov v Preddvoru, njihove članice in člani so 
lepo zastopali društvo. Konec maja je PGD Bri-
tof že tradicionalno organiziralo Fire combat, 
eno najtežjih gasilskih tekmovanj in ga name-
ravajo organizirati tudi prihodnje leto. »Letos 
smo ga organizirali v Šenčurju, v Sloveniji pa 
je bilo v celem letu devet takih tekmovanj,« je 
pojasnil Rudi Gomboc, ki je tudi vodja tekmo-
vanja Fire combat Slovenija. Ekipa PGD Britof 
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Društvo upokojencev (DU) Predoslje bo pri-
hodnje leto praznovalo jubilej, šestdesetletni-
co. Trenutno imajo 540 članov, tudi iz Krajevne 
skupnosti Britof –Orehovlje. »Veliko pozorno-
sti namenjamo našim starejšim članicam in 
članom, letos smo obiskali stoletnico Francko 
Drempetič, štiri devetdesetletnice in šestnajst 
osemdesetletnikov. Pišemo jim za rojstni dan, 
jih obdarimo ob osebnem prazniku, sicer skro-
mno, a od srca. S poverjenicami z njimi rade 
izmenjamo lepo besedo,« je povedala predse-
dnica DU Predoslje Elica Šipec. 

Pri društvu uspešno delujejo številne športne 
sekcije, članice in člani lahko izberejo plava-
nje, šah, bowling in kegljanje, razgibavanje pod 
vodstvom fizioterapevtke, zelo močna po šte-
vilu udeležencev je Sekcija za kolesarjenje in 
pohodništvo. »Spomladi so organizirali čistil-
no akcijo Očistimo naš kraj, zbrali so več trak-
torskih prikolic odpadkov. Velikokrat se tudi 
družijo na raznih praznovanjih,« je o kolesarjih 
in pohodnikih dejala Elica Šipec. V Sekcijah za 
namizni tenis in balinanje so letos dosegli nekaj 
lepih uspehov na pokrajinskih in državnih tek-
movanjih. Na Gorenjskem prvenstvu je ženska 
ekipa balinark dosegla 5. do 8. mesto, moška 
ekipa pa 8. do 16. mesto. V namiznem tenisu 
so tekmovalci posamično posegli po drugem in 
petem mestu, v dvojicah pa po tretjem mestu. 
»Naši športniki so darovali petsto evrov za od-
pravo posledic jesenskih poplav,« je poudarila 
predsednica DU Predoslje. 

S kulturno dejavnostjo popestrijo marsikate-
ro društveno ali drugo prireditev oziroma do-
godek, dejavna je tudi Sekcija ročnih del. »Čez 

leto smo imeli tudi deset zelo dobro obiskanih 
izletov, vsakega se v povprečju udeleži po 50 
udeležencev, bili smo tudi na dveh dopustih na 
slapovih Krke in v Rogoznici. 12. decembra si 
bomo ogledali predpraznični Beljak in Celo-
vec,« je še dejala Elica Šipec. 

Člani društva so se udeležili medgeneracij-
skega računalniškega opismenjevanja Simbi-
oz@. DU Predoslje je vključeno v Zvezo dru-
štev upokojencev Slovenije in v Pokrajinsko 
zvezo društev upokojencev Gorenjske. Kot je 
še poudarila predsednica DU Predoslje, dobro 
sodelujejo tudi s KS Britof Orehovlje in KS 
Predoslje in vsemi društvi v njih ter ostalimi 
društvi upokojencev v okolici. S. K.

Društva

Elica Šipec / Foto: Tina Dokl

»Naša srečanja so eno samo veselje«
Skrb za starejše članice in člane društva je na prvem mestu delovanja Društva upokojencev Predoslje,  

je poudarila predsednica društva Elica Šipec. Zelo veliko dajo tudi na rek »zdrav duh v zdravem telesu«, ki ga 
upoštevajo v številnih športnih dejavnostih.

Francka Drempetič je januarja praznovala stoti rojstni dan, na sliki v krogu družine. Foto: Tina Dokl
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Za zmanjšanje onesnaženja zabojnika 
za biološke odpadke ponu-
jamo biorazgradljive 
vreče prostornine 
120 in 240 litrov. 

