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Uvodnik

Spoštovane krajanke, dragi krajani

Martina Prusnik, predsednica Sveta Krajevne skupnosti
Britof / Foto: Tina Dokl, arhiv Gorenjskega glasa
Konec leta 2019 so nas v krajevni skupnosti
(KS) doleteli neprijetni dogodki. Vsaka nesreča, ki se zgodi, pusti za seboj posledice. Kljub
hitremu posredovanju in odgovornemu ravnanju poškodovanih in pa ljudi v okolici so posledice ostale, vendar upamo in želimo, da čim
manjše. Ko so se stvari umirile in smo večino
stvari rešili, smo si le vzeli čas in se v sklopu
decembrskega druženja zbrali pred gasilnim
domom. Tradicionalno smo prižgali lučke na
smreki, ki jo je darovala Ana Bregar.
Letošnji januar in februar sta bila na lokalnem
in občinskem nivoju relativno mirna. Na seji
sosveta KS smo predlagali investicije, za katere
smo želeli, da jih letos izpeljemo. Nekaj se nam
je uresničilo, določene stvari pa še čakajo, ker
ukrepi za zajezitev epidemije omejujejo naše
načrte.
Kot vsako leto smo se svetniki KS Britof
odpovedali sejninam. Denar iz sejnin smo
namenili za nakup novega orodja za potrebe
delovanja Prostovoljnega gasilskega društva
(PGD) Britof.

Lepo urejena avtobusna postaja / Foto: Gorazd Kavčič

VA Š K A R AG L A
Vaška ragla je priloga Gorenjskega glasa 
o krajevni skupnosti Britof.
Prilogo pripravlja uredništvo Gorenjskega glasa. 
Odgovorna urednica: Marija Volčjak
Urednica: Suzana P. Kovačič
Telefon: 04/201-42-00, faks: 04/201-42-13   
E-pošta: info@g-glas.si
Oglasno trženje: Janez Čimžar, tel. 04/201 42
36, 041/704 857, janez.cimzar@g-glas.si
Tehnični urednik: Grega Flajnik
Izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Nazorjeva ulica 1, Kranj; 
priprava za tisk: Gorenjski glas; tisk: Nonparel, d. o. o.; 
distribucija: Pošta Slovenije.
Vaška ragla je priloga 98. številke Gorenjskega glasa, ki je 
izšla 8. decembra 2020. Naklada je 700 izvodov. Prejmejo 
jo vsa gospodinjstva v krajevni skupnosti Britof - Orehovlje.
Na naslovnici: Nov pločnik med Mišmašom in Johanco 
zagotavlja več varnosti v cestnem prometu. / Foto: Gorazd Kavčič
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Otroško igrišče ob gasilskem domu v Britofu ima novo ograjo in novo klopco. / Foto: Gorazd Kavčič
Letos smo se dogovorili, da na avtobusnih
postajah zamenjamo ostrešje in kritino. Poleg
tega je svetnik Matjaž obnovil oglasne deske.
PGD Britof je sodeloval pri montaži novih
plošč za oglasne deske. Prav tako je na igrišču
pred gasilskim domom obnovljena klopca.
Na igrišču za prstomet smo obnovili barvo na
objektu, za urejeno okolico pa izredno zgledno
skrbi Športno društvo Rokce.
V vasi smo imeli kar nekaj dotrajanih prometnih znakov, ki so bili zamenjani. Še vedno se
dogajajo določene kršitve, zato prosim, da se po
elektronski pošti obrnete na KS, da bomo poskusili te točke urediti. V načrtu je postavitev še
dodatnih ogledal. Veliko je terenskih ogledov,
tako z naše strani kot s strani občine, ki potem
da predlog za izvršitev del.
Okoli otroškega igrišča je bila postavljena
nova ograja, hkrati je bilo zaradi dotrajanosti in

potencialne nevarnosti odstranjeno eno igralo.
Na pobudo stanovalcev Božičkovega klanca
smo sprožili aktivnosti za spremenjen prometni tok. Po rezultatu meritev smo se odločili, da
klanec zapremo. Hvala vsem prebivalcem, saj
je bila to na začetku izredno velika sprememba
zanje, vendar je bila po mnenju večine poteza
pravilna, ker smo po mnenju številnih preprečili
črno točko v vasi.
Na pobudo krajanov z zgornjega konca Britofa je Komunala Kranj obnovila cestišče, ki se
navezuje na obvoznico.
V februarju smo se v sklopu KO Rdečega
križa Britof - Orehovlje odpravili na organizirano krvodajalsko akcijo. Hvala predsednici
za odlično organizacijo in vsem krajanom za
darovano kri. Veliko prahu je dvignila informacija, da bomo dobili nov priključek na avtocesto na lokaciji Britof jug. Trenutno je projekt
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Na pobudo stanovalcev Božičkovega klanca smo sprožili aktivnosti za
spremenjen prometni tok. / Foto: Gorazd Kavčič
v razvijanju in informacije na KS prihajajo počasi. Smo pa z Občine
Šenčur prejeli odgovor, da denar za gradnjo obvoznice na državnem
nivoju je in da naj bi investicija stekla naslednje leto. Tako da naj bi po
tridesetih letih dobili priključek med Britofom in Visokim. Se veselimo in upamo, da se bo projekt izpeljal.
Hvala krajanu Tomiju Cegnarju za proaktivnost in ustanovitev skupine Britof na družabnem omrežju Facebook. Hvala Juretu Kotarju
za odlične posnetke Britofa z dronom. Po mojem mnenju je skupina
zaživela odlično, saj šteje že več kot štiristo članov. Pa še podatek, da
smo 1. januarja 2020 v KS Britof imeli 2301 prebivalca.
V skupini smo letos objavili prošnjo za darovanje smreke, ki jo bomo
okrasili na začetku decembra. Hvala Matjažu Smoleju za podarjeno
smreko. V veselje mi pa je, da bomo o njej lahko prebrali članek na naslednjih straneh, kako je ta smreka našla pot v Britof.
Velike upe smo polagali v gradnjo novega pločnika med Mišmašem
in Johanco. Kljub negativnim kritikam in skeptikom je župan držal
obljubo – pločnik je v nastajanju in bo v času izdaje časopisa že končan.
Iz Orehovelj dobivamo pobude za umiritev prometa, njihovo prošnjo za primerno rešitev smo že naslovili na Urad za gospodarstvo in
gospodarske javne službe. Največjo nevarnost trenutno predstavljajo
vozniki, ki ne upoštevajo omejitve hitrosti na trideset kilometrov na
uro, in pa vozniki kmetijske mehanizacije, ki prav tako ne upoštevajo
te omejitve hitrosti. Cesta skozi Orehovlje v času gradnje kanalizacije
ni bila razširjena in je ostala v gabaritih vaške ulice, ki pa resnično
ni primerna, da se po njej vozijo veliki kmetijski stroji. Zato vsem
uporabnikom tega odseka cestišča polagamo na srce, naj upoštevajo
cestnoprometne predpise in zakon o skrbi za šibkejšega udeleženca v
prometu. Nikakor si ne želimo in ni dopustno, da zaradi nepremišljenega ravnanja pride do nesreče.
Vsem krajanom pa bi se posebno rada zahvalila za vso njihovo potrpežljivost, sodelovanje in mirne živce v napornih mesecih gradnje kanali-

Za večjo varnost je na cesti nad športnim parkom v Britofu tabla za omejitev
hitrosti na 30 kilometrov na uro. / Foto: Gorazd Kavčič

Ohranimo kanjon in reko Kokro čista tudi za zanamce. / Foto: Gorazd Kavčič
zacijskega omrežja. Leto je bilo naporno, tako za krajane kot izvajalce.
Ves vloženi trud nam bo poplačan v trajnostnem razvoju, v skrbi za okolje ter za našo drago reko Kokro. Kokra je del Britofa in Orehovelj. Ob
njej se srečuje mlado in staro, domačini in prišleki. S to investicijo pa bo
postala še čistejša in upam, da se bomo še naprej srečevali ob njej. Tako
poleti kot tudi v drugih letnih časih.
Ostanite zdravi, pazite nase in na svoje bližnje. Najbolj pomembno pa
je, da ne pozabimo na prijatelje in sokrajane, s katerimi bivamo v prečudovitem kraju. Tako v Britofu kot tudi v Orehovljah.

