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Krajevna skupnost

Po moji izvolitvi za predsednika sveta KS 
Kokrica sem si zadal nekaj prioritetnih nalog:

–  Priprava Pravilnika o pokopališki in po-
grebni dejavnosti na pokopališču Kokrica in v 
zvezi s tem priprava tudi ostalih aktov, poveza-
nih s pokopališčem;

– Sodelovanje in dogovarjanje s pristojnimi 
službami MO Kranj in z Domplanom o pli-
nifikaciji ter postavitvi javne razsvetljave na 
Mlaki;

– Sodelovanje in aktivna udeležba pri izvedbi 
projekta Gorki na Kokrici;

– Priprava projekta športnega parka ob Ču-
kovem bajerju;

– Ureditev in izboljšanje sodelovanja in koor-
dinacija dela med društvi v KS Kokrica;

– Uničevanje tujerodne rastline japonski dre-
snik, ki ima že nekaj večjih rastišč v naši KS.

Svet KS se je srečeval s problemom nedore-
čenosti urejanja in vzdrževanja pokopališča 
na Kokrici, zato je bilo nujno, da smo sprejeli 
ustrezne predpise v zvezi z izvajanjem pokopa-
liške dejavnosti. V pravilniku in drugih aktih 
s tega področja smo tako uredili dejansko vse 
težave, ki smo jih imeli do sedaj. Težave so bile 
predvsem na področjih opuščenih grobov, kjer 
nismo imeli neke strategije, kako ukrepati v 
takih primerih. Nadalje so bile velike težave 
s kamnoseki, ki so postavljali ali vzdrževali 
nagrobnike, saj so na pokopališču opravljali 
dela brez našega soglasja in dovoljenja. Poleg 
tega so velikokrat višek gradbenega materiala 
odlagali na samem pokopališču in nam s tem 
povzročali nepotrebne stroške. Zaostrili smo 
tudi nadzor nad odlaganjem predvsem meša-

nih odpadkov na samem pokopališču, saj smo 
tam imeli nameščena dva zabojnika velikosti 
1200 litrov, kar je mesečno pomenilo, da smo 
za njihov odvoz morali plačati 34 evrov, pri 
tem pa smo ugotavljali, da so v ta zabojnika 
odlagali smeti tudi krajani s Tenetiš, Trstenika 
in z Golnika in da sta bila stalno polna. Sedaj 
zadostuje 150-litrski zabojnik, ki je nameščen 
na drugi lokaciji. Na pokopališču smo name-
stili dvoje novih vrat in pri tem zaradi varnosti 
otrok in starejših krajanov poskrbeli, da ni mo-
žen izstop na Pokopališko ulico pri dovozu do 
mrliških vežic. Streho objekta mrliških vežic 
smo toplotno izolirali. Uredili smo plačila na-
jema grobov in za prostore enakopravno za vse 
najemnike. Nesprejemljivo je bilo, da je cena 
enojnega groba 15 evrov, dvojnega groba pa 20 
evrov, zato smo ceno dvignili na 30 evrov.

Na Mlaki se je v lanskem letu pričela plini-
fikacija, pri tem pa moram poudariti, da je za-
sluga sveta KS ta, da so se istočasno vgradile 
cevi za javno razsvetljavo in nato izvedla tudi 
postavitev in priključitev razsvetljave na delu 
Mlaške ceste.

Potek projekta Gorki
Konec leta 2013 se je začela izvedba projekta 

Gorki, ki zajema izgradnjo kanalizacije za fe-
kalne in meteorne vode kakor tudi obnovo vo-
dovodov. Istočasno s tem projektom se izvaja 
tudi plinifikacija območja, napeljava optičnih 
kablov po celotnem območju gradnje kakor 
tudi električne napeljave, ki bo po zaključeni 
gradnji v celoti položena v zemljo. Svet KS je 
zato imenoval gradbene odbore, ki so imeli 
nalogo reševanja manjših težav med krajani 
in izvajalci ter tudi prenašanje informacij na 
svet KS. V zvezi s samo izgradnjo sta največ 
angažirana predsednik sveta KS in tajnik sveta 
KS Branko Roblek, ki vsakodnevno spremljata 
delo na terenu, opozarjata na pomanjkljivosti, 
ki se pojavljajo pri gradnji, in tudi sodelujeta 
pri operativnih sestankih med predstavniki 
MO Kranj, izvajalca del, nadzora in komunale. 
Sodelovanje na operativnih sestankih se je po-

