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Šola v prenovi
Kot je povedal ravnatelj Osnovne šole

Predoslje Tomo Balderman, so letos iz
občinskega denarja na polovici šolskega
poslopja zamenjali zunanje stene in okna,
naložba je bila vredna približno 60 tisoč
evrov. ”Druga polovica menjave zunanjih
sten in oken je v načrtu za naslednje leto,”
je navedel ravnatelj. Iz lastnih sredstev pa
so obnovili dvoje sanitarije, stopnice od
parkirnega prostora do šole in ventilacijo
ter klimatske naprave v kuhinji. Vse skupaj
jih je stalo med 20 in 30 tisoč evrov. ”Na-
zadnje bo prišla na vrsto še nova fasada,
predvidoma v letu 2011,” je povedal Bal-
derman. 

V Osnovni šoli Predoslje je v tem šol-
skem letu 392 učencev, imajo tudi tri od-
delke vrtca. ”Z občinskim vodstvom že
imamo konkretne dogovore za razširitev
vrtca, v tem času potekajo dogovori za od-
kup zemljišča,” je zaključil ravnatelj. S. K. 

Obnova gasilskega doma
Tone Oblak je hišnik v Gasilskem domu

v Britofu že več kot dvajset let. ”Seveda
sem vesel obnove gasilskega doma, saj
smo tudi delali veliko. Nekaj stvari je treba
še postoriti, kot so ureditev okolice in as-
faltiranje parkirnega prostora ter zamenja-
va električne napeljave ...,” je dejal Tone
Oblak, ki delo hišnika opravlja prostovolj-
no. ”Gasilstvo med nami še živi, le več
mladih mora spet priti med nas,” je še po-
vedal. S. K. 

Zahvala
Svet Krajevne skupnosti Britof Orehovlje

se zahvaljuje uredništvu Gorenjskega glasa
za prenovljen krajevni časopis, ki smo ga
poimenovali Vaška ragla in ki je v tej obli-
ki pred krajankami in krajani že drugič ob
koncu koledarskega leta. Želimo vam pri-
jetno branje!               Andreja Bajželj

Kam namenite denar, ki ga dobite iz ob-
činskega proračuna?

”Imamo mesečne in četrtletne dotacije, denar
gre za vzdrževanje manjše infrastrukture, kot
so javna razsvetljava, manjša popravila cest in
ulic. Precej tega denarja gre tudi v tradicional-
no obdarovanje otrok ob novem letu, kar znese
med štiri in pet tisoč evrov na leto, odvisno od
števila otrok. Nekaj denarja pa porabimo za
administrativna dela, za tekoče stroške, telefon
... Lastnih prihodkov krajevna skupnost Britof
nima. Žal krajevna skupnost nima niti skupnih
javnih zelenih površin, kjer bi bila otroška
igrišča in razne prireditve. 

V tem mandatu je šlo največ denarja za ob-
novo doma Andreja Kmeta (gasilskega doma),
na kar smo zelo ponosni. Dom je temeljito ob-
novljen, nova je vodovodna napeljava, obnov-
ljene so stopnice, notranje ograje, nova so okna
in vrata, oprema dvorane in soba krajevne
skupnosti. V naslednjih letih je treba še asfal-
tirati parkirišče in prepleskati fasado. Dela na
domu so do sedaj stala približno 100 tisoč ev-
rov, denar je zagotovila občina.”

Dom Andreja Kmeta je bil torej največja
naložba v zadnjih letih. Kako pa je z načr-
tovano ureditvijo športnega parka? 

”Res naj bi športni park Britof dobil eno ka-
kovostnejših nogometnih igrišč z umetno travo
(2009/2010). Prispevek krajevne skupnosti h
gradnji bo približno 70 tisoč evrov, več ne mo-
remo zagotoviti, ker nam je večino denarja šlo
za obnovo doma Andreja Kmeta. Celotna na-
ložba je ocenjena na 300 tisoč evrov; večino
denarja bo po dogovoru zagotovilo Nogomet-
no društvo Britof oziroma ga bo društvo prido-
bilo iz namenskih virov za športne dejavnosti.
Že prihodnje leto naj bi se izdelal tudi projekt
za ostalo infrastrukturo v parku, ki zajema še
otroško igrišče, igrišče za odbojko na mivki in
pa kakšen prostor za dobro voljo.” 

Teče vaš četrti mandata predsednika Kra-
jevne skupnosti Britof Orehovlje. Kaj po-
membnega je še bilo v teh letih?

”Poleg že omenjenega smo zgradili pločnik
od šole do križišča po levi strani, od križišča
do Vog, nekaj javne razsvetljave in asfaltirali
pet odsekov cest. V delu zgornjega Britofa in
celotnega naselja Voge se je zgradila kanali-
zacija, vendar pa kanalizacija še vedno ostaja
eden izmed večjih problemov, ker se izgradnja
ne nadaljuje na ostalih območjih krajevne
skupnosti. Načrt in časovni razpored za to v
celoti pelje Mestna občina Kranj, ravno tako
projekt komunalne opreme, kot sta plinovod in
voda.”

Omenili ste pločnike. Še vedno ga ni na ne-
varnem odseku od mesarije do pekarne. 

”Pločnik se bo zgradil sočasno z obnovo ka-
nalizacije in rekonstrukcijo ceste od mesarije
Arvaj do križišča Britof. V načrtu je do 2015.” 

Dom je temeljito 
obnovljen

Pogovor s predsednikom Krajevne skupnosti Britof-Orehovlje 
Dejanom Kotarjem

Dejan Kotar

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 2 je priloga 94. številke Gorenjskega 
glasa, ki je izšla 27. novembra 2009. Naklada je 650 izvodov.
Prejmejo jo vsa gospodinjstva v krajevni skupnosti Britof. 

Na naslovnici Erazem Berlec, foto: Tina Dokl
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Krajevna skupnost Britof, Britof 316, 4000 Kranj

Spoštovane krajanke in krajani!

V času praznovanj se zrcali svetloba 
pričakovanj in toplota doživetij.

Majhni in veliki vam iz srca želimo, 
da najdete tiste drobne poti, ki vodijo 
k uspehu, pa tudi tiste, ki vodijo od srca 
do srca, k sreči, zdravju in zadovoljstvu.

Svet KS Britof - Orehovlje
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Kako kaže z napeljavo omrežja T2?
”S tem krajevna skupnost nima popolnoma

nič in niti občina. To je izključno interes pod-
jetja T2. Lahko povem samo to, da dolgo niso
našli lokacije, kjer bi stala razdelilna postaja,
zdaj pa jih je dohitela še gospodarska kriza in
so zaradi tega dela do nadaljnjega očitno pre-
kinjena. Vse informacije o tem krajani dobijo
pri podjetju Gratel.” 

Kritike so bile med letom zaradi neurejeno-
sti spominskega obeležja iz NOB v Britofu. 

”Kakor za obe avtobusni postaji kot tudi za
park, na katerem stoji spominsko obeležje, je
za urejenost do leta 2007 skrbela krajevna
skupnost. Park je z denacionalizacijo prišel v
zasebno last, s tem pa je krajevna skupnost iz-
gubila pravico nad vzdrževanjem. Glede na to,
da pa površina parka dolgo časa več ni bila
urejena, smo namesto lastnika pokazali dobro
voljo člani krajevne skupnosti in park pred pr-
vim novembrom očistili.”

Kako se kaj krajani vključujejo v življenje
in delo krajevne skupnosti?

”Razen peščice, ki so aktivni v društvih, in
peščice, kot boste brali tudi na naslednjih stra-
neh v prispevku o obnovi cerkve sv. Tomaža

avtorja Matjaža Bogataja, je vpetost krajanov
v dogajanje slaba. V takih primerih vedno upo-
rabim pregovor Kar seješ, to žanješ ...

Rad bi dodal, da je cerkev kulturna dediščina
in edina stvar v Britofu, ki je skupna in je že
čas, da podpremo ideje Matjaža Bogataja in
njegove skupine in farani prinesemo nekaj de-
narja tudi v britofško puščico ter s tem uresni-
čimo cilj, da bi cerkev z okolico lahko do kon-
ca uredili.”

In kakšno krajevno skupnosti bi si potem-
takem želeli?

