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Krajevna skupnost

Letos so potekale lokalne volitve in v sklo-
pu teh tudi volitve v svet KS Kokrica. V naši 
krajevni skupnosti smo imeli 19 kandidatov za 
svetnike KS, s tem da je bila ena lista treh kan-
didatov zavrnjena, ker je prišlo do napake. V 
svet KS so bili izvoljeni Jaka Šuštar, Jure Sajo-
vic, Mihela Šifrer, Branko Roblek, dr. Marjan 
Česen in Milan Klemenčič. Na ustanovni seji 
sveta KS Kokrica je bil za predsednika izvo-
ljen Milan Klemenčič, za podpredsednika dr. 
Marjan Česen, za tajnika je bil določen Branko 
Roblek. Na drugi seji sveta KS pa so bile med 
posamezne člane sveta KS razdeljene naloge: 

Jure Sajovic – pomoč pri urejanju pravniških 
zadev sveta KS, nadzor, urejanje in pomoč nad 
delovanjem pokopališke uprave in urejanju po-
kopališča;

Mihela Šifrer – sodelovanje z društvi in orga-
nizacijami v KS Kokrica in usklajevanje med-
sebojnih nalog;

Jaka Šuštar – sodelovanje in urejanje skupnih 
zadev in problemov s področja delovanja KS na 
območju Mlake, Srakovelj in Tatinca;

Jožef Kern – sodelovanje in urejanje skupnih 
zadev in problemov s področja delovanja KS na 
območju Mlake, Ilovke, Bobovka in osrednje 
Kokrice;

Dr. Marjan Česen – nadzor in pomoč pri vzdr-
ževanju objektov skupne rabe (dom KS, mrli-
ške vežice, parki v KS);

Brane Roblek – opravljanje tajniških poslov 
v KS;

Milan Klemenčič – sodelovanje in ureja-
nje zadev pri realizaciji projekta Gorki na 
osrednjem delu Kokrice in pripravi projek-
tov izgradnje komunalne infrastrukture na 
Mlaki.

Člani sveta bomo tako poskušali urediti čim 
več zadev, ki motijo krajane naše KS, seveda se 
moramo pri tem zavedati, da so pristojnosti KS 
zelo omejene, koliko nam bo to uspelo, boste 
lahko videli čez štiri leta. 

Kljub vsemu moram že sedaj izpostaviti pro-
blematiko Mlake in stalne očitke, da se tam ne 
naredi ničesar. Te trditve moram odločno za-
nikati, saj je bil v delu mojega preteklega man-
data, od takrat, ko sem prevzel vodenje sveta 
KS Kokrica, na Mlaki asfaltiran preostali del 
Štefetove ulice in del Mlaške ceste pred blo-
kom na Mlaki. Izvedena je bila plinifikacija na 
določenem območju in vgrajene cevi za javno 
razsvetljavo, kjer je potekala plinifikacija, ter 
na koncu postavljenih nekaj luči. Da so bile 
postavljene luči in da so bile vgrajene cevi za 
napeljavo za luči, je zasluga izključno predho-
dnega sveta KS Kokrica. Če se ne bi intenzivno 
vključili v izvedbo plinifikacije, do tega sploh 
ne bi prišlo. Pri tem moram spomniti, da je bil 
pred leti narejen projekt obnove Mlaške ceste 
in pridobljena so bila tudi vsa ustrezna soglasja 
in pristanki posameznikov, ki so morali od-
stopiti ali prodati svoja zemljišča. Sredstva za 
izgradnjo so bila kar nekaj časa zagotovljena v 
proračunu MO Kranj in so bila iz proračuna čr-
tana šele v letošnjem proračunu. Vsekakor gre 
tukaj zahvala, da projekt ni bil izveden, vsem 
tistim, ki so se združili v civilno iniciativo in 
nasprotovali rekonstrukciji ceste ter zahtevali 
pločnik z obeh strani cestišča. Seveda pri tem 
podpisniki peticije niso bili prizadeti in jim ne 
bi bilo potrebno ničesar dati ali prodati. S tem 
so vsekakor večino krajanov Mlake postavili v 
nevarno izpostavljenost na cesti, ki nima ploč-
nika in razsvetljave. 

Zahteve krajanov po namestitvi javne razsve-
tljave so vsekakor legitimne in legalne, vendar 

bomo poskušali to realizirati v projektu izgra-
dnje meteorne in fekalne kanalizacije. 

Spoštovani sovaščani, upam, da se zavedate, 
da če krajani na določenem območju naše KS 
ne želijo, da se nekaj naredi, tudi svet KS ne 
bo pri tem vztrajal in bo verjetno težave treba 
rešiti v okolju, kjer so nastale. Žal so civilne 
iniciative kot legalna oblika izražanja svojih 
mnenj na Mlaki zelo pogoste, sprašujem se pa, 
če so vedno tudi upravičene in niso v nasprotju 
z interesi večine prebivalcev Kokrice.

Spoštovani krajani Mlake, svet KS pogreša 
vašo angažiranost na vseh področjih delovanja 
KS Kokrica, pa naj bo to Belega dneva Kokri-
ce, čistilne akcije itd. Edino na tak način bomo 
lahko sodelovali v zadovoljstvo vseh. Če pri-
čakujete, da boste vse dobili na »pladnju«, vas 
moram žal obvestiti, da se to ne bo zgodilo.

Projekt Gorki je zaključen, razen manjših del 
na območju ceste na Brdo, Partizanske poti, 
Ceste na Belo in Pokopališke ulice. Trenutno 
potekajo gradbena dela na Grosovi, Betonovi, 
Dežmanovi, Okornovi in Snedicevi ulici. Dela 
so tudi na teh območjih v zaključni fazi. Za-
hvaljujem se vsem krajanom na teh območjih 
za strpnost pri izvedbi gradbenih del in koope-
rativno sodelovanje, saj smo veliko zadev rešili 
v skupno in osebno zadovoljstvo. 

Trenutno pa so vsa nadaljnja dela ustavljena 
zaradi sporov med izvajalcema, ki bi mogla 
graditi projekt Gorki na območju Kranja.

Krajane obveščam, da so uradne ure KS 
vsak ponedeljek od 18. do 20. ure, kjer lah-
ko dobijo informacije oziroma podajo svoja 
mnenja v zvezi s projektom Gorki ali drugo 
problematiko. Konec januarja ali v začetku 
februarja bo sklican sestanek, kjer boste lah-
ko dobili nekatere odgovore v zvezi z izvedbo 
tega projekta kakor tudi glede individualne 
priključitve posameznih objektov. Strpnost 
krajanov pričakujemo do zaključka projek-
ta, ki naj bi bil v prvi polovici leta 2015, in 
ne samo v času, dokler ni delo zaključeno 
pri posamezniku. Še enkrat vas prosim, da 
informacij o izvedbi projekta ne zbirate od 
zaposlenih na gradbišču, ker jih nimajo in 
vam jih ne morejo posredovati ali pa so te 
netočne. Neposrednim izvajalcem del, ko 
izvajajo dela v neposredni bližini vašega 
objekta, sporočite, kje želite imeti priključ-
ke za fekalno kanalizacijo, plin, optični ka-
bel, kakor tudi drugih instalacij (hidranti, 
javna razsvetljava), preden je to postavljeno, 
saj vsaka prestavitev pomeni dodatne nepo-
trebne stroške. In zato bi bilo prav, da se do 
sredstev obnašamo odgovorno, ne glede na 
to, kdo bo vse to plačal.

