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Svet KS, novice

Kanalizacija, končno!

Brezplačna izposoja knjig,
DVD-jev ...

Franc Globočnik je postal drugi mandat predsednik Sveta krajevne
skupnosti Britof-Orehovlje. Na kratko se je ozrl na minulo delo in razkril
nekaj projektov aktualnega mandata. Kanalizacija bo projekt številka
ena, krajanke in krajane pa že zdaj prosi za strpnost in potrpežljivost v
času gradnje.

Oddelek potujoče knjižnice Britof, ki deluje pod okriljem Mestne knjižnice Kranj,
je odprt vsako sredo od 18. do 19.30 v podstrešnih prostorih gasilskega doma v Britofu. Za krajanke in krajane Krajevne skupnosti Britof-Orehovlje je izposoja knjig
(imajo več kot tri tisoč knjižnih zbirk),
DVD-jev ... brezplačna. Vodja oddelka
potujoče knjižnice Britof je Urša Roblek.

Kontakt s krajankami
in krajani
Člani Sveta Krajevne skupnosti Britof-Orehovlje so za pobude, pohvale in pripombe dosegljivi na elektronskem naslovu ks.britoforehovlje@gmail.com.

Novoletni koncert
v cerkvi sv. Tomaža
V petek, 26. decembra, ob 17. uri bo
Novoletni koncert v podružnični cerkvi
sv. Tomaža v Britofu, na katerega vabijo
članice in člani Tamburaškega orkestra
Folklornega društva Kranj. Tamburaški
orkester ima decembra kar nekaj nastopov, na Miklavžev dan so zaigrali in zapeli na dobrodelnem koncertu Pomagajmo Kristini na Zlatem polju v Kranju. V
nedeljo, 21. decembra, bodo gostje KUD
Visoko na njihovi novoletni prireditvi, v
torek, 23. decembra, pa bodo nastopili v
Osnovni šoli Jakoba Aljaža v Kranju skupaj z otroškim zborom. S. K.

FrancGlobočnik/Foto:MaticZorman
Kar nekaj projektov se pelje iz enega mandata
v drugega, zato tudi Franc Globočnik, ki je bil
predsednik Sveta Krajevne skupnosti BritofOrehovlje (Svet KS) v mandatu 2010–2014 in
ostaja predsednik tudi v naslednjih štirih letih,
ne more čisto mimo tistega, kar je bilo narejenega v zadnjih letih. »Člani Sveta KS smo delali in bomo delali tudi naprej po svojih najboljših
močeh. Res me veseli, da nam je uspelo na novo
preplastiti že dotrajano cesto skozi Orehovlje,

uredili smo tudi zelenico v spodnjem delu Britofa. Javno razsvetljavo smo postavili praktično po vsej krajevni skupnosti; ta manjka le še v
dveh, treh ulicah, vendar zanjo nekateri krajani
vsaj za zdaj niso zainteresirani in če bodo izrazili drugačno voljo, bomo javno razsvetljavo
tudi postavili,« je izpostavil Globočnik, v nadaljevanju pa se dotaknil tudi ureditve športnega
parka v Britofu v celoti, načrt je že pripravljen:
»Izvedbeno je pa takole: na igrišču za prstomet
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V novem letu naj bo vaš korak odmeven,
vaša beseda pogumna,
vaše življenje iskrivo
in polno toplih trenutkov.
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vsem krajankam in krajanom želi
Svet Krajevne skupnosti Britof-Orehovlje

KS BRITOF-OREHOVLJE, BRITOF 316, KRANJ

Izdajatelj: Gorenjski glas, d.o.o., Bleiweisova cesta 4, Kranj;
pripravazatisk:Gorenjskiglas;tisk:TiskarnaRadovljicad.o.o.;
distribucija:PoštaSlovenije.
Vaškaraglajepriloga98.številkeGorenjskegaglasa,kijeizšla
9. decembra 2014. Naklada je 650 izvodov. Prejmejo jo vsa
gospodinjstvavkrajevniskupnostiBritof-Orehovlje.

Vesele božične praznike in
srečno, zdravja polno novo leto 2015

Svet Krajevne skupnosti Britof-Orehovlje
vas tudi prisrčno vabi na prijetno druženje
ob prižiganju lučk na novoletnem drevescu
v petek, 12. decembra, ob 17. uri
pred gasilskim domom v Britofu.

Svet KS

V načrtu je tudi obnova mostu čez Kokro.

Ob ekološkem otoku se ne bi smelo ničesar odlagati, ampak ...

bo treba določene aktivnosti še izvesti, morda
že v letu 2015. Z nogometnim klubom Britof in
občinskim vodstvom se bo treba resno pogovoriti v smeri pridobitve, povečave nogometnega
objekta, ki bo ustrezal zahtevam Nogometne
zveze Slovenije za igranje vsaj tretje slovenske
lige ter prve in druge mladinske lige, kadetov
in generacije U15.«
Sočasno z gradnjo plinovoda so se v zemljo
polagale tudi cevi za elektriko, gradnja je zastala in jo bodo nadaljevali v prihodnjem letu.
Predsednik Sveta KS Britof-Orehovlje je še
pojasnil, da se je že predvidena gradnja kanalizacije iz programa GORKI 1 v prejšnjem
mandatu zavlekla v ta mandat, ker je nekdanja

»Res si želim in upam, da bo novo občinsko
vodstvo znalo prisluhniti potrebam v
krajevnih skupnostih, še posebej v tistih
krajevnih skupnostih, ki smo na periferiji.
Če kdo, potem »mali župani« dobro vemo,
kakšni problemi so, kaj je treba postoriti
in na koga se je treba obrniti v našem
lokalnem okolju. Več dela bi morali dati
domačim obrtnikom in izvajalcem del, tudi
za potrebe občinskih projektov, ne iskati
izven meja občine. S tem v občini ostanejo
delovna mesta, davki, pa še blizu so
obrtniki, če se kaj pokvari oz. reklamira.«

občinska uprava izločila KS Britof-Orehovlje
in dala prednost KS Kokrica. »S tem se nisem
strinjal, vendar so očitno prevladali drugačni
interesi,« je dejal Globočnik.

