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Pozdrav novim 
stanovalcem v Vogah

Na koncu Britofa proti Miljam smo v za-
dnjih letih dobili novo stanovanjsko naselje
Voge. Vsako leto je v tej soseski več prebi-
valcev in ob tej priložnosti bi jim zaželeli
dobrodošlico v KS Britof-Orehovlje. Ker je
v soseski tudi veliko otrok, si v krajevni
skupnosti prizadevamo, da bi jim postavili
igralni kotiček. Vsako leto obišče otroke
(letos letnik rojstva od 2002 do 2007) tudi
dobri mož dedek Mraz, zato starše prosi-
mo, naj nam na telefonsko številko 040/524
211 sporočijo število otrok v družini, da jih
bo dobri mož lahko obdaril. Če imate pre-
bivalci naselja Voge kakršnekoli želje,
vprašanja, probleme, se lahko kadarkoli
obrnete na KS Britof-Orehovlje.          N. L.

Vaška ragla
Še pred letom dni se je glasilo KS Britof-

Orehovlje imenovalo Britofški list. To ime
ni v celoti geografsko zajelo območja naše
krajevne skupnosti, v Svetu krajevne skup-
nosti smo menili, da si glasilo zasluži bolj
radoživo ime. Zbirali smo ideje in na kon-
cu je z veliko večino slavilo ime Vaška
ragla. Izbrali smo tudi novega izdajatelja,
Gorenjski glas. Tako je zdaj pred vami Va-
ška ragla, priloga Gorenjskega glasa o
Krajevni skupnosti Britof-Orehovlje.
Želimo vam prijetno branje!

Svet KS Britof-Orehovlje

Kako poteka obnova gasilskega doma, kdo
jo financira?

”Obnavljamo dvorano, stopnišče, sanitarije,
vhodne stopnice, stopniščno in balkonsko
ograjo, električno napeljavo z razsvetljavo.
Nova bo vodovodna inštalacija, stopnice bodo
oblečene v granit, v celoti bodo prepleskane
stene. Vse to je v načrtu za leto 2008, naložba
je vredna 40 tisoč evrov. Denar smo dobili iz
občinskega proračuna iz naslova natečaja za
krajevne skupnosti. V letu 2009 je predvidenih
še 20 tisoč evrov za obnovo, s tem denarjem
naj bi uredili še parkirišče, zunanjo razsvetlja-
vo ter fasado. 

Prenova doma poteka v dobrem sodelovanju
s Prostovoljnim gasilskim društvom Britof. Ob
tej priložnosti gre tudi zahvala kranjski občin-
ski upravi za finančno pomoč, saj je bil dom
nujno potreben temeljite prenove.”

Krajani še vedno nimajo urejenega pri-
ključka na omrežje T2. Kje se zatika?

”Moram poudariti, da to ni projekt krajevne
skupnosti, nas pa podjetje Gratel sproti obveš-
ča, kaj se dogaja na tem področju. Zapletlo se
je, ker investitor ni prišel do ustrezne in vsem
sprejemljive lokacije za postavitev centrale. Po
zadnjih informacijah naj bi centralo zgradili ob
nogometnem igrišču, s priklopi na omrežje naj
bi začeli v letu 2009.”

Koliko je bilo upravičencev do vračanja
vlaganj v telefonijo v krajevni skupnosti,
kakšna je bila procedura, kdaj upravičenci
lahko pričakujejo povračila?

”Upravičencev v naši krajevni skupnosti je
bilo 224. Oktobra smo jim poslali obvestila na
dom, med uradnimi urami je tajnica krajevne
skupnosti Andreja Bajželj zbirala dokumenta-
cijo. Kljub navodilom smo dobili nazaj 50 ne-
pravilnih vlog oziroma manjkajočih, o tem
smo krajane obvestili in pričakujemo, da bodo
tokrat podatki popolni. Zbrano dokumentacijo
smo poslali na kranjsko občino. 180 vlog je

bilo oddanih 11.novembra 2008, preostale
vloge pa 17. novembra 2008. Med 224 uprav-
ičenci je bilo deset takih, ki se niso odzvali
vabilu in niso oddali izpolnjenega obrazca. Ko
bodo na MO Kranj dobili še teh deset vlog,
bodo začeli pošiljati krajanom poravnave,
predvidoma v prvi polovici decembra.”

Kako je z gradnjo športnega parka, kaj se
je premaknilo od lani na letos?

”Gradnja športnega parka je potreba in želja
vseh krajanov Britofa, Orehovelj, predvsem pa
močno prizadevnega vodstva Nogometnega
društva Britof. V letu 2009 je v načrtih posta-
vitev pomožnega nogometnega igrišča z umet-
no travo. Vizija krajevne skupnosti in nogo-
metnega društva je še postavitev igrišč, ki
bodo na voljo vsem krajanom (otroška igrala,
odbojka na mivki, košarka ....). Za naložbo je
preko Mestne občine Kranj za leto 2009 že na-
menjenih 50 tisoč evrov, za leto 2010 pa še 30
tisoč evrov. Projekt bo izdelan leta 2009, na
podlagi tega si nadejamo še dodatnega denarja

Namesto novih stanovanj
več prostora šoli in vrtcu
Pogovor s predsednikom Krajevne skupnosti Britof-Orehovlje Dejanom
Kotarjem o obnovi gasilskega doma, športnem parku, novogradnjah ... 

Dejan Kotar. Foto: Črt Slavec

Vaška ragla je priloga Gorenjskega glasa 
o krajevni skupnosti Britof-Orehovlje. 

Prilogo pripravlja uredništvo Gorenjskega glasa.

Odgovorna urednica: Marija Volčjak 
Urednica: Suzana P. Kovačič 
Telefon: 04/201-42-00, faks: 04/201-42-13,   
e-pošta: info@g-glas.si. 
Oglasno trženje: Janez Čimžar, tel. 04/201-42-36,
041/704 857, janez.cimzar@g-glas.si. 
Tehnični urednik: Grega Flajnik 

Izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Bleiweisova cesta 4, Kranj; 
priprava za tisk: Gorenjski glas; tisk: Tiskarna Radovljica d. o. o.;
distribucija: Pošta Slovenije. 
Vaška raglja, številka 1 je priloga 95. številke Gorenjskega 
glasa, ki je izšla 28. novembra 2008. Naklada je 550 izvodov.
Prejmejo jo vsa gospodinjstva v krajevni skupnosti Britof. 

Naslovnica foto: Matic Zorman
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Spoštovane krajanke, krajani!

Kaj za prazničnimi vrati čaka nas, 

ko bo prag prestopil leta čas? 

Zdravje, srečo, mir, toplino, takih zlatih 

darov vam želimo.

Svet Krajevne skupnosti Britof-Orehovlje

Krajevna skupnost Britof, Britof 316, 4000 Kranj



Ob krajevnem prazniku
Že drugo leto smo v Krajevni skupnosti Britof-Orehovlje prazno-

vali krajevni praznik. Letos je prireditev potekala 21. junija. Najprej
so gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Britof prikazali zan-
imivo vajo na temo reševanje iz gorečega objekta. Gledalci so bili
navdušeni nad prikazanim. Za tem je sledila veselica z živo glasbo,
zabaval nas je ansambel Veseli svatje. Vzdušje je bilo čudovito in
noge so nas kar same vlekle na plesišče in tudi za hrano in pijačo je
bilo poskrbljeno. Imeli smo tudi tekmovanje v pikadu, za nagrade
se ob tej priložnosti še enkrat zahvaljujemo vsem sponzorjem, ki so
prispevali nagrade za pikado (Vida in Igor Boncelj, Srečo Žibert-
Honda, Marjan Močnik, Guma center Kristanc, Avtoelektrika
Jevšek, Graverstvo Benedičič, Mizarstvo Žibert). Zelo si želimo, da
bi ta praznik postal tradicionalen, da bi bil odziv vaščanov in obrt-
nikov vsako leto boljši.                                            Nataša Lipar

iz drugih virov.” 
Kaj ste v preteklem letu naredili za večjo

varnost krajanov, tako iz vidika splošne in
osebne varnosti, kot iz vidika prometne var-
nosti?

”Za večjo varnost v prometu in splošno var-
nost morajo krajani poskrbeti v prvi vrsti sami
s previdno vožnjo ter strpnostjo v prometu in
drugod. Na predlog Matjaža Bogataja, pod-
predsednika Sveta Krajevne skupnosti Britof-
Orehovlje, smo oktobra postavili pet cestnih
ogledal: na izvozu Orehovlje v Predosljah, na
izvozu gasilski dom-glavna cesta ter dva pri
Guma centru Kristanc. Na izvozu Štular-Jezer-
ska cesta smo imeli težave s postavitvijo zara-
di nesoglasja krajana nasproti izvoza, zato je
ogledalo postavljeno bolj v levo. Posledica
tega je, da je to ogledalo namenjeno samo av-
tomobilom, ki prihajajo iz desne smeri z mo-
stu.

Postavili smo novo tablo Britof, poleg
videoteke Zajček bomo dobili prehod za peš-
ce. Pohvaliti moram vodjo policijskega okoliša
Sejda Halačevića, ki se zelo zavzema za var-
nost krajanov.”

Kako je z novogradnjami na območju
Britof-jug?

”V krajevni skupnosti se ne strinjamo z grad-
njo, kot je bila predlagana, saj urbanistično ne
sodi v kontekst vasi. Še preden bi sploh zače-
li graditi, mora investitor poskrbeti za komu-
nalno opremljenost (kanalizacija, elektrika,
voda, ...), saj obstoječa komunalna infrastruk-
tura ne bo prenesla dodatnih obremenitev z
novogradnjami. Glede na to, da se KS Britof-

Orehovlje veča z novogradnjami, bi morali
več razmišljati o širitvi šolskih in vrtčevskih
prostorov.”