Leto 2020 je imelo veliko izzivov, veliko
preizkušenj, ki so od nas zahtevale, da
spremenimo navade in prilagodimo
svoj življenjski slog. Za nekatere
pozitivna, za druge negativna izkušnja,
vsekakor pa temelj za dolgoročne
spremembe.
Želimo vam, da v letu 2021 vse napore iz
leta 2020 obrnete sebi v prid in zaživite
s polnimi pljuči in radostnim srcem.
Naj bo leto 2021 srečno in zdravo!
Članice in člani Sveta Krajevne
skupnosti Britof

Nova krajevna tabla / Foto: Gorazd Kavčič

KRAJEVNA SKUPNOST BRITOF, BRITOF 316, KRANJ

Voščilo krajankam in krajanom
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Vesel sem, da so se težki delovni
stroji umaknili iz vasi
Moj pogled s položaja svetnika Sveta Krajevne skupnosti Britof na delo in življenje v domači
krajevni skupnosti

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

Res je, vesel sem, da so se težki delovni stroji umaknili iz vasi in da je gradnja komunalne infrastrukture zaključena, seveda kar se tiče samega dela
po ulicah naše krajevne skupnosti. Na glavni vod pa bo moral vsak lastnik
svoj priključek pripeljati sam. Ravno tako sem zadovoljen glede zaključka
gradnje težko pričakovanega pločnika od Janeza Mubija do okrepčevalnice Mišmaš. Moje mnenje glede gradnje je, da so gradbeniki svoje delo
opravili korektno. Seveda pa imamo tudi v naši vasi posebne »cvetke«, ki
nikoli niso zadovoljne z delom gradbenih ekip. Iste zgodbe oziroma vprašanja so se vlekla iz leta 2019 v leto 2020. Posredujem nekaj takih »cvetk«:
Zakaj se pločnik ne dela v sklopu izgradnje preostale infrastrukture? Kdaj
bodo postavili temu ali onemu ograjo? Nekaterim so asfaltirali do betonske ograje, meni pa pustili od dvajset do trideset centimetrov peska. Zakaj
niso odtočni kanali naravnost, da kar vijugajo? In še in še bi lahko našteval. Ko se je delala škarpa za pločnik, ima nekdo betonske kvadre, nekdo
beton, tretji pa betonske zidake. Vrsta nepotrebnega negodovanja. Če me
niso ustavili na vasi, so poklicali po telefonu, če pa po telefonu nisem bil
dosegljiv, pa se je vaščanka ali vaščan pojavil kar pred vrati. Lahko rečem,
da je bilo včasih res naporno, saj smo, kar je bilo v naši moči, vse pripombe
krajanov in krajank posredovali na občinsko upravo.
Ponovno moram pohvaliti našo predsednico sveta krajevne skupnosti
Martino, saj se kljub svoji službeni obveznosti močno trudi, tako na občini kot tudi ažurno odgovarjati na klice in e-pošto.
Veliko razburjenja je bilo pri krajanih glede visokih položnic za priključitev kanalizacijskega priključka. Leta 2007, ko se je gradila kanalizacija na spodnjem koncu leve strani v smeri Kranja, je bil odlok drugačen kot sedaj. Tako pač je, stvari se spreminjajo. Na prošnjo predsednice

Dne 20. junija smo organizirali mašo in četrti blagoslov koles in njihovih voznikov.
Tudi letos smo bili z obiskom zadovoljni.

Veliko prijetnega spanja v 2021
Vaš Spalni Studio Bios

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
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Tako mladi kot malo manj mladi smo bili navdušeni nad kolesarjem Juretom
Koširjem, saj je kar pošteno izstopal med vsemi novodobnimi kolesarji in kolesi.
Martine smo tudi dobili odgovor občinske uprave Kranj. Krajanom, ki
so o tem povprašali, se je pojasnilo, če pa kdo s tem ni bil zadovoljen, je
lahko poklical na občinsko upravo.
Končala se je tudi obnova oziroma zaščita zidu proti propadanju na
severni strani cerkve sv. Tomaža. Hvala zidarskemu mojstru ter vsem

Aktualno
posameznikom za prispevanje gradbenega materiala. Zamenjala se je
celotna vodovodna napeljava do božjega hrama, povišal vodni jašek, na
nekaterih mestih pa se je odstranila odvečna zidna plesen na cerkvi. Še
posebno je bil izpostavljen sam zvonik. Na tem mestu moram še enkrat
izredno pohvaliti našo novo sosedo oziroma lastnico zemljišča Anito
Bizjak, saj gre čez njeno zemljišče občinska cesta. Zelo se trudi za zamenjavo poti. Dostop do same cerkve bi bil na ta način veliko boljši.
Upam, da se bo to čim prej formalno uredilo in da bodo razne institucije
in posamezniki imeli posluh. Moj moto je: Če ne moreš pomagati ljudem, jim vsaj ne delaj slabega. To pa velja za vsa področja v naši krajevni
skupnosti.
V tem letu je bil tudi črni dan za našo podružnično cerkev, saj je v 76.
letu starosti po hudi in težki bolezni preminul mežnar cerkve sv. Tomaža
Franc Zver. Celih 46 let je z odliko opravljal svoje poslanstvo. Z ženo Brigito, ki mu je bila v veliko oporo do zadnjega izdihljaja, sta zelo vzorno
skrbela za red in čistočo tako notranjega kot zunanjega dela cerkve ter
krašenje božjega hrama. Francelj, počivaj v miru in Bog naj ti povrne.
Dne 20. junija smo s pomočjo krajevne skupnosti in mesarije Snedic
organizirali mašo in četrti blagoslov koles in njihovih voznikov. Tudi
letos smo bili z obiskom zadovoljni. Izredno pa nas je presenetil osemdesetletnik Jure Košir, po domače Frčrjov Jurij iz Kovorja pri Tržiču.
Oblečen je bil v prava izvirna oblačila, ki so bila izdelana pred stotimi
leti. Naj omenim tudi njegovo popolnoma vzdrževano ameriško kolo,
izdelano pred več kot stotimi leti. Da ne govorimo o klobuku, ki je bil
izdelan davnega leta 1800 v Tržiču. Res smo bili nad kolesarjem Juretom
navdušeni tako mladi kot malo manj mladi, saj je kar pošteno izstopal
med vsemi novodobnimi kolesarji in kolesi. G. Jurij, naj vam zdravje
še dolgo služi in srečno prevozite še veliko kilometrov. Hvala vsem za
pomoč pri pogostitvi po končanem blagoslovu.
Dne 26. decembra 2019 je bil organiziran tudi praznični božično-novoletni koncert tamburaškega orkestra v cerkvi sv. Tomaža, ki deluje v
Folklornem društvu Kranj. Koncert je bil lepo obiskan.
Kot svetnik Sveta Krajevne skupnosti Britof bom tudi letos dodal še nekaj kamenčkov iz družinskega mozaika. Že sedmi tradicionalni pohod
sestričen, bratrancev in drugih družinskih članov rodbine Bogataj na sv.
Jakoba nad Preddvorom bi moral biti zadnjo soboto v oktobru. Ta pohod
pa so nam tokrat odnesle trenutno izredno neugodne razmere (covid-19)
in sprejetje ukrepov vlade: zapiranje občinskih meja, prepoved gibanja,
prepoved druženja … Bratranec Marjan je zato predlagal, da bi vsak v
svoji občini opravil svoj pohod na najvišji vrh. Vsak naj bi poslal kratek
opis in fotografski dokaz. To pa bi se moralo opraviti še v tem letu. Pravi
pohod pa se bo realiziral, ko bodo razmere ugodnejše. Nekateri so to
nalogo že opravili, nekateri jo še bodo. Prehodna pokala tako ostajata v
Podbrezjah (Marko Kavčič) in v Britofu (Damijana Bogataj). Družinske
medalje pa bodo podeljene v letu 2021.
Naj končam z lanskoletnimi mislimi: V življenju ni odločilno vedno
imeti prav, pač pa čim večkrat biti dober, saj ljudje le na ta način sprejemamo resnico. Resnica brez dobrote pa je neužitna. Ostanite še naprej
zdravi in radi se imejte. Matjaž Bogataj