kazalo kot zelo uspešno, saj je bilo na ta način 
rešenih kar nekaj stvari, ki jih drugače ne bi 
bilo. Težave, ki se pri tem pojavljajo, pa so pred-
vsem posamezni krajani, ki niso pripravljeni 
na noben dogovor in na tak način otežujejo 
oziroma zavlačujejo izgradnjo posameznega 
odseka. Vsekakor je razlog dobrega sodelo-
vanja tudi ta, da problemov razen posameznih 
težav določenih krajanov v zvezi z gradnjo ni 
bilo. Vsekakor moram pohvaliti potrpežljivost 
in razumljivost krajanov, ki kljub temu da vča-
sih z vozilom ne morejo na dvorišče ali je na 
cesti nekaj blata, to potrpežljivo prenašajo in 
se zavedajo, da bo Kokrica, ko bodo gradbena 
dela končana, bistveno bolje  urejena in da bodo 
imeli novo in bolj zdravo infrastrukturo.

Do sedaj so v večini zaključena dela na cesti na 
Brdo, Partizanski cesti in Cesti na Belo. Grad nja 
pa poteka na Betonovi ulici, Dežmanovi ulici, 
pri stanovanjskih blokih na cesti na Belo.

Športni park na Bobovku
Na širšem območju jezerc Bobovk ob potoku 

Belca imamo v lasti večje zemljišče, na kate-
rem je nogometno igrišče in po zaslugi Društva 
za zdravo gibanje nekaj naprav za vadbo fitnesa 
na prostem. Že dalj časa smo poskušali narediti 
celovit projekt, da bi to območje v celoti uredili 
v športni park. To smo uspeli narediti v leto-
šnjem letu. V samo izdelavo projekta smo tako 
vključili tudi vsa športna društva iz naše KS, ki 
so  pripomogla h kvalitetnejšem načrtovanju. 
Na tem območju je tako predvideno nogome-
tno, košarkarsko, odbojkarsko in otroško igri-
šče, rolkarska steza, plezalna stena in tudi dva 
urejena prostora za piknike. Projekt je izdelan 
in zato nas v prihodnosti čaka veliko dela na 
zagotavljanju izdelave načrtov in zagotavljanju 
sredstev za izgradnjo. Športni park bo tako ve-
lika pridobitev za vse krajane KS Kokrica, saj 
bodo  korist od njega lahko imeli vsi.

Ob prevzemu vodenja sveta KS sem kmalu 
zaznal, da društva pripravljajo veliko priredi-
tev z različnih področij življenja krajanov. Ve-
čina teh dejavnosti je skoncentrirana predvsem 

Ob koncu štiriletnega mandata  
sveta KS Kokrica

Za nami je štiriletni mandat sveta KS Kokrica, ki sem ga kot predsednik vodil zadnje leto in pol, zato bi želel 
podati nekaj informacij o samem delu in njegovih rezultatih.  

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 2, je pri lo ga 78. šte vil ke Go renj ske ga  
gla sa, ki je iz šla 30. septembra 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: Siliranje koruze
Foto: Gorazd Kavčič
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Krajevna skupnost

na zimsko-spomladanski čas, tako da se v tem 
obdobju prireditve predvsem v Domu krajanov 
zgostijo. Ker je prireditev veliko, se to vseka-
kor pozna na udeležbi krajanov in je dvorana 
redkokdaj polna. Zato je svet KS sklical sesta-
nek z društvi in jih pri tem pozval, da poskušajo 
uskladiti termine in prireditve razporedijo pre-
ko celega leta in na ta način izboljšajo udelež-
bo. Vsekakor je bil to za letošnje leto šele prvi 
poskus, ki po moji oceni ni bil najbolj uspešen, 
upam pa, da bomo pri tem v bodoče uspešnejši. 
Poleg uskladitve terminov smo se na sestanku 
dogovorili, da bomo poskušali določene aktiv-
nosti zagotoviti sami s člani posameznih dru-
štev in če teh ne bomo našli med člani, da se 
bomo šele takrat obračali na druge. Ocenjujem, 
da je sodelovanje med posameznimi društvi 
dobro, da pa se bi to dalo še nadgraditi.

V širšem območju Kranja se pojavlja težava z 
invazivno tujerodno rastlino japonski dresnik 
in pri tem območje KS Kokrica ni nobena izje-
ma. Zaradi tega se je svet KS že v lanskem letu 
odločil, da bomo sistematsko poskušali zatreti 
to rastlino na območjih pod pokopališčem, ob 
strugi Rupovščice, na Ilovki in ob kolesarski 
stezi proti Zlatemu polju. Pri tem smo posa-
mezna društva zadolžili za določena območja, 
kjer imajo nalogo, da rastline enkrat mesečno 
porežejo, saj jih na ta način po nekaj letih tako 
izčrpamo, da ne rastejo več. Istočasno z reza-
njem smo se odločili za tretiranje s škropivi, 
kar je dalo zelo dobre rezultate in bomo v nasle-
dnjem letu verjetno že zatrli dve večji rastišči.