Nov mandat, novi izzivi
... ali kot je z drugimi besedami dejal Franc
Globočnik: »Želje so velike, denarja bolj malo.
Jeseni se je zamenjala občinska oblast in za
zdaj še niti ne vemo, kako bodo stvari potekale
v prihodnje na relaciji krajevna skupnost–občina. V samem Svetu KS pa si želimo, da se
krajanke in krajani aktivno vključujete s predlogi za investicije. Za nujna dela in vzdrževanje bomo poskrbeli tako, kot bodo to dopuščale
finance. In kot sem že dejal: v mandatnem obdobju 2014–2018 je prioriteta kanalizacija. V
letu 2015 se predvideva pridobivanje soglasij
za prekop cestišč čez zasebna zemljišča. Če bo
za to razumevanje s strani krajanov, se izdaja
gradbenega dovoljenja predvideva že do konca
leta 2015, v začetku leta 2016 pa začetek gradnje, ki mora biti končana 2017. Te podatke sem
pridobil po zadnjem razgovoru z načelnikom
Projektne pisarne pri Mestni občini Kranj Branetom Šimencom.«
V celovito ureditev športnega parka predsednik Sveta KS poleg povečanja nogometnega
igrišča v norme Nogometne zveze Slovenije
umešča še gradnjo tribune za gledalce, ureditev poligona za BMX, na občinski zelenici
ob igrišču pa postavitev otroškega igrišča in

Domačini,
lepo vabljeni
v našo
dobro založeno
prodajalno.

»Resnično moram pohvaliti delovanje
Prostovoljnega gasilskega društva
Britof. Gasilci nesebično, prostovoljno
pomagajo ob vseh naravnih nesrečah in se
udeležujejo intervencij tudi izven krajevne
skupnosti.«
urejenega prostora za piknike odprtega tipa,
namenjenega krajanom.
»V načrtu je gradnja pločnika na relaciji »Miš
maš–Mubi«. To smo sicer že napovedovali,
vendar se bo pas pločnika postavil sočasno z
gradnjo kanalizacije in prosimo pešce še za
malo strpnosti, voznike pa za previdno vožnjo
na tem odseku,« je povedal Franc Globočnik,
med ostalimi načrti v obdobju 2014–2018 pa še
izpostavil: »Obvezna bo obnova ceste na mostu
čez Kokro, prav tako ograje na mostu, ki je v
zelo slabem stanju in je že problematična glede
varnosti.«
»Najlepše bi se zahvalil zdaj že nekdanji sestavi Sveta KS Britof-Orehovlje za uspešno
sodelovanje in za vso pomoč pri izvedbah del v
mandatu 2010–2014,« je strnil Franc Globočnik in prav vse krajanke in krajane lepo povabil
na prižiganje lučk na novoletnem drevesu, ki bo
v petek, 12 decembra, ob 17. uri pred gasilskim
domom v Britofu. Velika zahvala gre tudi družini Tomažič za podarjeno jelko.
Suzana P. Kovačič
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Pridite in se prepričajte!
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Pekarna Maček, Zoran Maček, s. p.
Britof 99, 4000 Kranj
Telefon pekarna: 04/234 14 40
Faks: 04/234 14 41
NOV OdPiralNi čas TrgOViNe:
pon.–pet: od 5. do 17. ure, sobota od 5. do 12. ure
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• govorni strežniki, telefonske centrale
• pasivna, aktivna mrežna oprema
• strukturirano ožičenje UTP, FTP
• elektro inštalacĳe
• simulator airbus a320
• graﬁčno oblikovanje
VAŠKA RAGLA
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Svet KS

Star papir
za dober namen
Matjaž Bogataj se zaveda,
da so investicije odvisne od
proračunskega »žaklja«, a je tudi
prepričan, da marsikaj domačini
lahko postorijo z dobro voljo.

Matjaž Bogataj / Foto: Matic Zorman
Matjaž Bogataj je dva mandata, v letih od
2002 do 2010, že bil član Sveta KS Britof-Orehovlje. Na letošnjih volitvah je znova uspešno
kandidiral, saj pravi, da ne more sedeti »križem
rok«. »Če imaš domači kraj rad, potem se mi
zdi kar prav, da si vanj aktivno vpet,« je dejal.
Na njegovo pobudo so pri Prostovoljnem gasilskem društvu Britof začeli zbirati star papir; v
gasilski dom ga lahko prinesete vsako prvo soboto v mesecu med 10. in 12. uro. Akcijo bodo
predvidoma končali januarja prihodnje leto,
izkupiček od oddanega papirja, do konca novembra se ga je nabralo že za devet ton, pa bodo
gasilci namenili v opremo novega gasilskega
vozila za potrebe PGD Britof.
»Zagotovo bo največji zalogaj v tem mandatu
gradnja kanalizacije, še posebej bo zahtevna v
gosto naseljenem starem Britofu, ko bo treba
omogočiti tudi kakšno soglasje. Menim, da bosta morali prav tukaj pomembno vlogo odigrati
občina in krajevna skupnost in se pogovoriti s
krajani, jim predstaviti načrt kanalizacijskih
poti, predvideni časovni plan ... Kajti nečesa se
moramo zavedati; če ne bomo dovolili posegov
za kanalizacijo, potem bodo šli stroji drugam,«
je izpostavil Bogataj, za katerega velja, da ima
dve pridni roki in delo sam vidi. »Obe avtobusni
postajališči v krajevni skupnosti potrebujeta
novo kritino, nujna je obnova pločnika od Šprajcarja do Zdešarja,« je naštel še nekaj prioritet.
Bogataj je tudi predsednik Nadzornega odbora
pri PGD Britof, je član poveljstva Gasilske zveze MO Kranj, član pokopališke uprave Britof-Predoslje in ključar v podružnični cerkvi sv.
Tomaža v Britofu. » V Britofu stanujem že 53
let in včasih sem kar malo razočaran nad sokrajani, ko govorijo, kaj vse bi bilo treba postoriti,
ko pa organiziramo kakšno akcijo, pa pride le
redkokdo,« je k več sodelovanja in druženja sokrajane povabil Matjaž Bogataj.
4 VAŠKA RAGLA

Preteklost, sedanjost in prihodnost
Martina Prusnik: »Najprej bi se vsem volivkam in volivcem zahvalila
za izkazano podporo in zaupanje in ponovno izvolitev v Svet Krajevne
skupnosti Britof-Orehovlje.«
»Z veseljem lahko povem, da se je v mandatu
2014–2018 svetniška skupina pomladila,« je v
uvodu povedala Martina Prusnik, izvoljena v
drugi mandat Sveta Krajevne skupnosti Britof
-Orehovlje (Svet KS). Za predsednika je bil soglasno ponovno izvoljen Franc Globočnik, za
podpredsednico Martina Prusnik. »Svetniki se
bomo srečevali približno enkrat mesečno. Prav
tako pa bi se rada zahvalila stari svetniški skupini za izredno dobro delo in uspešno zaključene projekte v obdobju 2010–2014. Svetniška
skupina v novi sestavi je že imela ustanovitveno in tri redne seje. Na sejah smo naredili povzetek prejšnjega mandata in na novo začrtali
prihodnost svoje krajevne skupnosti. V prihodnjih štirih letih nas čaka veliko dela, tako na
infrastrukturi kot tudi na medsebojnem sodelovanju z ostalimi društvi, ki delujejo v krajevni
skupnosti,« je dejala Prusnikova in poudarila,
da je svetniška skupina homogena in je že pripravila cilje za naslednja štiri leta.
»Najbolj pereča problematika, ki jo trenutno
opažam, je nesnaga okoli ekoloških otokov.
Rada bi opozorila, da so ekološki otoki namenjeni recikliranju in ne kosovnemu odlaganju
odpadkov. Ekološki otoki so odraz naše skupnosti in ne smejo biti tudi ogledalo naše vasi.
Okoli ekoloških otokov se najde prav vse, od
ogromnih vreč za smeti, straniščnih školjk,
ležalnikov in zavrženih televizorjev. V decem-