ZLATI ALEX CISAR
Mladi biatlonec Alex Cisar, domačin iz Britofa,
je športni javnosti poznan kot najboljši biatlonec
na svetu med mladinci, hkrati pa je tudi zlati
maturant Gimnazije Franceta Prešerna.
Na lanskem mladinskem svetovnem prvenstvu je osvojil kar dve
zlati medalji in ekipno srebro. Z letošnjo sezono je dobil priložnost, da bo lahko zastopal našo državo na nekaterih tekmah
svetovnega pokala.
Hkrati pa je prav tega leta postal tudi zlati maturant Gimnazije
Franceta Prešerna. Zlati Alex je prva dva letnika obiskoval športni oddelek ekonomske gimnazije, nato pa se je odločil, da ga bo
študijska pot odpeljala k fizioterapiji, zato se je naučil še fiziko in
šolanje zaključil v oddelku splošne gimnazije. Na maturo se je
kljub veliki odsotnosti zelo dobro pripravljal in rad pove, da so
mu pri tem pomagali tako učitelji kot sošolci Gimnazije Franceta
Prešerna, saj so mu stalno pošiljali zapiske, učitelji pa so mu po
potrebi namenjali individualne ure in prilagoditve. Uspešno je
pridobil tudi certifikat nemške jezikovne diplome, DSD, nemškega ministrstva za kulturo. Tako se mu je odprla tudi možnost
študija na nemško govorečih univerzah.

Alex je vedno iskren in prijazen mladenič, ki s trdim delom dokazuje, da uspeh lahko dosežeš, če si natančen, odločen, visoko
motiviran in samozavesten. Predvsem pa z zgledom dokazuje, da
ni težko, če to, kar delaš, delaš s srcem. Naš zlati Alex ima veliko
srce. GFP-jevci ga spremljamo tudi na njegovi nadaljnji poti in
verjamemo v njegov uspeh. Če imamo le priložnost, ga z glasnim
navijanjem spodbujamo tudi na prizoriščih, vsaj na Pokljuki.
Več informacij o Alexu lahko najdete tudi na spletni strani Gimnazije Franceta Prešerna pod zavihkom Uspešni dijaki ali pa ob
njegovih nastopih spremljate objave na šolskem Facebooku in
Instagramu.

Pred nekaj tedni sem na enem izmed vrhov srečala sovaščanko. S prijetno gospo sva se zapletli v pogovor in povedala je, da preživlja poletja
na znani gorski postojanki, kjer opravlja različna dela. Eno izmed del
je tudi pobiranje smeti v bližnji okolici gorske koče. Povedala je tudi,
da toliko smeti, kot jih je letos ležalo okoli koče, še ni bilo in da so bili
letošnji gosti večinoma Slovenci.
In res ... Kanjon Kokre je še vedno vaško smetišče, gozdovi in okoliške
poti bližnjih krajevnih skupnosti so polne različnih vrečk, pločevink,
odpadnega materiala, ki ne razpade ... V času karantene se je po teh poteh
gibalo še več ljudi, očitno to pomeni še več smeti. Čistilne akcije bi bilo
treba organizirati vsak teden, da bi naravo očistili teh odpadkov. Tudi
sežiganje teh odpadkov v naravi ni ustrezna rešitev.
Skrb za zunanji videz, za lastno zdravje, materialne dobrine, bližnjo
okolico hiše je na zelo visokem nivoju, kaj pa skrb za naravo in naš odnos
do nje? Je to res dediščina, ki jo želimo zapustiti svojim zanamcem?
Marjeta Remic, svetnica v Svetu KS Britof

OGLASNO SPOROČILO

Bomo zanamcem
zapustili čisto naravo?
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Humanitarnost

Darovati del sebe za druge

Da postaneš krvodajalec, ni zahtevna stvar, je pa odločitev, ki ti lahko spremeni življenje.
Predvsem pa v težkih trenutkih ohrani življenje nekoga drugega.
Krajani Britofa in Orehovelj smo znani po svoji solidarnosti in članstvu v Rdečem križu. Na organizirani krvodajalski akciji srečamo cele
družine. In ko vidiš iskrice v njihovih očeh, vidiš, da solidarnost pri nas
ne pozna meja. Krvodajalska akcija z izletom je že prava tradicija za
našo organizacijo. Zato smo se tudi v letu 2020 odločili, da združimo
prijetno s koristnim. Gruča nasmejanih krajanov se je zbrala v četrtek,
27. februarja, navsezgodaj pred trgovino, kjer nas je pričakal avtobus,
da nas odpelje v Ljubljano. Ker radi lovimo dan, je bila odločitev, da
gremo iz Britofa zgodaj zjutraj, pravilna. Na Zavodu za transfuzijsko
medicino Ljubljana so nas z veseljem sprejeli in poskrbeli za hitri vpis.
Po uspešnem darovanju smo se okrepčali z malico in se podali na zaslužen izlet. Vanj smo vključili obisk zdravilišča Debeli rtič, ki deluje pod
okriljem Rdečega križa Slovenije. Sprehod skozi mediteransko naravo
v lepem sončnem vremenu nas je napolnil z energijo in vitaminom D.
Pot nas je potem zanesla naprej v Marezige, kjer smo imeli vodeno de-

Skupinska fotografija. Izlet po krvodajalski akciji je bil lepa priložnost, da so se
krajani še bolje spoznali in delili drug z drugim svoje izkušnje darovanja krvi.