Kdaj bo novo naselje Voge dobilo otroško
igrišče?

”Britof-Voge je sodobno urejeno naselje in
bi, tudi glede na velikost naselja, potrebovali
otroško igrišče. Problem celotnega Britofa je,
da nimamo svojih travnatih zelenih površin,
niti zemljišča v lasti krajevne skupnosti, s ka-
terim bi lahko razpolagali po želji krajanov.
Za varnost v naselju Voge je vsaj toliko po-
skrbljeno, da imajo urejene pločnike, javno
razsvetljavo in urejeno cestišče.”

Kakšni so vtisi z letošnjega krajevnega
praznika?

”Letošnji praznik smo organizirali drugič po
vrsti. Prostovoljno gasilsko društvo Britof je
imelo gasilsko vajo, temu je sledila sobotna
veselica v družbi ansambla Veseli svatje. Obo-
je je bilo odlično izpeljano, za kar se moram
zahvaliti tudi članom Sveta Krajevne skupnosti
Britof-Orehovlje, gasilskemu društvu in vsem,
ki so pri projektu sodelovali. 

V krajevni skupnosti imamo na leto kar nekaj
dogodkov (krajevni praznik, božično-novoletni
koncert v cerkvi sv. Tomaža, prihod dedka Mra-
za in obdaritev otrok, prižiganje lučk na novolet-
ni jelki). Naše krajane želimo s tem združevati,
jih povezovati, zato jih tudi ob tej priložnosti va-
bim, naj se v čim večjem številu udeležujejo teh
dogodkov.”                        Suzana P. Kovačič
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ROČNA 
AVTOPRALNICA

PIČMAN - BRITOF

ROČNA 
AVTOPRALNICA

PIČMAN - BRITOF

BRITOF 39, KRANJ    
Tel.: 04/234 27 77, GSM: 040/ 202 542

ZNANI SMO PO KVALITETNEM 
GLOBINSKEM 

ČIŠČENJU IN POLIRANJU.

Kmalu vabljeni v najsodobnejšo ročno 
in strojno avtopralnico

Gasilski dom v Britofu temeljito prenavljajo. Foto: Matic Zorman

Pekarna Maček, Zoran Maček s.p.

Britof 99, 4000 Kranj

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

Kako je urejeno ločeno zbiranje odpadkov
na območju Krajevne skupnosti Britof-Ore-
hovlje?

”Krajani imajo možnost ločeno odlagati od-
padke na ekološkem otoku pri trgovini Merca-
tor, pri nadvozu pri avtocesti ter pri mostu čez
Kokro. Ekološke otoke urejamo v sodelovanju
s predstavniki Mestne občine Kranj, ki zagoto-
vijo ustrezna finančna sredstva ter primerno
lokacijo, ki je v občinski lasti, ter predstavniki
posamezne krajevne skupnosti. Krajanom želi-
mo čim bolj približati ločeno zbiranje odpad-
kov in se zavedamo, da morajo biti ekološki
otoki urejeni na čim bolj dostopnih mestih, saj
le tako lahko pričakujemo, da bo ločeno zbira-
nje odpadkov res zaživelo.”

Krajani sprašujejo, kam naj vržejo pla-
stenko od mehčalca, embalažo od mleka,
prazno pločevinko pasje hrane ... Kako je s
tem?

”Na ekoloških otokih odlagamo vse tiste od-
padke, ki se lahko predelajo. Torej v zabojnik
za papir odlagamo časopise, revije, prospekte,
zložen karton, lepenko, pisemski in ovojni pa-
pir, pisma, kuverte, papirnate vrečke, papir, v
katerem kupimo kruh, kartonsko embalažo
(tudi od čajev, riža, testenin, piškotov, kosmi-
čev, zobne paste,...), kartonsko embalažo od
jajc in podobno. V zabojnik za plastenke in
pločevinke odlagamo embalaže mleka, sokov
(tetrapak), plastične vrečke, plastenke, jogur-
tove lončke, lončke od skute, pločevinke (od
pijač, hrane,...), aluminijasto folijo, ovojno fo-
lijo od živil, kovinske pokrovčke/zamaške, pla-
stične pokrovčke/zamaške. V zabojnik za ste-
klo pa odložimo steklenice, kozarce in vso
ostalo stekleno embalažo brez vsebine in po-
krovčkov. Pomembno je, da odlagamo embala-
žo brez vsebine. 

V pomoč pri tem, v kateri zabojnik pravilno
odložimo odpadek, so nam t. i. ekološki znaki
na izdelkih (na izdelkih se pojavljajo v obliki
grafičnih znakov in logotipov). Nanašajo se
lahko na sam izdelek ali na embalažo izdelka.
Če je izdelek označen z ekološkim znakom, ga
ne odložimo med druge odpadke v običajen
zabojnik, pač pa v zabojnike za ločeno zbiranje
odpadkov.

Bodimo pozorni na opise, ki poudarjajo eko-
loško prednost izdelka. Danes je na tržišču ve-
liko izdelkov, ki so manj škodljivi za okolje
oziroma so do okolja prijaznejši od drugih. 

Večje kose odpadkov, kot je na primer večja
plastična embalaža, lahko brezplačno odložimo
v zbirnih centrih za ločeno zbiranje odpadkov,
kjer zbiramo vse vrste odpadkov (odpadke, ki se
lahko predelajo, odpadno električno in elektron-
sko opremo, stiropor, lesene odpadke, oblačila
in tekstil, kuhinjske in vrtne odpadke, gradbeni
material, izrabljene avtomobilske plašče in vse
gumene odpadke ter vse vrste nevarnih odpad-
kov). Zbiramo tudi kosovne odpadke. Krajanom
sta namenjena dva zbirna centra. V zbirnem
centru Zarica pri Centralni čistilni napravi

Kranj sprejemamo odpadke vsak delovni dan od
12. do 19. ure (v poletnem času od 13. do 20.
ure) in ob sobotah, med 8. in 13. uro. V zbirnem
centru pri odlagališču odpadkov Tenetiše pa
vsak delovni dan, tudi ob sobotah, od 7. do 18.
ure (v poletnem času od 7. do 20. ure).

V običajne zabojnike torej odlagamo samo ti-
ste odpadke, ki se lahko predelajo. Nikakor va-
nje ne odlagamo zgoraj naštetih odpadkov, prav
tako tudi ne nevarnih odpadkov, kot so baterije,
zdravila, jedilno in motorno olje, čistila, barve,
laki, lepila, škropiva in podobno. Prav tako ne
odlagamo večjih kosov odpadkov in gradbenih
odpadkov.” 

Kdaj bo v krajevni skupnosti v celoti ure-
jena kanalizacija?

”Mestna občina Kranj je sprejela Operativni
program odvajanja in čiščenja komunalne od-
padne in padavinske vode za obdobje 2007 -
2017. Z njim je opredelila območja, za katere
moramo v določenih rokih zagotoviti odvaja-
nje odpadne vode v kanalizacijo in čiščenje v
čistilni napravi. Z državnim operativnim pro-
gramom pa je Vlada naložila občinam, da do
leta 2017 v vseh naseljih s poselitvijo, večjo od
50 prebivalcev, zagotovijo priključitev na či-
stilno napravo, 95 odstotkov objektov pa mora
biti priključenih na kanalizacijsko omrežje. 

Območje KS Britof Orehovlje sodi v območ-
je, kjer mora biti javno kanalizacijsko omrežje
dograjeno do leta 2015.”

Kako dobra je voda izpod pipe v Britofu in
Orehovljah?

”Krajane oskrbuje s pitno vodo vodovodni si-
stem Kranj. V vodovodni sistem Kranj voda
priteka iz virov Bašelj, Čemšenik, Gorenja
Sava, Olševek, Nova Vas, delno pa tudi iz
skupnega vodovodnega sistema Viri pod Kr-
vavcem. Pitna voda iz naštetih virov ni kako-
vostna v taki meri, da bi jo lahko uživali brez
predhodne dezinfekcije, zato se iz virov Bašelj
in zajetja Nova vas izvaja stalna dezinfekcija z

UV žarki. Pitna voda iz Virov pod Krvavcem
se stalno dezinficira s klorovim preparatom.
Morda je za krajane zanimiv podatek, da je
voda, ki jo uporabljajo, med mehko in srednje
trdno vodo. 

Zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne
vode je ena naših glavnih nalog, zato smo,
skladno z zakonodajo, na vodovodnem sistemu
Kranj vzpostavili notranji nadzor po načelih
HACCP sistema. HACCP sistem je preventiv-
ni sistem, ki omogoča prepoznavanje tveganj
in zagotavlja pravilno ukrepanje ter nadzor nad
morebitno prisotnimi dejavniki tveganja v vseh
fazah priprave in oskrbe s pitno vodo. V sklo-
pu notranjega nadzora je Zavod za zdravstveno
varstvo Kranj opravljal redni mesečni odvzem
vzorcev za laboratorijska preskušanja.

Krajani pijejo zdravstveno ustrezno pitno
vodo, kar pomeni, da voda ne vsebuje mikro-
organizmov, parazitov in njihovih razvojnih
oblik v številu, ki lahko predstavlja nevarnost
za zdravje ljudi.”

In kako lahko posamezniki prispevamo k
ohranjanju kakovosti pitne vode? 