Cena 120-litrske vreče (primer-
ne za 80- in 120-litrske zaboj-
nike) je 0,90 evra. Cena 240- 
litrske vreče (primerne za 240- 
litrske zabojnike) pa 1,10 evra. 
Vreče niso namenjene odlaganju 
bioloških odpadkov poleg zaboj-
nikov, pač pa zaščiti notranjosti 
zabojnika. 

Odlaganje bioloških odpadkov 
v navadnih plastičnih vrečkah je 
prepovedano!

Pri odlaganju bioloških odpadkov v zabojnike za 
biološke odpadke moramo paziti, da jih nikoli ne 
odložimo v plastični vrečki. S tem namreč onemogočimo 
nadaljnjo predelavo odpadkov. Uporabiti moramo 
vrečke iz biološko razgradljivih materialov. Biološke 
odpadke lahko odložimo tudi zavite v časopisni papir 
ali v papirnati vrečki.
Odsvetujemo neposredno odlaganje bioloških odpad-
kov v zabojnike za biološke odpadke. V času nizkih 
temperatur, ti odpadki zmrznejo in se sprimejo z 
zaboj nikom, kar posledično predstavlja velike težave 
pri praznjenju. V poletnih mesecih pa z neposrednim 
odlaganjem bioloških odpadkov bolj onesnažimo 
zabojnik in ustvarimo pogoje za pojav smradu in 
črvov.

Dodatno nudimo tudi izdelke za 
lažje ločevanje odpadkov: 
- paket biorazgradljivih  
vrečk (25 vrečk prostornine 
7 litrov) po ceni 2 evra
Z uporabo manjših biorazgradljivih 
vrečk je zbiranje bioloških odpad-
kov bolj higienično, posoda, v kateri 
zbirate biološke odpadke v gospo-

dinjstvu, ostane čista in brez neprijet-
nih vonjav. In kar je najpomembneje: tako 
odloženi biološki odpadki se bodo lahko 

predelali. 
- manjšo posodo s pokrovom  

za zbiranje bioloških odpadkov po 
ceni 2 evra

Posoda je primerna za postavitev pod korito v kuhinji. 
- zložljivo ali fiksno stiskalnico za plastenke 
in pločevinke po ceni 6 oz. 10 evrov
S pomočjo stiskalnice boste zmanjšali volumen 
embalaže pred odlaganjem in s tem prihranili na pro-
storu v zabojniku za odpadno embalažo. Cena zložljive 
ročne stiskalnice znaša 6 evrov, cena fiksne ročne 
stiskalnice pa 10 evrov.
- hišni kompostnik Organko – set dveh posod 
in kg Biogena po ceni 48 evrov
V hišnem kompostniku s pomočjo naravnega posipa 
lahko proizvedete bogato gnojilo za rastline, učinkovito 
čistilo za odtoke in osnovo za pripravo prvovrstnega 
komposta. 
Izdelke lahko kupite na sedežu našega podjetja na Uli-
ci Mirka Vadnova 1 v Kranju, in sicer ob ponedeljkih, 
torkih in četrtkih med 8. in 14. uro, sredah med 8. in 17. 
uro in petkih med 8. in 12. uro. 

Želite preprečiti onesnaženje zabojnika  
za biološke odpadke?



 

 Čisto je lepo.

Odvoz kosovnih odpadkov boste tudi v letu 2013 
lahko naročili z dopisnicami. Vsako gospodinjstvo  
bo prejelo dve dopisnici, vsaka za brezplačen 
odvoz kosovnih odpadkov do količine enega 
kubičnega metra.
Ko boste imeli kosovne odpadke, izpolnite dopisnico  
in jo vrnite po pošti oziroma prinesite na sedež podjet
ja. Poklicali vas bomo najkasneje v roku treh tednov. 
Skupaj z vami se bomo dogovorili za dan 
odvoza. 
Odpadke boste na dogovorjeni dan pripravili na 
dostopno odjemno mesto, poleg vaših zabojnikov za 
odpadke. 
Bodite odgovorni, poskrbite za urejeno ter 
čisto okolje in izkoristite omenjeno možnost 
odvoza kosovnih odpadkov. 