Moja ocena je, da smo prioritetne naloge do-
kaj uspešno tudi izvedli.

Še nekaj obvestil o projektu Gorki
Krajane pozivam, da se takrat, ko se prične 

izgradnja fekalne in meteorne kanalizacije na 
njihovem območju, obrnejo na izvajalca in mu 
povejo, kje želijo imeti individualni priključek. 
S predstavniki izvajalca boste tako pogledali 
trenutno situacijo in skupaj določili, kje je za 
vas priključek najbolj primeren. Istočasno 
s tem določite tudi mesto, kamor vam bodo 
potegnili optični kabel in plin. S tem ko bo-
ste izvajalca pravočasno usmerili, kje naj bodo 
priključki, se bomo izognili nepotrebnemu 
dodatnemu delu in eventualnem premikanju 
priključkov ter slabi volji tako vas kot izvajalca. 

Individualno se boste na fekalno kanalizacijo 
priključevali po tehničnem prevzemu, o čemer 
boste pisno obveščeni, in od takrat boste imeli 
6 mesecev časa. Predvidoma pa bo to v drugi 

polovici leta 2015. V bodoče bo potrebno zelo 
intenzivno sodelovanje na dokončanju projek-
ta Gorki in pa vključevanje v nov projekt v na-
selju Mlaka.

Z dodatnimi vprašanji se lahko zglasite vsak 
ponedeljek med 18. in 20. uro na KS Kokrica, 
kjer vam bomo dali ustrezne informacije.

Volitve za svete KS 
Veseli bomo, če se boste 5. oktobra udeležili 

lokalnih volitev in oddali glas za tistega kan-
didata za svet KS, za katerega menite, da bo 
najbolj uresničil vaša pričakovanja. Interes za 
delo v svetu je glede na število kandidatov za 
svet KS Kokrica dokaj velik, kar je zelo pohval-
no, seveda pa pri tem močno upam, da se kan-
didati zavedajo, kaj to pomeni, da to ni samo 
častna funkcija, temveč da je potrebno pri tem 
vložiti veliko svojega prostega časa in znanja. 
Največkrat je kar samoumevno, da je nekaj na-
rejeno dobro, če pa ni po željah ljudi, je slabo in 
slišiš same kritike. Do sedaj je svet KS Kokrica 
deloval nestrankarsko in bilo bi dobro, da se 
tega držimo tudi v bodoče, saj je KS operativni 
organ občine, ki neposredno na terenu s krajani 
rešuje nastale težave.

Obveščam vas, da bom kandidiral še za en 
mandat v svetu KS Kokrica in pokazatelj tega, 
ali ste bili zadovoljni z mojim delom, bodo re-
zultati volitev. 

      Predsednik sveta KD Milan Klemenčič

Gradbena dela na Ilovki

Žrebana št. Kandidat Datum rojstva Naslov
1 Milan Klemenčič 06.04.1959 Kokrica, Snediceva ulica 12
2 Jaka Šuštar 04.07.1992 Mlaka pri Kranju, Golniška cesta 72
3 Sonja Jerič Štefe 08.03.1981 Tatinec, Tatinec 1
4 Mihela Šifrer 03.01.1963 Mlaka pri Kranju, Mlaška cesta 91
5 Branko Roblek 01.05.1955 Kokrica, Kuratova ulica 4
6 Marija Delavec 17.05.1951 Kokrica, Cesta na Brdo 44a
7 Jožef Poljak 15.04.1956 Kokrica, Kuratova ulica 62
8 Jurij Rihtaršič st. 23.04.1943 Mlaka pri Kranju, Golniška cesta 13
9 Jožef Kern 16.08.1943 Mlaka pri Kranju, Golniška cesta 95
10 Kristijan Roblek 01.06.1988 Bobovek, Bobovek 20
11 Peter Kapler 27.06.1959 Kokrica, Partizanska pot 19
12 Vinko Potočnik 01.08.1949 Mlaka pri Kranju, Golniška cesta 52
13 Marjan dr. Česen 21.03.1935 Kokrica, Kuratova ulica 1
14 Breda Poljak 30.07.1957 Kokrica, Kuratova ulica 62
15 Jure Sajovic 06.04.1983 Mlaka pri Kranju, Na griču 40
16 Petra Bohinc 13.12.1975 Kokrica, Cesta na Belo 25a
17 Janko Čapelja 20.08.1943 Kokrica, Kuratova ulica 41
18 Slavica Plesnik 27.11.1959 Mlaka pri Kranju, Zagrajškova ulica 14
19 Peter Nastran 23.05.1967 Srakovlje, Srakovlje 12