”Pomembno je, kako ravnamo z odpadki in
odpadnimi vodami. Divja odlagališča so velik
potencialni onesnaževalec podtalnice, zlivanje
odpadnih tekočin v kanalizacijo in vodotoke
prav tako povzroča onesnaževanje pitne vode.
Pomembno je tudi, kako pogosto in na kakšen
način greznice praznimo. Greznične gošče so
zelo koncentriran odpadek, ki poleg dušikovih
spojin lahko vsebuje še druge strupene in oko-
lju nevarne snovi. Če greznične gošče odlaga-
mo na kmetijske površine, tvegamo, da bodo te
strupene snovi poniknile v podtalnico in se
sprale v vodotoke in tako posredno ogrozile
vire pitne vode. Pomembno je tudi vzdrževanje
hišnih priključkov, saj je le tako možno zago-
toviti, da bo voda, ki priteče iz pipe, resnično
kakovostna in zdravstveno ustrezna.” 

Suzana P. Kovačič

Javna kanalizacija do leta 2015
Klara Škrabec, odgovorna za stike z javnostmi na Komunali Kranj, je odgovorila na aktualna vprašanja v KS
Britof-Orehovlje, kot so ločevanje odpadkov, kakovost pitne vode, gradnja javnega kanalizacijskega omrežja. 

Klara Škrabec / Foto: Tina Dokl
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Novice

Čistilnica, pralnica         
in šivalnica Šengar

➤ Oprana in zlikana srajca - 1 €

➤ hitro in kvalitetno čistimo vse vrste tekstilnih, 
usnjenih in krznenih izdelkov, preproge, odeje

in merino posteljnino

➤ vse storitve šivalnice (krajšanje, ožanje, menjava

zadrg in podlog ...)

➤ parkirni prostor zagotovljen

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

BRITOF delavnica Britof 43

MEDVODE  sprejemnica BC MERCATOR

KRANJ sprejemnica C. Staneta Žagarja 2

BLED sprejemnica Cesta svobode 7

VRHNIKA delavnica Cankarjev trg 1/b

LOGATEC sprejemnica Cankarjeva 12

Alto plus 

Britof 135, Kranj

Tel.: 0590/34 000

Fax: 0590/34 001

e-pošta: info@demaco.si

www.demaco.si

● popravilo vseh vrst 
telefonov

● dodatna oprema za 
GSM aparate

● PC servis

V preteklem obdobju sva ključarja delovala na
več področjih, saj je osnovna naloga ohranitev
in seveda izboljšanje stanja podružnične cerkve
v Britofu in njene okolice ter skrb za nemoteno
pastoralno delo v cerkvenih prostorih. V prete-
klem letu smo s skupno akcijo pospravili okoli-
co cerkve, predvsem zadnji del, kjer je raslo gr-
movje, obrezali del sadnega drevja na meji s so-
sedi, da bo možno normalno skrbeti za urejenost
cerkvene posesti. Urejen je tudi vhod v cerkev,
kjer so vrata prebarvana, da so s tem zaščitena
pred vremenskimi vplivi. Mnogi sprašujete, kaj
bo z dostopom do cerkve, kjer je trenutno grad-
bišče. Z lastnikom Tomažem Pičmanom je do-
govorjeno, da pot ostane takšna, kot je bila do
sedaj in da nova gradnja dostopa ne bo ovirala.
V dogovorih smo tudi z novim sosedom Jerne-
jem Bizjakom o razširitvi dostopa, pri čemer so
bili predlogi z ene in druge strani že predstavlje-
ni, vendar se dogovori še usklajujejo v upanju,
da dosežemo najbolj optimalno rešitev za obe
strani.

Izpostavljeno je tudi izredno slabo stanje cer-
kvenega obzidja, ki je bilo v preteklosti nekaj-
krat že popravljeno, vendar je trenutno stanje iz-
redno slabo. V pogovorih so bile že nakazane
možne rešitve, vendar dokončnih sklepov še ni.

Spomladi se bo urejal dostop do zakristije, kjer
se bodo polagali tlakovci, ki so bili odstranjeni z
obstoječe poti do cerkve.

V prejšnji številki sem omenil veliko željo po
zamenjavi obstoječih zvonov in avtomatizaciji
zvonjenja. V dogovoru z gospodom župnikom je
bilo dobljeno pozitivno mnenje. Seveda končno
pozitivno mnenje daje škofija glede na potreb-
nost in finančno konstrukcijo projekta. Potrebno
je izpostaviti, da so stroški izjemno veliki, vendar
dosegljivi s pripravljenostjo celotne skupnosti. 

Ob tej priložnosti je potrebno še izpostaviti do-
bro udeležbo na molitvah ob podobi svete Dru-
žine, ki je potekala avgusta in septembra. 

Vsem krajanom Britofa in Orehovelj ter fara-
nom župnije Predoselj se ključarja zahvaljujeva
za pomoč pri najinem delu. V naslednjem ob-
dobju pričakujeva vašo pripravljenost pri izved-
bi zgornjih projektov, ki bodo potrebovali tako
pridne, delovne roke in denarna sredstva. Naj
bo vaše razmišljanje usmerjeno tudi v uresniči-
tev naših skupnih želja, ki bodo veliko pomeni-
le za bodoče generacije. Ključarja Jože Kancili-
ja (tel.: 040/273 043, kancilija@iskratel.si) 
in Matjaž Bogataj (tel.: 040/569 562; 
matjaž.bogataj62@gmail.com). 

Jože Kancilija

Do prenove s pomočjo faranov
Spomladi novi tlakovci do zakristije, velika je tudi želja po novih zvonovih in sanaciji cerkvenega 

obzidja na podružnični cerkvi v Britofu.

Podružnična cerkev v Britofu
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prodaja ■ montaža ■ servis
■ telefonske centrale
■ pasivna, aktivna mrežna oprema
■ strukturirano ožičenje UTP, FTP
■ elektro inštalacije www.vomberger.com

Vomi, d. o. o., Kranj
Britof 180, 

4000 Kranj

prodaja: 
04/23 42 600

servis: 
04/23 42 601

Krvodajalstvo je tisto, ki mu dajemo prvo po-
zornost. Naše poverjenice, vsaka na svojem ob-
močju, iščejo krvodajalce. Letos je od 1. januar-
ja 2008 do 30. junija 2008 darovalo kri 58 čla-
nov naše Krajevne organizacije Rdečega križa
(KO RK) Britof. V zadnjih letih smo za krvoda-
jalske akcije pridobili kar nekaj mladih, ki smo
jih prav tako zelo veseli, saj se moramo zaveda-
ti, da tisti, ki darujejo kri, pomagajo svojemu
bližnjemu, saj mu v več primerih rešijo življenje.
Živimo v času, ko je darovana kri vse bolj po-
trebna tudi v naših bolnišnicah. Zato smo na
naše krvodajalce ponosni, da darujejo del sebe. 

Pomoč socialno ogroženim družinam dobi-
mo preko Območnega združenja Rdečega kri-
ža (OZ RK) Kranj in sicer v obliki hrane (letos

imamo na območju KS Britof-Orehovlje pet
takih družin), šolskih potrebščin in odhodom
treh do štirih otrok iz naše krajevne skupnosti
na letovanje Debeli Rtič med počitnicami. To
letovanje je brezplačno. Tja že nekaj let usme-
rimo tudi dva člana naše organizacije, oba sta
invalida, letovanje pa obema iz zdravstvenih
razlogov zelo koristi. To plačamo vsi, ki smo
vpisani v članstvo in sicer s članarino. Letos se
moramo zahvaliti KS Britof-Orehovlje, ki nam
je priskočila na pomoč in plačala letovanje
enega bolnega člana. Med letom obiščemo sta-
rejše in bolne na domovih in v Domu oskrbo-
vancev Preddvor, ob koncu leta pa obiščemo
vse starejše nad 75 let in bolne ter se jih spom-
nimo s skromnimi darili. Članarino, ki jo naše

poverjenice poberejo v začetku leta od naših
članov, skrbno razporedimo. Vsak evro je
usmerjen tako, da pomagamo bližnjim.

Glede na to, da število socialno ogroženih
narašča, da so ljudje v stiski, iz katere včasih
ne vidijo izhoda, se skupaj s predsednikom KO
RK Britof Antonom Tomažičem zahvaljujemo
vsem članom organizacije, saj nam vaša po-
moč veliko pomeni. Z OZ RK Kranj dobro so-
delujemo in smo povezani v skupnih prizade-
vanjih za boljši jutri. 

Metka Žibert, sekretarka Krajevne orga-
nizacije Rdečega križa Britof - Orehovlje

Kri darujejo tudi mladi
Člani Krajevne organizacije Rdečega križa Britof smo povezani v humanitarni dejavnosti. 

Darovanje krvi, pomoč socialno ogroženim družinam in invalidnim osebam, obiski bolnih in 
ostarelih so med našimi prednostnimi nalogami.

Podariš jo, tako kot nasmeh
Ivan Lebar iz Britofa je letos dobil priznanje za 30-krat darovano kri. Povedal je: ”Prvič sem

kri daroval leta 1980. To je najbolj humana stvar na svetu, za katero lahko prispevaš kot
posameznik. V naši družini vsi darujemo kri, poleg mene še soproga Ančka in sinova Jure in
Aleš.” Vsako leto enkrat se Ivan in Ančka udeležita vsaj ene krvodajalske akcije. Gospa 
je povedala: ”Kri podariš, tako kot nasmeh. Nič te ne stane, a s tem narediš veliko dobrega.
Krvodajalci se radi tudi družimo in po akcijah gremo pogosto skupaj na izlet.” S. K.

Ančka in Ivan Lebar sta dolgoletna krvodajalca. 