V imenu sveta KS Kokrica in tudi v svojem 
imenu vam želim vesele božične praznike in 
veliko zadovoljstva ter osebne sreče v letu 2015.

Milan Klemenčič, predsednik sveta KS

Svet KS že začel z delom
Člani sveta KS Kokrica bomo poskušali urediti čim več zadev, ki motijo krajane naše KS.  

Seveda se moramo pri tem zavedati, da so pristojnosti KS zelo omejene. Koliko nam bo to uspelo,  
boste lahko videli čez štiri leta. 

Milan Klemenčič, predsednik sveta KS

Vaščan je pri lo ga Go renj ske ga gla sa 
o kra jev ni skup no sti Kokrica. 

Pri lo go pri prav lja ured ni štvo Go renj ske ga gla sa.  
Od go vor na ured ni ca: Ma ri ja Volč jak 
Ured ni k: Simon Šubic
Te le fon: 04/201-42-00, faks: 04/201-42-13,   
E-pošta: info@g-glas.si. 
Oglas no tr že nje: Miroslav Cvjetičanin, tel. 04/201 42 44, 
031/614 467, e-pošta: miroslav.cvjeticanin@g-glas.si. 
Teh nič ni ured nik: Gre ga Flaj nik 
Iz da ja telj: Gorenjski glas, d. o. o., Ble i we i so va ce sta 4, 
Kranj; pri pra va za tisk: Go renj ski glas; tisk: Ti skar na Lit te ra 
pic ta, d. o. o.; di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je. 

Vaščan, šte vil ka 3, je pri lo ga 102. šte vil ke Go renj ske ga  
gla sa, ki je iz šla 23. decembra 2014. Na kla da je 1100 
iz vo dov. Prej me jo jo vsa go spo dinj stva v kra jev ni skup-
no sti Kokrica. 

Naslovnica: Novoletna smrečica
Foto: Gorazd Kavčič

VAŠČAN
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Dobrodelnost

Krajevna organizacija Rdečega križa Kokri-
ca in Prostovoljno gasilsko društvo Kokrica sta 
začela dobrodelno akcijo Pomagajmo Kristini. 
V sklopu tega je bil izveden koncert Mance Iz-
majlove, v organizaciji Turističnega društva tudi 
Ob krušni peči – Košnikova gostilna, kjer smo 
zbrali skupaj 4150 evrov, ki smo jih v celoti na-
menili za nakup dvigala, saj so se vsi angažirani 
odpovedali honorarjem in še celo več – tudi po-
vrnitvi stroškov, ki so jim pri tem nastali. Tudi 
krajani Jezerskega, Hotemaž in še mnogi drugi 
so se priključili akciji in v ta namen sta bili na 
Jezerskem in v Hotemažah izvedeni dobrodelni 
prireditvi, katerih izkupiček 1298,50 evra so v 
celotni namenili za nakup in postavitev dviga-
la. Krajanom Kokrice smo poslali zloženke, s 
katerimi smo jih zaprosili za finančno pomoč in 
seznanili s težavami Kristine in njenih staršev 
ter priložili položnico, s katero lahko nakažejo 
prispevke. Odziv na to je bil skromen, vendar 
pričakujemo, da se bodo za pomoč nekateri od-
ločili sedaj v prazničnem decembru in da bodo 
sredstva namenili namesto nakupa novoletnih 
daril na TRR IBAN: SI56 0700 0000 0100 776, 

sklic: SI 00 17-16092014, koda namena CHAR 
– humanitarni prispevek dvigalo.

Na Zlatem polju je bil 6. decembra dobrodelni 
koncert, na katerem so nastopili Pihalni orke-
ster MO Kranj, Veseli svatje, Colorado Coun-
try Line Dance, Veseli Begunjčani, Hervin 
Jakončič, Vokalna skupina Kokr'čan, Vrisk, 
Tamburaši ter Igor in Zlati zvoki, povezovalec 
programa pa je bil humorist Peška. Po koncer-
tu in plačanih vseh stroških imamo na računu 
15.049,50 evra.

Vsekakor bomo akcijo vodili še naprej. K njej 
sta se priključila še Športno društvo za zdra-
vo gibanje, ki bo 10. januarja 2015 v ta namen 
organiziralo nogometni turnir, in Gledališko 
društvo Gardelin, ki bo predvidoma v februar-
ju priredilo gledališko predstavo.

Kljub ekonomski krizi opažam, da občutek 
za dobrodelnost ni pojenjal in da smo še vedno 
pripravljeni pomagati pomoči potrebnim, kar 
je zelo pohvalno in sem zato zelo ponosen, da 
lahko živim med takimi ljudmi. Zahvaljujemo 
se vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri izvedbi 
te plemenite akcije.

V imenu krajevne organizacije RK Kokrica 
in v svojem imenu vam želim veliko zdravja, 
sreče in osebnega zadovoljstva v prihajajočih 
praznikih in letu 2015.

Milan Klemenčič,  
predsednik KORK Kokrica

Krajani še vedno radi pomagajo
Kljub ekonomski krizi občutek za dobrodelnost ni pojenjal in so krajani še vedno pripravljeni pomagati pomoči 

potrebnim, tako tudi v dobrodelni akciji Pomagajmo Kristini.

V novi svet Krajevne skupnosti Kokrica so bili na oktobrskih voli-
tvah izvoljeni Jaka Šuštar, Jure Sajovic, Mihela Šifrer, Branko Roblek, 
dr. Marjan Česen in Milan Klemenčič.

Upokojenec Milan Klemenčič s Kokrice, ki je bil predsednik sveta 
KS že v drugi polovici prejšnjega mandata, je bil na ustanovni seji 
spet izvoljen za predsednika. Kot je dejal, si je za prioritetne naloge 
zadal dokončanje projekta Gorki na ožjem delu KS in sodelovanje pri 
projektu izgradnje komunalne infrastrukture na Mlaki. 