Drugačno odlaganje kosovnih odpadkov poleg zaboj
nikov je prepovedano, zato ste za tako ravnanje 
lahko tudi kaznovani.

Z dopisnico naročite brezplačen odvoz  
kosovnih odpadkov
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Moje počitnice
To leto sem bil med počitnicami na morju. 

Tam sem se z Ronjo potapljal, igral z obročem 
in metal blazine. Šli smo na bližnji otok. Tam 
smo se sprehajali in čez čas smo šli pogledat še 
drug otok. Bilo je veliko galebov, skal in mor-
skih ježkov. Ko smo se vračali nazaj, smo videli 
podgano. Na koncu smo šli še v Medolin.

Jakob Čeferin, 3. a

Naša učilnica
V naši učilnici pišemo, beremo, računamo in 

se tudi igramo. V njej so mize, stoli, tabla, oma-
re, police in učiteljičina miza. Nad tablo visi 
abeceda. Učilnica je namenjena nam, učencem 
in učiteljici.                 Neža Strojan Šporar, 3. a

Moja najljubša igrača
Moja najljubša igrača je veveriček iz risanke 

Ledena doba po imenu Praskež. Velik je pri-
bližno pol metra, je rjave barve, podolgovate 
oblike in z enim očesom gleda dol, z drugim pa 
gor. Z njim se igram na več načinov, a najraje 
pa tako, da z mano sestavlja Lego kocke. Naj-
večkrat se igram v svoji sobi z bratcem Tinom 
Lanom. Dobil sem ga približno pred dvema 
letoma. Nikoli ga ne bi zamenjal za katerokoli 
drugo igračo in tudi nikoli se še ni poškodoval. 

Žan Luka Pesko, 3. A

Papagaj
Naš papagaj je hišni ljubljenček. Na telesu ima 

perje zelene barve proti koncu repa pa ima tudi 
malo črnega perja. Ima zakrivljen kljun in krem-

peljčke. V kletki hodi ali skaklja po dveh nogah. 
Hrani se s posebno kupljeno hrano za papagaje. 
Premika se po dveh nogah in leti. Papagaj je moja 
najljubša žival zato, ker jo imamo doma.                                       

Nika Zavašnik, 3. a

Naravoslovni tabor  
v Medvedjem Brdu

V sredo smo šli na kmetijo. Videli smo zajce 
in velike pujse. Potem smo šli v učilnico z žival-
mi, kjer sem imela v rokah skakača. Zvečer smo 
šli v gozd. Videli smo eno žabo in tri močerade. 
Potem smo šli nazaj v dom Medved. V četrtek 
smo bili pri žagi, tam sem videla, kako režejo 
les. Iz lesa pridelajo lesene palete. Popoldan smo 
šli ponovno v učilnico z živalmi. V petek smo šli 
na sprehod v gozd, plezali smo po plezalni steni 
in streljali z lokom. Po kosilu smo se vsi veseli in 
zelo utrujeni odpeljali domov. Tia Vončina, 3. a

Moja najljubša igrača
Moja najljubša igrača je zajček. Velik je pri-

bližno štirideset centimetrov. Ima belo dlako, 
ki pušča sledi. Ko sem ga pral, je bil težak pet-
najst kilogramov. In ko sem ga dobil, sem ga sli-
kal in mu dal osebni dokument. Na Medvedjem 
Brdu smo si ga podajali čez pograd in se ni nič 
poškodoval.                    Gaber Avsec, 3. razred

Moji najljubši igrači je ime Piki. Velik je pri-
bližno 30 centimetrov. Je bele barve s črnimi pi-
kami, je pes dalmatinec. Dobila sem ga za drugi 
rojstni dan. Zdaj se ne morem igrati več z njim, 
ker ga je prevzela moja sestra Izza. Velikokrat 
gre z mano na tabor.  Pika Pauletić, 3. razred

Moji igrači je ime Bučko. Velik je približno 
30 centimetrov. Je belo rjavkaste barve. Dobil 
sem ga pri dveh letih. Igrala sva se lovim te. Jaz 
ga mečem v zrak in lovim. To se igrava v sobi. 