Še bi jo daroval
Ivan Marn iz Britofa je letos dobil priz-

nanje za 45-krat darovano kri. ”Z darovan-
jem sem začel leta 1982; zgodilo se je, da je
krvi primanjkovalo in trije prijatelji iz
Pekarne Kranj smo se odločili, da jo bomo
darovali. Vse od tedaj pa vse do svojega 62.
leta (po tej starosti ne jemljejo več krvi) sem
to dragoceno tekočino redno daroval. V de-
lovnih letih sem bil tudi šofer, stalno na ces-
ti, in nikoli nisem vedel, kdaj bom tudi sam
potreboval pomoč. Dvakrat sem daroval tudi
”srčno”, to pomeni, da so nas devet daroval-
cev poklicali, vzeli kri, ta kri je šla direktno
k nekomu, ki jo je nujno potreboval za 
operacijo,” je povedal Ivan Marn. S. K.

Ivan Marn je kri daroval 45-krat. 
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Stara šola in župnišče v prenovo
Župnik Janez Jenko je povedal nekaj o načrtih v župniji Predoslje za leto 2009. Priprave tudi 

na obhajilo, birmo in oratorij.

Britof 79, 4000, Kranj
Tel.: 04/2341 200

Delovni čas: 
sreda - sobota od 12. - 23. ure, 

nedelja od. 12. - 18. ure,
ponedeljek, torek  zaprto

● PIZZE ● KOSILA ● PROSTOR ZA OHCETI in
OSEBNA PRAZNOVANJA ● OTROŠKA IGRALA
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Zimski delovni čas            
            Britof 345, (04) 20 41 622
pon. - pet.: 8. - 12. in 14. - 18. ure,
sobota: 8. - 12. ure
           Dvorje 22, (04) 25 21 573
pon. - pet.: 7. - 19. ure,
sobota: 7. - 12. ure
          

 

Ja
ko

pi
na

 d
.o

.o
., 

D
vo

rje
 2

2,
 C

er
kl

je

Pletilstvo

Stavba nekdanje šole pri cerkvi sv. Siksta v
Predosljah bo dobila novo podobo. ”Stavbe ne
bomo obnavljali, ampak bomo šli v nadomestno
gradnjo, kar se je izkazalo za bolj smiselno. Se-
danja stavba ima namreč neustrezno prostorsko
ureditev in je energetsko potratna. V dobrem letu
dni smo dobili vsa potrebna soglasja in dovolje-
nja, zdaj bomo poiskali najustreznejšega izvajal-
ca del. Zelo si želim, da bi objekt postavili pod
streho in zaprli do tretjega maja, ko bomo imeli
birmo,” je povedal župnik Janez Jenko. V pri-
tličnih prostorih bodo dobili večnamenski pros-
tor za predavanja, srečanja in pogovore, pa tudi
kuhinjo, pisarno, večjo dnevno sobo in javne sa-
nitarije za čas verskih obredov. V zgornjih pros-

torih bodo bivalni prostori za gospodinjo, za
župnika in za upokojenega mašnika. V prenovo
bo šlo tudi staro župnišče, saj je bil zadnji večji
poseg na stavbi po drugi svetovni vojni. ”Po pre-
novi naj bi v teh prostorih dobili še eno učilnico
in pevsko sobo,” je povedal župnik. Nadomestno
gradnjo in prenovo starega župnišča bodo finan-
cirali iz župnijskih sredstev. Gradnja bo postop-
na, glede na razpoložljiva sredstva. ”Kar se du-
hovnih priprav tiče, bo leto 2009 redno pastoral-
no leto s pripravami na obhajilo in birmo, oboje
bo meseca maja. Imeli bomo tudi oratorij konec
šolskega leta, na katerega pa bomo animatorje
pripravili že prej s posebnim tečajem,” je še po-
vedal župnik. Suzana P. Kovačič

Predavanja za starše in otroke 
V letošnjem veroučnem letu v župniji Predoslje organizirajo več predavanj za starše in

otroke, vedno ob sobotah po večerni maši, ki je ob 18. uri. Predavatelj je dr. Stanislav Ger-
jolj, duhovnik, profesor, dekan na Teološki fakulteti v Ljubljani. Prvo predavanje je že bilo
sredi novembra na temo Vzgoja in nasilje. Naslednje bo v soboto, 29. novembra˝, pod
naslovom Vzgoja v velikih in malih družinah. Tretje predavanje bo v soboto, 13. decembra,
na temo Priprava na samostojnost. Še dve predavanji - Odnosi med generacijami in 
Predelovanje stisk - bosta po novem letu. S. K. 

V Škrlovcu se dogaja
V socialno preventivnem programu Škr-

lovec - dnevnem centru za mlade in druži-
ne (deluje v okviru Centra za socialno delo
Kranj na lokaciji v starem mestnem jedru -
Škrlovec 2), nudijo psihosocialno pomoč
otrokom, mladostnikom in njihovim star-
šem, ki se v svojem življenju soočajo z raz-
ličnimi težavami in zaradi svoje stiske po-
trebujejo podporo ter pomoč. Otroci in
mladostniki od sedmega do dvajsetega leta
starosti se lahko vključijo v prostočasne
delavnice, kot so kreativno-umetniške,
športne, kuharske, multimedijske, družab-
ne .... Delavnice potekajo vsak delavnik od
16. do 18. ure. Imajo tudi počitniške dejav-
nosti v času šolskih počitnic, pa tabore ozi-
roma mednarodne mladinske izmenjave,
nudijo pomoč pri učenju, svetovanje ....
Dejavnosti Škrlovca so brezplačne oziro-
ma je manjše doplačilo potrebno samo ob
večjih izletih. Škrlovcu - dnevnemu centru
za mlade in družine se lahko pridružite
tudi kot prostovoljec/ka. Za več informacij
jih lahko pokličete na telefonsko številko
23 73 515 ali na 040/190 560, vsak delav-
nik od 10. do 18. ure. Lahko jim tudi piše-
te na info@skrlovec.net. S. K. Prvo predavanje na temo Vzgoja in nasilje / Foto: Matic Zorman

Župnik Janez Jenko
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Društva

Gasilci vabijo mlade v svoje vrste
”Letos smo člani Prostovoljnega gasilskega

društva (PGD) Britof sodelovali v dveh večjih
vajah: v železniški nesreči v Struževem in pri po-
žaru v podzemni garaži v stavbi ”trojčka” poleg
Gimnazije Kranj. Zelo moramo pohvaliti dobro
sodelovanje našega društva s kranjskimi poklic-
nimi gasilci,” je povedal Rudi Gomboc, povelj-
nik PGD Britof. Pa to še zdaleč nista bili edini
vaji v letu 2008; Gasilska zveza Mestne občine
Kranj že v začetku leta svojim društvom predpi-
še kvoto vaj po točkovniku, ki jih morajo izpelja-
ti v letu dni. ”Udeležimo se tudi tekmovanja v
Kobaridu v organizaciji PGD Kobarid, na kate-
rem moramo pokazati znanje v kar enajstih dis-
ciplinah. Gre za zelo zahtevno tekmovanje, na
katerem se v praksi zares izkaže, kakšno je gasil-
sko znanje,” je povedal Gomboc in opozoril še na
eno odmevno letošnje tekmovanje, ki ga je orga-
niziralo njihovo društvo: ”Osmega junija smo
organizirali tekmovanje pred trgovskim centrom
Qlandia v Kranju. Vse discipline so potekale z
dihalnimi aparati, zato je bilo to eno najbolj na-
pornih tekmovanj letos v Sloveniji. Gasilci - ve-
terani našega društva pa so se letos udeležili dr-
žavnega tekmovanja, nanj so se uvrstili preko ob-
činskega in regijskega tekmovanja.”

Gasilce PGD Britof so angažirali tudi v času
predsedovanja Slovenije Evropski uniji. ”Bili
smo dežurni za objekt na Brdu. To je bila za-

htevna naloga, ki pa smo jo vzeli kot posebno
čast,” je povedal Anže Gomboc, predsednik
PGD Britof, in dodal: ”Letos smo začeli s te-
meljito obnovo gasilskega doma v sodelovanju
s krajevno skupnostjo. V načrtu za 2008 je tudi
nakup prenosne motorne črpalke, sedanja je
stara že 37 let in je svoje odslužila. Nova črpal-
ka stane približno 10 tisoč evrov brez DDV,
upam, da nam bo nakup uspel do konca leta,
najkasneje pa leta 2009.” 