Prav tako upokojenec dr. Marjan Česen s Kokrice, po izobrazbi 
zobozdravnik, mag. ekonomije in dr. znanosti s področja ekonomi-
ke, je bil izvoljen za podpredsednika KS. V svojem prvem mandatu 
krajevnega svetnika je zadolžen za nadzor in pomoč pri vzdrževanju 
objektov skupne rabe (dom KS, mrliške vežice, parki v KS). »Od tega 
mandata pričakujem veliko, a pričakovanja seveda niso realna. Bomo 
pa skušali v skladu z zmožnostmi v teh kriznih razmerah narediti čim 
več za našo KS.«

Dolgoletni tajnik KS Branko Roblek, doma na Kokrici, bo to nalogo 
opravljal tudi v tem mandatu. Sicer je upokojenec, zaposlen pa je bil v 
Iskratelu v razvoju računalniških aplikacij. Zanj je to že četrti mandat 
v svetu KS. »Tako kot v prejšnjih treh mandatih bom opravljal vsa 
administrativna dela ter skrbel za povezavo med KS in občino Kranj.«

Mag. Mihela Šifrer, pomočnica direktorice v Bolnišnici za ginekolo-
gijo in porodništvo Kranj, doma z Mlake, je edina ženska v tokratnem 
svetu KS. V svojem drugem mandatu bo zadolžena za koordinacijo 
društev in organizacij v KS Kokrica. »Tudi v tem mandatu se bomo 
najbrž soočili z novimi problemi, ki jih bomo skušali rešiti na najboljši 
način. Veliko bo odvisno od finančnih zmožnosti.«

Jure Sajovic z Mlake je prvič v svetu KS. Kot univ. dipl. pravnik, za-
poslen v odvetniški pisarni, bo pomagal pri urejanju pravniških zadev, 
zadolžen pa je tudi za sodelovanje s pokopališko upravo. »Kandidiral 
sem predvsem zaradi ureditve komunalne infrastrukture na Mlaki.«

Samostojni podjetnik Jaka Šuštar z Mlake, tudi prvič v svetu KS, je 
zadolžen za sodelovanje in urejanje problemov s področja delovanja 
KS na območju Mlake, Srakovelj in Tatinc. »Za kandidaturo sem se 
odločil, ker ni dovolj le kritizirati, ampak je čas, da z besed preidemo k 
dejanjem. Upam, da bomo uspeli narediti kaj takega, da bo to opaženo 
tudi pri krajanih.«

Upokojenec Jožef Kern z Mlake je v svetu KS prvič, v njem pa je za-
dolžen za sodelovanje in urejanje problemov s področja delovanja KS 
na območju Mlake, Ilovke, Bobovka in osrednje Kokrice. Je dolgoletni 
član PGD Kokrica in predsednik DU Kokrica. 

Simon Šubic

Razdelili so si zadolžitve

Branko RoblekJaka ŠuštarJože Kern Jure Sajovic Mihela ŠifrerDr. Marjan Česen
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Društva

Zbrana finančna sredstva smo namenili nakupu dvigala za svojo kra-
janko Kristino, petnajstletnico s cerebralno paralizo. V ta namen se je 
velikodušno odzval Mito Trefalt s programom legendarne Košnikove 
gostilne in ansamblom Dor ma cajt.

V Sloveniji je na področju glasbeno-razvedrilnih oddaj prva in origi-
nalna oddaja Košnikova gostilna, ki jo še sedaj vodi in ureja nepozabni 
Mito Trefalt. V njej še danes igra Gorenjca Janeza. Zaradi prepleta zaba-
ve, ljudskega izročila in Košnikovega humorja mu je h gledanju uspelo 
pritegniti rekordno število gledalcev. Pri njem so gostovali ugledni slo-
venski igralci in glasbeni izvajalci.

Mito Trefalt je deloval na radiu, televiziji in v Slovenskem narodnem 
gledališču v Ljubljani. Tudi danes živi izredno polno življenje. Kot am-
basador medgeneracijske solidarnosti in ustanovitelj dobrodelne orga-
nizacije s svojim delom še vedno pomaga tistim, ki so pomoči potrebni. 
Je prejemnik najžlahtnejšega priznanja viktorja s področja medijskega 
ustvarjanja za življenjsko delo.

Mito Trefalt lahko zapolni vsak radijski ali televizijski eter, ne da bi se 
ga naveličali. Tudi ta večer smo resnično uživali z njim.

Zgodba o ansamblu Dor ma cajt, ki prihaja iz Selške doline in Škofje 
Loke, se je začela na turneji škofjeloške folklorne skupine in godbe na 
pihala. »Jaka si je že od nekdaj želel svoj kvintet, Lenart pa je bil tudi 
čisto nor na Avsenike. Iz čistega veselja sta začela preigravati viže – to 
počneta še danes. Ime ansambla je bila Jakobova ideja. Že v začetkih 
njihovega ustvarjanja so se zbirali, da je prišel, kdor je imel čas. Tako je 
nastalo tudi ime Dor ma cajt.

Danes so ugleden in priznan ansambel. Poslušalce navdušujejo s svojo 
svežino, zavzetostjo in predvsem s tem, da uživajo, ko igrajo. Kot pra-

vijo, jim je polka v krvi, valček pa za zraven. Del glasbe pa ustvarjajo 
tudi sami. Dobrodelno sodelujejo z dobrodelnim društvom Mito Trefalt.

Imeli smo čudovit večer, poln zdravega in duhovitega humorja in odlič-
ne glasbe, za kar se res iskreno zahvaljujemo Mitu Trefaltu in ansamblu 
Dor ma cajt. 

Prav lepa zahvala vsem krajanom, ki ste povsem napolnili dvorano in 
tako prispevali svoj delček v dober namen.

Martin Leskovar

Večer ob krušni peči
Letošnja prireditev Večer ob krušni peči je rahlo zapustila jesen, za plemenit namen dobrodelnosti. 

Na dobrodelnem Večeru ob krušni peči sta nastopila Mito Trefalt s programom 
legendarne Košnikove gostilne in ansambel Dor ma cajt.

Turistično društvo Kokrica vabi v četr-
tek, 26. decembra, na 12. večerni pohod 
z baklami v počastitev dneva samostoj-
nosti. Pohodniki se bodo zbrali ob 17. uri 
pred trgovino Mercator na Kokrici in kre-
nili po poteh Kokrice in Mlake. Zaklju-
ček pohoda bo pred cerkvijo na Kokrici z 
zdravico domovini. Sodelovala bo skupi-
na Kokr'čan. S. Š.

Tudi letos pohod z baklami

Pa se počasi zaključuje leto 2014, katerega 
si bomo prav zagotovo zapomnili vsi člani 
društva. Bilo je leto sprememb, izboljšav, 
predvsem pa leto, v katerem kar ni in ni 
zmanjkalo dela. Domači gasilci smo namreč 
imeli nadpovprečno visoko število interven-
cij. Prav na vsaki posebej pa smo dokazali, 
da smo vrhunsko usposobljena enota, na ka-
tero se lahko zanese prav vsak, ki se znajde 
v stiski. Kot smo pisali tudi že v zadnji izdaji 
Vaščana, so naše tekmovalne enote letos do-
segle zavidljive rezultate, kakršnih društvo 
ne pomni že več kot 10 let. Upamo, da to ni 
konec, ampak začetek in bomo rezultate le 
še nadgrajevali. Na tem bomo seveda tudi 
veliko delali.