”Vsekakor bolj homogeno.”
Boste še kandidirali prihodnje leto?
”Ne, že iz higienskih razlogov ne. Prav je, da

se po toliko letih vodenja krajevne skupnosti
umaknem in prepustim prostor za ideje dru-
gim. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem
članom Sveta Krajevne skupnosti in njihovim
družinam, društvom in vsem krajanom, ki so v
teh letih karkoli dobrega pripomogli k boljše-
mu skupnemu bivanju. Zahvalil bi se tudi MO
Kranj za dobljena sredstva v letu 2009, pred-
vsem pa podžupanu Igorju Velovu, Tatjani Ko-
cijančič in Bojanu Leskovarju.” 

Suzana P. Kovačič, foto: Tina Dokl

Obnovljen dom Andreja Kmeta
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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

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

Tomaž Bajželj dobil naziv mr. akvarija 2009
Turistična zveza Slovenije je Tomažu Bajžlju iz

Britofa podelila priznanje s pečatom gostoljubno-
sti za leto 2009, osvojil je prvo mesto v kategori-
ji sladkovodni akvarij. ”Približno petnajst let se
že ukvarjam z akvaristiko, za kar me je navdušil
moj brat,” je povedal Tomaž, ki ima v domači
hiši štiri akvarije, največji, ki je bil letos nagrajen
s prvim mestom, ima kar 350 litrov prostornine.
Ostali trije so manjši, dva imata po sto litrov pros-
tornine, eden pa okrog štirideset. Urejanje akvari-
jev mu na dan vzame tudi do dve uri, a hobi je za
veselje, doda Tomaž, ki razmišlja o še enem ak-
variju. ”V vseh akvarijih imam veliko rastlinja, ki
ga je treba ves čas negovati in obrezovati, kot so
na primer kriptokorine, stelate, javanska praprot,
zvezdasta trava, vodoljuba ... Umetnost akvarija
je namreč ravno ta, da znaš vzgojiti rastline. Pro-
blem pa so alge, ki so zelo trdovratna nadloga. V
akvarijih imam najmanj petnajst vrst različnih
rib, vseh skupaj je okrog sedemdeset. Med njimi
so skalarke, ostrižnik, botie, neonke ... Za vsako
je treba vedeti, ali lahko živi v sožitju z drugimi
vrstami rib ali ne,” je razložil nagrajenec. S četr-
tim in petim mestom sta bila letos nagrajena še
dva Tomaževa akvarija. S. K.
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Kot sem opazila, vam ni težko pozdraviti
vsakega, ki gre mimo vas. To je nekaj, na
kar danes kar prepogosto pozabljamo, na
en prijazen dober dan.

”Za danes je na sploh značilno, da je med
ljudmi premalo druženja in preveč odtujenosti,
kar opažam tudi v svoji okolici. Če se le da, z
vsakim, ki ga srečam, rečem kak stavek. Imam
srečo, da sem pozdravljanje in čut do sočlove-
ka podedoval po starših. Če pomagaš, si notra-
nje srečen, pa še veselje narediš tistemu, ki po-
trebuje pomoč. Težko razumem, zakaj je tega
vse manj. Že moj oče je bil dejaven v krajevni
skupnosti, bil je gasilec, čebelar ... Tudi on je
vedno ”videl” delo in kot pravijo, jabolko očit-
no res ne pade daleč od drevesa. 

Približno deset nas je zdaj na vasi, večinoma
je starejših, ki smo pripravljeni poprijeti za
vsako delo, pa naj bo to žaganje drv za župni-
ka ali pa polaganje tlakovcev ob podružnični
cerkvi ... Izredno sem vesel, da delam s temi
ljudmi, da nobenemu ni nič odveč (mednje za-
gotovo sodi Milan Žirovnik).”

Prostovoljstvo se pač ne meri v denarju in
za marsikoga zato ni zanimivo, kajne?

”Pomembno se mi zdi, da na vasi ohranjamo
in znamo ceniti kulturno dediščino, da se ne-
kaj postori za kraj. Mislim, da bi se dalo več
narediti, če bi bilo še več pridnih rok. Po eni
strani razumem stisko ljudi s časom, po drugi
strani pa je prezasedenost lahko kar pripraven
izgovor. Vsak bolj gleda nase.”

Kako pa to vašo predanost gleda soproga?
”Saj me razume, saj drugače ne gre (smeh

...). V vseh pogledih me podpira, a me obenem
svari, da bom enkrat pregorel. Najini otroci so
iz gnezda že poleteli, predvsem na mojo srečo
pa ima soproga tudi sama veliko dela, je na-
mreč vodja vrtca Ostržek na Golniku.”

Letos vam je kranjska Območna organi-
zacija Rdečega križa Slovenije podelila pri-
znanje za kar petdesetkrat darovano kri. To
pa ni kar tako ... 

”S krvodajalstvom sem začel leta 1981, ko
sem služil vojsko v Beogradu. Nujno so potre-
bovali kri za na Kosovo in spominjam se, da se
nas je na akcijo odzvalo veliko Slovencev. Od
takrat naprej darujem kri vsako leto; najprej je
bilo to enkrat na leto, zdaj pa že štirikrat, kar je
največ, kolikor lahko daruje odrasel moški v
letu dni. Nikoli se po odvzemu nisem slabo po-
čutil in samo dvakrat doslej sem zahteval, da
mi dajo potrdilo za službo zaradi odsotnosti od
dela. V vseh ostalih primerih sem ali vzel do-
pust ali pa sem imel srečo, da sem imel službo
ponoči. 

Darovanje krvi je humana gesta in zakaj ne,
če človeku s tem pomagaš? Tudi sam sem pred
desetimi leti potreboval kri, ko sem imel ope-
racijo hrbtenice. Zaradi zapleta pri posegu sem
izgubil veliko količino krvi in morali so mi
drugo ”vrniti” nazaj. Krvodajalec bom, dokler

bom zdrav in dokler ne bom prestar za to. Žal
mi je, da se več mladih ne odloči za to.”

Šli ste po očetovih gasilskih stopinjah, oče
je bil med drugim predsednik domačega
prostovoljnega društva. Predvidevam, da
ste se organizaciji pridružili že med šolo. 

”Res sem gasilec že več kot trideset let. V ve-
liko zadovoljstvo mi je bil čas, ko sem bil kot
poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva
Britof mentor gasilskemu podmladku. Usmer-
jal in vodil sem štiri desetine (pionirke, pionir-
je, mladinke, mladince) in res sem ponosen na
vse uspehe, ki smo jih skupaj dosegli. Še ved-
no sem v upravnem odboru društva in predsed-
nik Komisije za odlikovanja. Zdaj se moramo
lotiti urejanja arhiva, saj smo s prenovo gasil-
skega doma za arhiv dobili primeren prostor. 

Sem tudi član poveljstva in pomočnik povelj-
nika za industrijo pri Gasilski zvezi Mestne
občine Kranj, pa tudi gasilski sodnik na občin-
skih, regijskih in državnih tekmovanjih. Ja,
tudi to mi vzame kar nekaj časa.” 

Izučili ste se za krovca, zaposleni ste bili v
Oljarici, zdaj delate v varnostni službi.
Vmes ste dve leti in pol delali kot poklicni
gasilec. Vam je kaj žal, da ste šli stran? 

”To je bilo v začetku osemdesetih let prejš-
njega stoletja, končal sem tudi poklicno gasil-
sko šolo. Ko sem služboval pri gasilcih, sem
nujno potreboval kredit za gradnjo hiše. Seve-
da ga nisem mogel dobiti, saj sem bil eden
mlajših in bolj začetnik v njihovih vrstah, zato
so imeli drugi pri tem prednost. Kasneje sem
se zaposlil v Oljarici. Seveda mi je žal, čeprav
je tudi vprašanje, kako bi danes to delo zmo-
gel, saj imam po operaciji hrbtenice status in-
valida tretje kategorije.” 

V Svetu Krajevne skupnosti Britof-Ore-
hovlje vam teče drugi mandat. Boste pri-
hodnje leto kandidirali še v tretje?

”Težko rečem v tem trenutku. Pravzaprav
sem mislil, da bomo v tem času naredili še več,
a veliki projekti, kot so izgradnja kanalizacije,
omrežja T2, plinovoda in javne razsvetljave
niso v domeni krajevne skupnosti, ampak se-
žejo višje, najmanj do občine. Tukaj imamo žal
zvezane roke. Lahko pa veliko naredim z last-
nimi rokami, sem tudi član pokopališke uprave
Krajevnih skupnosti Predoslje in Britof Ore-
hovlje, ki uspešno pelje začrtane projekte.”