Vedno več je tudi intervencij, tako so pomaga-
li celo na Ptuju pri prekrivanju streh po neurju,
pa v Železnikih ... ”V operativi nas je trideset
popolnoma opremljenih gasilcev, seveda pa si
želimo čim več gasilskega podmladka,” je še
povedal Rudi Gomboc. Suzana P. Kovačič

GOSTILNA,
KEGLJIŠČE in

BILJARD

Britof 24, 4000 Kranj
tel.: 04/2042-374

Delovni čas: 

torek - nedelja 14. - 24. ure, 

ponedeljek zaprto

OGREVAN VRT ZA KADILCE
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Biti gasilec
Biti gasilec je slogan, ki je v osemdesetletnem delovanju našega društva bil čast in ponos

vsakega člana v našem kraju. Prostovoljno gasilsko društvo Britof (PGD) pokriva požarni rajon
celotne krajevne skupnosti Britof-Orehovlje. Že od ustanovitve društva leta 1926 so si naši
predhodniki, tako kot mi sedaj, prizadevali za čim boljšo tehnično opremljenost društva, saj se
zavedamo, da lahko z dobrim znanjem, izurjenostjo ter primerno opremo pomagamo ob
požarih, elementarnih in drugih nesrečah. Ena izmed mnogih pomembnih nalog, ki jih oprav-
ljamo v društvu, je tudi skrb za brezhibno opremo naših operativnih gasilcev, ter stalno izo-
braževanje, ki sta med prvimi pogoji za uspešno in strokovno posredovanje v primeru pomoči
krajanom. Poleg najpomembnejših nalog zaščite in reševanja smo si v začetku leta 2008 ob po-
moči KS Britof in MO Kranj zastavili zelo ambiciozen cilj in sicer popolno obnovo notranjosti
gasilskega doma, ob tem pa nikakor ne smemo pozabiti tudi na stalno posodabljanje opreme za
zaščito in reševanje. Zato prosimo zavezance za dohodnino, da nam namenite 0,5 odstotka
odmerjene dohodnine, saj varujemo in rešujemo vas in vaše premoženje. Ta sredstva za za-
vezance ne pomenijo nobenih dodatnih stroškov, ampak se 0,5 odstotka odmerjene dohodnine
nameni točno določenemu upravičencu in ne v državni proračun. Zahtevo (obrazec) za na-
menitev dela dohodnine za donacijo vam bodo naši gasilci skupaj s koledarjem v začetku de-
cembra prinesli na vaše domove. Če te zahteve (obrazca) za namenitev dala dohodnine iz
kakršnih koli razlogov ne boste prejeli na dom, obrazec lahko dobite tudi na naši spletni strani
pgd-britof.org. Če se za to odločite, dopolnite obrazec z vašimi osebnimi podatki, potrdite s
svojim podpisom in ga najkasneje do 31. 12. 2008 pošljite (ali prinesite) na Davčni urad Kranj.
Zadovoljni bomo z vsakim prispevkom in hvaležni, če nam boste pomagali uresničiti naša
prizadevanja za izvedbo našega projekta. Anže Gomboc, NGČ., l. r., predsednik PGD Britof
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Ljudje in dogodki, anketa

Naša naj učiteljica Jelka
”Majhnim otrokom je treba dati za učenje predvsem dovolj časa,

učitelji in starši pri tem ne smejo biti neučakani,” pravi dolgoletna
učiteljica Jelka Boštar. 

Jelka Boštar poučuje na Osnovni šoli Predos-
lje že šestintrideseto leto. Začela je poučevati
leta 1973 v drugem razredu, tedaj še v dvoiz-
menskem pouku v učilnici v Kulturnem domu
v Predosljah. ”Takoj po novem letu, 1974, smo
se preselili v novo šolo. Selitev smo vsi težko
pričakovali. Leta 1981 sem začela poučevati
tudi prvi razred, potem vrsto let prvi in drugi
razred, zadnja štiri leta sem učiteljica prvega
razreda v devetletki,” pove Jelka Boštar. 

Poklic učiteljice si je izbrala že v svojih
osnovnošolskih letih in mu je predana s srcem.
”Toliko let sem na šoli, da učim že učence svo-
jih učencev,” pripoveduje. In katere lastnosti
mora imeti učitelj po njenem mnenju? ”Imeti
mora dovolj znanja in to znanje mora znati tudi
uporabiti. Biti mora strokovno samostojen, v
svojih odločitvah ravnanja je sam. Učitelj mora
biti ustvarjalen, zato da lahko ustvarjalno po-
učuje. Pa tudi sproščen, prijazen, potrpežljiv,
dosleden, zahteven, nepopustljiv, do vseh
enak, korekten do staršev. Pomembno je, da
staršem objektivno poroča o učenčevih dosež-
kih. Vsak učitelj mora sprejeti vse otroke v raz-
redu takšne, kot so.”

Boštarjeva pravi, da so otroci danes bolj sa-
mostojni, kot včasih, imajo tudi več informacij
od zunaj, več jih je vključenih v vrtec, starši so
pa bolj zaposleni: ”Ne glede na to, ali vam raz-
lagam o poučevanju danes ali pred tridesetimi
leti, nekaj ostaja enako: učence je treba nauči-
ti! Vedeti moraš tudi to, koliko stare otroke
imaš pred seboj; pred leti so bili to sedemletni-
ki, danes so to šestletniki, ki v prvem razredu
potrebujejo več nazornega materiala, opazova-
nja, pripovedovanja. Majhnim otrokom je treba
dati za učenje predvsem dovolj časa, učitelji in
starši pri tem ne smejo biti neučakani.” V pov-
prečju sedi v šolskih klopeh po petindvajset
učenk in učencev, ki prihajajo v to šolo tudi iz
Britofa in Orehovelj. ”Vedno sem vesela, ko
srečam svoje nekdanje učence, z njimi rada po-

klepetam in se veselim njihovih uspehov, ne
glede na to, kje so in kaj delajo - do vseh mora
biti človek enako spoštljiv! Na šoli delam že
pod četrtim ravnateljem in z vsemi sem se od-
lično razumela, tudi sedanjim.”

Učiteljica Jelka je doma na Visokem, ima
dva vnuka in kadar je le mogoče, je njuna 
varuška. ”Ko sem bila še mlada učiteljica, 
so nam stalno govorili, da moramo delati v
dobro skupnosti tudi izven šole. To mi je
ostalo do danes, saj v Krajevni skupnosti Vi-
soko delujem na več področjih, na športnem,
kulturnem, ... Tudi v šoli sem bila dvajset let
v izvršilnem odboru sindikata, štiri leta sem
bila predsednica sindikata. Prav nič težko 
ne čakam na upokojitev,” pravi Jelka Boštar,
ki so jo pred desetimi leti na Radiu Kranj 
izbrali za naj učiteljico. Suzana P. Kovačič

Šola po meri otrok v željah
za leto 2009

Učenke in učence Osnovne šole Predos-
lje, ki so doma iz Britofa, smo vprašali,
kakšna bi bila šola po njihovi meri. Ker
smo tik pred prazničnim decembrom in
vstopom v novo leto, so nam povedali tudi
nekaj o njihovih željah v letu 2009. 

Klavdija Kristanc,
6. razred: ”Želim si,
da bi bila zdrava in
srečna. Rada bi imela
psa. Želim si odlične-
ga uspeha v šoli in čim
več plesnih uric pri
mlajši folklorni skupi-
ni Iskraemeco. Šola

po moji meri: vsaj eno šolsko uro na teden
bi namenila gledanju televizije, vsak dan 
bi imela telovadbo, ker preveč sedimo.”

Gašper Pičman, 5.
razred: ”Želim si, da
bi bil čim bolj uspe-
šen na tekmovanjih
na frajtonarico, da
bom naredil kolesar-
ski izpit in da bom
dobil pokal za tristo
pohodov na Štefanjo

goro. Šola po moji meri: več bi imel 
telovadbe, pouk glasbe bi posvetil igranju
na frajtonarico.”

Luka Perhoč, 7.
razred: ”Želim si, da
bi bil uspešen v šoli.
Treniram vaterpolo
pri AVK Triglav
Kranj, rad bi postal
kapetan ekipe. Doma
bi rad imel konja.
Šola po moji meri:

čim več prijaznih in čim manj strogih
učiteljev.”

Matevž Lipar, 8.
razred: ”Igram vater-
polo pri AVK Triglav
Kranj, rad kolesarim
in si želim novo kolo.
Pa telefon! Želim si,
da bi imel odličen 
uspeh v šoli. Šola po
moji meri: manj pisa-

nja v zvezke, več poskusov in več pogovo-
ra med učenci in učitelji.”

Maja Bajželj, 9.
razred: ”Želim si
končnega izleta z raz-
redom, odličnega
uspeha in sprejetja na
vzgojiteljsko šolo.
Plešem pri Plesni šoli
Tejči in bi čez nekaj
let rada postala učite-

ljica plesa. Plešem tudi pri starejši folklor-
ni skupini Iskraemeco in si želim turnej po
svetu. Šola po moji meri: manj kontrolnih
nalog, učitelji pa bi morali biti bolj pozor-
ni na tiste, ki počnejo grde stvari.” 

Suzana P. Kovačič

Jelka Boštar / Foto: Črt Slavec 

Med v vrtce za zajtrk, za odrasle pa delavnica 
dražgoških kruhkov

Čebelarsko društvo (ČD) Britof-Predoslje je vključeno v Čebelarsko zvezo Slovenije in v
Medobčinsko zvezo čebelarskih društev Kranj. V letu 2008 ima društvo 36 članov s 612 pa-
nji. Med drugim so se letos udeležili letnega regijskega posveta čebelarjev v Radovljici, me-
seca maja so imeli strokovni čebelarski izlet na Primorsko in v Videm v Italiji, sodelovali so
na krajevnem prazniku Krajevne skupnosti Britof-Orehovlje ... Imajo mesečna izobraževal-
na srečanja članov društva in povabljenih gostov, delavnice na temo ”Razvoj čebelarstva na
Gorenjskem”, predavanja na različnih lokacijah, veliko sodelujejo z drugimi čebelarskimi
društvi. Decembra se bodo udeležili posveta o čebelarskem turizmu v Lukovici. Radi se
vključijo v akcijo Čebelarske zveze Slovenije Med v vrtce za zajtrk. Letos je že petnajst let,
kar člani ČD Britof-Predoslje najmlajšim dvakrat na leto predstavijo čebelarstvo, še največ-
krat so to otroci iz vrtca in šole v Predosljah, otroci iz vrtcev na Kokrici in v Bitnjah. 

ČD Britof Predoslje ima heterogeno članstvo, kar pomeni, da so člani iz različnih krajev,
medse pa vabijo tudi nove člane, mlade čebelarje. In še povabilo: če bo dovolj zanimanja, bo
ČD Britof-Predoslje v začetku prihodnjega leta organiziralo delavnico izdelave dražgoških
kruhkov za odrasle v prostorih Osnovne šole Predoslje. S. K.
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Propolis za različne namene
Čebelarsko društvo Britof-Predoslje je organiziralo strokovno predavanje o propolisu.