V zadnjem času smo bili v društvu zase-
deni z organizacijo velikega narodnozabav-
nega koncerta v športni dvorani Zlato polje. 
Na koncertu smo zbirali denar za dobrodelno 
akcijo Pomagajmo Kristini, katere pobudnik 
smo bili PGD Kokrica in RK Kokrica. Ob 
tej priložnosti bi se tako zahvalil vsem, ki 
ste se udeležili koncerta in s tem pomagali 
na poti do želenega cilja. Prav tako gredo za-
hvale vsem sponzorjem in pa ansamblom, ki 
so dogodek sploh omogočili. Ne nazadnje pa 
hvala tudi vsem članom PGD, ki so pomagali 
pri postavitvi, organizaciji in pri pospravlja-
nju na velikem koncertu. 

Dela v društvu pa še vedno ne zmanjka. 
Na koncu vsakega leta nas veljaki z gasil-

ske zveze ocenijo in točkujejo naše delo 
preko celega leta. Letos se lahko kar po-
nosno pohvalimo, saj smo zasedli odlično 
2. mesto v naši zvezi. Tako smo v primer-
javi z lanskim letom napravili ogromen 
napredek. 

Trenutno v garaži gasilskega doma pote-
kajo obnovitvena dela. Odstranili smo stare 
obešalnike, na katerih smo imeli do sedaj 
nameščene gasilske obleke. Celotno garažo 
smo prebelili, sedaj pa pričenjamo z name-
ščanjem novih garderobnih omaric, za ka-
tere menimo, da bodo močno pripomogle k 
urejenosti naše garaže, predvsem ob odhodu 
na intervencijo. 

Leto pa se bliža h koncu. Ponovno se vam 
bomo na domovih oglasili člani, ki bomo 
raznašali koledarje in pobirali prostovoljne 
prispevke, s katerimi bomo lahko še izbolj-
šali naše delo in pa gasilski dom. Vsem se 
že vnaprej zahvaljujem za vaše velikodušne 
prispevke! 

Nazadnje pa še posebna zahvala vsem 
članom, podpornim članom, donatorjem in 
vsem drugim, ki ste v preteklem letu na ka-
kršen koli način pomagali pri razvoju našega 
društva. 

Veliko sreče, zdravja, predvsem pa lepih 
trenutkov z družino in bližnjimi v prihaja-
jočem letu 2015 Vam želimo PGD Kokrica!

Andrej Oman, tajnik PGD Kokrica

Leto končali z zavidljivimi uspehi
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Spletna serija

Novembra je na spletnem portalu YouTube 
zaokrožil prvi del nove spletne serije Naklju-
čja. Gre za psihološko dramo z akcenti trilerja 
in detektivke, za odtenek obogateno s komični-
mi in romantičnimi niansami. V celoti je bila 
posneta v Kranju, ustvarjalci so se s kamerami 
potikali tudi po Mlaki in Kokrici.

Gledališka skupina Toj to! iz Kranja in oko-
lice se je v koprodukciji z avdio-video skupino 
IRE Studios in študenti IAM in AGRFT lotila 
spletne serije. Sestavlja jo pet kratkih delov, ki 
so v novembru tedensko izhajali na Spletnem 
portalu YouTube. Sedaj si jih lahko ogledate 
vse naenkrat. Pobrskajte po spletu, v YouTube 
vtipkajte Naključja, kar vas bo pripeljalo do 
kanala Spletna serija Naključja. 

Zgodba zaplete šest naključnih ljudi različnih 
profilov in življenjskih filozofij. Hkrati se znaj-
dejo v zaprti sobi. Eni so si bolj simpatični, spet 
drugi daleč od tega, prav vsi pa bodo morali za 
izhod iz zagate, tudi zavoljo svojega ponosa, 
združiti moči in odkriti, na kakšen način so 
njihove življenjske poti povezane in kako jim 
to lahko pomaga do svobode. Liki živijo, de-
lajo in ustvarjajo v Kranju, zato so ustvarjalci 
snemanje postavili na ulice Kranja in okolice. 
Če imate pozorno oko, boste v seriji prepoznali 
prizor v lekarni, parkirišče pred Osnovno šolo 
Franceta Prešerna Kokrica, lokal Marocco bar 
pa tudi pisarno KS Kokrica.  Ker si ustvarjal-
ci radi postavljajo živahne izzive, so v projekt 
vpeljali poseben igralsko-režijski pristop. Pri-

zori niso le igrani, temveč so bili igralci na sne-
manjih soočeni tudi z improviziranimi vložki. 
Vse dokler jih »naključja« niso brezpogojno 
zaprla na nekaj kvadratov, se liki v seriji niso 
poznali. Da bi lahko na snemanjih izzvali nji-
hove pristne reakcije, igralci niso smeli poznati 
ostalih zgodb, kar je v praksi pomenilo, da vseh 
šest glavnih junakov nikoli ni prebralo celotne-
ga scenarija, seznanili so se le s svojimi liki, 
prisotni pa so smeli biti le na svojih snemanjih.

Serijo bodo filmarji združili tudi v srednje-
metražni film in v januarju 2015 pripravili jav-
no projekcijo v Kranju. Po predvajanju bo sledil 
tudi pogovor z ustvarjalci.

Za stvaritev vsake v video vpete minute pote-
gne za sabo večurno sodelovanje mnogih kre-
ativcev, ki so se na to pot podali zaradi svoje 
lastne potrebe po ustvarjanju. Vsakdo, ki si bo 
ogledal pričujoč izdelek, je zanje zelo drago-
cen. Tadeja Tomšič, foto: Tjaša Jenko

V Kranju so se zapletla Naključja

Snemanje na terasi Marocco bara 

Cvetličarna CvetCvetličarna CvetCvetličarna Cvet
Cvet, d. o. o., Kokrica,  
Cesta na Rupo 18, 4000 Kranj 
Tel.: 04/204 77 00, GSM: 040/201 271

Delovni čas: od 8. do 19. ure,
 ob sobotah od 8. do 13. ure 

Cvetličarna CvetCvetličarna CvetCvetličarna Cvet
Cvet, d. o. o., Kokrica, 
Cesta na Rupo 18, 4000 Kranj 
Tel.: 04/204 77 00, GSM: 040/201 271

Delovni čas: od 8. do 19. ure,

V prihajajočem  
letu 2015  
vam želimo
veliko lepih  
trenutkov,  

zdravja in veselja.
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Na odru

Če pogledamo na odhajajoče leto, lahko re-
čemo, da smo bili v vokalni skupini Kokr'čan 
zelo dejavni.  

V aprilu smo namesto tradicionalnega pev-
skega večera na Kokrici pripravili praznova-
nje in celovečerni koncert ob 20-letnici naše-
ga delovanja. Veseli smo bili polne dvorane 
in zadovoljnih poslušalcev, s katerimi smo se 
poveselili in zapeli ob pogostitvi po zaključku 
koncerta. Pozitivne misli in želje so bile potr-
ditev, da delamo dobro, in nam hkrati dajejo 
energijo za delo naprej.