Martina Prusnik / Foto: Matic Zorman
brskem času bomo podali prijavo na medobčinski inšpektorat za okolje in prostor. Vse krajane
vljudno naprošam, da ekološke otoke uporabljajo za pravilno odlaganje odpadkov, ne pa
za podaljšano kanto za smeti ob hiši. Kot pretekla štiri leta so naša vrata tudi naprej odprta za
predloge, pripombe in graje, katerih upam, da
bo čim manj. Za vse informacije smo dosegljivi
na elektronskem naslovu ks.britoforehovlje@
gmail.com

Prijaznejši do mladih družin
»Lahko bi pripeljali enega »fajn« Dedka Mraza, ker ga decembra
pogrešamo v gasilskem domu,« je prepričana Marjeta Remic, novinka v
Svetu Krajevne skupnosti Britof-Orehovlje.
Marjeto Remic je za kandidaturo v Svet Krajevne skupnosti Britof-Orehovlje (Svet KS)
prepričala oz. navdušila Martina Prusnik, ki
je bila članica Sveta KS v prejšnjem mandatu
in je tudi v sedanjem. »Nekako me je Martina
prepričala v sodelovanje, v aktivnost. Sosed me
je že povprašal, kako je z gradnjo kanalizacije,
ki jo vsi tako željno pričakujemo. Prav se mi
zdi, da smo člani Sveta KS predstavniki različnih generacij, da se torej sliši tudi glas mlajših.
Sebe še najbolj vidim dejavno na področjih, ki
se nanašajo na mlade družine. Lahko bi pripeljali enega »fajn« Dedka Mraza, ker ga decembra pogrešamo v gasilskem domu, razmisliti bi
morali tudi o obdarovanju otrok, kar je v pristojnosti krajevne skupnosti. Tudi trampolin za
otroško veselje, ki smo ga v preteklosti že imeli
na igrišču ob gasilskem domu, bi bil dobrodošel. Vključila se bom v aktivnosti Sveta KS po
svojih najboljših močeh, uvodni sestanek smo
člani Sveta KS že imeli in se okvirno seznanili
z zadevami,« je povedala Marjeta Remic, domačinka, po poklicu pa pomočnica vzgojiteljice v kranjskem vrtcu Janina, ki se je za konec še

Marjeta Remic / Foto: Matic Zorman
pošalila: »In ne nazadnje, člani Sveta KS smo
tudi zato, da pri nekaterih odločitvah lahko
ugovarjamo predsedniku Sveta KS (smeh), če
se s čim ne strinjamo.«

Svet KS

Za razvoj vasi in še boljše počutje krajanov
Novinka v Svetu Krajevne skupnosti Britof-Orehovlje Urša
Roblek: »Želim si, da bi bili krajani bolj povezani, aktivni in se več
družili ob različnih priložnostih.«
Urša Roblek se krajankam in krajanom na
prvem mestu zahvaljuje za izkazano zaupanje
pri izvolitvi v Svet Krajevne skupnosti Britof
-Orehovlje. Novinka v tem delovanju se je za
kandidaturo odločila, ker, kot pravi: »Z izvolitvijo bi rada pripomogla k razvoju vasi in boljšemu počutju vseh krajanov.« Za Uršo Roblek
lahko zapišemo, da je rojena Britofljanka. Že
od svojega šestega leta starosti je članica gasilskega društva, o katerem danes meni: »Vesela
sem, da smo se po dolgih letih članice – gasilke zopet zbrale in se udeležile tekmovanj in
nasploh mi je všeč, da je Prostovoljno gasilsko
društvo Britof zelo aktivno in da se odlično ra-

zumemo.« Že nekaj let je tudi vodja oddelka
potujoče knjižnice Britof, v katero vabi prav
vse krajane po kakšno dobro knjigo ali morda
samo na klepet. V sklopu čistilne akcije Kranj
ni več usran, ki jo organizira Zveza tabornikov občine Kranj, je že dvakrat organizirala
čistilno akcijo Očistimo Britof. »Z akcijo mislim nadaljevati in že zdaj vabim vse krajane k
čim večji udeležbi na naslednji akciji spomladi
2015, da poskrbimo za čisto okolje in se pri tem
še družimo,« je dejala Urša Roblek in za konec
izrazila: »Želim si, da bi bili krajani bolj povezani, aktivni in se več družili ob različnih
priložnostih.«

Defibrilator je nujen, ker rešuje življenja

Statistični povzetek jesenskih lokalnih
volitev je sledeč. V Mestni občini Kranj
je bilo na dne 5. oktobra 45 863 volilnih
upravičencev. Na predčasne in redne
volitve je odšlo 15 736 volivcev. V Krajevni
skupnosti Britof-Orehovlje je bilo oddanih
589 glasovnic, od tega je bilo 67 glasovnic
neveljavnih. Po številu glasov je prvo mesto
zasedel Matjaž Bogataj, drugo Urša Roblek,
tretje Rok Sajovic, četro Martina Prusnik,
peto Franc Globočnik, šesto Rudolf Sedlar
in sedmo Marjeta Remic.