Kandidati za Svet KS Kokrica

Pred 18 leti smo člani Turističnega dru-
štva Kokrica pred takratno trgovino Živila 
postavili informativno »tablo« z zemlje-
vidom Kokrice. Tabla je bila postavljena 
na kozolcu, zemljevid KS pa je bil narisan 
ročno in potem računalniško obdelan ter 
tiskan na posebno nalepko. Na tabli je bil 
krajši opis naše KS in logotipi nekaterih 
obrtnikov in podjetij, ki so želeli svojo de-
javnost predstaviti širši javnosti. 

Zaradi sprememb in delne dotrajanosti 
table smo se odločil, da postavimo nove 
table in s tem damo možnost našim kra-
janom in obrtnikom, da tudi tokrat pred-
stavijo svojo dejavnost s svojimi logotipi. 
Zato vas naprošamo, da pri tem sodelujete 
in nam sporočite, če želite sodelovati s 
predstavitvijo svoje dejavnosti. Predvide-
na  cena  za dodajo vašega logotipa je 100 
evrov. Table se naslednjih 10 do 15 let ne bi 
spreminjale zato menimo, da je to odlična 
poslovna priložnost za vašo predstavitev 
našim sokrajanom  in ostalim obiskoval-
cem Kokrice. 

Na novih tablah bo zemljevid KS Kokri-
ca z označenimi ulicami, ob strani pa opis 
KS, opis naše maskote mamuta in logoti-
pi obrtnikov in podjetij v KS Kokrica, ki 
bodo pristopili k našemu projektu. Dodali 
bomo tudi lokacije na katerih se po novem 
nahajajo defibrilatorji za nujno medicin-
sko pomoč. Postavili bi tri nove kozolce, 
ki bi stali na avtobusni postaji na Mlaki, 
pred trgovino Mercator in v parku pred 
Gasilnim domom, kjer so vidna mesta in 
se zadržuje največ ljudi. 

V kolikor ste pripravljeni sodelovati, nas 
pokličite najkasneje do 5. oktobra na tele-
fon  041978927 (Miran Šifrer TD Kokrica) 
ali  040195867 (Milan Klemenčič KS Ko-
krica), da se dogovorimo vam  posreduje-
mo pogodbo. 

Miran Šifrer, TD  Kokrica

Reklamni kozolci z 
zemljevidom KS Kokrica



4

Dobrodelni

Kristina Kocjančič bo novembra stara 15 let. 
Pri šestih mesecih je nevrolog pri njej ugotovil 
cerebralno paralizo. 

Cerebralna paraliza ni bolezen, ampak okva
ra dela otrokovih možganov. Prizadeto podro
čje je običajno eno tistih, ki nadzoruje mišice 
in določene gibe telesa. Otroci s cerebralno 
paralizo ne morejo koordinirati nekaterih ali 
vseh mišic, lahko imajo težave z govorom, s 
hojo ali z uporabo rok. Nekateri niso sposobni 
sedeti brez podpore in rabijo pomoč pri večini 
vsakodnevnih nalog. 

Za cerebralno paralizo na žalost ni zdra
vila. Otroci in odrasli potrebujejo posebno 
oskrbo, zato se je Kristina vključila v ra
zvojni vrtec v Kranju in je redno obiskovala 
razvojnega nevrologa in delovno fiziotera
pijo. Danes pet dni v tednu preživi v Centru 
za usposabljanje, delo in varstvo Matevža 

Langusa v Radovljici, vikende pa pri svoji 
družini na Kokrici. 

Cerebralna paraliza ni napredujoča, vendar 
z odraščanjem nekatere težave postanejo bolj 
očitne. Ker je Kristina že precej velika, lahko 
do svoje sobe, do katere vodi kar nekaj stopnic, 
pride le s pomočjo krepke odrasle osebe. Zato 
potrebuje dvigalo, ki ji bo omogočilo lažji do
stop do bivalnih prostorov.

Za nakup in montažo dvigala ter izvedbo vseh 
potrebnih gradbenih del bo potrebnih preko 
20.000 evrov. Teh sredstev Kristinina starša 
ne bosta zmogla zagotoviti brez naše pomoči.

Zato krajevni odbor Rdečega križa Kokrica 
in PGD Kokrica pričenjata dobrodelno akcijo 
Pomagajmo Kristini. Akcija, ki se ji pridružu
jejo lokalna društva, posamezniki in krajevna 
skupnost Kokrica, bo namenjena zbiranju sred
stev za nakup in montažo dvigala, s pomočjo 

katerega bo Kristina lahko živela čim bolj nor
malno življenje.