Kaj pa kak hobi, obstaja?
”Rad zbiram stare predmete, še največ staro

gasilsko orodje. Nekaj uric vzame tudi obdelo-
vanje domačega vrta. Trenutno pa je najlepše
”delo” varuške. Vnuček Erazem je sonček
naše družine.”

Soproga pa je vaš taksist, ker ...
”... nimam narejenega šoferskega izpita in ga

tudi ne bom imel, ker enostavno nimam živcev
za vse tiste norce na cesti, ki drvijo, ki vozijo v
škarje. Kolo je zato moj avto, soproga pa po
potrebi moj taksist v pravem avtomobilu.”

Suzana P. Kovačič

Preprosto rad pomaga
Matjaž Bogataj je zrasel gor na vasi in Britof je tudi danes njegov dom. Prizadeva si za napredek kraja 

in zagrabi za vsako delo, pa naj bo to žaganje drv za župnika ali pa učenje gasilskega podmladka. 
Ur, ki jih je vložil v prostovoljstvo, zagotovo ne more več prešteti ...

Matjaž Bogataj 

Matjaž rad zbira staro orodje.
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Oglas

AVTO MOČNIK, d. o. o., KRANJ
Britof 162, 4000 Kranj 
tel.: 04/281 77 00, fax: 04/281 77 10

Nova vozila NISSAN, MAZDA, FIAT
■ nakup brez pologa, kredit do 8 let
■ leasing do 7 let

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

Storitve za vaš avto:
■ rezervni deli za vozila 

NISSAN, MAZDA, FIAT
■ avtomehanična dela
■ avtokleparska dela
■ avtoličarska dela
■ pnevmatike za vse vrste vozil

Program prtljažnikov 
in strešnih kovčkov THULE.
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Strokovno dobro usposobljeni
Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Britof so imeli letos šest

večjih intervencij. ”Vse so bile tehnične intervencije, pomagali smo po-
pravljati škodo po neurju, črpati vodo iz kleti iz osnovne šole ... Lahko
rečem, da smo zadnja leta strokovno najbolj usposobljeno društvo v ob-
činski gasilski zvezi,” je povedal Rudi Gomboc, poveljnik društva s 118
člani. Na tekmovanjih je PGD Britof po rezultatih v zlati sredini. ”Z na-
šimi operativci smo se udeležili več tekmovanj v gasilski disciplini Fire
combat v Kobaridu, Idriji, Zagorju (mesto), na Reki ... Ob praznovanju
130-letnice gasilstva v Kranju in 50-letnice Gasilsko reševalne službe
Kranj pa smo petega septembra v soorganizaciji pripravili tekmovanje
v Kranju. Tekmovalo je 35 prostovoljnih in 30 poklicnih ekip,” je dejal
Gomboc in poudaril, da bo v bodoče med prednostnimi nalogami delo
s podmladkom. Lahko pa se pohvalijo s članstvom žensk.

Letos so dobili od občinske zveze tudi nekaj opreme. Še posebej so za-
dovoljni z obnovo gasilskega doma, naložbo so izpeljali skupaj s KS Bri-
tof. ”Že so obnovljene stopnice, sanitarni prostori, v zgornji dvorani smo
dobili predavalnico za 50 do 60 slušateljev. Če je kdo zainteresiran za pre-
davanje, nam lahko piše na e-naslov gasilci.britof@siol.net. V jesenskem
času smo urejali garažo, obvezno je treba zamenjati električne napeljave,
čaka nas še ureditev okolice gasilskega doma. Parkirišče smo dobili že lani,
treba ga bo še asfaltirati. In že zdaj moramo razmišljati za pet let naprej, v
leto 2013, ko bomo na vrsti za novo orodno vozilo iz občinskega proraču-
na. Za vozilo bo treba zagotoviti dodatno garažo.” S. K.

Prostovoljstvo je vredno zlata 
Upravni odbor Krajevne organizacije Rdečega križa Britof-Ore-

hovlje vodi Anton Tomažič. Poverjenice, ki so delovni del upravne-
ga odbora, se trudijo in hodijo po hišah v času pobiranja članarine,
pridobivanju krvodajalcev in obiskovanju starejših in bolnih. Letos
smo imeli krvodajalsko akcijo, ki se je je udeležilo 42 krvodajalcev.
Med njimi je bilo kar nekaj mladih, ki smo jih zelo veseli. Peljali
smo jih na izlet ter se jim s tem vsaj delno zahvalili za njihovo
darovano kri. V naši krajevni skupnosti je letos dobil priznanje za
50-krat darovano kri in plazmo Matjaž Bogataj iz Britofa, za 40-krat
darovano kri in plazmo Darko Petelinšek iz Orehovelj, za 30-krat
darovano kri in plazmo Uršula Zupan iz Britofa in za 25-krat
darovano kri in plazmo Tomaž Rozman iz Britofa. 

V letu, ki se izteka, smo dvakrat organizirali meritve krvnega tla-
ka, holesterola in sladkorja v krvi. To bomo ponovili v prihodnjem
letu aprila in septembra. Dvema invalidnima osebama smo pomagali
z letovanjem na Debelem Rtiču, prav tako so bili otroci iz socialno
ogroženih družin preko Območnega združenja Rdečega križa Kranj
na oddihu na Debelem Rtiču. Ob koncu leta obdarimo vse starejše
člane in sicer tiste, ki so stari nad osemdeset let, in bolne. V Domu
starejših občanov v Preddvoru imamo trenutno štiri člane, ki jih
večkrat obiščemo. Med njimi je najstarejša oskrbovanka Francka
Drempetič iz Britofa, ki je letos dopolnila 97. let in je bila kar sedem-
inštirideset let v upravnem odboru Rdečega križa Britof-Orehovlje.
Za socialno ogrožene družine imamo seznam na Območnem
združenju Rdečega križa Kranj, kjer dobijo pakete in s tem vsaj del-
no nadomestijo pomanjkanje, saj imamo tudi med nami družine v
težkih materialnih okoliščinah. Trudimo se, da pomagamo tistim
družinam, ki so pomoči potrebne. Člani upravnega odbora se 
zahvaljujemo vsem, ki nam pomagate v tej težki situaciji, saj z 
dobro voljo in razumevanjem velikokrat naredimo kaj lepega.

Metka Žibert, sekretarka KO RK Britof-Orehovlje

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

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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BRITOF delavnica Britof 43

MEDVODE  sprejemnica BC MERCATOR

KRANJ sprejemnica C. Staneta Žagarja 2

BLED sprejemnica Ljubljanska c. 26

VRHNIKA delavnica Cankarjev trg 1/b

LOGATEC sprejemnica Cankarjeva 12

LJUBLJANA - ŠENTVID delavnica Prušnikova 27

SEDEŽ: Britof 43, Kranj,
tel.: 04/234 30 50
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Dražja oskrba z vodo in odlaganje odpadkov 
O aktualnih temah smo se pogovarjali s Klaro Škrabec, predstavnico za stike z javnostmi v Komunali Kranj. 

Kateri so aktualni problemi
ločenega zbiranja odpadkov v
krajevni skupnosti?

”Na območju krajevne skupnosti
so urejeni ekološki otoki, kamor
krajani ločeno odlagajo tako ime-
novane koristne odpadke, ki se jih
lahko predela. Žal se v zabojnikih
za ločeno zbiranje pogosto najdejo
odpadki, ki vanj ne sodijo, še pose-
bej problematično je odlaganje ne-
varnih odpadkov (embalaža škro-
piv in pesticidov). Ljudje se prema-
lo zavedajo, da nepravilno odloženi
nevarni odpadki lahko resno ogro-
zijo zdravje ljudi in škodujejo oko-
lju. Žal je to na svoji koži občutil
tudi delavec, ki je praznil zabojnik,
v katerem je bila nepravilno odlo-
žena embalaža pesticida. 