Rudi Sedlar nadaljuje začeto delo iz prejšnjega mandata, ko je že bil član
Sveta Krajevne skupnosti Britof-Orehovlje.
»Že v prejšnjem mandatu smo naredili kar
nekaj glede na razpoložljive finančne okvire, ki smo jih imeli. Ob tej priložnosti bi se
rad zahvalil Ivanu Marnu, Albinu Mastenu in
Vinku Gregorinu za sodelovanje v prejšnjem
mandatu,« je najprej izpostavil Rudi Sedlar,
o načrtih za naprej pa je povedal: »Moj največji izziv ostaja gradnja pločnika od Miš
maša do Johance, in to sočasno s kanalizacijo. Lani sem spodbudil razmislek o nakupu
defibrilatorja, ki ga v naši krajevni skupnosti
še nimamo, vemo pa, da pomaga pri oživljanju človeka in rešuje življenja. Kupili bi ga iz
proračuna krajevne skupnosti, montirali pa
na gasilski dom. Vsekakor upam, da bi ga v
približno letu dni lahko kupili.« Rudi Sedlar
si želi dobrega sodelovanja tudi z novimi članicami Sveta KS Britof-Orehovlje in s krajani, dejal je še: »Krajane prosimo za malo
potrpežljivosti, saj mi bi že ustregli, ampak
smo realno omejeni z denarjem, prilivi iz občinskega proračuna.«
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Urša Roblek / Foto: Matic Zorman

Rok Sajovic je član Sveta
Krajevne skupnosti BritofOrehovlje drugi mandat.
Že v prvem mandatu je Rok Sajovic izpostavil, da je prednostna naloga ureditev kanalizacije ter cest in pločnikov, kjer jih še ni.
V domači krajevni skupnosti pogreša večji
prostor za druženje, tudi v novem štiriletnem
mandatu pa si želi dobrega sodelovanja s člani
Sveta Krajevne skupnosti in krajani.

Rok Sajovic / Foto: arhiv GG
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Društva

Imamo močno operativno ekipo

»Vse, kar delamo, za kar se trudimo in za kar porabimo določena sredstva, vse to se vrne nazaj med ljudi, ko
potrebujejo našo pomoč,« je dejal predsednik PGD Britof Jože Tiringer, ki sokrajankam in sokrajanom želi
predvsem čim bolj varno leto 2015.
Gasilke in gasilci Prostovoljnega gasilskega
društva (PGD) Britof se bodo ob začetku novega leta razveselili darila, težko pričakovanega
novega gasilskega vozila tipa GV1, na štirikolesni pogon, za prevoz devetčlanskega moštva.
»Avto je že v Ilirski Bistrici na predelavi, kjer
mu bodo vgradili še opremo za gašenje in reševanje. Vozilo nam je zagotovila Mestna občina
Kranj iz proračuna, ker smo bili zanj kot društvo že na vrsti, dodatno opremo pa moramo
kupiti sami. Pohvalil bi pobudo Matjaža Bogataja, v kateri v gasilskem domu vsako prvo
soboto v mesecu zbiramo odpadni papir, izkupiček od tega pa bomo namenili za opremo
vozila,« je izpostavil predsednik PGD Britof
Jože Tiringer.
Gasilci PGD Britof so priskočili na pomoč
pri odpravljanju posledic februarskega žleda

»Radi bi povečali še garažo. Zavzemamo
se za to, po zgledu kar nekaj občin, tudi
sosednjih, da bi kranjska občina gasilsko
društvo oprostila plačilo komunalnega
prispevka.”
in jesenskih poplav, intervenirali so tudi pri
večjih požarih v okolici. »Imamo zelo močno operativno ekipo 24 gasilcev, na splošno
imamo močno generacijo gasilcev v starosti
od 18 do 35 let. Želeli bi si še več članov v
starosti od 35 do 50 let. Članice so zadnji
dve leti spet aktivne in se udeležujejo tekmovanj, srečanj ... Tudi podmladka je več,
imamo mladinsko ekipo, pionirje in pri-

Gasilski pripravniki Miha Močnik, Tim Klopčič in Klara Svetina z mentorjem Anžetom Gombocem so bili letos
na občinskem tekmovanju v orientaciji odlični tretji. / Foto: Matic Zorman
pravnike,« je povzel predsednik PGD Britof.
V lanskem letu so na novo prekrili streho gasilskega doma, za pomoč pri tem se je Jože
Tiringer ob tej priložnosti še enkrat zahvalil
krajevni skupnosti. »Radi bi povečali še garažo. Zavzemamo se za to, po zgledu kar nekaj
občin, da bi tudi kranjska občina gasilsko društvo oprostila plačila komunalnega prispevka,«
je želja gasilcev.

NATAŠA HAFNER S.P., BRITOF 73, KRANJ

Predsednik PGD Britof Jože Tiringer
Foto: Matic Zorman

6 VAŠKA RAGLA

Gasilke in gasilci se izobražujejo, že tradicionalno sodelujejo na Naaaj dnevu v Predosljah
... »Vse, kar delamo, za kar se trudimo in za
kar porabimo določena sredstva, vse to se vrne
nazaj med ljudi, ko potrebujejo našo pomoč,« je
sklenil Jože Tiringer, ki sokrajankam in sokrajanom želi predvsem čim bolj varno leto 2015.
Med vas bodo tudi letos prinesli koledarje in če
razmišljate o tem, komu bi namenili 0,5 odstotka od dohodnine – gasilke in gasilci PGD Britof
vam bodo za to iskreno hvaležni.
Suzana P. Kovačič

Društva

Družimo se in smo aktivni
»S programom želimo v čim večji meri ustreči čim večjemu številu članov. V kolikšni meri to uresničimo,
pa je odvisno predvsem od sodelovanja med člani in organizatorji dejavnosti,« je dejal Mirko Zelnik.
»Radi prisluhnemo pobudam in željam članic
in članov društva o obogatitvi dejavnosti, tako
smo letos obudili planinsko pohodništvo, z
začetkom decembra organiziramo plesni tečaj
za člane društva v Kulturnem domu v Predos
ljah. V dogovoru z Zavodom za šport Kranj
smo zagotovili možnost plavanja za člane po
simbolični ceni vsako dopoldne od ponedeljka
do petka,« je nekaj novosti izpostavil Mirko
Zelnik, predsednik Društva upokojencev (DU)
BritofPredoslje, in nadaljeval: »Predvsem so
naše dejavnosti usmerjene k temu, da bi čim ve
čjemu številu članic in članov zagotovili zdra
vo gibanje in čim bolj kvalitetno preživljanje
prostega časa. Prevladujejo športne dejavnosti,
med katerimi bi izpostavil uspešne balinarje
in balinarke, ki tekmujejo v gorenjski ligi in
so se tudi že uvrstili na državna tekmovanja
za upokojence. Najštevilnejša pa je kolesarska
sekcija, ki pozimi zamenja kolesarjenje s po
hodništvom. Vsak četrtek, če le ni prehudo, so
aktivni.«

Mirko Zelnik, predsednik DU Britof-Predoslje: »Ob
zaključku leta želim vsem čim več zdravja, dobrega
počutja in medsebojnega razumevanja.«
Foto: Matic Zorman