Tako bomo oktobra v kulturnem domu na 
Kokrici organizirali dobrodelni koncert, na 
katerem bo nastopila Manca Izmajlova, Kranj
čanka, ki je kot prva Slovenka nastopila v Mo
skovski filharmoniji.

Pomagajte nam zbrati potrebna sredstva, da 
bi Kristinino življenje bilo lažje in prijetnejše, 
zato bomo v naslednjih dneh omenjeni dopis 
skupaj s položnico, s katero boste lahko pri
spevali po svojih zmožnostih, poslali v vsako 
gospodinjstvo. Hvala!

Dobrodelna akcija za Kristino
Krajevni odbor Rdečega križa Kokrica in PGD Kokrica pričenjata dobrodelno akcijo Pomagajmo Kristini, ki 

bo namenjena zbiranju sredstev za nakup in montažo dvigala za Kristino Kocjančič. 

Kristina Kocjančič

Krajevni odbor Rdečega križa Kokrica je letos pristopil k nakupu 
dveh defibrilatorjev oziroma naprav, ki sta namenjeni za oživljanje v 
primeru zastoja srca. En defibrilator smo kupili iz sredstev društva, 
za drugega so sredstva prispevali poslovni subjekti s Kokrice, za kar 
se jim najiskreneje zahvaljujemo. Defibrilatorja bomo namestili na 
gasilski dom na Kokrici in Lekarno Žbontar na Mlaki. 

Takoj po namestitvi bomo začeli izvajati usposabljanja za rokovanje 
z defibrilatorjem, in sicer najprej za vsa društva iz naše KS, v nadalje
vanju pa tudi za tiste, ki bodo zainteresirani in niso člani društev. Defi
brilator je naprava, s katero je zelo enostavno rokovati, saj uporabnika 
dejansko vodi skozi celoten postopek in nam v slovenščini pove, kaj v 
posamezni fazi storiti. Naprava je namenjena za nudenje prve pomoči 
v primeru zastoja srca in zato krajanke in krajane prosimo, da omarice 
z napravo odprete samo v primeru potrebe in da potem obvestite tudi 
najbližjo poverjenico ali poverjenika RK.

KO RK Kokrica in PGD Kokrica bosta skupaj začela humanitarno 
akcijo, kjer bomo zbirali sredstva za nakup in postavitev hišnega dvi
gala za našo krajanko, ki je nepokretna. V ta namen bodo organizi
rane različne prireditve, koncerti in gledališke predstave, kjer bomo 
poskušali zbrati 23.000 evrov, kolikor potrebujemo za izvedbo zadane 

naloge. V sklopu zbiranja sredstev bodo vsem gospodinjstvom na Ko
krici poslane zloženke, v katerih vas bomo obvestili o akciji, predsta
vili našo krajanko in vas istočasno zaprosili za pomoč. 

Spoštovane krajanke in spoštovani krajani, veseli bomo, če se boste 
udeležili humanitarnih predstavitev, ki jih bomo v ta namen orga
nizirali, in sicer bo prva že 7. oktobra. Nastopila bo svetovno znana 
pevka Manca Izmajlova in še nekdo, kar naj bo zaenkrat presenečenje. 
Veseli bomo tudi vsakega prispevka, ki ga boste v ta namen nakazali 
na poseben račun, ki je odprt pri Rdečem križu Slovenije – Območ
nem združenju Kranj. Glede na to, da se bližajo novoletni prazniki, bi 
pozval, da razmislite o tem, da bi sredstva za nakup novoletnih daril 
raje nakazali v dobrodelni namen, mi bomo pa poskrbeli, da bodo 
vsi, ki boste to storili, objavljeni v našem glasilu Vaščan. Ker gre pri 
tem projektu za velika finančna sredstva, je bil imenovan Odbor za 
postavitev hišnega dvigala, ki ga sestavljajo člani RK in PGD Kokrica, 
ki bodo bedeli nad sredstvi in zagotovili njihovo smotrno uporabo.

Na koncu še enkrat: udeležite se prireditev, ki jih bomo v ta namen 
organizirali, in tako storite nekaj za sebe, saj bodo vse prireditve na zelo 
visoki kulturni ravni, istočasno pa boste pomagali družini naše krajanke.