Strokovno predavanje o propolisu, ki ga je
organiziralo Čebelarsko društvo Britof-Pre-
doslje, je bilo 18. oktobra v prostorih Osnovne
šole Predoslje. Predavatelja sta bila Norbert Je-
dlovčnik iz Slovenske Bistrice in Vlado Pušnik
iz Maribora. Zanimivega predavanja se je ude-
ležilo kar 48 čebelarjev iz sedmih čebelarskih
društev Gorenjske, po en udeleženec pa je bil
iz Domžal in Tacna. Predavanje je potekalo v
dveh delih, prvi del je bil namenjen celoviti
predstavitvi propolisa, pridobivanje ter upora-
ba v apiterapevtski praksi. Drugi del je bila de-
lavnica o pripravi propolisa za različne upo-
rabne in zdravilne namene. Ob koncu je vsak
udeleženec prejel vzorec izdelane kreme in
mila z dodatkom propolisa.

Lastnosti propolisa
Beseda propolis je grškega izvora in pomeni

pred mestom oziroma obrambo mesta. Propolis
ali zadelavina je naravni čebelji pridelek. 

Vsebuje najrazličnejše rastlinske smole, ki jim
čebele med zbiranjem in predelovanjem dodajo

izločke svojih žlez. Čebele dodajo smolam tudi
vosek, da snov postane bolj lepljiva. 

Uporabljajo ga za premaz notranjih sten panja,
za zadelovanje notranjih razpok in špranj, za po-
pravilo satja, premaz večjih škodljivcev - mumi-
ziranje, zato se imenuje tudi zadelavina. 

Barva propolisa je od zeleno rumene do tem-
no rjave, odvisno od izvora in starosti. Pri viš-
jih temperaturah je lepljiv, pri nizkih pa krhek
in se ob lomljenju drobi. Kemijska vsebnost
propolisa: smole in balzami (55 odstotkov),
vosek (30 odstotkov), eterična olja (10 odstot-
kov), cvetni prah (5 odstotkov). Z natančnimi
fizikalno-kemijskimi metodami so v propolisu
našli še 60 različnih snovi, od katerih so naj-
bolj značilni flavoni, flavonoidi, različne
organske kisline, aldehidi in druge.

Uporaba propolisa
Propolis je že dolgo znan in uporabljen kot

naravno domače sredstvo za nego in zaščito
ust in ustne sluznice. Danes se uporablja v zelo
različne namene.

Je učinkovit proti nekaterim mikroorganiz-
mom, deluje tako na bakterije, glive, kot tudi ne-
katere viruse. Obstajajo poročila o učinkovitem
delovanju propolisa na virus herpesa. Potrjeni so
učinki pri zdravljenju ran, regeneracijah tkiva in
raznih kožnih vnetjih in izpuščajih ter pri manj-
ših razjedah v ustni votlini. Številna medicinska
poročila o propolisu dokazujejo, da zavira razvoj
bakterij ali jih celo uničuje, pospešuje celjenje
ran in pomaga pri zdravljenju vnetij. Pomembno
je njegovo antibiotično delovanje, saj ne učinku-
je samo na bakterije, ampak tudi na različne vi-
ruse. Ugotovili so tudi, da učinkuje na nekatere
vrste glivic. Pogosto ga uporabljajo pri revmatič-
nih obolenjih in za krepitev imunskega sistema.
Deluje tudi kot antioksidant, zaradi česar ga
uporabljajo v prehrambeni, kozmetični in farma-
cevtski industriji. Dokazano je, da propolis pri
nekaterih težavah zanesljivo pomaga. Uporablja-
mo ga pri zdravljenju dihal in dihalnih poti, pri
vnetju dlesni in ustne votline, pri zobobolu ter
celo pri zdravljenju slabokrvnosti. Pomaga pri
vnetju želodčne sluznice, pri vnetju debelega
črevesa, pri različnih poškodbah in obolenjih
kože. Pridobljen propolis iz panja ni takoj upora-
ben, potrebno ga je primerno obdelati. Topi se 
v alkoholni raztopini, ki ima koncentracijo nad
60 odstotkov. Uporablja se v milih in raznih 
mazilih, v obliki alkoholne ali alkoholno-etrne
tinkture, pri izdelavi svečk, ipd.

Propolis vse pogosteje uporabljajo pri biolo-
škem načinu pridelovanja hrane za uničevanje
rastlinskih zajedavcev in mrčesa, kot mazilo v
sadjarstvu, ki nastale rane pri obrezovanju drev-
ja varuje pred glivicami. Poleg tega, da ga zaži-
gajo kot kadilo, razredčenega v vodi tudi kot
sredstvo za zaščito lesa in za zaščito pred rjo na
kovinah. Izdelovalci godal še danes uporabljajo
za svoja glasbila lak na osnovi propolisa. Znane
so mumije, ki so prevlečene s propolisom.

Predavatelja sta v zanimivem predavanju in z
nekaj praktičnimi prikazi uporabe propolisa 
čebelarje seznanila z novimi znanji iz lastnih 
izkušenj in z rezultati različnih raziskav, ki pote-
kajo po svetu. Jakob ŠinkDelavnica izdelave krem in mila z dodatkom propolisa / Fotografija: Janez Markič

Aktivnosti Združenja borcev za vrednotenje
NOB Britof-Predoslje 

Združenju borcev za vrednotenje NOB Britof-Predoslje predseduje
Jože Roblek st. ”Pred dvema letoma je naše udejstvovanje upadlo,
člani organizacije so bili povečini starejši ljudje. Do današnjih dni
nam je uspelo članstvo pomladiti in imamo zdaj okoli 70 članov. Ob
dnevu mrtvih pripravimo komemoracijo na pokopališču v Predosljah
in položimo cvetje in sveče pri spomeniku na Suhi. Ob koncu leta ob-
darimo naše člane, ki so bolni, pa tudi tiste, ki so stari nad osemdeset
let. Letos smo obiskali tudi spominsko obeležje Andreja Kmeta v
bližini Doma pod Storžičem; bil je prvi borec z območja delovanja
naše organizacije, ki je padel v drugi svetovni vojni, to je bilo leta
1941. Ob tej priložnosti se zahvaljujem gasilcem PGD Britof in Pre-
doslje, ki so nam nudili brezplačen prevoz do vznožja Storžiča,” je
povedal Jože Roblek st. in dodal, da si zelo želijo v svojo sredino nove
člane, vse tiste, ki podpirajo vrednote NOB. Tajnik društva Andrej
Bitenc pa se je zahvalil še Krajevnima skupnostma Britof-Orehovlje

in Predoslje, ki sta omogočili obnovo in ureditev spominskega
obeležja na pokopališču v Predosljah. S. K. 

Romanje na Brezje
V sklopu krajevnega praznika smo že drugo leto romali na Brezje.

Letošnja udeležba je presegla lansko, saj nas je bilo že trideset. Na pot
smo krenili ob drugi uri zjutraj. Po uri in pol hoje smo se ustavili v
Naklem na avtobusni postaji, kjer smo si privoščili prvo okrepčilo. Pot
nas je vodila naprej proti Podbrezjam. Vzdušje je bilo odlično, kljub
temu da so noge postajale vedno težje. Na Posavcu smo naredili še en
daljši postanek. Za dobrodošlico na Brezjah nas je pozdravilo sonce.
Prijeten je občutek, ko zagledaš baziliko Marije Pomagaj in ugotoviš,
da si kljub dolgi in zahtevni hoji prispel na cilj. Udeležili smo se prve
jutranje maše, nato pa smo odšli vsak svojo pot domov. Romanje na
Brezje bomo organizirali tudi prihodnje leto prvo soboto v juniju in že
zdaj vabimo krajanke in krajane, da se nam pridružite v še večjem
številu. Andreja Bajželj
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Pa naj kdo reče, da jim je dolgčas
V Društvu upokojencev Predoslje kolesarijo, balinajo, kegljajo, igrajo namizni tenis, pletejo, kvačkajo, 

pojejo, plešejo, obiskujejo starejše in hodijo na izlete. Iz Britofa in Orehovelj imajo 291 članov. 

Društvo upokojencev (DU) Predoslje ima 515
članov iz Britofa, Orehovelj, Predoselj in Suhe.
”Samo iz Krajevne skupnosti (KS) Britof-Ore-
hovlje jih je 291. Pohvalila bi tudi dobro sode-
lovanje s to krajevno skupnostjo in z vsemi
organizacijami in društvi na tem območju,” je
povedala predsednica DU Predoslje Elica Ši-
pec. ”Zelo radi obiskujemo naše starejše člane,
jih pogostimo ob koncu leta in jim pošljemo če-
stitke ob njihovih visokih življenjskih jubilejih.
Starejše od osemdeset let enkrat na leto tudi pe-
ljemo na izlet,” je povedala predsednica.

Zelo dejavna v društvu je kolesarska sekcija,
ki jo vodi Ivan Špehar; v toplejših mesecih
leta kolesarijo, v hladnejših mesecih hodijo na
pohode. Zelo uspešna - tudi po rezultatih iz
tekmovanj! - je balinarska sekcija, ki jo vodita
Meta Urbanč in Andrej Kerč. Člani se rekrei-
rajo tudi z namiznim tenisom, vodja sekcije je
Lado Urbanč, kegljaško sekcijo pa vodi Milka
Grašič. ”Imamo tudi šahovsko sekcijo pod
vodstvom Jožeta Kralja, vsako sredo pa se v
prostoru društva upokojencev v Domu kra-
janov Predosljah dobivajo ljubiteljice ročnih
del in ob prijetnem druženju ustvarjajo prele-
pe izdelke, sekcijo vodi Vera Krč,” je poveda-

la Elica Šipec in omenila še eno prijetno de-
javnost društva, izlete: ”V tem letu smo imeli
doslej osem izletov s 470 udeleženci. Veliko
novega vidimo, predvsem pa se družimo in
poveselimo. Da je organizacija izletov taka,

kot mora biti, poskrbi vodja izletov Tone Oblak.”
Uradne ure Društva upokojencev Predoslje so
vsako drugo sredo v mesecu, od. 16. do 17. ure,
v Domu krajanov v Predosljah. 