Žiga Jenko, 3. razred

Moja najljubša igrača je punčka, ime ji je Li-
zika. Velika je 18 centimetrov. Klobuk je oran-
žen in ima oranžne copatke. Dobila sem jo, ko 
sem se rodila. Vedno se igram in spim z njo. 
Skupaj sva šli v Gardaland.

 Ana Končina, 3. razred

Moji igrači je ime Pika in je levinja. Dlako ima 
različne rjave barve. Velika je 60 centimetrov. 
Dobila sem jo za božično darilo. Vsako noč zaspi 
z mano in se tudi zbudi. Lana Egart, 3. razred

Moja najljubša igrača je kup lego kock. Stare 
so 40 let. So različnih barv. Vsak dan se igram 
z njimi.                    Oskar Florjančič, 3. razred

Ime mu je Ranko. Visok je 40 cm. Ima črne 
oči in smrček. Dobil sem ga, ko sem bil star pol  
leta. Z njim spim in se igram, tako da ga me-
čem v zrak. Z njim sem šel v bolnico. Opisal 
sem zajčka Rankota. Star je 8 let. 

Žak Likar, 3. razred

Moja najljubša žival
Moja najljubša žival je netopir. Netopir je črne 

barve. Je nočna žival. Hrani se z žuželkami. Spi 
obrnjen na glavo.            Jaka Snedic, 3. razred

Moja mačka je domača žival. Ima oranžno 
dlako. Velika je 18 centimetrov. Hrani se z bri-
keti. Moja mačka se rada igra. 

Diana Daser, 3. razred

Moja najljubša žival je kameleon. Je različnih 
barv. Je žuželke. Živi na Madagaskarju, tudi v 
džungli. Pred sovražniki se skrije. 

Juš Mušič, 3. razred

Moja najljubša žival je hrček. Poznamo več 
vrst hrčkov. Opisal bom sibirskega hrčka. Je 
bele barve. Je vsejed. Je nočna žival. Mladičke 
skoti.                                  Lovro Lotrič, 3. razred

Šola

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

IztokPrimožičs.p.
GSM:041629-416

Neža Colja, 4.b Ksenija Korošec, 4. b, 
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Poklicna pot

Pekarna Maček, Zoran Maček s.p. 
Britof 99, 4000 Kranj 

Telefon pekarna: 04/234 14 40 
Fax: 04/234 14 41

Domačini,  
lepo vabljeni  

v našo  
dobro založeno  

prodajalno.

Pridite in se prepričajte!

To je pravo delo zame
Klemen Sedlar z veseljem hodi v službo in se v vlogi poklicnega gasilca vidi tudi v prihodnosti.

Klemen Sedlar je poklicni gasi-
lec pri Gasilsko reševalni službi 
Kranj. Enoti se je pridružil pred 
štirimi leti. »Z gasilstvom sem se 
začel ukvarjati pri šestnajstih letih 
naključno, ker smo morali v šoli 
izbrati interesno dejavnost, sčaso-
ma me je gasilstvo začelo zelo ve-
seliti,« je povedal Klemen Sedlar, 
ki je prve gasilske korake naredil 
pri Prostovoljnem gasilskem druš-
tvu Britof, kjer je dejaven član še 
danes.

Po končani ekonomski šoli je za-
čel spremljati razpise za prosta de-
lovna mesta pri poklicnih gasilcih, 
prijavil se je in dobil je priložnost. 
»V času pripravništva sem imel naj-
prej polletno šolanje na Igu, potem 
še pol leta v poklicni enoti. Sledil je 
končni test,« je povzel Klemen. In 
sledil je gasilski krst s skokom čez 
kožo, podobno kot pri rudarjih, le 
da pri gasilcih še zakurijo. Pri ga-
silskem krstu novemu sodelavcu 
tudi še kakšno ušpičijo …

Klemen Sedlar dela na štiri iz-
mene. »V naši izmeni sem vodja 
skupine, v izmeni nas je enajst. 