Med letom smo bili kot presenečenje s pesmi-
jo povabljeni na kar nekaj praznovanj obletnic 
svojih prijateljev. V ta namen smo se naučili 
tudi kakšno novo skladbo, ki ni čisto običajna 
za naš program.

V začetku decembra smo na povabilo Meša-
nega pevskega zbora DPD Svoboda iz Stražišča 
sodelovali s »polovičnim« koncertom 12-ih pe-
smi na 27. stražiškem kulturnem tednu. 

Na dan svetega Miklavža smo nastopili tudi na 
dobrodelni prireditvi, ki je bila namenjena zbi-
ranju sredstev, kot pomoč sokrajanki Kristini.

V zaključku leta bomo izvedli koncert v 
kranjskem domu upokojencev, enako pa pred-
videvamo narediti v začetku prihodnjega leta 
v domu starejših občanov v Preddvoru. Taki 
nastopi so nam v veliko veselje, saj z njimi po-
lepšamo dan stanovalcem v domovih. 

Zelo dobro sodelujemo tudi z drugimi društvi 
v krajevni skupnosti.

V oktobru smo na povabilo Krajevne organiza-
cije za vrednote NOB sodelovali na komemoraciji.

Tudi letos bomo 26. decembra nastopili ob 
zaključku pohoda Turističnega društva Ko-
krica z baklami po krajevni skupnosti, v ja-
nuarju pa s kulturnim programom začnemo 
občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva 
Kokrica.

Največ energije pa bo v prihajajočem letu 
namenjene pripravi na našo tradicionalno pri-
reditev Pevski večer na Kokrici. Po letošnjem 
premoru bomo v aprilu 2015 pripravili že 19. 
prireditev. Kot v preteklih letih bomo v goste 
povabili več pevskih zasedb z različnih krajev 
Slovenije.

Ob tej priložnosti vsem krajanom in krajan-
kam voščimo lepe božične praznike ter zdravja 
in uspehov polno leto 2015. 

Klemen Naglič

Vokalna skupina Kokr'čan
Poletje se je izteklo, člani vokalne skupine Kokr'čan pa smo že začeli z vajami v novi pevski sezoni.

Po enoletnem premoru bodo Kokr'čani aprila 2015 spet pripravili Pevski večer na Kokrici.

Gardelinovci se v zadnjem času pospešeno 
pripravljamo na premiero nove komedije, ki 
bo 21. decembra ob 18. uri v Kulturnem domu 
na Kokrici. Tokrat pripravljamo komedijo To-
neta Partljiča: Partnerska poroka.

»Olga se je že nekaj časa nazaj razvezala 
z Mašinim očetom in začela gojiti sovraštvo 
do moških. Sedaj pa je ugotovila, da v svo-
jem življenju vseeno potrebuje moškega. 
Situacija se močno zaplete, ko se zaljubi v 
osemindvajsetletnega študenta teologije Pe-
tra, ki je po vrhu vsega še njen bivši dijak. 
Ljubezenske težave ima tudi Olgina hčer 
Maša, ki jo je pred kratkim zapustil partner 
in skuša najti uteho pri državnemu podse-
kretarju Andreju Suhem. Da pa je zaplet 

popoln, poskrbita Olgina sestrična Saška in 
čistilka Marija, ki v tej mešanici partner-
skih odnosov sprva ne moreta ugotoviti, kdo 
je zaljubljen v koga …«

Igro je režiral Blaž Blažič, v njej pa igrajo 
Nataša Malnar (Olga), Maruša Janina Seli-
šnik (Maša), Alja Jež (čistilka Marija), Jaka 
Šuštar (Peter), Anže Cunk (Andrej) in Moni-
ka Rihar (Saška).

Pridite 21. decembra ob 18. uri v Kulturni 
dom na Kokrico in se skupaj z nami nasmejte 
do solz! 

Vstopnice po ceni 5 evrov že lahko rezervi-
rate na naši spletni strani ali v piceriji Viva na 
Kokrici in po tel: 040-612-126.

Gardelinovci

Gardelinova božična poroka
Gardelinovci vas vabijo na nedeljsko premiero komedije  

Partnerska poroka.



Župnija

Sveto pismo opisuje Božič ne le kot tostran-
sko zadevo, ampak opisuje vdor nezemske sve-
tlobe in angelskega petja, čudežno zvezdo in 
obisk Modrih …

Priče smo porajanju novega, boljšega sveta, 
ki sporoča posinovljenje, odrešenje našega te-
lesa …

Pod tem vidikom je prof. Zmago Modic 
postavil leta 1997 izvirne jaslice v zakristiji 
cerkve svetega Florjana v Ljubljani. Božična 
glasba, izvirna svetloba, Jožef, Marija in Dete 
pravo tehnično čudo, sklop ogledal neprestano 
povečuje vtis prostornosti, iz ogledala v ogle-
dalo se vsak meter pomnožuje na vse strani, v 
brezkončnost, v vesoljnost.

Vsako leto se nas ta resničnost dotakne vsa-
kega na svoj način. Vedno znova pa nas navda 
z novim zaupanjem moč življenja in ljubezni, 
ki ga kratko lahko izrazimo v veri: »Rojstvo 
Jezusa Kristusa je rojstvo novega človeka.« 

Za vse je prišel. »Dojenček, rojen v revščini, 
ki potrebuje pomoč, je božje znamenje. Takšno 
znamenje nam je bilo dano. Božje znamenje je 
preprosto. Božje znamenje je ganljivo dejstvo, 
da je Bog za nas postal tako majhen. To je način 
njegovega vladanja, ne prihaja z močjo in zuna-
njim bliščem. Prihaja kot dojenček, nebogljen 
in potreben naše skrbi. Rešuje nas strahu pred 
svojo veličino. Prosi za našo ljubezen, zato želi 
biti otrok. Pričakuje, da se skupaj z njim učimo 

živeti in darovati, kar je bistvo ljubezni. Dopu-
stimo svojemu srcu, svoji duši in svojemu umu, 
da se jih to dotakne.« (Benedikt XVI.).

Tudi v našem kraju se že prižigajo božične 
lučke. V vrvežu adventa srečujemo mnoge so-
potnike v bolečini, v strahu pred zdravstveno 
diagnozo, v strahu za službo, skrbi za vsakda-
nji kruh, v strahu pred otrokovo odločitvijo, v 
strahu pred prihodnostjo, v strahu pred smrtjo 
… Med vse prihaja Jezus Kristus, ki prinaša 
življenje, ki nam želi povedati, da nismo prah 
v vesolju, temveč ljubljeni otroci nebeškega 
Očeta. Prinaša nam svojo luč, da bi nas njegova 
ljubezen spremljala skozi negotovost življenja. 
Vsem želi ogreti srca, da bi se odprla drug dru-
gemu.