Martina Prusnik in Andreja Poljšanšek na izletu po krvodajalski akciji

Lovro Strniša na krvodajalski akciji
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Predsednica Krajevne organizacije Rdečega križa (KORK) Britof Orehovlje Andreja Poljšanek se zahvaljuje vsem krvodajalcem za to
neprecenljivo darilo ljudem. Letošnja krvodajalska akcija je bila zelo
uspešna. Pohvalila je tudi enodnevni krvodajalski izlet po akciji v
Marezige in na Debeli rtič. Letos so organizirali tudi meritve krvnega
tlaka, holesterola in sladkorja v krvi, kjer je bila prav tako dobra
udeležba. Darovali so sredstva za odpravljanje posledic po požarih in
za osnovnošolca za letovanje na Debelem rtiču. Zaradi koronarazmer
pa na letovanje na Debeli rtič niso napotili starejših in bolnih. Ob
koncu leta bodo razveselili starejše in bolne z drobno pozornostjo.
Andreja Poljšanek se zahvaljuje tudi vsem poverjenikom KORK Britof Orehovlje za vso skrb in pomoč. Krajankam in krajanom vošči zdravo
in srečno leto 2021 z upanjem, da bo prihodnje leto boljše ...
gustacijo ob vinski fontani. Februarsko prebujanje narave, prijetno toplo
vreme in razgled na Julijske Alpe in Dolomite sta bila pravi balzam za
oči in dušo.
Druženje smo zaključili s kosilom v bližnji gostilni, kjer smo se krajani
bolje spoznali in delili svoje izkušnje glede darovanja krvi. Veliko je med
nami takih, ki jim starost ne omogoča več darovanja krvi. Jaz bi rekla, da
so to naši ambasadorji, ki mladim in novim udeležencem vlivajo pogum
in voljo, da še naprej izpolnjujemo svoje poslanstvo.
Vse, ki imate željo, pa mogoče še oklevate, ali bi darovali kri, vas vabimo, da se nam pridružite na naslednji organizirani akciji in z nami
doživite pozitivno izkušnjo darovanja krvi.
V letu 2021 se bomo prilagodili razmeram, in če nam bodo te dopuščale skupinsko darovanje krvi in druženje, bomo akcijo izvedli.
Hvala vsem, ki ste z nami, in v upanju, da na naslednji akciji avtobus
napolnimo do zadnjega sedeža, vas pozdravljam. Daruj energijo za življenje! Martina Prusnik

Svoje aktivnosti
so prilagodili razmeram

Društva

Tudi delovanje Društva upokojencev Britof - Predoslje je letos ohromil novi koronavirus. Kljub temu
so v danih okoliščinah članom skušali zagotoviti čim bolj pestro in aktivno preživljanje prostega časa.
»Zaradi koronarazmer, s katerimi smo se
soočili spomladi in jeseni, je težko govoriti o
veliko zanimivih in razveseljivih dogajanjih
v življenju upokojencev kakor tudi celotne
družbe,« je povedal Miro Zelnik, predsednik
Društva upokojencev (DU) Britof - Predoslje.
Kljub temu so v DU Britof - Predoslje skušali
članom zagotoviti čim bolj pestro in aktivno
preživljanje prostega časa. »Nismo pozabili na
dejanja, s katerimi bi poleg gibanja pripomogli
k ohranjanju zdravja naših članov, kot je bila
delitev zaščitnih mask članom v aprilu,« je pojasnil Zelnik.
Šola zdravja je po pojavu koronavirusa počivala dva meseca in so jo po skoraj polletnem
delovanju s koncem oktobra morali spet prekiniti, čeprav se je je udeleževalo do 15 članov.
»Nordijska hoja je potekala maja in junija ter
v septembru in oktobru. Obisk je bil nekoliko
manj številen kot v preteklem letu in vabimo
nove pohodnike. Telovadba za ženske pod
vodstvom fizioterapevtke in telovadba Giblji-

va starost sta potekali le v januarju in februarju. Igralci namiznega tenisa in šahisti so se
srečevali v mesecih, ko je bilo to mogoče. Žal
so jeseni zamrle skoraj vse fizične aktivnosti,
razen namiznega tenisa in nordijske hoje. Aktivni so bili tudi kolesarji, ki so se poleg piknika
in vožnje v Kokro v juniju zbirali kot običajno
ob četrtkih,« je povzel predsednik DU Britof
- Predoslje.
Najbolj množični dejavnosti pohod in izleti sta
bili prav tako okrnjeni. »V januarju smo obiskali
Šmarno goro, v juliju smo se povzpeli na Sv. Peter, v avgustu pa sprehodili po dolini Mostnice
in Vojah. Izlete smo začeli s kopalnim dnevom v
Dolenjskih Toplicah, nadaljevali s pustovanjem
v Cerknem. V juliju smo obiskali Haloze in grad
Štatenberg. Najbolj pestro je bilo v avgustu, ko
smo si po kopalnem izletu v Izoli ogledali tudi
Rogaško Slatino in Sladko Goro. Potem pa je
koronavirus zavrl vse. Žal je videti, da smo se
za letos »navandrali«, čeprav bi se mnogi radi
še kam podali. V avgustu nam je kot družabni

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.

dogodek uspelo organizirati srečanje letošnjih
jubilantov v Skledi.« Kot je še dejal Zelnik, so
eno redkih društev upokojencev, ki jim je uspelo
letos organizirati zbor članov društva, ki je bil
28. februarja v še običajnem vzdušju. Upravni
odbor društva se je sestal štirikrat v ožji zasedbi,
tako da so delo društva v okrnjeni obliki lahko
usmerjali. »Tudi delovanje pokrajinske zveze
je bilo omejeno, saj je bilo srečanje gorenjskih
upokojencev preloženo, enako velja za medgeneracijsko srečanje na zvezi društev upokojencev. Odpadli so žal tudi vsi drugi dogodki z
izjemo predavanja ljudske univerze v januarju z
naslovom Tehnike pomnjenja. V februarju smo
udeležili tudi kulturnega praznika na Prešernov
dan v Kranju.«
Predsednik društva Miro Zelnik je sklenil z
željo: »... da ostanemo zdravi in tako pričakamo
novo leto, ki bo bogatejše z dogajanji in se bomo
lahko spet normalno srečevali in za to pridobili
tudi tiste, ki so dobesedno preveč v samoizolaciji.« Suzana P. Kovačič

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,
· p ersonalizirane 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
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Skupinska gasilska fotografija pred gasilskim domom v Britofu

Srčni prostovoljci
vedno na voljo za pomoč
Tudi letošnje leto je bilo za Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Britof zelo delovno in uspešno.
V gasilskem domu v Britofu se vedno kaj dogaja, od raznih delovnih in čistilnih akcij do vaj
in pregleda opreme. Kot je poudaril predsednik
PGD Britof Nikolaj Zelnik, so se njihovi člani
tudi letos zavzeto izobraževali in se udeleževali
vaj Gasilske zveze Mestne občine Kranj pa tudi
internih vaj in izobraževanj, ki jih organizira
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poveljnik PGD Britof Anže Gomboc. »V društvu smo letos kupili kovček z delovnim orodjem in baterijsko orodje, za katero se moram
zahvaliti tudi našim donatorjem ter podpornikom. Kupili smo tudi enajst novih zaščitnih
čelad, ki smo jih zaradi dotrajanosti starih še
kako potrebovali, da lahko nemoteno in varno
posredujemo ob intervencijah, ki jih je iz leta v
leto vse več,« je povedal Zelnik. Letos so opravili rekordno število intervencij, 54. Bili so tudi
zelo aktivni v posredovanju, ko je bil vetrolom.
Na začetku letošnjega leta so pridobili zaključni sloj finega asfalta na parkirišču okoli
gasilskega doma, s čimer so se jim uresničile
dolgoletne sanje, in prenovljeno otroško igrišče. »Po uspešni sanaciji parkirišča in postavitvi nove plezalne stene ter postavitvi nove
ograje smo pripravili lepo druženje za izvajalce, sosede in predstavnike Krajevne skupnosti
Britof. Iskreno smo se zahvalili za vso pomoč,
nasvete in asfaltno prevleko podjetju Pirc gradnje ter Mestni občini Kranj in Krajevni skupnosti Britof pri postavitvi ograje ter plezalne
stene, podjetju Pajk pa za pomoč pri izgradnji
fekalnega voda. Pohvalil bi tudi naše gasilce
in gasilke za vso skrb in pomoč pri urejanju
otroškega igrišča,« je povzel predsednik PGD
Britof. V oktobru so uredili še malo garažo, jo
prepleskali in sanirali pod, napeljali nekaj novih inštalacij in posodobili alarmiranje za proženje in pregled intervencij. »Ob tej priložnosti
bi se rad še enkrat iskreno zahvalil mojim gasilcem ter gasilkam za pomoč ter dragoceni prosti
čas, ki ga srčno in brezpogojno vlagate v prostovoljstvo in dejavnosti društva.« V letih 2021
in 2022 imajo v načrtu izgradnjo nove garaže,
ker v letu 2023 pričakujejo novo pridobitev gasilsko vozilo s cisterno GVC.
Tudi letos bodo prostovoljni gasilci sodelovali s krajevno skupnostjo pri postavitvi novoletne jelke. »To je postalo tradicionalno in lepo
doživetje z zares lepim odzivom ter obiskom
vaščanov ob prižigu lučk. Žal bo to letos zaradi
koronarazmer malo drugače in se bomo mora-