Britofške frajle so nastopile tudi na odprtju medgeneracijskega centra na Hujah v Kranju (na sliki). Pri DU Britof
- Orehovlje se radi medgeneracijsko povezujejo, tudi z OŠ Predoslje. / Foto: Suzana P. Kovačič
Pravzaprav se pod okriljem DU Britof
Predoslje vsak dan kaj dogaja, v povprečju ima
vsaka dejavnost od deset do petnajst aktivnih
udeležencev. »Največje zanimanje je za naše
izlete, ki jih organiziramo običajno ob sredah.
Na mesec imamo enega ali dva izleta. En av
tobus je vedno polno zaseden, včasih celo dva.
16. in 17. decembra si bomo, obakrat po en dan,
ogledali prednovoletni Zagreb,« je napovedal
Zelnik.
V letu 2015 bo program aktivnosti društva
podoben letošnjemu. »Da pa vse te dejavnosti
uspešno opravimo, gre zahvala vodjem posa
meznih sekcij, kar zahteva od njih precej or
ganizacijskih sposobnosti in pripravljenosti,
in pa vsem poverjenicam, ki redno obveščajo
člane o posameznih aktivnostih. Vsi vse to
delo opravljajo povsem prostovoljno,« je pou
daril predsednik društva. Poleg športnikov se
redno srečujejo članice Sekcije ročnih del, ki
so imele letošnjo pomlad čudovito razstavo
lastnih izdelkov v gasilskem domu v Britofu;
svojo ustvarjalnost je na razstavi pokazalo še
nekaj drugih posameznikov, članov društva,

Konec maja so na povabilo Rozmanbusa preživeli kratek delovni dopust na Dugem
otoku. Očistili so velik del plaž severno in južno od Božave in okolico hotela.
Vodstvo hotela, tamkajšnje turistično društvo in tudi udeleženci akcije so bili
zadovoljni z opravljenim delom. / Foto: arhiv društva

ki ustvarjajo doma. Dogodek je lepo sovpadel
s praznovanjem devetdesetletnice Mije Artač,
pobudnice ustanovitve Sekcije ročnih del. Sko
raj vse dogodke in tudi tega so glasbeno popes
trile Britofške frajle.
»Tudi na najstarejše nismo pozabili. V avgu
stu smo pripravili poseben izlet za starejše čla
nice in člane, ki se zaradi bolezni in starosti ne
morejo udeležiti drugih srečanj. 80 in 90le
tnike obiščemo na domu, jim čestitamo in jih
obdarimo. Občasno obiščemo tudi naše člane
v domovih ostarelih. V sklopu naše humani
tarne dejavnosti pred novim letom obiščemo
približno četrtino članov (bolnih in starejših),
jih obdarimo in jim zaželimo vse lepo v pri
hajajočem novem letu,« je še izpostavil Mir
ko Zelnik, izrazil upanje, da bodo v društvu
delo uspešno nadaljevali in se v prihodnje še
velikokrat srečevali, ter sklenil: »S sodelova
njem in skupnim delom želimo vključiti v svoje
dejavnosti čim več članic in članov. To bomo
dosegli lažje ob dobrem sodelovanju s svetoma
krajevnih skupnosti in društvi v naših krajev
nih skupnostih.« Suzana P. Kovačič
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Prostovoljstvo

Ob koncu leta en velik Hvala!

Poverjenice Krajevne organizacije Rdečega križa Britof-Orehovlje velikokrat pridejo med ljudi
in so zelo srečne, ko zaslišijo lepe besede krajank in krajanov.
V Krajevni organizaciji Rdečega križa (KO
RK) Britof-Orehovlje imamo dobre, prijazne
ljudi, ki velikokrat pomagajo, tudi kot krvodajalci. Nekateri krvodajalci se udeležujejo
organiziranih skupinskih krvodajalskih akcij, nekateri se v Ljubljano na Zavod za transfuzijsko medicino odpeljejo sami in darujejo
kri ali plazmo. Imamo približno šestdeset krvodajalcev – hvala vsem, ki darujete!
V letu 2014 smo pomagali več sokrajanom v
težavah: štirim smo omogočili oddih na morju na Debelem rtiču, dvema osebama iz KO
RK Britof-Orehovlje smo plačali elektriko,
obiskali smo starejše v domovih v Preddvoru
in Kranju, dvakrat smo organizirali meritve
krvnega tlaka, holesterola in sladkorja v krvi.
Prostovoljke redno pobirajo članarino.
Za socialno ogrožene družine se po seznamu
Rdečega križa Slovenije – Območnega združenja Kranj pomaga tistim, ki so se znašli v

hudi socialni stiski; vsaka družina je presrečna in hvaležna za pomoč.
Zahvaljujemo se Dejanu Kotarju – Čistilnici
Šengar ter Ivici in Antonu Arvaju za njihovo
dobrodelnost.
Ob koncu leta, pred prazniki, pri KO RK Britof-Orehovlje obdarimo vse starejše člane in
bolne. Tudi letos smo se odločili, da se vidimo
na srečanju starejših, starih nad 80 let.

Staro leto se končuje, novo leto nas
pričakuje! Vsem krajankam in krajanom
KS Britof-Orehovlje želim miren in lep božič,
v letu 2015 pa veliko zdravja,
sreče in razumevanja.
Metka Žibert,
predsednica KO RK Britof-Orehovlje
Metka Žibert, predsednica KO RK Britof-Orehovlje

Prostovoljka z dušo in srcem

»Kot prostovoljka lahko naredim nekaj dobrega zase in za druge,«
pove Ančka Lebar iz Britofa.
Ančka Lebar ustvarja ročna dela, kar je upokojena. »Pri svojih šestdesetih letih sem se začela učiti klekljati, naučila me je sorodnica.
Klekljam božično-novoletne okraske, motive za slike, svečnike ...
še najmanj pa prtičke. Iz materiala, ki ga nogavičarji odvržejo kot
odpadnega, pa kvačkam copate, ki so prav prijetni za masažo nog,«
je navedla nekaj izdelkov Ančka Lebar, po osnovnem poklicu pletilja,
z nadaljnjim izobraževanjem pa vzgojiteljica; najprej je delala v nekdanjem vrtcu v IBI-ju na Primskovem, kasneje v vrtcu v Predosljah.
»Pri delu z otroki sem res uživala, lahko sem se razdajala, ustvarjala
skupaj z njimi,« je povedala sogovornica, ki je varovala tudi tri vnučke. Njeni lastni izdelki so tudi najlepše darilo sorodnikom in prijateljem, kot pove: »To je lahko lepo darilo na primer za rojstni dan, v
njem je moje delo, moja energija.« Enkrat na teden imajo ročna dela
v Kulturnem domu v Predosljah pod okriljem Društva upokojencev
Britof - Predoslje. »Ročna dela vodi Vera Krč, v povprečju nas pride
sedemnajst, osemnajst, v svojo sredino pa vabimo tudi ostale. Druščina je prijetna, izmenjamo si znanje, izkušnje. Letos spomladi smo
imele tudi razstavo ročnih del v dvorani gasilskega doma v Britofu.«