Tudi to razmišljam, ko nastajajo jaslice po 
naših domovih in v cerkvah. Prostor bivanja 
Boga je najprej moje lastno srce. Bolj, ko to 
premišljujem, vedno težje vse razumem. Bog 
se tako poteguje za človeka, kakor da bi ga 
potreboval, kakor da bi brez njega ne mogel. 
Bog preprosto ne pusti, da bi se mu človek iz-
gubil. Bogu ni nič odveč, da človeku dokaže 
ljubezen. Kaj pa jaz? V župniji se pripravljamo 
na misijon, globlje naj bi dojeli, da je Bog lju-
bezen, ki je v Jezusu Kristusu postala vidna, 
otipljiva, konkretna. Ali imam pogum, da se ji 
približam, da na vabilo odgovorim s pričeva-
njem življenja?

Jasli ob učlovečevanju in križ ob izdihu ži-
vljenja. Častim, strmim, občudujem in z angeli 
prepevam: slava Bogu na višavah, Božji mir 
ljudem na zemlji. Vsem voščim srečen Božič 
in blagoslovljeno novo leto.

Jože Klun, župnik

Božič – kozmični dogodek

TURISTIČNO DRUŠTVO  
KOKRICA 
Ni dolgo še tega, kar Miklavž je odšel,
a blagi Božiček bo vsak hip prispel.
Še teden za njim – in silvester bo tu;
vse bolj staro leto pomika se k dnu.

Ob vsaki prelomnici čas je želja,
ki dragim izrekamo jih iz srca.
Vsem bližnjim privoščimo zdravja, miru,
bogastva obilje, ljubezni medu,

in vsega, kar vsak sam si najbolj želi.
Kar največ naj lepega se vam zgodi
v letu prihodnjem, ki blizu je že,
in vseh dobrin naj dovolj bo za vse!

SREČNO 2015
Turistično društvo Kokrica
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Delovni čas: od 8. do 19. ure, sobota od 8. do 12. ure.

Naj vam božič prinese mir,  
upanje, ljubezen, zdravje in veselje.  
Vse to naj vas spremlja v letu,  
ki prihaja.

Naj vam božič prinese mir, 
upanje, ljubezen, zdravje in veselje. 
Vse to naj vas spremlja v letu, 
ki prihaja.

7

Lekarna Mlaka - Urška Žbontar, mr. ph., Golniška cesta 105, 4000 Kranj
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Šport

Po tem, ko so vse od srede maja naši tekmo-
valci pridno trenirali – vsak ponedeljek v telo-
vadnici kranjske vojašnice, preostale dni pa v 
okolici Kokrice in po drugih vadbenih centrih 
– so že od sredine novembra bili na snegu na 
Pokljuški planoti. V teh sedmih mesecih so 
opravili kar 129 treningov.

V tekmovanju za Poletni Pokal Geoplin 2014 
na rolkah je bila naša tekmovalka v kategoriji 
mlajše deklice Hana Jamnik Mazi skupno 4., 
preostala tri dekleta v tej kategoriji Ida Kelbel, 
Klara Hodnik in najmlajša Brina Struga pa so 
razporejene okoli 15. mesta. V skupno razvr-
stitev sta se uvrstila Tjaša Križaj pri starejših 
deklicah in Jožef Grah pri starejših dečkih. 

Najmlajša Urban in Bor pa sta hranila moči za 
prve zimske tekme. 

Novembra je na Rudnem polju snega zapadlo 
bolj za vzorec in so ga pridno uporabljali tekači 
iz vseh slovenskih klubov, saj je ta čas edino 
vadišče s snegom v Sloveniji, zato je bilo treba 
v zadnjem času večkrat nametavati sneg iz oko-
lice urejenih tekaških prog. Pri eni takih akcij 
nametavanja snega v soboto, 22. novembra, so 
sodelovali starši naših tekmovalcev, med tem 
ko so le-ti na snegu vadili na Mrzlem studencu. 

Ob koncu oktobra je prišlo do poškodbe mo-
torja našega klubskega kombija opla vivare, 
ki je že vse od takrat na poti od mehanika do 
mehanika, saj so stroški za njegovo popravilo 
izjemno visoki. V začetku tega meseca smo 
prišli do nadomestnega rabljenega motorja in 
že se vozimo. 

V prvem decembrskem tednu je pretoplo 
vreme naredilo svoje. Kljub izjemnemu trudu 
vseh klubov in predvsem organizatorjev SP na 
Pokljuki je sneg namreč skopnel. To je prisililo 
organizatorja prve biatlonske tekme in tekme v 
teku na smučeh, ki naj bi bili prvi konec tedna 
v decembru, k odpovedi. V upanju na hladnejši 
december in vsaj nekaj pošiljk snega vsi tekmo-

valci nestrpno pričakujejo prve tekme na sne-
gu. Čakamo 27. december, ko bo prva tekaška 
tekma, ki se je že vsi veselimo. Na tej se bo tudi 
pokazalo delo naših tekmovalcev v sedemme-
sečnem pripravljalnem obdobju. 

Zadnji novembrski vikend sta se Hana in Tja-
ša na povabilo Smučarske zveze Slovenije sku-
paj z našima trenerjema Vesno in Klemenom 
udeležili skupnih zimskih priprav perspek-
tivnih selekcij smučarjev tekačev na Rudnem 
polju na Pokljuki, kjer so štiri dni vadili in tre-
nirali na snegu. 

Veseli december je čas za obisk kar treh do-
brih mož. Naši tekmovalci se jih veselijo in sku-
paj z njimi se jih razposajeno veselimo njihovi 
starši, oba trenerja in drugi, ki delamo v dru-

štvu. Ker si je kljub vsem opravilom treba vzeti 
čas za prijatelje, smo se zbrali prvi ponedeljek 
v decembru. Po manjši zakuski in klepetu tek-
movalcev, staršev in trenerjev je tekmovalcem 
tako kot vsako leto Dedek Mraz, ki nas je obi-
skal, izročil darila. S svojo severnjaško igrivo-
stjo je natrosil našim tekmovalcem kar nekaj 
modrosti. Od društva so vsi novi tekmovalci, 
ki so se nam pridružili letos, prejeli klubske 
tekmovalne drese. 

In ker je dobrih decembrskih mož več, so 
se tekmovalci in trenerja prejšnji ponedeljek 
udeležili še Miklavževe pekarne v hiši Lonček 
kuhaj v Mengšu. Nad pripravo in peko piškotov 
so bili seveda zelo navdušeni, saj se je našlo tudi 
kaj za pod zob. Franc Rutar

Tekme so pred vrati
Smučarji tekači, člani ŠD Kokrica, smo že od sredine novembra na snegu na Pokljuki. Ta čas je to edino 

vadišče s snegom v Sloveniji.

Prišel je dobri, stari Dedek Mraz.

Športni dogodki so za krajane in krajanke KS Kokrica postali po-
memben del vsakdana. Tega se v Športnem društvu Zdravo gibanje 
zavedamo, zato vsako leto obstoječim športnim dogodkom želimo 
dodati nove vsebine. Urejanje športnega parka je postalo del vsak-
dana številnih naših članov in članic. Razširitev športnega poligona 
»streetworkout« je tudi tik pred vrati. V letu 2015 imamo v društvu 
namen ustanoviti tekaško in pohodniško sekcijo ter organizirati tudi 
tekmovanje v odbojki na mivki.