Suzana P. Kovačič

Zavijačke za dekleta, avbe za žene
Zofka Kokalj iz Britofa, sicer Mariborčanka po rodu, je mojstrica v iz-

delovanju avb in zavijačk. ”Za to me je navdušila prijateljica leta 1968, ko
sem še stanovala na Visokem. Prvo avbo sem naredila zase, prijateljica pa
mi je sešila narodno nošo. Narodno nošo in avbo sem si vedno z veseljem
nadela in si ju še vedno ob kakš-
nih posebnih priložnostih,” pri-
poveduje Kokaljeva. Avbe si na
glavo poveznejo poročene žen-
ske, zavijačke pa neporočena de-
kleta; oboje sodi h gorenjski na-
rodni noši. ”Tako za avbe kot za
zavijačke za vezenje izbiram raz-
lične motive, kot so nagelj, srce,
grozdje, ... prav na vse pa vezem
klasje. Vsaka je unikatni izdelek
in prav za vsako si vzamem do-
volj časa, da jo kakovostno nare-
dim. Izdelava avbe mi vzame
tudi po dva tedna intenzivnega
dela,” pravi sogovornica.  Prve
zavijačke je naredila za Folklor-
no skupino Iskraemeco in še da-
nes jih imajo. Takole pravi Ko-
kaljeva: ”To je že ves čas moj
hobi, le da v letih, ko sem še ho-
dila v službo, za to ni bilo dovolj
časa. Danes imam največ popravil starih avb, ki jih dekleta podedujejo po
mamah, tetah. Rada naredim tudi kakšen spominek, na primer miniatur-
no avbo ali pa broško z motivom iz avbe. Povabijo me tudi na razne pri-
reditve in sejme, tako med drugim razstavljam na stojnici na Dnevu na-
rodnih noš v Kamniku ali pa na Florjanovem prazniku v Trzinu.” 

Zofka Kokalj je zelo dejavna gospa, je tudi članica Sekcije ročnih del
in Kolesarske sekcije pri Društvu upokojencev Predoslje, obiskuje tudi
ure telovadbe. Suzana P. Kovačič

Poleti na kolo, pozimi na pohod
Kolesarska sekcija pri Društvu upokojencev Predoslje ima okoli 

štirideset članov, ki prihajajo tudi iz območja Krajevne skupnosti
Britof-Orehovlje. ”Povprečno imamo na eni turi - s kolesom ali peš,
glede na letni čas - po dvajset udeležencev. Najbolj pogosti kolesarski
turi sta do Komende ali pa okrog Sorškega polja. V hladnejših mese-
cih naredimo več daljših celodnevnih pohodov, do izhodiščnih točk pa
se popeljemo z avtobusom ali vlakom,” je povedal Ivan Špehar, vod-
ja kolesarske sekcije. V njej so ljudje dobre volje, ki se zelo radi tudi
družijo in poveselijo. ”Vsako leto gremo enkrat v toplice, drugič pa 
na morje. Že tradicionalno hodimo na trgatev k družini Marc nad 
Ajdovščino. Med našimi člani imamo tudi trio Britofške frajle, ki
popestrijo srečanja in razne obletnice naših članov. Leto sklenemo 
z novoletnim srečanjem, na katerem preberemo letno poročilo o 
dejavnosti naše sekcije,” je povedal Špehar in dodal: ”Zelo smo se
razveselili tudi nove, poenotene kolesarske opreme, do katere smo
prišli s pomočjo sponzorjev (Pletilstvo Jakopina, gostišče Zala, Guma
center Kristanc, Čistilnica Šengar, Avtopralnica Pičman).” S. K.

Zofka Kokalj veze zlate nitke in šiva
bleščice v zavijačko. 

Skupinska slika za spomin - in to z novo, poenoteno kolesarsko opremo 

Izlet na Koroško, junij 2008
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Pokopališka uprava v sestavi dveh članov iz
KS Predoslje in dveh iz KS Britof-Orehovlje,
tudi v letu 2008 ni mirovala. Že na prvi seji
smo naredili plan dela. Določili smo cenik za
najemnino grobov ter pokopališke storitve.
Pridobili smo soglasje za nakup zemljišča za
razširitev pokopališča. Zamenjali smo dotraja-
ni kontejner za odpadke z najemom dveh
manjših zabojnikov. Zamenjali smo 40 beton-
skih robnikov na pokopališču, ki so bili močno
poškodovani. Namesto termoakumulacijske
peči v kuhinji poslovilnih vežic smo vgradili
klimatsko napravo, ki je bolj ekonomična, prav
tako pa hitro pogreje prostor in ga poleti prijet-
no hladi. V sanitarijah smo vgradili električno
pečko in termostat, ki preprečuje, da bi voda
zmrznila. Obnovili smo celotne sanitarije. Za-
menjali smo vodovodne cevi in odtoke, WC
školjke, keramične ploščice, električno instala-
cijo in umivalnik. V sanitarijah smo zamenjali
tudi tri notranja PVC vrata ter zunanja PVC
vrata. Slednja je plačala KS Britof-Orehovlje.
Naredili smo tudi šest novih stojal za ikebane v
poslovilnih vežicah. 

Tudi letos oziroma za dobo treh let smo si za-
stavili obširni plan dela: odkup zemljišča, po-
stavitev nove ograje, izgradnjo novih žarnih
grobov, zamenjavo kritine in žlebov na poslo-
vilnih vežicah, zamenjavo vrat v čajni kuhinji,
nabavo drsnih vrat (zaščita pred vetrom) in ob-
novo križa na starem delu pokopališča. Slednje
nam je tudi že uspelo. Ker se uprava dobro za-

veda, da je potrebno ohranjati kulturno dediš-
čino naših prednikov, smo s pomočjo KS
Britof-Orehovlje prišli do novega križa, saj je
bil obstoječi v zelo slabem stanju. Križ je izde-
lalo podjetje Krovstvo - kleparstvo Oblak, kor-
pus pa je strokovno obnovil strokovnjak Jaka
Grmek. Križ je bil postavljen na veliki četrtek
v spomin na Jezusovo zadnjo večerjo. Blago-
slovljen pa je bil na veliki petek, na dan trplje-
nja in smrti našega Odrešenika Jezusa Kristu-
sa. Križ je blagoslovil farni župnik Janez Jen-
ko. Mešani cerkveni pevski zbor je zapel pe-
sem Kraljevo znamenje. Po blagoslovu pa smo
se odpravili v cerkev sv. Siksta na petkova bo-
goslužna opravila. 

Septembra pa smo začeli z izkopom in posta-
vitvijo 12 novih žarnih grobov. S pokopališča
smo odstranili tudi odvečna drevesa (cipresa
pred vežicami, smreka pri spominskem obelež-
ju NOB ter smreka in hruška pred vstopom na
pokopališče. Posek je bil upravičen, saj so list-
je in iglice pogosto spravljale v obup lastnike
grobov. Temeljito smo prepleskali tudi vse le-
sene dele na vežicah. Opravljenih je bilo več
kot 80 ur prostovoljnega dela. Najbolj zaslužni
pri tem delu so bili: Matjaž, Tone, Albin, Vik-
tor, Stane in Ivan, vsi iz Britofa. Po dolgih le-
tih pa si upam trditi, da bo novo ozvočenje res
služilo svojemu namenu, saj smo s starim ime-
li ves čas same težave. O res dobrem ozvoče-
nju ste se lahko prepričali že 1. novembra.

Matjaž Bogataj, član pokopališke uprave

Delo pokopališke uprave Dobrodelni turnir 
v pikadu

Tekmovanje v pikadu ob krajevnem praz-
niku Britof-Orehovlje junija meseca je pote-
kalo v treh kategorijah: dekleta do 14 let,
fantje do 14 in odrasli. V kategoriji dekleta
do 14 let je zmagala Petra Boncelj (19 kro-
gov), druga je bila Jerneja Lipar (17 kro-
gov), tretja pa Klavdija Kristanc (12 kro-
gov). V kategoriji fantje do 14 let je slavil
Luka Belec (17 krogov), Rok Pičman (16
krogov) in Tadej Boncelj (15 krogov). Med
odraslimi je bilo vzdušje zelo razburljivo do
zadnjega meta. Prvo mesto (27 krogov) in s
tem nagrado, odojka, je osvojil Klemen Se-
dlar. Drugo mesto sta si dolgo delila An-
drej Roblek in Jože Tiringer s po 24 kro-
gi, a je bil Andrej pri drugem metanju bolj
zbran in je zadel 24 krogov ter osvojil dru-
go mesto, Jože pa je bil s 17 krogi tretji. Ves
izkupiček od pikada je šel za dobrodelni na-
men, invalidu Petru Strehovcu smo plačali
teden dni bivanja v toplicah.

Matjaž Bogataj 

naročnine
04/201 42 41 

e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si



Tradicija podjetništva družine Močnik sega v leto 1922, ko je
g. Ivan Močnik, oče Marjana Močnika st., v Mengšu začel 
izdelovati kočije in druge vrste voz.