Že vrsto let je Ančka Lebar prostovoljka. »Prostovoljka sem pri
Krajevni organizaciji Rdečega križa Britof. Trikrat na teden pomagam tudi v skladišču Rdečega križa Slovenije – Območnega združenja Kranj. Zelo prijeten je občutek, če lahko nekaj dobrega naredim
zase in za druge. Poleg tega se družimo, smo ena taka »fajn« skupina
prostovoljcev,« je pojasnila tudi zdaj že nekdanja krvodajalka. Je tudi
članica Društva za osteoporozo Kranj, obiskuje telovadbo ...
Vsak prvi petek v mesecu se udeleži ljudskega petja pri Dragici Markun v Hiši čez cesto na Miljah. »Ne morem vam opisati z besedami,
kako prijetno je to pevsko druženje, s koliko energije te napolni. Je
recept za to, da nimaš časa, da te kaj boli,« je navdušeno povedala sogovornica, ki se je drži dobra volja. Eno veliko veselje in sprostitev ji je
tudi delo na vrtu in planinarjenje. »Če je le čas, greva s soprogom Ivkom
v hribe. Že prej sem vodila družinske izlete v Predosljah, zdaj pa sama
hodiva. Letos sva bila že 54-krat na Apnišču, najvišjem vrhu šenčurske
občine. Društvo za osteoporozo ima na Apnišču zvezek, v katerega se
vpisujemo, meni je štetje, kolikokrat sem bila na vrhu, malce tudi za
motivacijo.« Suzana P. Kovačič

Ančka Lebar / Foto: Matic Zorman

Nekaj ročnih del Ančke Lebar / Foto: Matic Zorman
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Ljudje in dogodki

Britofški gasilec od leta 1942
K sestri Francki Kobal v Predoslje sta pred kratkim prišla na obisk brata France in Joža Roblek. Obisk smo
izkoristili za pogovor s Francetom Roblekom kot najstarejšim članom našega gasilskega društva.

Prihodnje leto bo praznoval devetdeseti rojstni dan. / Foto: Matic Zorman

Spomni se na požar pri Snedic', po
domače pri Ans. Ravno so odhajali s
pogreba, ko so zagledali požar, se hitro
preoblekli ter šli gasit. Gorela je lesena
baraka za hišo, ki so jo uspešno pogasili,
da ni ogrozila drugih hiš.

oblekli ter šli gasit. Gorela je lesena baraka za
hišo, ki so jo uspešno pogasili, da ni ogrozila
drugih hiš. Takrat je bilo precej požarov, od dva
do trije na leto. Požari so bili tudi kdaj podta
knjeni, zgodilo se je, da so nekje gasili požar,
pri tem je pa začelo goreti tudi na drugem koncu
vasi. Društva so si med seboj pomagala, kadar je
bilo potrebno, sicer so si pa tudi kdaj nagajala.
France je bil več let zastavonoša, za kar je pre
jel tudi odlikovanja, kot zastavonoša je bil pri
soten na vseh tekmovanjih. Gasilci so imeli vaje
nekaj mesecev pred tekmovanji, ko so se večkrat
dobili in se pripravljali. Oprema v tistem času
je bila zastarela. Denar za delovanje društva so
dobili od občine ali pa z organizacijo gasilskih
veselic, ki so jih organizirali vsako leto. Veliko

jim je finančno pomagala tudi Oljarica in razni
donatorji, sponzorji. Članov je bilo veliko, ven
dar je bilo aktivnih tudi takrat bolj malo. Pri ga
silcih so bile tudi članice, ki pa so se udeleževale
samo tekmovanj, na intervencijah običajno niso
bile. So pa veliko pomagale na veselicah.
France se pošali, da je njegova ljubezen prišla
sama delat v Oljarico. S Silvo sta se poročila
leta 1950. Rodili so se jima trije otroci. Žal je
Silva že nekaj let pokojna.
France bo drugo leto praznoval 90. rojstni dan.
Čez dan ga hčerka pelje v Kranj, v dom upoko
jencev, kjer ima družbo in aktivnosti. Tam je do
popoldneva, ko ga pride iskat.
Zahvaljujemo se mu za čas in mu želimo vse
lepo. Urša Roblek

Zabavišče Johanca
Britof 24, 4000 kranj

Ugodne
cene

Ročni nogomet igRalni avtomati pikado hokej
●

Bernarda Strouken s.p., Britof 24, kranj

France Roblek se je rodil 13. februarja 1925.
leta v naselju Pržan pri Šentvidu. Bil je drugi
otrok. Leta 1929 so se z velike kmetije v Ljub
ljani preselili v Britof, kjer je pred selitvijo k
možu v Šentvid živela mama. V Britofu je bila
stara mama sama in so se vrnili nazaj, ker je
bilo tako bolj praktično. Staro hišo, grajeno še
iz slame, so podrli in zgradili novo. Do tega
obdobja je mati rodila že pet otrok. V Britofu
se jih je nato rodilo še pet. Pri družini Roblek
so bili štirje fantje in šest deklet. Prva hčerka
se je rodila leta 1924, zadnja pa 1942. leta. Po
domače se je pri hiši reklo pr' Srdinc.
France je po šoli odšel za vajenca v mizarsko
delavnico v Struževo. Tri leta je bil tudi v vojski
v Srbiji pod organizacijo KNOJ (Korpus naro
dne obrambe Jugoslavije vojaška formulacija, ki
je opravljala varnostnozaščitne naloge na osvo
bojenih ozemljih). Britofškim gasilcem se je pri
družil leta 1942. V tistem času je bil poveljnik
Stane Bučan, predsednik društva pa France Er
žen. Zaposlil se je v Oljarici kot delavec v rafine
riji. Bil je tudi član gasilske enote v tovarni. Več
let je bil tudi njen vodja, po njegovi upokojitvi je
gasilsko enoto v tovarni prevzel Matjaž Bogataj.
V Oljarici so imeli dobro opremo, ki je k sreči
ni bilo potrebno uporabiti v tovarni za gašenje
požara, saj so preventivno dobro delovali. Mo
torko pa so večkrat uporabili ob poplavah in
vajah. Na vasi je bilo sicer v tistem času največ
intervencij zaradi požarov. Prometnih nesreč
v tistem času ni bilo veliko, saj promet takrat
še ni bil tako razvit. Spomni se na požar pri
Snedic' po domače pri Ans. Ravno so odhajali
s pogreba, ko so zagledali požar, se hitro pre