Leto 2014 smo zaključili z največjim športnim ligaškim tekmova-
njem na območju krajevne skupnosti. Liga v malem nogometu, ki se 
je odvijala že enajsto leto zapored, je potekala od maja do septembra. 
Tekmovanje je bilo organizirano po dvokrožnem sistemu, vsaka ekipa 
je odigrala štirinajst dvobojev. 

Letos je v tekmovanju sodelovalo osem ekip. Tekmovanje je bilo 
zelo zanimivo in razburljivo. Prvo mesto v ligaškem delu tekmovanja 
je osvojila ekipa Pavijani, ki je skozi celotno tekmovanje držala kon-
stantno formo. Na drugo mesto se je uvrstila ekipa Mlacas Locos, na 

tretje pa ekipa Partizani. Nagrado zlati nogometni čevelj, ki jo prejme 
najboljši strelec, je prejel Samo Klavora iz ekipe Red & Black, naziv 
za najboljšega čuvaja mreže pa je pripadel Poldetu Šenku iz ekipe 
Mlacas Locos.

Ligaški del smo zaključili s pokalnim tekmovanjem, ki mu je sledil 
družabni piknik. V pokalnem tekmovanju so se pomerile iste ekipe, 
ki so sodelovale že v ligaškem delu. Status najboljše ekipe v letošnjem 
letu je pripadel ekipi Pavijani, saj so suvereno osvojili tudi to lovoriko.  

V društvu se zavedamo, da bi brez pomoči številnih krajanov in 
krajank krajevne skupnosti oba dogodka težko izpeljali. Kot vsako 
leto bi se tudi letos zahvalili Milanu Klemenčiču, Branku Robleku 
in Marjanu Bašlju - Bežku iz KS Kokrica. Vselej sta nam z veseljem 
priskočila na pomoč tudi Janez Podpeskar - Štros ter Vili Hudoklin 
iz PGD Kokrica.

Prijave ekip za tekmovanje v letu 2015 sprejemamo do meseca apri-
la. Več informacij najdete na spletni strani društva: http://www.sdzg.
si. Lahko pa nam tudi pišete na: info@sdzg.si

Pavijani osvojili obe lovoriki
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Včasih je res bila, sedaj pa vsi težko čakamo, 
da bi sneg vsaj malo pobelil pokrajino, da bi 
veseli december dobil svoj čar. Kako težko smo 
ob kupih snega včasih čakali Dedka Mraza. 
Kako dolg je bil december, kako smo uživali, 
ko smo v šoli prepevali pesmi o zimi, Dedku 
Mrazu, doma pa pekli piškote in stikali za da-
rili. Kam se je izgubil ves ta čar? Je razlog res 
ta, da nam primanjkuje časa, denarja? Glede na 
to, da so v trgovinah novoletni okraski napro-
daj že pred prvim novembrom in da so trgovine 
ves čas polne, tudi kadar je zunaj lepo vreme, 
to najbrž ni pravi razlog. Čas si moramo vzeti, 
najlepša darila pa so tista, ki jih izdelamo sami.

Čar praznikov smo vam želeli pripraviti tudi v 
šoli. Pri pripravi izdelkov za bazar smo vsi uži-
vali, marsikdo od učencev je doma ustvarjal še 
naprej. Iz učilnic je donela pesem, ki smo vam 
jo zapeli skupaj, okrasili smo učilnice in šolski 

hodnik. Spet ste nas veselo presenetili, saj ste se 
bazarja udeležili v velikem številu. Zahvaljuje-
mo se vam za podarjeno hrano in higienske pri-
pomočke, za prostovoljne prispevke, predvsem 
pa, da ste si vzeli čas za druženje. Ob klepetu v 
telovadnici, Jaševi harmoniki, ob okusnih pa-
lačinkah, ki jih je pekel ravnatelj, obiskal nas 
je celo Dedek Mraz, je čas minil, kot bi trenil.

Do prvega snega naj vam delček zime priča-
rajo otroška likovna dela, ob novem letu pa v 
imenu učencev in kolektiva OŠ Franceta Pre-
šerna Kranj in podružnice Kokrica še voščilo, 
ki sem ga sicer našla na spletu, odraža pa vse, 
kar vam želimo:

Ustvarite, kar ste snovali.
Dosegajte, za kar ste se trudili.
Najdite, kar ste pogrešali.
In živite, kot ste želeli.

Dijana Korošec, pom. ravnatelja

Zima, zima, bela ...

Tomaž, 2. c

Palčki so se res trudili, 
da bi darila naredili. 
Vsi se veselimo
in palčkom pot odprimo.
Mamici in očku, 
pa sestricam in bratcem 
in seveda tudi meni, 
še posebej meni, 
je najljubši čas, 
ko pride ta božični čas, 
prav k nam v vas. 
Ker darila vsi dobimo 
in se jih neskončno razveselimo.
Lara Š. in Anja iz 5. č razreda

Božični čas

Alja, 1. c

Nekje v daljni vasi je živela družina s petimi otroki. Najstarejši deklici je bilo ime Snežinka. 
Svojim bratcem in sestricam je bila dober zgled. Zapadel je prvi sneg in otroci so se odšli 
sankat na sosednji breg. Vse je bilo tako čarobno!

Otroci so naredili pet snežakov, vsak svojega. 
Ko so otroci drugo jutro spet prišli na breg, so zagledali njihove snežake, kako se sankajo po 

bregu. Otroci so veselo vzklikali in so se pridružili snežakom. Toda snežaki so imeli čarobne 
sani, ki so tedaj poletele v zrak. Otroke in snežake so ponesle v deželo snežakov. 

Tam je bilo zelo hladno, zato so snežaki otrokom podarili nekaj zelo toplih oblačil. V tisti 
deželi so se otroci prav lepo igrali s snežaki. Potem pa so jih čarobne sanke prinesle nazaj 
domov. Njihova mati je bila zelo vesela, saj so otroci imeli na sebi še vsa tista lepa topla obla-
čila, ki so jih dobili pri prijateljih snežakih. 

Otroci so še velikokrat obiskali vas snežakov in tam vsakič dobili kaj lepega ali kaj toplega. 
Ali pa kaj zelo okusnega. 

Klara iz 5. č razreda

Čarobne sanke
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Društva

V naše vrste namreč vstopajo vsi, ki imajo 
spoštljiv odnos do narodnoosvobodilnega gi-
banja in cenijo vrednote, ki jih je to gibanje 
prineslo. To je edini pogoj, torej ni pomemb-
no, kateri politični opciji ali veri pripadajo, 
pomembno je, da so pripravljeni sodelovati v 
prizadevanjih za ohranjanje in uveljavljanje 
narodnoosvobodilnega boja. Prav slednje pa 
je najbolj pomembno za uspešno in kvalitetno 
delovanje naše organizacije. Čez celo leto iz-
vajamo določene aktivnosti in v nadaljevanju 
bom naštel nekaj najbolj pomembnih.