Med mojimi specialnostmi naj iz-
postavim vrvno tehniko in oprav-
ljeno prvo stopnjo za potapljača, 
drugo moraš pa tako ali tako zna-
ti,« je dejal. Klemen še pove, da z 

veseljem hodi v službo in da se v 
vlogi poklicnega gasilca vidi tudi 
v prihodnosti. V prostem času naj-
raje kolesari z gorskim kolesom 
ali pa gre v hribe. Poklicni gasilec 

mora imeti kar nekaj poudarjenih 
lastnosti; hrabrost ima Klemen Se-
dlar »preslikano« na vrat kot tatu v 
obliki kitajske pismenke. 

S. K., foto: Tina Dokl

Informacije o naročnini dobite na tel. št.: 04/201 42 41 

Pravi Gorenjci beremo

Dodatna prednost za naročnike 
Gorenjskega glasa

Jutranja dostava  
do 7. ure

Ob poplavi dnevno-informativnih novic se dvakrat 
tedensko sprostite ob prijetnem branju novic z  
Gorenjske že ob prvi jutranji kavi.
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Zanimivosti

Spoštovani sokrajani!
Današnji čas, ki je pahnil veliko ljudi v stisko, je še posebej neprizanesljiv do mladih in otrok, saj jim jemlje 

tisto, kar je zanje najpomembnejše: upanje v boljšo prihodnost. 

S svojim ravnanjem jim bodimo zgled in jim 
pokažimo, da je s sodelovanjem in solidar-
nostjo mogoče premagati še tako težke čase. 
Stopimo skupaj in prispevajmo za njihov boljši 
jutri!

Da bi olajšali zbiranje sredstev pomoči in 
upravljanje z njimi, v okviru šole že vrsto let 
deluje šolski sklad. Njegova glavna skrb je, da 
se zbrana sredstva porabijo pravično in za dob-
robit mladih šolarjev. 

Šolski sklad pridobiva sredstva preko pro sto-
voljnih prispevkov staršev in zaposlenih na OŠ 
Predoslje, prostovoljnih prispevkov občanov, 
zbiralnih akcij učencev, v katere so povabljeni 
tudi občani, organiziranja dobrodelnih prire-
ditev, donacij, zapuščin ali drugih virov.

Poslanstvo šolskega sklada je, da pomaga 
socialno šibkim učencem, pomaga staršem pri 
plačilu šolske prehrane, sodeluje pri nakupu 
opreme in učil, s katerimi se zvišuje standard 
pouka, omogoča nagrajevanje učencev, ki so se 
izkazali s svojim delom in trudom ter pomaga 
pri financiranju dodatnih dejavnosti nadarje-
nim učencem.

S sredstvi bo razpolagal upravni odbor šol-
skega sklada, ki bo skrbel za načrtno in gospo-
darno rabo namensko zbranih sredstev. Člani 
upravnega odbora, ki ga je izmed staršev in 
delavcev šole imenoval Svet zavoda, so:

–  Uroš Bohinc, predstavnik staršev, predse-
dnik,

–  Niko Zelnik, predstavnik staršev, namestnik 
predsednika,

– Alenka Kotar, predstavnica staršev
– Brigita Kopač Tišler, predstavnica staršev
– Mojca Dolenc, učiteljica
– Sandra Jušić, učiteljica
– Saša Pesrl, socialna delavka.

V šolskem letu 2011/12 je šolski sklad v sode-
lovanju z Rotary klubom organiziral dobrodel-
ni koncert z bazarjem, ki je lepo uspel. Celotni 
izkupiček, ki ga je sklad prejel z dobrodelnega 
koncerta, pa tudi od staršev, donatorjev, čistil-
nih akcij … je bil namenjen šolskemu skladu. Z 
zbranimi sredstvi je sklad med drugim:
–  pomagal pri plačilu zimske šole v naravi za 

12 učencev;
–  financiral tabora v CŠOD Medved (astro-

nomske delavnice) in avtobusni prevoz za 
ogled razstave Orinoko, Indijanci tropskega 
gozda za nadarjene učence; 

– omogočil nakup grafične stiskalnice;
–  plačal vstopnino za učence za gledališko 

predstavo Izgubljene sanje;
–  financiral nakup platna za slike ter materiala 

za izdelke, ki so se prodajali na dobrodelnem 
bazarju;

–  plačal izleta pevskemu zboru za celoletno 
delo;

–  plačal potne stroške Društvu Pet za predsta-
vitev dela s psi terapevti;

– pomagal pri plačilu kosila za enega učenca.