France Roblek med spomini v gasilskem domu v Britofu / Foto: Matic Zorman

●

●

Rezervacije: tel.: 04 20 42 374, www.johanca.si
odprto: tor., sre., čet. in ned. od 14.00 do 24.00
pet. in sob. od 14.00 do 01.00
ponedeljek zaprto.
VAŠKA RAGLA
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Šola

Klara Kim Knez, 2. b

Ema Skodlar Kozamernik, 1. b
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Ožbej Cehner Kuduzovič, 2. b

Šola

Veter in voda

Tinček pobalinček

Ko voda pljuskne, pljuskne v zemljo,
ko veter zapiha, zapiha ti v obraz.
Ko voda pljuskne, ti v srcu je toplo.
Ko zapiha veter, se začuti mir v svetu.
Ko voda izhlapi, se veter spremeni,
ko v morje pade.
Nikolas Car, 3. b

Naš Tinček pobalinček
noče mame spoštovati,
temveč se igrati.

Matevž Ahlin , 2. b

Neža Perčič, 3. a

Hoče mamo razveseliti
in si s tem bombone pridobiti.
A ker mu je ne uspe razveseliti,
bombone krade tako,
da ga mama
ne more zalotiti.
Tin in Lan Sajovic, 3. b

Špela Kocijančič, 1. b

Viktorija Kačandol, 2. b
VAŠKA RAGLA
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Čisto je lepo

Po kosovne odpadke pridemo na dom
Načrtujete prenovo stanovanja? Boste zamenjali kuhinjske
aparate, pospravili klet? Tudi v letu 2015 boste lahko odvoz
kosovnih odpadkov naročili z dopisnicami Komunale Kranj.
Kmalu boste na dom prejeli dve dopisnici za naslednje leto,
vsako za brezplačen odvoz kosovnih odpadkov do količine enega kubičnega metra. Če boste stanovalci v večstanovanjskih
objektih skupaj zbrali najmanj pet dopisnic, vam brezplačno
dostavimo velik zabojnik za kosovne odpadke.

Glede na urejeno zbiranje kosovnih odpadkov prosimo, da ravnate odgovorno, poskrbite za urejeno ter čisto okolje in izkoristite omenjeno možnost odvoza kosovnih odpadkov.
Drugačno odlaganje kosovnih odpadkov poleg zabojnikov je
prepovedano, zato ste za tako ravnanje lahko tudi kaznovani.
Žal je takih primerov veliko, zato bomo v sodelovanju s pristojno inšpekcijsko službo v prihodnje še poostrili nadzor.

Uvedba e-računov in računov na elektronski naslov
Z novim letom bomo nudili možnost pošiljanja računov za komunalne storitve v
obliki e-računov ali računov na vaš elektronski naslov. Obe obliki enakovredno
nadomeščata račun v papirni obliki, kar

pomeni do okolja prijaznejše poslovanje.
Namesto klasičnega papirnega računa
po navadni pošti se torej lahko odločite
za prejemanje računov v svojo spletno
banko ali elektronski naslov.

Na prejemanje e-računov za komunalne
storitve se prijavite neposredno v svoji
spletni banki. Če pa želite prejemati račun
v pdf. obliki na elektronski naslov, nam to
sporočite na info@komunala-kranj.si.

Se zvezdice iskrijo,
naj nas temne misli zapustijo,
za sreËo, zdravje,
veselje in toplino ...

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

Srečno 2015
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Zanimivosti

Čistili so in se družili
»Zelo me veseli, da so se nam letos pridružili tudi najmlajši krajani, s katerimi smo čistili po vasi,« je povedala
organizatorka akcije Očistimo Britof Urša Roblek.
ki je bila nad zavzetostjo sodelujočih pri čistilni akciji več kot navdušena.
»Zelo me veseli, da so se nam letos pridružili tudi najmlajši krajani, s
katerimi smo čistili po vasi. Ne samo da so otroci pomagali čistiti, ampak
jim je to pomenilo tudi prijetno druženje; v kavarni Čira Čara so otroke
prijazno povabili na sladoled, odrasle pa na kavico. Člani kolesarske
sekcije so večinoma čistili v gozdu. Precej odpadkov je bilo tudi nad
nogometnim igriščem. Ob zaključku čistilne akcije so nam taborniki
zagotovili malico v gasilskem domu v Britofu,« je še povzela Urša Roblek, ki na veliko veselje opaža, da je naše okolje iz leta v leto čistejše.
Suzana P. Kovačič

Foto: Sandra Kepic

Foto: Sandra Kepic

Domačinka Urša Roblek je letos drugič organizirala čistilno akcijo
v domačem kraju v sklopu čistilne akcije Kran ni več usran, ki jo širše
že tradicionalno organizira Zveza tabornikov občine Kranj. Poleg tega
Urša sodeluje z ekološkim društvom Eco vitae, ki je bilo ustanovljeno s
strani študentov. »Razmišljala sem, da bi nekaj podobnega organizirala
tudi v domačem okolju. Lani sem bolj poudarila namen akcije in k sodelovanju povabila sosede in še nekaj poznanih, letos pa smo po krajevni
skupnosti k sodelovanju že povabili s plakati in se pri čiščenju povezali s
člani kolesarske sekcije Društva upokojencev Britof - Predoslje. Upam,
da nas bo prihodnje leto še več in potem še več ...« je dejala Urša Roblek,

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

Čistilnica,pralnicainšivalnicaŠengar
opranainzlikanasrajca-1 





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



parkirniprostorzagotovljen
britof delavnica britof 43
MEDVoDE sprejemnica bC MErCAtor
KrANJ sprejemnica C. Staneta Žagarja 2
bLED sprejemnica Ljubljanska c. 26
VrHNiKA delavnica Cankarjev trg 1/b
LoGAtEC sprejemnica Cankarjeva 12
LJ. - ŠENtViD delavnica Prušnikova 78
LJ. - ŠiŠKA šiviljska popravila Martina Krpana 79
LJ. - PLAVA LAGuNA (podhod)
KAMNiK - Center Qlandia
VAŠKA RAGLA

ŠENGARd.o.o.,Britof43,Kranj

Foto: Sandra Kepic
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Rekreacija

Gremo na Jakoba
Še posebej je s Sv. Jakoba v jesenskih in zimskih dneh lep razgled na Julijske Alpe,
ko je dolina še ovita v meglo.