Milan Klemenčič, predsednik KO RK Kokrica

Defibrilatorja in humanitarna akcija

Izvaja operno in popularno glasbo. Muzikal in igro je študirala v Londonu, operno petje pa v 
Moskvi. Največji uspeh je doživela z albumom Slovanska duša, na katerem ob spremljavi Ru
skega državnega filmskega simfoničnega orkestra poje priredbe skladb iz slovanskih držav 
– od klasike in narodnih pesmi do popularnih. V svoji karieri je nastopala po vsem svetu. Za 
seboj ima več kot 800 glasbenih nastopov. Njen repertoar je obsežen, zaobjema pesmi v kar 
dvajsetih jezikih in mnogih žanrih: opera, samospev, romance, muzikal, popevka, jazz, naro
dne pesmi … Spremlja jo virtuoz violinist Benjamin Izmajlov. Manca je rojena Kranjčanka. 

Torek, 7. oktobra 2014, ob 18. uri Dobrodelni koncert   
Mance Izmajlove – pomagajmo krajanki Kristini 

Kulturni dom Kokrica. Predprodaja vstopnic lokal Marocco (Kulturni dom Kokrica)  
in pri poverjenikih društev s Kokrice.

Manca Izmajlova



Društva

Pa je minila pomlad, ki je tisti del leta, ko 
smo gasilci praktično najbolj aktivni. Vse tek-
movalne enote se praktično takoj, ko se ozra-
čje ogreje in sneg stali, zberejo in začnejo pod 
vodstvom svojih mentorjev pridno trenirati za 
prihajajoča tekmovanja. V maju sta nas čakali 
dve tekmovanji. 

Prvo tekmovanje, v katerem smo se letos pre-
izkusili, je potekalo na Kokrici, tradicional-
ni, že 24. Memorial ustanovnih članov PGD 
Kokrica. Na tekmovanju so domače desetine 
dosegle izjemne uspehe. V vitrino v gasilskem 
domu smo po tekmovanju postavili kar pet no-
vih pokalov. To tekmovanje pa je le generalka 
za tekmovanje, ki ga organizira Gasilska zveza 
mestne občine Kranj. Tukaj pa smo vsem lahko 
dokazali, da na domačem tekmovanju ni šlo le 
za srečo, pač pa so bili uspehi težko prisluženi. 
Tudi od tu so na Kokrico potovali trije pokali. 

Mesec junij pa je minil v znamenju priprav na 
veliko gasilsko veselico. Veselica je kljub obča-
sno neugodnemu vremenu dobro uspela, za kar 
pa gre največja zahvala vam, dragim krajanom. 
Naslednja preizkušnja nas je čakala v julija, ko 
smo na Kokrici v sodelovanju z GZMOK orga-
nizirali tradicionalni gasilski nogometni turnir 
– Memorial Iztoka Snedica. Kot se spodobi, je 
nastopila tudi domača ekipa, ki pa je zasedla 
nehvaležno četrto mesto. Sledilo je poletje, v 
katerem smo si tudi gasilci letos želeli malček 
oddiha. Kljub temu pa nismo bili neaktivni. V 
tem času sta se dve ekipi udeležili tekmovanja 

v vleki B tlačnega voda v Topolah, prav tako pa 
sta dve ekipi nastopili na tekmovanju voznikov 
gasilskih vozil v Preddvoru. Na obeh tekmova-
njih smo dosegli lepe rezultate. V septembru se 
je ekipa starejših gasilcev udeležila tekmova-
nja Gasilske zveze Gorenjske. 

Seveda pa tekmovanja niso edina stvar, s ka-
tero smo se bodli gasilci v tem času. Kar veliko 
je bilo tudi intervencij. V tem času je na našem 
območju kar trikrat gorelo, večkrat pa smo bili 
primorani posredovati tudi zaradi nestabilnih 
vremenskih razmer. Močni nalivi so namreč 
povzročili poplavljanje meteornih voda, posre-
dovali pa smo na širšem območju mestne obči-

ne Kranj. Zahvale, da lahko učinkovito in hitro 
posredujemo, grejo ponovno vaščanom. Ob tej 
priložnosti bi se rad v imenu društva PGD Ko-
krica in vseh njegovih članov ponovno zahvalil 
vsem, ki ste darovali za nakup novega gasilske-
ga vozila. Brez vas ta nakup ne bi bil mogoč.  

Približuje se oktober, mesec požarne varno-
sti. Gasilci bomo v tem času opravili pregled 
hidrantnega omrežja, načrtujemo pa tudi dan 
odprtih vrat za šolarje in pa pripravo demon-
strativne vaje, vendar pa so načrti zaenkrat še 
v povojih. V tem času bo potekalo tudi aktivno 
obveščanje širše javnosti o gasilski preventivi. 