Zbiralna akcija odpadnega papirja
Vse starše in občane prosimo, da se tudi letos 

pridružite otrokom pri zbiranju papirja in tako 
pomagate šolskemu skladu, da bo lahko poma-
gal čim več učencem.

Šola bo v letošnjem šolskem letu organizirala 
zbiranje odpadnega papirja in odpadnih kartuš 
ter kaset preko celega šolskega leta, enkrat na 
mesec (zabojnik bo postavljen na parkirišču 
pod šolo, vsak tretji ponedeljek v mesecu). V 
primeru slabega vremena bomo papir zbirali 
pri dežurnem učencu, ker moramo poskrbeti, 
da papir ostane suh. Zbiramo časopisni papir, 
reklamno gradivo, revije,… razen kartona. Pa-
pir povežite ali zlepite s trakom, lahko ga tudi 
zložite v škatle. 

Papir lahko prinesete občani tudi vsak dan, 
saj bo manjši zabojnik ves čas postavljen pri 
dežurnem učencu.

Datumi zbiralnih akcij: 
17. 12. 2012, 21. 1. 2013, 18. 2. 2013, 18. 3. 

2013, 15. 4. 2013, 20. 5 2013, 17. 6. 2013 
Dragi starši, sodelavci, občani, donatorji, 

družba je dolžna dati otrokom najboljše, kar 
premore.

Vabimo Vas, da se nam pridružite!

ŠOLSKI SKLAD
OŠ Predoslje Kranj

Pomoč pri plačilu malice ali kosila potrebujejo tudi družine, ki jim kljub nizkim dohod-
kom, ni odobrena subvencija niti za malico niti za kosilo, saj se pri izračunu, kjer se upošteva 
povprečni mesečni dohodek na osebo, ne upošteva plačilo najemnine ali kredita. Pomoč pri 
plačilu kosila bi potrebovale tudi družine, ki imajo odobreno subvencijo za malico ter bi zaradi 
finančnih razmer in drugih okoliščin potrebovale pomoč. 

Srečanje ob Kodrovem križu
Tradicionalno srečanje ob Kodrovem križu je 

bilo23. junija. Po molitvi rožnega venca je bilo 
še kratko srečanje. S. K.

Nastop Tamburaškega orkestra
Pred novim letom je avstrijska nacionalna ra-

dio televizija ORF posnela nekaj lepih kadrov v 
cerkvi svetega Tomaža skupaj s Tamburaškim 
orkestrom. Tamburaški orkester Folklornega 
društva Kranj bo 26. decembra pripravil tradi-
cionalni predpraznični koncert. Obvestila bodo 
na oglasnih deskah. S. K.

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.

Zabavišče Johanca
Britof 24, 4000 Kranj

Ugodne  
cene

Be
rn

ar
da

 S
tr

ou
ke

n 
s.

p.
, B

rit
of

 2
4,

 K
ra

nj



VAŠKA RAGLA - 13

N
A

R
O

Č
IL

N
IC

A
     Na Gorenjski glas se želim naročiti najmanj za eno leto (cena izvoda je 1,50 EUR). Brezplačno ga bom prejemal 3 mesece, prejel 

bom od 10- do 25-odstotni popust, enkrat mesečno brezplačno objavo malega oglasa, veliko zanimivega branja in darilo.

Ime in priimek:

Naslov:

Poštna številka in kraj:                                                                                                                                 

Tel.:                                                           Podpis:

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

v vrednosti 20 EUR

ali kopalna brisača s  
celodnevno vstopnico 

za Terme Snovik

ali 
palični 

mešalnik 
BOSCH   

Darila za nove naročnike na časopis

Pozdravljene, gore IIII

Prva knjiga je hitro pošla, saj je bila uspešnica. 
Jelena Justin je napisala novo, ki jo jemljem na 
svoje planinske poti še z večjim veseljem, saj mi je
bila prva velikokrat v pomoč. Jelena je odlična 
poznavalka naših gora, prehodila je vse poti, ki jih
opisuje na prijeten način, zato vas njena knjiga 
prijazno vabi v gore.