Planinska koča na Jakobu je zelo priljubljena
postojanka tudi med krajani Krajevne skupnosti
Britof-Orehovlje. Koča je odprta vsak dan razen ponedeljka, pohodnike pa boste srečali tako
sredi tedna in še več ob koncih tedna. Bližnja
cerkvica sv. Jakob stoji na obronku Potoške gore
nad Preddvorom, izpred cerkvice se razgled odpre nad Kranjsko polje in na Julijske Alpe, na
slednje je še posebej lep razgled v jesenskih in
zimskih dneh, ko je dolina zavita v meglo.

Pohodnike, ki v celem letu naredijo sto ali
več obiskov (evidenca se vodi v knjigi), sredi
leta gospodar koče Ljubo Blažič z bogatimi
nagradami in piknikom nagradi za njihov trud.
Posebna čast je kipec, ki ga dobi pohodnik, ki
je v enem letu naredil največ pohodov. Rekord,
ki ga verjetno še dolgo ne bo nihče presegel,
je iz leta 2011; Stane Jagodic je imel kar 638
obiskov; vpis je možen dvakrat v enem dnevu
dopoldne, popoldne in prazničnih dneh. Ob po-

nedeljkih, ko je koča zaprta, vpisov v knjigo ni.
Sv. Jakob leži na 961 metrih nadmorske višine, dobra obutev in planinske palice ne bodo
odveč. Pot je občasno strma in ob slabem vremenu tudi blatna. Izhodišče, kjer pustite avto,
je Preddvor, po markaciji je za uro hoje v eno
smer. Višinska razlika od gradu Turn do Jakoba
je 440 metrov. Lahko si pomagate tudi s karto
Karavanke – osrednji del (PZS) 1:500 000
Rudi Sedlar

Prijatelji Jakoba. Stotaki 2013.

Prstomet, kaj pa drugega
Predstavljamo Športno društvo Rokce.
Poletni pikniki, moška družba in družabna igra, ki jo vsi poznamo
... Prstomet, kaj pa drugega. Za tiste, ki ne veste, kaj prstomet je – tej
obliki rekreacije po domače še vedno pravimo balinčkanje.
Ideja o Športnem društvu (ŠD) Rokce je prišla od petih ustanovnih
članov. V decembru 2013 so imeli ustanovno sejo. Prve treninge so
člani imeli na parkirišču bivše tovarne Oljarica. Kasneje so s pomočjo
Krajevne skupnosti Britof-Orehovlje in Mestne občine Kranj prišli do
izvedbe petih igrišč za prstomet za nogometnim igriščem v “Grabnu”.
ŠD Rokce ima zaenkrat petnajst članov. Člani društva imajo treninge dvakrat tedensko ob ponedeljkih in četrtkih v popoldanskem času.
Ostale dneve so steze za trening prstometa proste in na njih lahko
trenirajo tudi drugi krajani Britofa in Orehovelj.
Člani športnega društva so se v spomladanskem delu vključili v 2.
gorenjsko ligo, v kateri tekmuje deset ekip. Septembra so Rokce organizirale 1. krog tekmovanja na domačem igrišču v Britofu. Na ta dan
se je zbralo okoli sto ljudi. Glavnina so bili tekmovalci, prav tako pa ni
manjkalo navijačev, tako domačih kot tudi gostujočih. Na tekmovanju
poteka serija šestih tekem, od tega so štiri tekme posameznikov in
dve tekmi dvojic. Možnih je šest točk. Tekmovalci lahko tekmujejo z
balinčki, ki so atestirani. Take balinčke izdelujejo v Besnici. Vsaka
ekipa šteje najmanj 4 tekmovalce.
14 VAŠKA RAGLA

Rokce vidnih rezultatov zaenkrat še nimajo, vendar so trdi treningi,
vnema in jasen cilj, da pridejo na zgornjo polovico lestvice, dovolj
visoka motivacija, da bodo tudi rezultati postali vrhunski. Anton Borovnica tehnike in umetnosti prstometa ni želel zaupati, saj je dobra
igra skrivnost vsakega posameznika.
Predznanje za članstvo v klubu ni potrebno. Dobrodošli so vsi, stari
in mladi. Prav tako pa imajo ligo ženske in zato tudi misel, da bi imeli
v športnem društvu žensko ekipo, ni iz trte zvita.
V zimskem času člani ŠD Rokce pridno trenirajo na Osnovni šoli
Predoslje. Načrti v letu 2015 so spomladansko napredovanje po lestvici, v sezoni 2015/2016 pa uvrstitev v 1. ligo.
Za območje stez člani kluba skrbijo sami. Prav tako so označbe na
igrišču plod skupinskega dela. V prihodnosti pa je v načrtu postavitev
objekta za druženje. Območje, kjer so steze, je primerno za vse starostne skupine, saj so steze v senci, prav tako pa je v neposredni bližini
zagotovljeno brezplačno parkirišče.
Vse krajane vljudno vabijo, da se pridružite Športnemu društvu Rokce in se v prijetnem pozitivnem duhu sprostite ob prstometu.
Športnemu društvu Rokce pa kličemo na mnoga leta in veliko kolajn
in pokalov.
Martina Prusnik

Oglasi

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!

WWW.GORENJSKIGLAS.SI

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

www.gorenjskiglas.si

www.gorenjskiglas.si

www.gorenjskiglas.si

Lokalna novica je kraljica

Knjiga vsebuje recepte za torte, izdelke
iz kvašenega testa, biskvitnega testa, krhkega
testa ter razne druge sladice. Prednost te knjige
je v tem, da prinaša preprosta, praktična in
preizkušena navodila na enostaven in vsakomur
razumljiv način. Cena knjige je
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Bleiweisova cesta 4, Kranj, jo naročite po tel.:
04/201-42-41 ali na: narocnine@g-glas.si.

6EUR

Obširna knjiga je
namenjena predvsem
predšolskim otrokom
in otrokom prvih
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Cena knjige je

6
EUR
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š

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova
4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na:
narocnine@g-glas.si.

VAŠKA RAGLA
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d. o. o.,

KRANJ

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


Nova vozila NISSAN, MAZDA, FIAT





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

Storitve za vaš avto:







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

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

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

www.jakopina.si

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

Želimo vam lepe in miru polne
božične praznike. V letu 2015 uživajte
v udobju naših nogavic, puloverjev,
rokavic, šalov in kap.

V DVorjah Vas pričakujemo vsak dan od 7. do 19. ure
(sobota od 8. do 12. ure), T: 04 25 21 573
V PE BriTof pa od 9. do 12. ure in od 14. do 18. ure
(sobota od 8. do 12. ure), T: 04 20 41 622