Če embalaža, v kateri je bil ne-
varen odpadek, ni pravilno izpraz-
njena, sodi med nevarne odpadke.
Z vsemi nevarnimi odpadki, kot
so baterije, zdravila, čistila, barve,
laki, umetne smole, akumulatorji,
motorna pa tudi jedilna olja, mo-
ramo ravnati odgovorno. Zato
organiziramo akcijo zbiranja ne-
varnih odpadkov. S posebno pre-
mično zbiralnico vsako leto obi-
ščemo tudi KS Britof-Orehovlje.
Razpored akcije pravočasno obja-
vimo v Kranjčanki, Gorenjskem
glasu, na naših spletnih straneh
(www.komunala-kranj.si) pa tudi
na občinski strani (www.kranj.si).
Seveda pa nevarne odpadke loče-
no zbiramo tudi v zbirnih centrih,
kamor lahko vsi brezplačno pripe-
ljejo odpadke tudi med letom.

Ko so odpadki, odloženi na eko-
loških otokih, preveč onesnaženi,
je nadaljnja predelava odpadkov
nemogoča. Zato je pomembno, da
v zabojnike za ločeno zbiranje ne
odlagamo embalaže z vsebino.

Embalaže ni potrebno prati, do-
volj je, če je prazna. Če je možno,
jo tudi stisnite, da s tem zmanjša-
te volumen.

Odpadke je prepovedano odlaga-
ti poleg zabojnikov na ekoloških
otokih. V kolikor so zabojniki pol-
ni, prosimo, da pokličete na našo
brezplačno številko 080 3555 (v
popoldanskem času pustite sporo-
čilo na avtomatskem odzivniku).
Če pa odpadka zaradi velikosti ne
morete odložiti v zabojnik, ga pri-
peljite v zbirni center. Problem, s
katerim se srečujejo ne samo naši
delavci, ki praznijo zabojnike, pač
pa tudi krajani, ki želijo odložiti
odpadke, je nemalokrat zaparkiran
ekološki otok pri trgovini.” 

Zakaj so se povišale cene oskr-
be z vodo?

”Pri obračunu oskrbe s pitno
vodo, odvajanja in čiščenja od-
padnih voda smo uvedli nove po-
stavke (omrežnina voda, omrežni-
na čiščenje, omrežnina odvaja-
nje), ki se obračunavajo glede na
zmogljivost priključkov, določe-
nih z močjo vodomera. Višina
omrežnine glede na dimenzijo vo-
domera je bila oblikovana skladno
s Pravilnikom o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja in sprejeta s
strani Sveta Mestne občine Kranj.
Gre za namenska sredstva, ki jih
bo MO Kranj namenila zamenjavi
dotrajanih vodovodnih cevi in za-
gotavljanju novih vodnih virov.
Sočasno moramo obnoviti in do-
grajevati tudi kanalizacijsko
omrežje ter Centralno čistilno na-
pravo Kranj. Za to so potrebna vi-
soka finančna sredstva. Eden iz-
med pomembnejših virov bodo
tudi zbrana sredstva omrežnin.

Večina občin bo v prihodnjih me-
secih povišala ceno komunalnih
storitev, saj se večina sooča z za-
ostajanjem prodajne cene za stro-
škovno. Obenem pa morajo tudi
vse občine uskladiti svoje predpise
z določbami Pravilnika, torej uvesti
nove postavke omrežnin, najkasne-
je do 31. decembra 2010. Primer:
mesečni izdatek gospodinjstva, ki
vodo odvaja v greznico in mesečno
porabi 15 kubičnih metrov vode in
ima vgrajen vodomer dimenzije 15,
je bil pred podražitvijo 11,80 evra,
sedaj je 19,88 evra.”

Višji zneski na položnicah so
tudi za prevoz in odlaganje od-
padkov. 

”Odlagališče odpadkov Tenetiše
se je s 15. julijem zaprlo. Zaradi
odlaganja odpadkov na druga od-
lagališča so se stroški odlaganja,
vključno s prevozom, zelo pove-
čali. Nove cene veljajo za obdobje
šestih mesecev. Enako so storili
tudi v ostalih petih občinah, ki so
odlagale odpadke v Tenetišah.

S prvim oktobrom so tudi po-
stavke na položnici nekoliko dru-
gačne, in sicer je ločeno prikazano:
zbiranje in odvoz odpadkov (osno-
va za obračun je število oseb v go-
spodinjstvu; cena se tu ni spreme-
nila), odlaganje odpadkov (osnova
je velikost zabojnika), prevoz na
odlagališče (osnova je velikost za-
bojnika), finančno jamstvo (osnova
je velikost zabojnika) ter okoljska
dajatev za onesnaževanje okolja
zaradi odlaganja odpadkov (osnova
je velikost zabojnika). Finančno
jamstvo za zaprtje odlagališča in
izvajanje ukrepov po zaprtju odla-
gališča je nova postavka, ki jo uva-
jamo skladno z Uredbo o spre-
membah in dopolnitvah Uredbe o
odlaganju odpadkov na odlagališ-
čih. Višino finančnega jamstva do-
loči Agencija RS za okolje in je od-

visna od dolžine obdobja, v kate-
rem bo odlagališče obratovalo. Z
zbranimi sredstvi bodo kriti stroški
zapiranja odlagališča in stroški za
izvedbo ukrepov varstva okolja po
zaprtju za obdobje najmanj trideset
let. Finančno jamstvo nam zaraču-
na upravljavec odlagališča, kamor
odlagamo odpadke.

Sočasno s povišanjem cen odla-
ganja je Svet MO Kranj sprejel
tudi sklep o subvencioniranju cen.
Občina bo subvencionirala cene
za gospodinjstva in poslovno de-
javnost, ki se nanašajo na odlaga-
nje odpadkov v višini petdesetih
odstotkov za obdobje treh mese-
cev (oktober, november, decem-
ber). Končni izračun mesečnega
izdatka za ravnanje z odpadki si
lahko uporabniki izračunajo tudi
sami preko aplikacije na spletni
strani www.komunala-kranj.si.
Primer: Mesečni izdatek štiričlan-
skega gospodinjstva, ki ima 120-
litrski zabojnik za mešane odpad-
ke, je pred podražitvijo znašal
6,26 evra, sedaj pa 9,89 evra.” 

So predvideni datumi odvoza
kosovnih odpadkov za območje
KS?

”Že v letu 2007 smo uvedli zbira-
nje in odvoz kosovnih odpadkov iz
gospodinjstev na podlagi dopisnic.
Tudi letos bo vsako gospodinjstvo
predvidoma decembra prejelo dve
dopisnici za brezplačen odvoz ko-
sovnih odpadkov za leto 2010. Ko
se bo krajan želel znebiti odvečne
krame, bo enostavno izpolnil do-
pisnico in jo vrnil po pošti oziroma
na sedež našega podjetja. Običajno
pokličemo v roku 14 dni in se sku-
paj dogovorimo o točnem datumu
odvoza odpadkov. Odpadke krajan
na dogovorjeni dan odvoza pri-
pravi na dostopno mesto, poleg
svojega zabojnika za odpadke. Po-
leg dopisnic imajo krajani Britofa
tudi možnost brezplačno oddati 
kosovne odpadke v zbirnih centrih
pri zaprtem odlagališču odpadkov
Tenetiše ali v Zarici.”

Kam krajani pokličejo, če
opazijo divja odlagališča ali
druge kršitve?

”O divjih odlagališčih oziroma o
kršitvah načel pravilnega ravnanja
z odpadki lahko obvestite Medob-
činski inšpektorat Kranj na števil-
ko 237 32 16. Enako velja tudi, ko
opazite, da nekdo nepravilno odla-
ga greznične gošče (na primer na
kmetijske površine).”

Suzana P. Kovačič
Foto: Tina Dokl

Klara Škrabec

prodaja ■ montaža ■ servis
■ govorni strežniki, telefonske centrale
■ pasivna, aktivna mrežna oprema
■ strukturirano ožičenje UTP, FTP
■ elektro inštalacije



Odpadna voda in greznične gošče vsebujejo veliko okolju in
zdravju škodljivih snovi, zato je pomembno, kako z njimi rav-
namo. Ne smemo jih odlagati na javne ali kmetijske površine.
Greznične gošče sodijo na čistilno napravo, kjer se razgradijo
in ne onesnažujejo našega okolja.
Zato zakonodaja predpisuje redno praznjenje
greznic. Gospodinjstva morate poskrbeti za praznjenje
greznic najmanj enkrat na štiri leta ter omogočiti, da se
greznične gošče oddajo na čistilno napravo, kjer se ustrezno
obdelajo. Komunala Kranj je kot izvajalec javne
službe odvajanja in čiščenja odpadne vode dolžna
zagotavljati prevzem blata iz malih komunalnih 
čistilnih naprav ter obstoječih greznic in o tem voditi
ustrezne evidence. 