Od leve poveljnik PGD Britof Anže Gomboc, kranjski
župan Matjaž Rakovec in predsednik PGD Britof
Nikolaj Zelnik na občnem zboru PGD Britof februarja
letos
li prilagajati epidemiološki sliki in upoštevati
veljavne odloke,« je pojasnil Zelnik.
Kot vsako leto bodo gasilci tudi letos obiskali
vaščane z raznosom novoletnih koledarjev, a
žal se bodo morali tudi tu prilagoditi epidemiološki sliki ter odlokom za tisti čas.
»Ob zaključku naše letošnje zgodbe pa bi se
še enkrat lepo zahvalil Krajevni skupnosti Britof za dobro sodelovanje, gasilcem in gasilkam
PGD Britof, vaščanom in vaščankam, lokalnim podjetjem in donatorjem. Ostanite zdravi,
z našim pozdravom – Na pomoč!«
Suzana P. Kovačič, foto: arhiv PGD Britof

Zanimivosti

Zgodba o naši smreki

Utrinki s čistilne akcije

Kot vsi otroci sem se tudi sam izredno veselil najlepšega časa v celem
letu – zime. Kepanje, sankanje, postavljanje sneženih mož so dogodki,
ki jih noben otrok ne pozabi celo življenje.
Praznična simfonija, ki nastane ob prazničnem decembru v obliki številnih prazničnih okraskov, ko ljudje okrasijo svojo hišo, kjer ne sme
manjkati tudi božično drevo. Okraševanje božičnega drevesa, odpiranje
daril in biti v toplem domu v krogu najbližjih je poseben edinstven čar,
ki ga ne moremo nadomestiti.
Otrok, star šest let, sem si zaradi vsakoletnega pričakovanja praznika
zaželel, da si doma posadim svoje božično drevo. S starši smo velikokrat
hodili na izlete in tako sem si našel tudi svojo smrečico. Našel sem jo
na obrobju vrha Krvavca. Bila je majhna, kot sem bil majhen tudi sam.
Skrbno sem jo odkopal in prinesel domov. Doma seveda nisem vedel,
kje naj najdem prostor zanjo. Po prerekanju s starši, da je ne morem nikamor posaditi, sem se odločil, da ne bo nikogar motila, če jo posadim
na travnik ob robu vrta.

Letošnje leto je precej drugačno od preteklih. Ko je marca kazalo,
da čistilne akcije v Britofu letos zaradi epidemije covida-19 ne bo,
smo se 23. maja le opogumili in jo organizirali. Akcija je bila izvedena v manjšem obsegu.

Najprej smo popili kavo, se posladkali z rogljički in prebrali navodila.
Pridružili so se nam upokojenci kolesarji in z dobro voljo popestrili dan. Lotili
so se čiščenja gozda proti Šenčurju. Po zaključku čistilne akcije smo se zbrali
in se pogostili z golažem, ki so nam ga pripravili taborniki.

Skrbelo me je, ali bo preživela in sem jo nenehno opazoval in skrbel,
da je imela vedno dovolj vode. Smreka je tako postala del naše družine.
Iz leta v leto postajala višja in mogočnejša, 35 let me je vsakodnevno
spominjala na čas božiča, čas brez skrbi in stresa. Ob pogledu nanjo so
se v meni prebudili spomini in čustva starih časov.
Letos je za nami posebno leto. Socialna distanca, varnostne maske, varnostna razdalja, zapiranje trgovin in vse drugo, povezano s tem, je v meni
vzbudilo lepe spomine na stare čase, v katerih smo preživljali svoje otroštvo in božič. Posledično sem se odločil, da bo moje »božično drevo« letos
združilo krajane Britofa, ki se bodo ob njem družili in izmenjali pozitivne
praznične misli in spomine. Naj spomine na lepe čase prinese v prazničnem obdobju še drugim krajanom in krajankam Britofa. Naj bo božič topel
in prijeten. Upam, da lepo okrašeno smreko pridete pogledat in bo tudi
vam polepšala praznične trenutke. Prazničen pozdrav, Matjaž Smolej

Otroci so bili zelo pridni in so s pomočjo odraslih odstranili smeti od gasilnega
doma proti nogometnemu igrišču. Gasilci pa so nam potem predstavili še
svojo opremo.
Hvala vsem udeležencem za sodelovanje in pomoč. Se vidimo prihodnje leto. Urša Korošec
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Šola

Gremo peš v šolo – s pešbusom

V delu Evropskega tedna mobilnosti, med
14. in 18. septembrom, smo na naši šoli organizirali pešbus, ki je del programa Aktivno
v šolo. Pešbus ima določene postaje in vozni
red, vodi ga spremljevalec in deluje podobno
kot pravi šolski avtobus, le da se ne premika
na kolesih, temveč z nogami. Otroci so se v
varnem okolju privajali na udeležbo v prometu
in so oziroma bodo tako pozneje pripravljeni
na samostojno pot v šolo. Akcija je bila zelo
uspešna, saj je s pešbusom na treh progah (iz
smeri Britof, Predoslje in Voge) hodilo v šolo
skupaj 41 otrok, od tega 28 vsaj štirikrat v tednu. Pešbus je spremljalo tudi sedem učiteljev
naše šole. Ugotovili smo, da je trenutno pot iz
Predoselj zelo neugodna za pešce, saj se zaradi
gradnje nove kanalizacije proste poti tedensko
spreminjajo, na poteh pa je tudi precej delovnih
vozil. Učenci tudi težko varno prečkajo glavno
cesto pred Gostilno Krištof, saj tam trenutno
ni zebre, ki bi pešcem omogočila varen prehod

čez cesto, vozila pa zato pešcem ne ustavljajo.
Tako je varnost učencev, ki po teh poteh prihajajo v šolo peš, pogosto ogrožena.
Projektu se je pridružila tudi Mestna občina
Kranj (Komisija varno kolesarim) in SPV Kranj,
ki bosta ob koncu šolskega leta najbolj »zagretim« pešcem podelila tudi praktično nagrado.