Marjan Močnik st., ki se je 1954 iz Mengša preselil v Britof, je
tu med prvimi na Gorenjskem zgradil avtoličarsko in avtoklepar-
sko delavnico za popravilo poškodovanih vozil.

Leta 1995 je sin Marjan Močnik ml. ustanovil podjetje AVTO
MOČNIK, d. o. o., KRANJ in razširil svojo dejavnost z avtome-
hanično delavnico in salonom za prodajo vozil.

Leta 1995 so najprej postali zastopnik za blagovno znamko
Nissan, 1998 so razširili dejavnost z zastopstvom za vozila 
Mazda. Ker je stara lokacija postala pretesna, so v neposredni

bližini stare servisne delavnice februarja 2006 zgradili nov 
prodajno-servisni center, v katerem je našlo mesto tudi zastop-
stvo za vozila Fiat. 

V obeh prodajno servisnih enotah je sedaj 20 strokovno uspo-
sobljenih delavcev, ki se po svojih najboljših močeh trudijo last-
nikom jeklenih konjičkov opraviti kvalitetne in strokovne storitve
od prodaje, rednega servisiranja, ličarsko-kleparskih storitev pa
do najzahtevnejših popravil. 

Vsem, ki se boste v novembru in decembru odločili 
za nakup v salonih Avto Močnik, pa so pripravili 

božično-novoletne ugodnosti.

Od kočije do sodobnega avtoservisnega
centra AVTO MOČNIK

● Prodaja novih vozil NISSAN, MAZDA, FIAT    ● Prodaja rabljenih vozil    ● Servis vozil NISSAN, MAZDA,FIAT  
● Avtokleparstvo   ● Avtoličarstvo   ● Premontaža pnevmatik   ● Polnjenje klime

AVTO MOČNIK, d. o. o., Kranj, Britof 162, 4000 Kranj, Slovenija 
T.: 04/281 77 11, F: 04/281 77 10, E: info@avtomocnik.si
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TEKSTILNA GALANTERIJA
Britof 240a, Kranj, tel.: 04/234 38 40

Viljem Bučan ml, s.p.

● NOGAVICE
- pohodne
- za diabetike
- dokolenke

● COPATI
● VZGLAVNIKI - ANTIASTMATIK
● ODEJE - 4 letni časi 

KVALITETA, KI OSTANE

STROJNO VEZENJE IN 
IZDELAVA PROGRAMOV
ZA STROJNO VEZENJE

STROJNO VEZENJE IN 
IZDELAVA PROGRAMOV
ZA STROJNO VEZENJE
Brezar Eva, s.p.
Britof 112A, 4000 Kranj, Slovenija

Tel., fax: 04/204 16 94 
GSM: 041 386 934
E-mail: vezenje.brezar@siol.net

Britof 127, 4000 KRANJ
telefon-fax: 04/20-42-285
telefon: 04/23-43-110
tiskarna.primozic@siol.net

Iztok Primožič s.p.
GSM: 041 629-416

Še v lanski sezoni je imel Nogometni klub
(NK) Britof kar tri ekipe v prvi slovenski ligi:
kadete, mladince in mlajše dečke, kar je za
tako majhen kraj edinstven primer v Sloveniji
in se postavlja ob bok krajem, kot so Ljublja-
na, Maribor, Celje. V letošnji sezoni so v prvi
ligi ostali mlajši dečki, medtem ko kadeti in
mladinci igrajo v drugi kakovostni skupini. 

”Dogodki iz preteklosti dokazujejo, da ne-
enoten pogled na razvoj nogometa, predvsem
pri najmlajših selekcijah, ne daje dobrih obe-
tov za prihodnost. Slika, ki smo jo prevzeli iz
preteklosti, nam je kazala veliko razpršenost
nogometašev v regiji, kar je za tako majhno
območje slabo in ne ponuja možnosti za kvali-
teten in stabilen razvoj in vlaganja v nogomet.
To smo seveda želeli spremeniti. S strani NK
Triglav je prišla pobuda k skupnemu nogomet-
nemu nastopu v gorenjskem prostoru. Pobudo
smo v našem klubu odprtih rok sprejeli in pod-
prli, saj je pomenila pomemben korak proti
skupnim smernicam razvoja nogometa na Go-
renjskem in postavlja temelje za nove obete in
perspektive mladim nogometašem. Sodelova-
nje in urejena ter prijateljska razmerja med no-
gometnimi klubi in ne bitka za posameznega
igralca, to je temelj strategije za regijski razvoj
nogometa. Zavedati se je namreč potrebno, da
iz mladih selekcij zrastejo članske korenine, in
da je zavedanje, da sadove obrodi le vlaganje v
mlade že od prvih nogometnih korakov dalje,

bistvenega pomena za razvoj in prihodnost no-
gometa,” je povedal Miroslav Matijaševič,
predsednik NK Britof. 

”Žal pa se v NK Britof soočamo s problema-
tiko vzpostavljanja dobrih infrastrukturnih po-
gojev za delo. Dejstvo namreč je, da v ureditvi
športnih objektov, kjer trenirajo naši mladi no-
gometni upi, močno zaostajamo za drugimi
klubi. Rad bi poudaril, da je zavedanje o po-
menu tovrstnih vlaganj in njihovi trenutni nuji
potrebno vzbuditi pri vseh, ki v krajevni skup-
nosti in občini skrbijo za športni razvoj; tako
sam, kot celotno vodstvo kluba stalno opozar-
jamo na perečo infrastrukturno problematiko
nogometnega kluba. Dejstvo je pač, da obseg
takih vlaganj daleč presega proračunske zmož-
nosti kluba, ki morajo pokrivati še dolgove iz
leta 2003, zato so dodatni viri nujno potrebni,”
je povedal Matijaševič. V klubu želijo razviti
dober športni center, nogomet je v preteklosti s
svojimi rezultati že dokazal, da nosi pomemb-
no vlogo tako v KS Britof-Orehovlje kot tudi
širše. 

Na nogometnem igrišču v Britofu se dnevno
podi za žogo več kot sto otrok. Matijaševič je
izpostavil še en pomemben vidik športnega
udejstvovanja: ”Pomembno je, da so otroci in
mladi motivirani, da koristno in aktivno pre-
življajo svoj prosti čas in da niso prepuščeni
ulici. V Britofu je sedanje nogometno igrišče
edino stičišče športnega dogajanja.” S. K.

Nogomet, šport številka ena
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Prireditve, recept
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Potratna potica
Biskvit (dvakrat):
Sestavine: 3 jajca (beljak - sneg), 18 dag sladkorja, 15 dag moke,

1/2 vanilin sladkorja, 1/2 pecilnega praška, 5 žlic vrele vode, limo-
nina lupina, (kakav).

Priprava biskvita: iz beljakov naredimo trd sneg ter vse sesta-
vine narahlo zmešamo. V drugi biskvit poleg naštetih sestavin do-
damo še kakav. 

Skutni nadev:
50 dag skute, 2 dl kisle smetane, 1 jajce, sladkor po okusu, 1 va-

nilin sladkor, limonov sok.
Orehov nadev:
60 dag orehov - mletih, 1 sladka smetana, 1 dl mleka, 2 veliki

žlici sladkorja, rum, 2 veliki žlici margarine ali masla, 1 vanilin
sladkor, 1 jajce, limonina lupina.

(Sladko smetano in mleko prevremo in poparimo orehe.)
Kvašeno testo:
40 dag moke, 2 rumenjaka, sol, maslo, kvas, mleko.
Priprava kvašenega testa: Mleko pogrejemo, da je mlačno. Do-

damo kvas, sladkor in malo moke ter pustimo, da vzhaja. Moko,
rumenjake, sol in maslo damo v posodo ter dodamo vzhajan kvas.
Vse skupaj zgnetemo v rahlo testo. Testo razvaljamo (mora biti
večje od pekača) in ga damo v pomazan pekač. Na tanko (1/3) na-
mažemo orehov nadev, potem skutni nadev (1/3) in nanj položimo
kakavov biskvit. Nato čez biskvit namažemo spet z orehovim na-
devom (1/3), čezenj skutni nadev (1/3). Potem položimo še svetel
biskvit in spet orehov nadev (1/3) in skutni nadev (1/3). Potem s
testom, ki visi čez rob, potico lepo zavijemo in pečemo v ogreti
pečici približno eno uro. 

Nasveti: Biskvita sta boljša, če ju spečemo en dan prej. Ko ju po-
lagamo v pekač, ju lahko navlažimo s sladko vodo - potica bo bolj
sočna. 

Dober tek vam želi Nataša Lipar

Petek, 12. decembra, ob 17. uri
pred gasilskim domom v Britofu
PRIŽIGANJE NOVOLETNIH LUČK NA JELKI
kratek kulturni program in pogostitev
zahvaljujemo se darovalcu smreke Ivanu Selanu

Ponedeljek, 15. decembra, ob 17. uri
v Osnovni šoli Predoslje
IGRICA ZA OTROKE IN OBISK DEDKA MRAZA

Nedelja, 21. decembra, ob 17. uri
v cerkvi sv. Tomaža v Britofu
KONCERT PEVSKEGA ZBORA DOTIK
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Dragi starši!
Vsako leto otroke iz KS Britof-Orehovlje obdari dedek Mraz; letos so to otroci, 
rojeni od 2002 do 2007. Otroci bodo dobili domov vabilo, če bomo kakšnega
otroka nehote izpustili, se vam vnaprej opravičujemo in vas prosimo, da nam to
sporočite na telefonsko številko 040/524 211 (Andreja). 
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Povabilo na veseli december
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KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ

Čisto je lepo.

www.komunala-kranj.si