Tako smo na območju Mestne občine Kranj letos uvedli siste-
matično praznjenje greznic. Skladno s terminskim planom 
smo tudi na območju krajevne skupnosti Britof gospodinjstva, 
ki greznic niso praznili že več kot štiri leta, pozvali k črpanju.
Kjer ste nam omogočili opravljanje storitve, ste za praznjenje
greznice in predelavo grezničnih gošč, vključno z DDV, plačali
135 evrov. 

Stroški praznjenja greznic izven termina znašajo 150 evrov.

Gospodinjstva, ki se na naše obvestilo niso in ne bodo odzvala
in ne bodo omogočila opravljanja obvezne storitve, bomo 
znova pozvali v prihodnjem letu. Če se tudi na naš drugi poziv
ne boste odzvali, bomo o tem obvestili pristojno inšpekcijsko
službo.

Greznične gošče so zelo koncentriran odpadek, ki poleg
dušikovih spojin lahko vsebujejo še druge strupene in okolju
nevarne snovi. Zato je potrebno z njimi ravnati pravilno in
odgovorno.
Greznične gošče je prepovedano odlagati na kmetijske
površine. S tem tvegamo, da strupene snovi poniknejo v pod-
talnico in se sperejo v vodotoke in tako posredno ogrozijo vire
pitne vode. Prav tako greznične gošče niso primerno rastlinsko
hranilo, saj rastline vsrkajo strupene snovi iz grezničnih gošč.
Hrana, pridelana iz teh rastlin, je oporečna.

V kolikor opazite, da nekdo nepravilno odlaga greznične
gošče, obvestite Medobčinski inšpektorat Kranj na številko 
237 32 16.

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

S pravilnim praznjenjem greznic in ravnanjem
z grezničnimi goščami varujemo okolje

Če želite naročiti praznjenje izven termina, nas pokličite po telefonu 28 11 380 oziroma nam pišite na 
e-naslov: info@komunala-kranj.si.



Čisto je lepo.

Odpadke sprejemamo v zbirnem centru za ločeno zbiranje
odpadkov Zarica (od ponedeljka do petka, med 12. in 19.
uro, ob sobotah pa med 8. in 13. uro) in pri zaprtem odla-
gališču odpadkov Tenetiše (od ponedeljka do sobote, med 7.
in 18. uro). Zbirna centra sta namenjena vsem tistim, ki ste
vključeni v sistem ravnanja z odpadki. Sprejemamo odpadke

iz gospodinjstev in poslovnih dejavnosti. Prosimo vas, da
imate ob obisku pri sebi potrdilo o poravnanih obveznostih
za storitev ravnanja z odpadki (zadostuje položnica za
obračun komunalnih storitev), s katerim boste potrdili, da ste
vključeni v sistem rednega odvoza odpadkov na območju
Mestne občine Kranj.

Ločevanje odpadkov je preprosto in okolju prijazno. V boju proti odpadkom je to edina rešitev.



Ljudje in dogodki
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Že davnega leta 1881 sta ta križ z železno
ograjo postavila Janez in Helena Zabret iz Bri-
tofa 27. Prvotno je bil korpus na križu postav-
ljen na zahodni strani, kar pomeni, da je bil vi-
den iz vasi Predoslje. Do spremembe je prišlo
leta 1909, ko ga je obnovil njun sin Blaž. Vse
do leta 1992 so se tu ustavljali pogrebi. Vendar
pa ta križ ni imel miru, polomili so ograjo, iz-
ginile so betonske krogle, celo razpelo je bilo
obrnjeno na glavo. Ves čas je za obnovo križev
skrbela Zabretova rodbina. Tudi leta 1979 je bil
spet obnovljen, za kar je poskrbel Jožko Zabret
sin Blaža Zabreta. Leta 2006 je gospod župnik
Janez Jenko blagoslovil nov križ in obnovljeno
razpelo, ki stoji ob poti v bivšo tovarno Oljari-
ca. Blaž Zabret, sin Jožka Zabreta pa je že ne-
kaj časa imel željo, da bi obnovil tudi križ in
razpelo na tem mestu. Žal mu je huda bolezen
te načrte prekrižala. Njegovo željo pa je ures-
ničila žena Ruša. Korpus in napis je strokovno
obnovil velik strokovnjak Jaka Grmek, podsta-
vek in laterno pa je izdelal kovaški mojster
Bruno iz Blejske dobrave. 

Prijetno je bivati v taki vasi, v kateri so ljud-
je, ki hočejo in zmorejo ohraniti kulturno de-
diščino. Iskreno se zahvaljujem tudi Ruši Za-

bret, ki je v celoti financirala to obnovo, pev-
kam in pevcem, našemu gospodu župniku Ja-
nezu Jenku za blagoslovitev tega križa, iskrena
zahvala pa tudi zakoncema Danici in Janezu
Nograšek za večletno čiščenje okolice križa.
Zahvala gre tudi prijatelju Milanu Žirovniku za
nič koliko prevoženih kilometrov na relaciji

Britof-Tržič-Blejska Dobrava-Vodice in narod-
nim nošam. Navsezadnje pa hvala tudi vsem,
ki so se udeležili blagoslova, prispevali pečene
dobrote ali kako drugače pomagali pri tem ve-
selem dogodku. Naj nam bo ta križ v ponos in
veselje in Bog vam povrni!                              

Matjaž Bogataj

Obnovljen Zabretov križ
V nedeljo, 18. oktobra, smo se imeli česa veseliti, saj smo stali pred obnovljenim korpusom, 

novim napisom in laterno.

Urejajo okolico cerkve sv. Tomaža 

Odbor za ohranjanje kulturne dediščine v naši krajevni skupnosti tudi
v letos ni miroval. V začetku leta smo začeli z zemeljskimi deli pri
cerkvi sv. Tomaža. Na dostopu do zakristije smo odstranili dotrajane
betonske plošče. Pot smo razširili na dva metra. Popravili smo stare
robnike ob cerkvi in položili nove tlakovce, ki smo jih odstranili z ob-
stoječe poti k cerkvi. Za vsa zemeljska dela (izkop, odvoz, dovoz pes-
ka za podlago ter podložnega peska za tlakovce in plošče) je poskrbel
in brezplačno opravil Ignac Sajovic (Pajek). Dvajset robnikov in
petindvajset plošč je financiral Milan Žirovnik. Kar nekaj polemik iz
strani krajanov je bilo glede peš poti do cerkve. Z lastnikom zemljišča
Tomažem Pičmanom je bilo že lani dogovorjeno, da bo peš pot ostala
in ne bo nobene ovire glede novogradnje (avtopralnica). Za to Tomažu
iskrena hvala. Tlakovanje je opravil Albin Masten, v pomoč pa smo mu
bili: Stanko, Viktor, Francelj, Milan in Matjaž. Vsa gradbena dela sta
budno spremljala Vinko in Milan, ki sta poskrbela za tekoča okrepči-
la. Da nismo bili lačni, pa so poskrbeli čistilnica Šengar, mesarija

Snedic in Štruklov ata, za tople napitke (čaj in kava) in sladke dobrote
pa Brigita Zver. 

Načrti za leto 2010 so: odmera dovozne poti do cerkve, rekonstrukci-
ja te poti in temeljita obnova cerkvenega obzidja. Moje že večkrat
izrečene besede je v tem primeru vredno še enkrat ponoviti: prijetno je
bivati v taki vasi, kjer je vsaj peščica ljudi pripravljena prostovoljno
opraviti dela v dobrobit vseh nas in naše vasi. Zato se zahvaljujem
vsem tistim, ki ste in boste kakorkoli pomagali pri izboljšanju stanja
okoli naše podružnične cerkve sv. Tomaža. Seveda pa gre posebna za-
hvala Brigiti in Francu Zveru pri krašenju, zvonjenju in čiščenju cerkve
ter Frenku Erbežniku iz Suhe za brezplačna dela na uri. Vsa zahvala
pa tudi našim zvonarjem. 