Pa še nekaj vtisov naših potnikov
Izak in Nik, 4. a: »Na pešbusu je bilo zelo
zabavno. Med hojo smo se pogovarjali drug z
drugim. Dobili smo vozovnico, v katero smo
zbirali štampiljke. Tisti, ki so se pešbusa udeležili petkrat, so konec tedna prejeli tudi posebno
nalepko. Potniki na naši, oranžni progi smo v
petek na poti videli tudi veverico. Prečkala je
našo pot. Ko smo prišli na postajo, smo pobrali
nove potnike. Enkrat nas je bilo kar 25. Na poti
je bilo zelo zabavno.«
Nuša Skumavc,
vodja projekta na OŠ Predoslje Kranj

Šolski utrinki

Jesenske počitnice, Nika Mežan, 2. b

Mesto na ptici, Lenart Čeferin, 6. c

Imamo nov asfalt, pod njim pa …
Ob koncu septembra so cestni delavci z asfaltom preplastili cesto do
naše šole in poskrbeli, da imamo lep in na novo urejen dostop. Asfalt
je samo najbolj viden del gradbenega posega, glavni del pa se skriva
pod zemljo. Izvajalec del je namreč v okviru gradnje kanalizacije po
Predosljah in okoliških naseljih potegnil kanalizacijske cevi tudi do
šole. V zemljo so položili še napeljavo do hidranta, za katerega upamo,
da ga ne bomo nikoli potrebovali, saj je v prvi vrsti namenjen gasilcem za primer požara. Ker so bili delavci z vso mehanizacijo praktično
na šolskem dvorišču, so v dogovoru z občino asfaltirali še dostopa do
glavnega vhoda in razredne stopnje. Po besedah hišnika šola na kanalizacijsko omrežje še ni priključena, to naj bi se zgodilo enkrat prihodnje
leto. Takrat bo odstranjen tudi objekt nasproti kolesarnice, kjer je sedaj
greznica. In kaj bo nastalo na tem mestu? Ideje se zbirajo, morda bo
parkirišče, morda igrišče ... Če imate svoj predlog, kar na dan z njim.
Hišnik je s predstavnicama občine razpravljal tudi o žaluzijah za okna.
Upamo, da jih bomo dobili, da bo pouk v učilnicah na južni strani šole
v vročih dnevih bolj znosen. Simon Demšar
10 VAŠKA RAGLA

Zaradi asfaltiranja je bil dostop do šole nekaj dni otežen.

Nagrada za najboljšo
poslovno idejo
Startup vikend za dijake Gimnazije Franceta Prešerna Kranj
in učence osnovnih šol

Šola

Mali šef
V ponedeljek, 5. oktobra, smo začeli
izvajati razširjeni program GZDP – Mali
šef. Prvi, ki so se udeležili teh kuharskih
delavnic, so bili učenci iz 3. a razreda.
Učenci so najprej spoznali gospodinjsko
učilnico, se seznanili z gospodinjskimi
pripomočki in pravili obnašanja v kuhinji,
nato pa pripravili prvo preprosto jed. Pripravili so sadje na malce drugačen, zabavnejši način – izdelali so sadno nabodalo.

Likovno ustvarjanje
prvošolcev

V petek, 18. septembra, in soboto, 19. septembra, je s pomočjo agencije Spirit Slovenija
in projekta Mladim se dogaja, potekal Startup
vikend, kjer so učenci aktivno iskali dobre poslovne ideje. Pri projektu so sodelovali učenci z
OŠ Franceta Prešerna, OŠ Matije Čopa in dijaki
Gimnazije Franceta Prešerna Kranj ter učenke
OŠ Predoslje Kranj: Eva Rebolj, Lana Bodiroža
in Pika Rozman iz 9. c ter Tamara Ojsteršek in

Patricija Božek iz 9. b. Na koncu dvodnevnega
razvijanja poslovnih modelov sta bili podeljeni
dve nagradi: nagrada za najboljšo poslovno idejo in nagrada za naj predstavitev poslovne ideje.
Medtem ko so slednjo nagrado prejeli gimnazijci, so nagrado za naj poslovno idejo (foto album
športnikov) prejele učenke naše šole, to so: Pika
Rozman iz 9. c ter Tamara Ojstrešek in Patricija
Božek iz 9. b. Za dosežene rezultate čestitamo!

Izdelki iz ustvarjalnih uric
Na OŠ Predoslje Kranj je potekala interesna dejavnost Ustvarjalnice. Zaradi epidemije
se je skupini učenk uspelo zbrati samo nekajkrat. S pomočjo mentorice so nastali izdelki iz
recikliranih materialov. Iz starih majic so izdelale okrasne blazine, iz steklenic so nastale
vazice, v vazi pa je »zacvetela« vrtnica iz krep papirja. V času dela na daljavo so mladenke
ustvarjale tudi doma in zapisale kakšno misel. Valentina Kačandol: »Skupaj smo ustvarjali
in tudi ustvarili lepe izdelke, ki danes krasijo naš dom. Ob pogledu na izdelke se spomnim,
kako smo se pri njihovi izdelavi v šoli družili in danes so ti spomini prijetni in dragoceni.«
Viktorija Kačandol: »Danes je meglen jesenski dan in zelo me razveseli pogled na mojo
okensko poličko, kjer so izdelki iz naših ustvarjalnih uric. Lepo nam je bilo v šoli, ko smo
skupaj delali okrasne vazice, vrtnice ...« Ustvarjalke iz 7. razreda

Ravno so se prvošolci dobro navadili na
šolski ritem, že so morali izkusiti šolanje
na daljavo. Tako učenci, kot tudi starši, so
se situaciji dobro prilagodili. V prvem tednu šolanja na daljavo so likovno ustvarjali. Nastala so čudovita jesenska drevesa
(risanje/slikanje in tiskanje) in listki, ki so
oživeli (grafični odtis – drgnjenka in risanje). Pri jesenskem likovnem ustvarjanju
so se potrudili, nekateri so kljub možnosti
izbire, naredili kar dva izdelka.
Učiteljici 1. a razreda

Palačinke so kraljice
Nekoč je živel fant. To ni bil navaden
fant. Bil je nekaj posebnega. Ime mu je
bilo Nik. Vsak dan se je srečal z letečim
krožnikom. To pa zato, ker ni hotel nič
jesti. Ko mu je mama pripravila slastno
juho, je krožnik že poletel v steno. In ko
mu je oče pripravil krompir in ocvrto ribo,
je krožnik spet poletel v steno. Tako je bilo
januarja, ves februar, marec, april, maj,
junij, julij, avgust, september, oktober,
november in december. Nekoč je krožnik
poletel celo skozi okno. Ljudje so mislili,
da so jih napadli vesoljci. Klicali so: »Na
pomoč, na pomoč! Vesoljci so nas napadli!
Na pomoč! Na pomoč!« »To niso vesoljci, samo leteči krožniki so,« je zaklicala
mama skozi okno. Petkrat je krožnik poletel skozi okno. Enkrat je poletel celo čez
streho. Nekega dne pa sta oči in mami Nika
končno vprašala, kaj bi rad jedel. Rekel je:
»Hočem palačinke!« »A palačinke?!« sta
se začudila starša. Od takrat v tej hiši ni
bilo več letečih krožnikov.
Aleksandra Košir, 3. a
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Društva