V začetku januarja bomo z obiskom groba in 
položitvijo venca počastili spomin na svojega 
velikega krajana Franca Mraka, ki je bil 3. ja-
nuarja 1942 v Dragi pri Begunjah ustreljen kot 
talec. Franc Mrak je bil organizator delavskega 
gibanja na Gorenjskem v letih pred II. svetovno 
vojno in nato po okupaciji organizator narodno-
svobodilnega odpora ter prvi komandir Kranj-
ske čete. Da bi osvetlili spomin nanj in ga iztrgali 
zobu časa, pripravljamo tudi edicijo, posvečeno 
njegovemu življenju in delu. Sredi meseca bomo 
organizirali pohod iz Kokre v dolino Lobnice, 
kjer je med vojno delovala partizanska tiskar-
na Jošt, katere vodja je bil prav tako naš krajan 
Lojze Dežman - Branko, ki je padel pred sedem-
desetimi leti pod streli tupaliških domobrancev. 
Na kraju njegove smrti smo pred meseci v so-
delovanju z njegovima sinovoma že postavili 
spominsko obeležje in izdali knjižno brošuro.

Največji projekt pa bo vsekakor organizaci-
ja prireditve Pohoda spomina in prijateljstva 
Udin boršt 2015, ki bo posvečena sedemdeseti 
obletnici osvoboditve. Prireditev bo 27. aprila 
in po dolgih letih spet popolnoma v izključni 
domeni naše organizacije, tako da si bomo sku-
paj s KS in domačimi društvi in organizacijami 
prizadevali za kar najboljšo izvedbo. To je vse-
kakor množična prireditev, ki bo zahtevala od 
nas veliko energije.

Tradicionalno že nekaj let organiziramo pi-
knik, na katerem se v sproščenem in veselem 
vzdušju srečujemo tako člani naše organizacije 
kot tudi društev in organizacij, s katerimi so-
delujemo.

Pred dnevom spomina na mrtve vsako leto or-
ganiziramo komemoracijo na pokopališču, na 
kateri sodelujejo učenke in učenci podružnične 
šole in pevci vokalne skupine Kokrčan. 

Poleg naštetih aktivnosti posebno skrb čez 
celo leto posvečamo vzdrževanju spomenikov 
in spominskih obeležij, posvečenih dogodkom 
med NOB, se udeležujemo prireditev po Slove-
niji in v zamejstvu, kot na primer v Dražgošah, 
na Pokljuki, Rupi, Strahinju, na Pangršici itd. V 
zamejstvu se udeležujemo pohoda na Arihovo 
peč in spominske svečanosti v spomin na pobi-
te domačine Pri Peršmanu v Lepeni pri Železni 
Kapli. Pred koncem leta pa obiščemo vse naše 
najstarejše člane in jim zaželimo vse dobro v 
naslednjem letu.

Seveda pa to ni vse, kar delamo, vendar naj bo 
dovolj in končajmo z vabilom, da pridete med 
nas in obogatite naše delovanje z novimi sveži-
mi idejami in vzpodbudami.

Predsednik Brane Virant

Kdo smo in kaj počnemo
Krajevna organizacija borcev za vrednote NOB Kokrica šteje 135 članic in članov, kar je največ v zadnjih 

tridesetih letih, na kar smo še posebej ponosni. 

Brata Lojze in Brane Dežman ob odkritju 
spominskega obeležja njunemu med NOB padlemu 
očetu

Društvo upokojencev Kokrica ima lepo 
število aktivnih članov, ki se udeležujejo 
raznih športnih dejavnosti, ki jih nudi naše 
društvo. Udeležujemo se kolesarjenja, bali-

nanja, kegljanja, smučanja in organizirane 
telovadbe.

Prisotni smo tudi na športnih tekmovanjih, 
ki jih organizira pokrajinska zveza upoko-

jencev. Letos je naša članica na pokrajin-
skem tekmovanju Gorenjske v smučarskih 
tekih zasedla prvo mesto. Balinarji pa smo na 
tekmovanju Gorenjske v Žireh zasedli drugo 
mesto.

Poleg omenjenih dejavnosti se vsako drugo 
soboto v mesecu udeležujemo raznih, ne prav 
zahtevnih pohodov. V spomladanskem in je-
senskem obdobju organiziramo nordijsko 
hojo. Zimski čas pa popestrimo z družabnimi 
srečanji v prostorih kulturnega doma. Tu ne 
manjka dobre volje, čas pa kar beži in beži.

Veseli smo vsakega novega člana, ki se nam 
pridruži pri aktivnem preživljanju prostega 
časa. Zavedamo se, da s primerno telesno 
dejavnostjo upočasnimo marsikatero zdrav-
stveno težavo gibal in jo prestavimo za vrsto 
let, zato vabljeni, da skupaj ostanemo v dobri 
formi.

Želimo vam lepo praznovanje božičnih in 
novoletnih praznikov, v novem letu 2015 pa 
zdravja in zadovoljstva ter osebne sreče.

Vodja športne sekcije Marjan Roblek in 
predsednik  

DU Kokrica Jože Kern    

Tudi najstarejši aktivni vse leto
Veseli smo vsakega novega člana, ki se nam pridruži pri aktivnem preživljanju prostega časa.

S srečanja kolesarjev v Komendi
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Čisto je lepo

Srečno 2015Srečno 2015Srečno 2015

Se zvezdice iskrijo,
naj nas temne misli zapustijo,

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

Glede na urejeno zbiranje kosovnih odpadkov prosimo, da 
ravnate odgovorno, poskrbite za urejeno ter čisto okolje in 

izkoristite omenjeno možnost odvoza kosovnih odpadkov. 
Drugačno odlaganje kosovnih odpadkov poleg zabojnikov je 
prepovedano, zato ste za tako ravnanje lahko tudi kaznovani. 
Žal je takih primerov veliko, zato bomo v sodelovanju s pristojno 
inšpekcijsko službo v prihodnje še poostrili nadzor.

Ne pozabite tudi na možnost oddaje kosovnih odpadkov v zbir-
nem centru Tenetiše ali Zarica. Gospodinjstva lahko kosovne 
odpadke brezplačno oddate enkrat mesečno. 
Za več informacij obiščite našo posebno spletno stran o odpad-
kih, www.krlocuj.me. 

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

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

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



Sklenite polni krog varnosti.

S celovito ponudbo zavarovanj in odličnimi asistenčnimi storitvami
skrbimo za vas, vašo družino in zaščito vašega premoženja.

Tu smo za vas.
Na voljo smo vam vedno, ko potrebujete nasvet ali

želite skleniti polni krog varnosti in prihraniti.

Varno, zdravo in srečno 2015!

Nove dimenzije varnosti

ADRIATIC SLOVENICA, d.d., PE Kranj, Kidričeva c. 2, Kranj, T: 04 28 17 000
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