Vsem bralkam in bralcem Vaške raglje ter krajanom Britofa in Ore-
hovelj ob tej priložnosti želim vesele božične praznike in mnogo oseb-
ne sreče, zdravja in uspehov v letu 2010.                  Matjaž Bogataj

Na pokopališču veliko narejenega
Načrt, ki smo ga člani pokopališke uprave Krajevnih skupnosti Pre-

doslje in Britof zastavili za obdobje treh let, se lepo uresničuje. Prido-
bili smo soglasje za odkup zemljišča za širitev pokopališča v Predos-
ljah in ga tudi odkupili. S pomočjo denarja, ki ga je preko javnega
razpisa za krajevne skupnosti pridobila Krajevna skupnost Predoslje,
je bilo znova kar nekaj narejenega na pokopališču. Narejenih je bilo
štirideset novih žarnih niš in izdelali smo novo škarpo na brežini med
starim in novim pokopališčem. Naročili in vgradili smo nova vrata za
čajno kuhinjo ter drsna vrata za zaščito pred vetrom. Postavljena sta
bila tudi dva vodnjaka s tekočo vodo. Gradbena dela na pokopališču so
stala približno 15 tisoč evrov. 4100 evrov je zagotovila uprava pokopa-
lišča iz najemnin in ostalih storitev, 9900 evrov pa KS Predoslje. V
letu, ki je pred nami, bi radi zamenjali še staro ograjo na novem
pokopališču ter kritino in žlebove na poslovilnih vežicah. V svojem
imenu, kakor tudi v imenu pokopališke uprave, bi se iskreno zahvalil
predsedniku KS Predoslje Danilu Šenku za vso finančno pomoč ter
upravniku pokopališča Sreču Jermanu za vzorno in vestno urejeno
pokopališče.                                                              Matjaž Bogataj
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To je uvodni verz Rudyarda Kiplinga, napi-
san na leseni tabli, ki pozdravi vsakega obis-
kovalca ob vstopu na domačijo Antona 
Fabjana v Suhi krajini, v mali vasici Seč, na
robu Kočevskega gozda.

Skupina čebelarjev in prijateljev iz okolice
Kranja smo se 15. oktobra odpravili na enodnev-
ni strokovni izlet v ta del Slovenije. Dogovorjeni
smo bili za obisk na domačiji Antona Fabjana, ki
je tudi čebelar in še mnogo več, predvsem pa
zelo zanimiv človek. Živi na dve stoletji stari do-
mačiji svojih prednikov, kjer je preživljal svojo
mladost. Domačijo s čebelnjakom je skromno, a
lično obnovil in se v njej kasneje tudi naselil.

Gospod Fabjan nam je namenil kar nekaj ur
svojega časa. Poslušali smo njegovo zanimivo
predavanje, ki nas je zelo prevzelo. Je umirjen,
skoraj skrivnosten govorec z mnogo širokega
znanja, ki ima kaj povedati številnim obiskoval-
cem, ki prihajajo na njegovo domačijo. Zase pra-
vi, da je čebelar, bioenergetik, raziskovalec,
znanstvenik, ki so mu fizika, matematika in na-
rava povsem domači. Zelo natančno je proučil
čebele, njihov način življenja in delovanje v na-
ravi. Verjame v energijo narave, vesolja in spo-
štuje njihove zakonitosti, v njih vidi in čuti stva-
ri, kar večini ljudem ni dano in jim ni razumljivo.
Vse njegovo delo je posvečeno znanstveno raz-
vojnemu delu, kako ob pomoči čebeljih produk-
tov in rdeče pese pripraviti zdravilo za ljudi z naj-
hujšimi boleznimi. Marsikaj ima že ponuditi lju-

dem, seveda pa njegov razvoj gre dalje. Prisega
na povsem ekološko in neokrnjeno hrano brez
kemičnih primesi. Njegov moto dela in življenja
je harmonija življenja. Vsak človek bi moral naj-
prej razčistiti pri sebi z vsem, kar je slabega, opu-
stiti zle misli, zamere ipd. ter spoštovati sebe, lju-
di okoli sebe in naravo. 

Naše bivanje na domačiji gospoda Fabjana in
njegove zanimive besede so nas zelo navdušile,
delovale so pomirjajoče in zadovoljni smo se po-
slovili ter nadaljevali pot do Maticove etno hiše v
Ravnem Dolu pri Sodražici. Ogledali smo si etno
hišo Ivana Šege, ki je njegov lastnik in je danes
zanimiva turistična točka. Iz domačega skednja,
ki ga je sam temeljito prenovil, je naredil etno
muzej za javnost. Prikazuje pregled v zgodovino
skozi zapuščino kmečkega gospodarstva v so-
draško-ribniški dolini. V zgornjih prostorih je
predstavljena nekdanja kmečka hiša, kjer so od
jeseni do pomladi izdelovali suho robo, muzej
kmečkega orodja, spodaj pa je velik prostor za
družabna srečanja. G. Šega je zanimiv sogovor-
nik, ki dobro pozna zgodovino svojega kraja in
svojo rodbino, z mnogo idejami in zasluži vso
pohvalo. V bližini etno muzeja je g. Šega posta-
vil križev pot, vodi do baročne cerkve na Novi
Štifti, znane božje poti na Slovenskem. V tem le-
pem naravnem okolju, kjer pelje tudi sodraška
pešpot, se je vredno ustaviti in ogledati Matico-
vo etno hišo, se sprehoditi in spoznati križev pot
ter cerkev Nova Štifta.                    Slavka Šink

”Resnična moč biva v tebi” Zadovoljni 
z življenjem v Vogah

Dr. Janez Balkovec:
”V novem naselju
Voge se naša družina
počuti odlično. Loka-
cija se nam je zaradi
urejene infrastruktu-
re, bližine Kranja in
hitrega dostopa do
prometnih povezav

preprosto zdela odlična. Tu živimo že tret-
je leto in si želimo, da bi se ta utrip naselja
nadaljeval. V Vogah imamo praktično vse,
kar potrebuje sodobno naselje, manjka
nam le še kar nekaj novih prebivalcev.”

Mateja Sekne: ”Tre-
nutno živimo sredi
gradbišča, ker so kar
trije sosedje sredi
gradnje. Na Vogah se
počutimo dobro. Bli-
zu Kranja smo, v Bri-
tofu imamo tudi vse
potrebno, pa še starši

ter tast in tašča so blizu. Pogrešamo otro-
ško igrišče, skupni parkirni prostor, saj so
parcele majhne in ob raznih praznovanjih
bodo obiskovalci težko parkirali po uli-
cah.”

Maruša Jazbec Co-
lja: ”V Vogah se poču-
timo zelo dobro. Všeč
mi je, ker so se za
gradnjo odločile pred-
vsem mlade družine z
otroki. Vsi imamo
približno enake za-
hteve in zanimanja.

Ker gre za urejeno stanovanjsko naselje,
upam, da bo življenje potekalo mirno in
hkrati veselo, družabno, kar se kaže še se-
daj, saj vsako leto nekaj prostovoljcev iz
kranjskega dela Vog organizira piknik za
vse nas, kjer se lahko še bolje spoznamo.
Lahko rečem, da je res luštno.”        M. C.

Romanje na Brezje
V začetku septembra je bilo tradicionalno,

tretje romanje na Brezje v organizaciji Kra-
jevne skupnosti Britof. Romanja se je
udeležilo okrog dvajset posameznikov, ki so
iz Britofa krenili ob dveh ponoči. ”Prvi kraj-
ši postanek smo imeli v Naklem, drugega pa
v Podbrezjah, ko nas je ob petih zjutraj s
toplim čajem in kavico prijetno presenetila
in ogrela gospa Minka Mrgole, za kar se ji
ob tej priložnosti tudi zahvaljujemo,” je
povedala udeleženka romanja in članica
Sveta Krajevne skupnosti Britof Orehovlje
Andreja Bajželj. Na Brezje so prišli nekaj
pred sedmo k jutranji maši.                  S. K.