Predstavitev čebelarstva
letos tudi virtualna

Čebelarska zveza Slovenije je skupaj s partnerji izvedla dve dobrodelni akciji, ki so se ju udeležili tudi člani
Čebelarskega društva Britof - Predoslje. Sicer pa je bilo letošnje leto po čebelarski plati podpovprečno.
Čebelarsko društvo (ČD) Britof - Predoslje ima
55 članov, občni zbor so imeli januarja. »Leto
2020 je bilo po čebelarski plati podpovprečno
leto, podobno kot leto pred tem. Narava nam je
nudila v pašnem obdobju slabo letino. Vremenske razmere so bile spomladi neugodne za razvoj
čebel in za nabiranje medu, cvetnega prahu, izdelavo satja ... Zaradi slabega vremena je bilo cvetličnega medu zelo malo. Medila je lipa in nekaj je
bilo gozdnega medu. Kostanjevega medu je bilo
zelo malo. Donos je bil zelo različen po posameznih področjih, kar nekaj čebelarjev ga sploh ni
točilo. Velika razlika v donosu medu se je pojavljala v panjih na istem stojišču,« je povzel Jakob
Šink, predsednik ČD Britof - Predoslje. Kot je
dejal, pa je bila varoja letos obvladljiva in se ni
pojavila v večjem obsegu. Problematična so bila
žarišča hude gnilobe; eno v okolici Škofje Loke,
po ena v Žabnici in Bitnjah.
Čebelarska zveza Slovenije (ČZS) je letos
skupaj s partnerji izvedla dobrodelni akciji, ki
so se ju udeležili tudi člani ČD Britof - Predoslje, kot je pojasnil Šink: »Spomladi smo v prvi
akciji zbrali dvajset tisoč evrov in jih podarili
štirim domovom starejših, ki so bili v prvem
valu epidemije covida-19 najbolj ogroženi zaradi okužb. Druga vseslovenska dobrodelna
prireditev Korak zase, korak za sladkorčke se
je začela s pohodom na Brdo pri Lukovici 12.
septembra iz različnih smeri.« Začetek dobrodelnega pohoda iz Gorenjske so začeli čebelarji ob drugi uri zjutraj iz Žirovnice. Varen
korak jim je zaželel župan Občine Žirovnica
Leopold Pogačar. Med pohodniki je v skupini v Strahinj prišel tudi kranjski župan Matjaž
Rakovec, sprejema v Strahinju sta se udeležila
tudi župan Občine Naklo Ivan Meglič in vodstvo Biotehniškega centra Naklo. Iz ČD Britof
- Predoslje sta se pohoda udeležila Jakob Šink
in Andrej Markun, Janez Rebernik pa je bil na
sprejemu v Šenčurju. Zaključna slovesnost je

Sprejem v Strahinju pred Biotehniškim centrom Naklo 12. septembra 2020 / Foto: Janez Markič
bila na Brdu pri Lukovici pod častnim pokroviteljstvom predsednika države Boruta Pahorja.
»Predsednik ČZS Boštjan Noč je Pediatrični
kliniki slovesno predal zbranih 15.658 evrov za
nakup novega UZ-aparata za Klinični oddelek
za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove. ČZS ima podobno dobrodelno akcijo znova
v načrtu 11. septembra 2021.«
ČD Britof - Predoslje je letos organiziral več
predavanj, kot je bilo februarsko predavanje
Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu – obnovitev v gasilskem domu v Britofu.
Predavateljica je bila dr. Andreja Kandolf Boravšak. »Vsa ostala predavanja so potekala s kot
spletne konference, tako da so se lahko udeležili
predavanj iz širokega programa v organizaciji
ČZS. Zaradi koronarazmer novembra niso izvedli tradicionalnega slovenskega zajtrka v enaki
obliki kot prejšnja leta. So pa šole 20. novembra
namenile kakšno besedo tudi čebelam. »Kot
smo že napovedali in obvestili šole in vrtce, so
lahko na spletni strani www.ohranimo-cebele.

si našli različna gradiva, ki so namenjena predstavitvam čebelarstva. Ker obiski šol in vrtcev
niso bili možni, bomo zgibanke Čebelica, moja
prijateljica s priloženimi navodili dostavili šolam in vrtcem, ko bo mogoče.«
Vodstvo ČZS je novembra organiziralo regijski posvet po spletni aplikaciji Zoom, glavna tema je bilo poročilo delovanja ČZS v letu
2020 in načrt za 2021. ČD Britof - Predoslje bo
v prihodnjem letu nudilo pomoč pri prijavi mladih čebelarjev na tečaj za čebelarje začetnike.
Društvo bo sodelovalo pri izbiri lokacije novega
učnega čebelnjaka za Gorenjsko. Dobrodošli so
predlogi za priznanja zaslužnim članom. Društvo bo še naprej delovalo v javnem interesu na
širokem področju (krožki, izobraževanje, vključitev v razne delavnice ...). V letu 2021 je predvidena strokovna ekskurzija. Nadaljevali bodo
tudi aktivnosti zdravstvenega varstva čebel. Na
področju usposabljanja čebelarjev na ČZS kandidirajo za teme Apitehnični ukrepi in Oskrba
čebeljih družin čez leto. Suzana P. Kovačič

GUMA CENTER KRISTANC
tel.: 04 234 24 24

KRISTANC, d. o. o., Britof 45, Kranj
T: 04 234 13 13, G: 031 300 150

Želimo vam lepe praznike
in vse dobro v letu, ki prihaja.
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Kvalitetna storitev ter ugodne cene pnevmatik.
Najsodobnejša optična nastavitev podvozij.

Lipa z ogrlico

Zanimivosti

Recepti mame Tončke
Nadevan svinjski kotlet

Sestavine:
30 dag kotlet
5 dag pinjol
2 jajci
0,5 dl sladke smetane
sol, poper
olivno olje
Priprava: Svinjski kotlet prerežete in ga potolčete. Za nadev uporabite obreznine od kotleta, ki jih z mešalnikom zmešate z jajci in
smetano, solite in popoprate. Na koncu dodate še pinjole. Potolčen kotlet malo posolite
in ga nadevate. Nato ga zavijete in pečete na
160 stopinj Celzija približno 40 minut.

Orehova rulada s kislo smetano

Sestavine:
8 jajc
8 žlic (zmletega) sladkorja
1 vanilin sladkor
10 dag zmletih orehov
Priprava: Ločite rumenjake in beljake, iz
beljakov posebej naredite sneg. Rumenjakom
dodate ostale sestavnine, nazadnje počasi
umešate sneg. Pečete skoraj 20 minut na od
170 do 175 stopinj Celzija (odvisno od pečice).
Na pečeno rulado na tenko namažete marelično marmelado (če je pretrda, jo malo
raztopite na štedilniku ali v mikrovalovni
pečici in preden namažete, ohladite). Premažete še s kislo smetano (po občutku).

Praznične palačinke z orehi
v pomarančni omaki

 individualne obravnave pri bolečinah, poškodbah ...
 skupinski programi za boljše počutje in kondicijo
 programi za revitalizacijo telesa
 delavnice in izobraževanja
V mesecu decembru izberite iz naše darilne ponudbe:
zvočne terapije Sonic Pill (na voljo v fizični ali digitalni obliki že od 6,69 EUR za 20 terapij)
vrednostni ali storitveni darilni boni

Zdravje je vrednota,
ki jo je treba negovati.
Sonic Pill zvočne terapije v fizični
ali digitalni obliki so inovativna,
zdrava, naravna in brez znanih
kontraindikacij hitra rešitev,
s katerimi dosežete 60 –100%
izboljšanje težav.
Izbirate lahko med naslednjimi
terapijami: zmanjšanje bolečine |
stress free | relaksacija | izboljšanje
pozornosti in koncentracije
| libido boost | krepčilni spanec |

INFORMACIJE: BRITOF 292 I 040 390 141 I info@bodytehnika.si I www.bodytehnika.si
VAŠKA RAGLA

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

Po zaključku del na javnem kanalizacijskem omrežju so izvajalci gradbenih del simbolično naredili še »ogrlico«
okrog stare vaške lipe v Britofu. Na sliki je domačinka Ivana Prusnik. / Foto: M. Prusnik

Sestavine:
3 dl mleka
3 jajca
15 dag moke
10 dag sladkorja
3 dl pomarančnega soka
10 g Gustina
olje
sol
Priprava palačink: Mleko, jajca, sol,
sladkor in moko gladko zmešate. V ponvici spečete palačinke.
Pomarančna omaka: Iz sladkorja naredite karamel. Pomarančni sok zgostite z
Gustinom in prevrete.
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Člani vodijo v prvi gorenjski ligi