Marija Volčjak

Jelena Justin

ali knjiga  
Pozdravljene 
gore II

Oglasa

Program prtljažnikov in 
strešnih kovčkov

AVTO MOČNIK, d.o.o., KRANJ, 
Britof 162, 4000 Kranj, 

tel.: 04/281 77 00, fax: 04/281 77 10
Nova vozila NISSAN, MAZDA, FIAT
 nakup brez pologa, kredit do 8 let           leasing do 7 let

Rabljena vozila z garancijo do 24 mesecev
  nakup brez pologa, kredit do 8 let         leasing do 7 let

Storitve za vaš avto:
   rezervni deli za vozila NISSAN, MAZDA, FIAT
 avtomehanična dela
 avtokleparska dela
 avtoličarska dela
 pnevmatike za vse vrste vozil
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Šport, zanimivosti

Množičnost v vseh selekcijah
V letu 2012 smo si v okviru osnovne dejavno-

sti Nogometnega kluba (NK) Britof, podobno 
kot pretekla leta, zastavili visoke tekmovalne 
in vzgojne cilje. Med prve smo znova uvrstili 
uspešno igranje v višjih ligah NZS (U14 , U16, 
U18), s poudarkom na 1. ligi U14 Zahod in go-
renjskih območnih ligah v selekciji članov in 
mlajših selekcijah (U8, U10 in U12), z željo, da 
se članska ekipa uvrsti ligo višje. Med vzgojne 
cilje pa smo uvrstili: vzgojo in zdrav razvoj mla-
dostnikov, prijateljsko druženje, socializacija, 
krepitev medsebojnega sodelovanja, odvrača-
nje od negativnih aktivnosti.

 Potrebno je poudariti vpliv igrišča z umetno 
travo na kakovost dela in boljše pogoje dela tako 
za mlajše selekcije kot tudi za naše aktivne no-
gometašem v I. in II. Slovenski ligi. S tem smo 
doprinesli k izboljšanju pogojev za zdrav način 
življenja mladine v okviru KS Britof in širše.

V letu 2012 lahko izpostavimo … 
… množičnost v vseh selekcijah, saj je v 

vadbo vključenih več kot 170 igralcev, rezul-
tate nad pričakovanji pri U10 in U12 v sezoni 
2011/2012, saj smo ligo zaključili na drugem 
mestu pri U10 in tretjem mestu pri U12, v obeh 
primerih takoj za NK Triglav. To nam daje do-
bre obete za naprej, seveda ob dobrem nadalj-
njem delu z mladimi. Dobri pogoji pa pomenijo 
ustrezna infrastruktura, ustrezne trenerje in 
tudi ustrezno število trenerjev. Dobro je sode-
lovanje z NK Triglav v NOGA - NOgometna 
Gorenjska Akademija, kjer lahko zaključimo, 
da so ekipe vključene v sistem NOGA uspešno 
prestale prvo uradno sezono in kjer smo v orga-
nizacijskem smislu preboleli otroške bolezni.

Izpostavimo lahko tudi obstanek ekipe 
NOGA Britof U14 v 1. SNL U14 – zahod, kar 

je bilo zagotovljeno že pred koncem sezone. 
Uspešno nastopa tudi ekipa NOGA Britof 
U15, sestavljena iz igralcev vhodnih letnikov 
v II. SKL (U16), kjer predvsem razveseljuje, 
da so v drugem delu sezone dosegli večino 
točk.

Za ekipo NOGA Britof U17, prav tako v večini 
sestavljeno iz igralcev vhodnih letnikov, lahko 
rečemo, da je presegla pričakovanja z rezulta-
ti v II. SML (U18), saj je dosegla odlično peto 
mesto, pri čemer je imela ekipa še prvega strelca 
lige Sama Kokalja (število doseženih zadetkov 
33). 

Poseben poudarek gre članski ekipi, saj so 
kljub izpadu v II. Gorenjsko ligo fantje ostali 
skupaj in si znova izborili I. Gorenjsko ligo, za 
kar moraš imeti ne samo nogometno znanje, 
ampak tudi karakter.