Koristno je biti član čebelarskega društva
Čebelarsko društvo (ČD) Britof-Predoslje ima 44 članov, od tega jih je 32 vključenih v Čebe-

larsko zvezo Slovenije in prejemajo strokovno glasilo Slovenski čebelar. Letos se je ČD Britof
Predoslje včlanilo v novoustanovljeno Čebelarsko zvezo Gorenjske, udeleževali so tudi skupnih
srečanj. ČD Britof-Predoslje vsako leto organizira izlet, konec maja so obiskali Slovenske Kon-
jice in tamkajšnje čebelarstvo Žvikart. ”Člani društva zelo dobro sodelujemo s Krajevnimi skup-
nostmi Britof-Orehovlje, Predoslje, Kokrica, Bitnje ... Vključujemo se v promocijo čebeljih
pridelkov v akciji Med v vrtec 2009, ko med otroke v vrtcih v Predosljah, na Kokrici in v Bitnjah
razdelimo med in zgibanke Čebelarske zveze Slovenije, od katere smo letos prejeli in razdelili
tudi nekaj knjižic z naslovom Čebela: ustvarjalne ideje,” sta povedala predsednik in tajnik ČD
Britof-Predoslje Jakob Šink in Tone Tiringer. Vsako leto ima društvo kar nekaj izobraževanj,
na eno predavanje pride od petindvajset do trideset udeležencev, ne samo iz domačega, ampak
tudi drugih čebelarskih društev. Letos so izpeljali naslednje vsebine: Tehnologija čebelarjenja z
listovnim panjem in njegovimi izpeljankami, Apiterapija, Pregledi čebeljih družin in rojenje
čebel, Izdelava medenih pijač in Tehnologija čebelarjenja z nakladnim LR panjem.             S. K. 

Skupina obiskovalcev pred vhodom na Fabjanovo domačijo
www.gorenjskiglas.si
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V Krajevni skupnosti Britof (Britof in Ore-
hovlje) je v Društvu upokojencev (DU) Predos-
lje 322 članov iz 233 hiš. Najstarejši moški
član iz KS Britof je Ludvik Logar, ki je bil le-
tos star 90. let; na praznovanju visokega jubi-
leja je na vesele zvoke hišnega ansambla Bri-
tofške frajlice zaplesal s soprogo Ano, ki je le
nekaj dni za njim slavila 88. rojstni dan. Naj-
starejša članica društva iz KS Britof pa je
Francka Drempetič, ki bo januarja slavila 98.
rojstni dan. Iz Britofa prihaja še ena devetdeset-
letnica, Ljudmila Podjed. Na njenem domu sva
jo obiskali s poverjenico Marijo Podjed in ji iz-
ročili šopek z iskrenimi željami. V DU Predo-
slje imamo 72 članov, starejših od 80 let, iz KS
Britof jih je doma 43.

Naši člani in članice so zelo aktivni v športih,
zato se zbiramo v raznih sekcijah. Balinarji se
udeležujejo ekipnih prvenstev na Gorenjskem
in dosegajo zelo dobre uvrstitve tako v moški
in ženski ekipi. Namizni tenis je ravno tako
priljubljen šport naših članov, tudi oni se ude-
ležujejo tekem po Gorenjskem. 

Najštevilnejši so člani in članice v kolesarje-
nju. V lepem vremenu prekolesarijo velik del
Slovenije, ko pa se vreme ohladi, kolesa pos-
pravijo in začnejo s pohodi. Lahko se pohvali-
jo z uspešno organizirano čistilno akcijo. Za
rekreacijo tudi kegljamo, včasih gremo na
bowling. Ne bojimo se vode, saj imamo tudi
člane in članice, ki radi plavajo. Da bi ostale
vitke in gibčne, članice telovadijo pod vod-
stvom fizioterapevtke, moški pa redno igrajo
šah. Naše članice so tudi mojstrice v ročnih de-
lih, na urah ročnih del pa si izmenjujejo izkuš-
nje. Vodja sekcije Vera Krč je v juniju organi-
zirala prijeten izlet v Železno Kaplo v Avstrijo.

Izleti so dobro obiskani
Letos smo imeli več izletov v odlični organi-

zaciji Toneta Oblaka in ob pomoči članic, taj-
nice in poverjenic. Udeležba na vseh izletih je
bila več kot dobra, na vseh skupaj smo prešte-
li kar okrog petsto udeležencev. Začeli smo s
pustovanjem v gostišču Gačnik v Logu, nato
smo se peljali v Verono in bližnji safari in ži-
valski vrt, maja smo si ogledali Goli otok, ju-
nija smo šli v Rudnik v Idriji, v lepem toplem

vremenu smo si ogledali Veliki Klek ali Gross-
glockner, avgusta smo bili na Bizeljskem v
kleti Istenič in repnici Najger. Poseben izlet za
starejše je bil v mesecu septembru, kjer smo si
ogledali starejši del mesta Radovljica in smo v
cerkvi imeli sveto mašo, nato smo se peljali do
Bohinja in nazaj okoli Blejskega jezera. Za do-
bro voljo na teh izletih vedno poskrbijo naše
Britofške frajlice. Oktobra smo zaradi velikega
zanimanja dvakrat organizirali izlet v Luko
Koper in Krkavče, na praznik sv. Martina smo
šli praznovat v Ljutomer. Krajši oddih smo
organizirali v hotelu Histrion v Bernardinu od
23. do 26. novembra. Decembra pa bo izlet v
Salzburg. 

V društvu smo se dogovorili, da posebno
skrb namenimo starejšim. Ob rojstnih dnevih
jim čestitamo s skromno čestitko, ob jubilejih
jih obiščemo in poklonimo šopek ... Obiskuje-
mo jih na domovih in v Domu za starejše ob-
čane v Preddvoru. To je večkrat med letom, ob

koncu leta pa starejše od 80 let in bolne tudi
obdarimo.

Dobro sodelujemo s Krajevnima skupnostma
Britof in Predoslje, naši člani so aktivni tudi v
gasilskih društvih kot veterani.

Sodelovali smo tudi na Naaj dnevu, ki ga je
konec poletja organizirala KS Predoslje. Prav
tako smo bili vključeni pri organizaciji Sreča-
nja gorenjskih upokojencev, ki je bilo v Predos-
ljah. Oktobra smo organizirali brezplačno mer-
jenje krvnega tlaka in holesterola. Meritev se
je udeležilo 67 članic in članov. 

Vabimo vse upokojence, da se nam pridruži-
jo, kajti z novimi idejami in predlogi bo naše
delo še boljše.

Ob koncu leta pa želim vsem krajanom Kra-
jevne skupnosti Britof, posebej pa našim člani-
cam, in članom zdravo, srečno in zadovoljno
novo leto 2010.                           Elica Šipec,

predsednica Društva 
upokojencev Predoslje 

Radi obiščemo naše jubilante
V Društvu upokojencev Predoslje, v katerem imamo veliko članov tudi iz Britofa in Orehovelj, nam zares ni

dolgčas. V številnih sekcijah se za vsakogar kaj najde, zato vas vabimo v našo družbo ... 

Andrej Bitenc, tajnik Krajevne organizacije Zveze borcev za vred-
notenje NOB KS Britof-Predoslje: ”Na pokopališču v Predosljah smo
spomenik padlim borcem obnovili že lani, na občnem zboru marca letos
pa smo sprejeli sklep o ureditvi spomenika na Suhi. Spomenik je dotrajan,
obnova naj bi bila končana spomladi prihodnje leto. Avgusta smo orga-
nizirali izlet k Trem žebljem na Pohorje, bilo je okoli dvajset udeležencev.
Septembra smo tradicionalno obiskali spominsko obeležje pod Storžičem,
kjer je v drugi svetovni vojni padel prvoborec iz Britofa Andrej Kmet.”
Dali so tudi pobudo Krajevni skupnosti Britof Orehovlje za ureditev

spominskega obeležja na mestu, kjer so bili v Britofu prvi sestanki že leta
1941. Denacionalizacijski postopek je površino parka s spomenikom vrnil
nazaj dedičem, ki pa tega niso več urejali. ”Na krajevni skupnosti so temu
prisluhnili in so okolico začasno uredili; pokosili travo, odstranili polom-
ljene klopce, pobrali smeti ...,” je dodal Bitenc. ”Ob koncu leta tradi-
cionalno obiščemo starejše in bolne člane,” je poudaril Jože Roblek,
predsednik Krajevne organizacije Zveze borcev za vrednotenje NOB KS
Britof-Predoslje, v kateri je trenutno 82 članov, medse pa vabijo še nove
člane, ki se strinjajo z vrednotami NOB.   S. K.