Nogometni klub Britof je povečal število nogometašev v najmlajših selekcijah, kar je bil njihov osnovni cilj. Z
zdajšnjim nogometnim podmladkom bodo lahko počasi nadgrajevali selekcije.
Predsednik Nogometnega kluba Britof Anže Jelar je povedal, da imajo
od vrtca do selekcije U13 že približno osemdeset nogometašev. »Naš
osnovni cilj je bil povečati število naših najmlajših in to nam je začelo
lepo uspevati v zadnjih dveh letih. Z nogometnim podmladkom bomo
lahko počasi nadgrajevali selekcije. Lahko pa se pohvalimo tudi s člansko ekipo, ki je bila do prekinitve prvenstva v jesenskem valu epidemije
covida-19 suvereno na prvem mestu prve gorenjske lige. Nadgradili smo
tudi trenersko ekipo z nekaterimi mladimi ambicioznimi trenerji, imamo še fotografa, ki fotografira tekme vseh naših selekcij,« je povedal
Jelar. Kot je še poudaril, je velik izziv za naprej izboljšanje infrastrukture
in pogojev za treniranje, tudi s posodobitvijo športnega parka v Britofu.

»To bo sicer, če ne bo pomoči investitorjev, zelo težko.« S pomočjo sponzorjev so letos kupili novo kosilnico.

V NK Britof so okrepili mlajše selekcije ...

Od vrtca do selekcije U13 imajo že približno osemdeset nogometašev.

Naj se življenje čim prej vrne na stare tirnice ...
Anže Jelar je še dejal, da koronarazmere njihovega kluba sicer niso
prizadele na način, kot so verjetno večje klube, so pa zaradi razmer
prizadeti tudi otroci, »ki smo jim vzeli šport, gibanje, kar bo na žalost
pri marsikom imelo tudi psihofizične posledice. Zato zares želim, da
se življenje čim prej vrne v stare tirnice in da otrokom vrnemo možnost
zdravega preživljanja prostega časa s prijatelji.«
Suzana P. Kovačič

prodaja@narava.si • Tel.: 04 280 20 00

NARAVA d.o.o.
Vsem prebivalcem Britofa priznamo do konca trajanja koronavirusa
40% popust na vse knjige naše založbe.
SVETOVNE USPEŠNICE

NARAVOSLOVJE

ZA NAJMLAJŠE
Poglej pod zavihke,
če hočeš videti,
kako deluje tvoje
telo.

Obrni prosojnice, da boš
videl delovanje človeškega
telesa od znotraj.

AGNESE BARUZZI
GABRIELE CLIMA
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Britof 96 A • 4000 Kranj • www.narava.si
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Šport

Imajo vrhunsko urejeno igrišče
Športno društvo (ŠD) Rokce, ustanovljeno leta 2014, deluje v dobro športa, druženja, kolegialnosti
in delavnosti, je poudaril predsednik društva Avgust Horvat.
»V svojih vrstah imamo prekaljene športnike, ki nastopajo pod okriljem Prstometne zveze Slovenije (POS). Večino svojih dejavnosti izvajamo na igrišču. Imamo lepo urejeno vrhunsko igrišče z označenimi
dvanajstimi polji, ki ustrezajo predpisom POS. Zraven igrišča je brunarica, ki jo uporabljamo v društvene namene. Vse skupaj zaokrožuje
prelepa narava, ki jo skrbno negujemo. Za člane je ta delček sveta vse,
kar potrebujemo,« je čudovito povzel Avgust Horvat.
ŠD Rokce je znano po širni Gorenjski, delno tudi po drugih pokrajinah, saj se vabilom vedno odzovejo. »In kaj nas krasi? Predvsem gostoljubnost, druženje in vrhunska organizacija. Malo nas je, vendar ko
stopimo skupaj, smo najmočnejši. To nam priznajo vsi, ki nas obiščejo
ali tekmujejo pri nas. Letos smo dobili posebno pohvalo s POS-a za
vrhunsko organizacijo tekem in postrežbo. Smo edini, ki jih razvajamo s klobaso kmetije Hribar. Pohval ne seštevamo, saj bi bila številka
ogromna,« je povedal predsednik ŠD Rokce.
Letos so jim dodelili pet tekem. »Kljub zaostrenim razmeram zaradi
novega koronavirusa smo z vsemi dodatnimi ukrepi izpeljali vse tekme
v prvi in regionalni ligi. Rezultati so zadovoljivi; niso vrhunski, ampak
pričakovani. Prva ekipa je v prvi tekmovalni ligi dosegla četrto mesto.
Druga ekipa je nastopila spremenjena, priključila se ji je ženska ekipa in
v regionalni ligi dosegla šesto mesto.«
Še v zimskem času so se udeležili zimske lige v Šenčurju in dosegli
drugo mesto. Udeležili so se štirih turnirjev z zadovoljivimi rezultati.
»Domači turnir pa smo morali zaradi nastale nevarnosti druženja odpovedati,« je pojasnil Horvat. Nasploh letos zaradi razmer niso mogli izpeljati vseh dejavnosti. »Prikrajšani smo bili vsi – rekreativci, upokojenci,
osebe s posebnimi potrebami, ki jim nudimo tudi mentorstvo. Upamo na

boljše čase.« ŠD Rokce v letu 2021 načrtuje še nekaj manjših del, ki jih
morajo postoriti v sklopu brunarice in samega igrišča z okolico, da bo
vse skupaj videti še bolj prijazno in vrhunsko, kot pravi Horvat. Seveda
vse v okviru finančnih zmožnosti.
Naj sklenemo prav tako z besedami predsednika društva Avgusta
Horvata: »V imenu ŠD Rokce in v svojem imenu se zahvaljujem vsem
dobrim ljudem, ki nam pomagajo s finančno in materialno podporo.
Zahvaljujem se tudi KS Britof za vsestransko razumevanje. Vsem športnikom in krajanom krajevne skupnosti želimo trdnosti, zdravja in razumevanja v novem letu 2021.« Suzana P. Kovačič

Priključitev na javno
kanalizacijo
Predvideno je, da bo Mestna občina Kranj v decembru pridobila
uporabno dovoljenje za zgrajeno infrastrukturo v Britofu. Januarja 2021 bo občina občanom začela pošiljati odločbe o odmeri komunalnega prispevka. Ko bodo odločbe pravnomočne, jih občina
posreduje Komunali Kranj, ta izda soglasje s pogoji za priključitev
in ga s priporočeno pošto pošlje lastnikom objekta. To bo predvidoma februarja, občani bodo po prejemu soglasja lahko takoj
izvedli priklop. Rok za priključitev bo do 1. septembra 2021. S. K.

AVTO MOČNIK D.O.O., KRANJ, BRITOF 162, KRANJ

NOVO – SERVIS IN PRODAJA
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Savska loka 24, 4000 Kranj
Telefon: 0590 19 625
DELOVNI ČAS:
pon.–čet. od 9. do 22. ure
petek od 9. do 23. ure
sobota od 11. do 23. ure
nedelja od 11. do 22. ure

Največja ponudba
dostave hrane v Kranju

SARAH TAUHMANN BERGER S.P., OREHOVLJE 2, 4000 KRANJ

Ne smete zamuditi naše pestre in okusno izbrane ponudbe.
Ponujamo pice, kruhke, testenine, rižote, mesne jedi in še mnogo več.
Preverite našo bogato ponudbo, pokličite 0590 19 625 in naročite
dostavo hrane na dom ali v službo.

Razvoz hrane na dom: 0590 19 625