 Poleg velike pozornosti nogometnim selek-
cijam in njihovemu tekmovalnemu ritmu je 
pozornost UO NK Britof usmerjena tudi v fi-
nančno vzdržnost poslovanja kluba, zagotoviti 
ustrezne pogoje za delo vseh selekcij NK Britof, 
boljšo organiziranosti kluba, razvoj članstva, 
odgovorno sodelovanje z lokalno skupnostjo. 
Glede na to, da finančna situacija v klubu ni ro-
žnata, smo v letu 2012 z minimalnimi vlaganji 
vzdrževali obstoječo infrastrukturo.

 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 so-
delovanje Krajevni skupnosti Britof Orehovlje, 
OŠ Predoslje in Zavodu za šport Kranj.

Primož Egart, predsednik NK Britof

V vas pride Miklavž 
Petega decembra, ko se začne mračiti, Britof, Orehovlje, Voge obišče sv. Miklavž s spremstvom.  

So v vas prišli tudi parkelnji?
S tradicijo zadnjih osem let nadaljujejo in jo ohranjajo Britofške 

kokte, ki jih vodi Brane Jelar. »Naša želja je bila, da ta star običaj ne 
gre v pozabo, saj smo na Miklavžev večer v veliko domovih v Krajevni 
skupnosti Britof – Orehovlje zelo lepo sprejeti,« je povedal Brane Jelar 
in odgovoril: ja, tudi parkeljni pridejo … »Dva do trije naši člani – vsi 
fantje smo doma iz KS Britof Orehovlje – pri vsaki hiši najprej vprašajo, 
ali lahko pridemo, pri hiši tudi povedo, ali naj vstopi samo sv. Miklavž s 
spremstvom, ali lahko ponagajajo tudi parkeljni. Včasih je bil znak, da 
smemo vstopiti v hišo, prižgana luč pred hišo, danes pa so že večinoma 
senzorske luči in se po tem ne moremo ravnati,« je pojasnil Brane Jelar.

Oblačila so Britofške kokte v zadnjih letih obnovile, imajo osem-
najst kompletov za parkeljne, dva kompleta angelčkov in obleko za 
sv. Miklavža. »Oblačila kupujemo večinoma v Avstriji in Nemčiji, 
kjer imajo za to specializirane trgovine, ki so odprte samo mesec 
dni v letu. Pri nakupu nam finančno pomaga krajevna skupnost. Kar 
dobimo prostovoljnih prispevkov v puščico ob obiskih na Miklavžev 
predvečer, jih podarimo v dobrodelne namene; kam in za koga, kdo 
pomoč najbolj potrebuje, se pogovorimo s predsednico Krajevne or-
ganizacije Rdečega križa Britof Metko Žibert, ki ji zaupamo,« je po-
jasnil Brane Jelar. S. K. Miklavž s spremstvom in tudi parkeljni / Foto: arhiv Britofške kokte



Oglas
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V Dvorjah Vas pričakujemo vsak dan od 7. do 19. ure (sobota od 7. 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        gsm: 031 792 767
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Da bi  šlo leto 2013  
v pozitivno smer, 
ter da bi uživali  
v udobju in kvaliteti
naših pletenin.

Želimo vam lepe  
in miru polne  
božične praznike. 

Ločanka priporoča

28 - L O Č A N K A

Super ideja za darilo!

Naročnino lahko podarite v vrednosti, 
ki jo sami določite. Če se boste odločili za celoletno 
naročnino, vam bomo priznali še kup ugodnosti. 
Za več informacij nas, prosimo, 
pokličite, nam pišite ali se pri nas 
oglasite osebno! 

Podarite nekaj lepega.
Podarite naročnino na Gorenjski glas, 
ki za vas izhaja vsak torek in petek.
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knjiga 
Pozdravljene 
gore II

Pozdravljene, gore II
Jelena Justin

ali darilni bon 
za refleksno

masažo stopal

ali palični 
mešalnik 
BOSCH   

ali

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

Ime in priimek:

Naslov:

Poštna številka in kraj:

Tel.:                                                           Podpis:
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vzglavnik Dremavček

ali

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

darilni bon 
za trgovine TUŠ 

v vrednosti 20 EUR
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