Tajnik PGD Kokrica Andrej Oman 

Tudi poleti brez počitka za gasilce
V poletnem obdobju je na našem območju kar trikrat gorelo, večkrat pa smo bili primorani posredovati tudi 

zaradi nestabilnih vremenskih razmer. 

Tekmovalne ekipe PGD Kokrica po 24. Memorialu ustanovnih članov PGD Kokrica

Leto se počasi bliža koncu. Kljub slabim dnevom z obilico deževnih 
padavin v zadnjem obdobju je hitro minilo. Samo nekaj mesecev nas 
loči do novega leta, zato moramo kar pohiteti in izkoristiti preostale 
lepe dni za naše aktivnosti.

Do danes smo v Društvu upokojencev Kokrica izpeljali vse rekreativ-
ne pohode. Pohodi niso bili zahtevni, z izjemo dveh. Na vseh pohodih 
je bila udeležba članov zadovoljiva. Krajši in manj zahtevni pohodi so 
imeli izključno namen rekreacije, predvsem pa medsebojnega druženja. 

Kolesarjenje kot oblika rekreacije je večkrat odpadlo zaradi dežev-
nih dni. Junija je bilo naše društvo organizator srečanja kolesarjev 
Pokrajinske zveze Gorenjske, ki se ga je udeležilo 29 društev upoko-
jencev Gorenjske s 153 kolesarji.

Organizirali smo tudi dva izleta. Prvi je bil spomladanski z obiskom 
regije Goričko, drugi pa regije Koroške. Oba izleta sta bila strokovno 
dobro pripravljena, tako da smo marsikaj novega videli in tudi izve-
deli, udeleženci pa so bili zadovoljni. Do konca leta planiramo še tretji 
izlet, verjetno v mesecu oktobru. Prijavite se v čim večjem številu, ne 
bo vam žal.

Kljub slabi vremenski napovedi smo uspeli izpeljati društveni pi-
knik. Udeležba je bila sicer dobra, ne pa ravni predhodnih.

Udeležili smo se tudi srečanja gorenjskih upokojencev na Visokem 
na Tavčarjevi kmetiji v Poljanski dolini. 

Koncem septembra bomo organizirali še rekreacijo v obliki spo-
znavanja elementov nordijske hoje, petkove zimsko-večerne urice 
pa namenili družabnim srečanjem v prostorih Kulturnega doma na 
Kokrici.

Bližajo se lokalne volitve v mesecu oktobru. Prosim vse naše člane, 
da se udeležijo volitev, saj je to naša dolžnost. Volili bomo na občinski 
ravni (novega župana in občinski svet) in krajevni ravni (novi svet KS 
Kokrica).

Kot vidite, smo delavni in aktivni – vse starejše krajane naprošam in 
vabim, da se nam pridružite in se z nami poveselite.

Predsednik DU Kokrica Jože Kern

Mokro poletje nas ni ustavilo

Pohod na Čemšenik

5
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Oratorij

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,

Podarite cvetje svojim bližnjim ali sebi. V cvetličarni 
Cvet vam bomo prijazno in strokovno svetovali pri izbiri 

cvetja in cvetličnih aranžmajev za vse priložnosti. Cvetje 
in druga darila za vse, ki jih želite razveseliti za rojstni dan 

ali kar tako, zavijemo po vaši želji. V ponudbi imamo tudi 
rastline za čudovite jesenske zunanje zasaditve, od mačeh 
do jesenskih vres. 

Obiščite nas!

Letošnji oratorij, ki je potekal od 6. do 12. 
julija, je bil nekaj prav posebnega vsaj iz treh 
razlogov: medse smo prvič sprejeli predšolske 
otroke, odpravili smo se na izlet v vojašnico in 
praznovali 10. obletnico oratorija na Kokrici. 
Družbo nam je letos delal prvi papež – sv. Pe-
ter. »Učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo 
nič ujeli, a na tvojo besedo bom vrgel mreže,« 
je nekoč odvrnil Jezusu, ko mu je ta po brezu-
spešnem celonočnem ribolovu rekel, naj vsaj še 
enkrat poskusi, in je potem res zajel toliko rib, 
da se je trgala mreža. Mi smo za njim ponavljali 
geslo »Na tvojo besedo«, stavek pa smo dokon-
čevali po svoje, saj ima Jezus za vsakega od nas 
prav posebno nalogo.