Prednostna naloga ureditev spomenikov

Na majskem izletu na Goli otok
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Ljudje in dogodki

Mariji in Petru Pičmanu iz Britofa, ki sta leta
2006 praznovala zlato poroko, se ni treba bati,
da bo kmetija, delo njunih rok in še nekaj
rodov nazaj, zamrla. Ljubezen do zemlje sta
prenesla na svoje otroke Anico, Marinko in Pe-
tra. Hčerki sta se omožili in odselili, Peter pa z
družino ostaja na domači kmetiji. ”Brez nji-
hove pomoči z atom dela ne bi več zmogla,” je
ponosna na ta mlade mama Marija. V veselje ji
je tudi sedem vnukov in trije pravnuki. 

Kmetija Pičmanovih, po domače se reče Pr’
Štruklu, je največja in še ena redkih kmetij v
Britofu. ”Dober kmet si v primeru, če delaš s
srcem in ne za dobiček,” je prepričana Marija
Pičman in ona že ve, kaj govori, saj je svoje
življenje posvetila delu na zemlji in skrbi za
družino. S Petrom sta si močno prizadevala in
s trdim delom posodobila kmetijo. Pr’ Štruklu
se danes ukvarjajo predvsem z živinorejo, ima-
jo petdeset glav živine (goveje pitnice), ukvar-
jajo se tudi s pridelavo krompirja. Včasih je
bilo vsega po malem, tudi krave so imeli. A
časi se spreminjajo, kot pravi Marija Pičman:
”Včasih je bila za orodje motika, danes je pa
traktor.” 

Marija se je rodila leta 1933 v Velesovem, v
družini s sedmimi otroki. Peter Pičman se je

rodil leta 1927 v Britofu v družini s štirimi
otroki, na kmetiji, kjer zakonca danes živita s
sinom, snaho in vnukoma Matejem in Tilnom. 

Suzana P. Kovačič 

Ljubezen do zemlje 
je prav posebna 

Obiskali smo največjo in še eno redkih kmetij v Britofu. Zakonca 
Marija in Peter Pičman o zemlji govorita z velikim spoštovanjem. 

Marija in Peter Pičman, po domače Pr’ Štruklu

Bodoči župnijski dom
Nadomestna gradnja ob cerkvi sv. Siksta

v Predosljah že dobiva končno podobo.
”Staro šolsko poslopje smo podrli, ker je
bilo dotrajano in neprimerno za adaptacijo,
torej gre za nadomestno gradnjo. Ker žup-
nija nima primernih lastnih prostorov, smo
se odločili, da bo v stavbi nov župnijski
dom. V kletnih prostorih bo večnamenska
dvorana, ki bo imela urejeno prezračevan-
je in dovolj svetlobe. V pritličju bo vse tis-
to, kar se potrebuje za nemoteno delo žup-
nišča, torej pisarna, kuhinja, sejna soba ...
V prizidku stavbe bodo javne sanitarije, ki
bodo odprte v času verskih obredov in
bodo prirejene tudi za invalidne osebe.
Podpisal pa sem postopnost del in us-
tanovil gradbeni odbor. V celoti naj bi z
deli na stavbi zaključili v nekaj letih, za
letos je pomembno, da je pod streho.
Gradimo pa z lastnim denarjem in s po-
močjo faranov,” je povedal župnik Janez
Jenko. S. K. 

Bodoči župnijski dom že dobiva podobo.

A&B body pilates 
V Pilates Body studiu izvajamo (pilates) body tehniko, ki je pri-
merna za rekreativno populacijo vseh starosti, vrhunske športni-
ke in ljudi s težavami, bolečinami in poškodbami. Vadba vpliva na
izboljšanje vseh motoričnih in funkcionalnih sposobnosti, njeni
učinki so strokovno in znanstveno dokazani. Izbirate lahko med
tremi različnimi pristopi: skupinskim z maksimalno osmimi vade-
čimi, semiindividualnim z maksimalno štirimi vadečimi in individu-
alnim pristopom. Za vas želimo le najboljše, zato se pred vključit-
vijo v katerikoli program priporoča prvi posvet, ki zajema tudi 
testiranje in sestavo ustreznega programa. 
Vadbe potekajo tekom celega dneva (od 7. do 22. ure) od pone-
deljka do petka ter ob sobotah dopoldne (od 7. do 12. ure). 
Decembra zaradi povpraševanja začenjajo z vadbo za otroke,
stare med 4 in 6 let. 

Izbirate lahko tudi med različnimi terapevtskimi masažami (tui-na
masaža, terapevtska masaža hrbtenice,...), klasičnimi ter športni-
mi masažami telesa, anticelulitnimi tretmani in drugimi sprostit-
venimi tehnikami.

Prepustite se strokovni ekipi pod vodstvom Barbare Tavčar, ma-
ster body inštruktorice in začetnice body tehnike v Sloveniji, ter
ugotovite, kako funkcionira vaše telo, morebitne vzroke bolezen-
skih stanj, izboljšajte svojo kondicijo in vplivajte na vaš videz in
samozavest.

V prihajajočih prazničnih dnevih lahko svojim najbližjim podarite
darilni bon za katerokoli storitev studia.

Dodatne informacije: info@pilatesbodystudio.com, 
040/784 131, 04/234 1 929
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Sestavine za testo: 

50 dag moke, 
5 dag kakava, 
10 dag margarine, 
2 žlici olja, 
3 rumenjake, 
5 dag kvasa, 
3 dl mleka, 
10 dag sladkorja.

Nadev:

0,5 l sladke smetane, 
20 dag sladkorja, 
40 dag kokosa, 
3 cela jajca

Priprava: 

Kvas namočimo v mlačno mleko. V moko zamešamo kakav in sladkor.
Dodamo kvas z mlekom, mehko margarino, olje in rumenjake.

Ugnetemo mehko testo. Če se prijema rok, dodamo še malo moke. Testo
pustimo vzhajati, nato razvaljamo precej na tanko, namažemo z nade-
vom, zvijemo, še enkrat pustimo vzhajati in damo v pečico. Pečemo na
cca. 180 stopinj, približno 1 uro.

Nadev: 

Smetano in sladkor zavremo. Dodamo kokos in jajca in zmešamo.
Namažemo na razvaljano testo.
Dober tek!

Nataša Lipar

Pekarna Maček, Zoran Maček s.p.

Britof 99, 4000 Kranj

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

Domačini 
lepo vabljeni 
v našo dobro 

založeno prodajalno.

Pridite in se prepričajte!

PRIPRAVA IN DOSTAVA
HRANE NA DOM

23 40 440 23 40 441

dobra pizza že za 4,80 €

1010

Vinska klet v Orehovljah 
vam nudi 

primorska, dolenjska 
in bizeljsko-štajerska vina.

Jože Jakša, Orehovlje 15 a, 4000 Kranj
tel.: 041 730 939
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Kokosova potica
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Dragi starši!
Vsako leto otroke iz KS Britof-Orehovlje obdari dedek Mraz; letos so to otroci, 
rojeni od 2003 do 2008. 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). 

V petek, 4. decembra, 
ob 17.30

PRIŽIGANJE LUČK PRIŽIGANJE LUČK 
NA NOVOLETNEM NA NOVOLETNEM 
DREVESU PRED DREVESU PRED 
GASILSKIM DOMOMGASILSKIM DOMOM
Zahvaljujemo se darovalcu smreke Milanu Žirovniku.

▼

PRIREDITVE V PRIREDITVE V 
PRAZNIČNEM DECEMBRUPRAZNIČNEM DECEMBRU

▼ V ponedeljek, 
14. decembra, 
ob 17. uri 

OBDAROVANJE OBDAROVANJE 
OTROK - DEDEK MRAZ OTROK - DEDEK MRAZ 
V OŠ PREDOSLJEV OŠ PREDOSLJE



V Dvorjah Vas pričakujemo vsak dan od 7. do 19. ure (sobota od 8. do 12. ure),
v PE Britof pa od 9. do 12. ure in od 14. do 18. ure (sobota od 8. do 12. ure).
www.jakopina.si

ŠENK TRADE D. O. O.
Salon pohištva, Celovška 280, SI-1000 Ljubljana, tel.: +386-1-500-13-00, fax: +386-1-500-13-08, 
e-mail: senk.salon@senk-trade.si

Proizvodnja, Britof 23, 4000 Kranj, tel.: +386-4-204-20-64, +386-4-204-23-58, fax: +386-4-234-36-40,
e-mail: info@senk-trade.si, WEB: www.senk-trade.si