Dan na oratoriju smo začeli ob deveti uri z 
dvigom zastave in himno, nadaljevali pa s sv. 
mašo v cerkvi. Sledil je ogled igrice, v kateri 
smo vsak dan izvedeli kaj novega o sv. Petru (in 
se nasmejali našim animatorjem), nato pa smo 
se o videnem pogovorili pri katehezah. Vre-
dnote, ki smo jih letos še posebej izpostavili, 
so naslednje: biti apostol, vera, odpuščanje, pri-
padnost, papeštvo in odpuščanje. Tudi letos so 
animatorji pripravili zelo raznolike delavnice: 
Kdo zmaga? Ja, mi, itak! (športne in skavtske 
igre), Petrova pekarna (pečenje slastnih grisi-
nov), Za čiste roke in srce (izdelava mil), Pisana 
plaža (obarvano mivko so nasuli v stekleničke, 
tako da so nastali zanimivi vzorci), Petrove 
novice (novinarska delavnica), Mlinčki, Vite-
ške igre in pa posebne delavnice za predšolske 

otroke. Pri velikih igrah nam je večkrat pona-
gajalo vreme, saj smo kar naprej pogledovali v 
nebo (pa tudi vremensko napoved na telefonih), 
ali bo vreme zdržalo do pol štirih ali ne, a je 
bilo vzdušje kljub kislemu vremenu živahno in 
veselo. 

V sredo smo se odpravili na izlet v vojašnico 
v Kranju, kjer so nam vojaki predstavili svojo 
opremo – od oblačil do orožja – in nam vse to 
dovolili tudi preizkusiti, prav tako smo lahko 
raziskovali notranjost vojaškega vozila. Pred-
stavila se je vojaška policija, sledil je ogled vo-
jaškega muzeja. Ustavili smo se tudi v vojaški 
kapeli. 

Oratorij smo sklenili v soboto s sv. mašo in 
zaključno prireditvijo, ki je potekala pod no-
vim nadstreškom. S pomočjo fotografij in vi-
deoposnetkov smo se spomnili vseh preteklih 
oratorijev, nato pa smo se »pocrkljali« s picami 
in rojstnodnevno torto.

Morda se deset let ne sliši veliko, a toliko let 
neprekinjenega izvajanja oratorija ni samou-
mevno, zato bi se rada zahvalila vsem anima-
torjem, ki so se (vsako leto) več mesecev pripra-
vljali na ta projekt. Hvala vsem otrokom, ki so 
se odločili priti na oratorij in so nam s svojim 
navdušenjem dali vedeti, da naš trud ni bil za-
man. Hvala tudi g. župniku, ki je ves čas bdel 
nad oratorijem, za vso pomoč pa se zahvaljujem 
tudi g. Mitju Leskovarju, ge. Tilki in g. Blažu 
Zabretu ter številnim posameznikom, ki so ka-
korkoli pripomogli k temu, da smo bili siti, da 

nas ni namakal dež in da smo lahko izvedli kar 
največ različnih aktivnosti.

Letošnji oratorij nam sporoča, da nas Jezus 
ljubi ne glede na to, kako grešni smo in kako 
šibka je naša vera, in da je vsakemu izmed nas 
kljub njegovim napakam in pomanjkljivostim 
zaupal prav posebno poslanstvo.

Vesna Rogl

Deset let oratorija na Kokrici

Skupinska slika udeležencev letošnjega oratorija
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Čisto okolje

 

Čisto je lepo.
KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ

Med nevarne odpadke sodijo odpadna zdravila, pralna in kozmetična sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi, barve, laki, topila, 
lepila, škropiva, pesticidi, razne kemikalije, spreji, odpadno jedilno in motorno olje, masti, hladilna tekočina, akumulatorji, baterije, 
tonerji, neonske cevi …  Mednje sodi tudi embalaža, v kateri je bil izdelek z nevarnimi snovmi (embalaža barve, kemikalij …).

Ali izdelek, ki ga uporabljam, vsebuje nevarne snovi?  Najbolj zanesljive podatke o nevarnih lastnostih preberemo na 
izdelku samem. Bodimo pozorni na različna opozorila in navodila v obliki grafičnih simbolov: vnetljivo, zdravju škodljivo, eksploziv-
no, oksidativno, okolju škodljivo, strupeno, jedko.

Ste vedeli?
•  V mnogih izdelkih, ki jih vsakodnevno uporabljamo, so snovi, ki lahko ob nepravilni uporabi, shranjevanju in odstranjevanju ško-

dujejo našemu zdravju in okolju.

• Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati skupaj z ostalimi odpadki. 

•  Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati v naravo, saj s tem ogrožamo podtalnico, zrak, prst in živali.

•  Zlivanje odpadnega olja in ostalih tekočih izdelkov v odtok, greznico ali kanalizacijo je škodljivo.

•  Ko nevarne odpadke odložimo ločeno, preprečimo njihov škodljiv vpliv na okolje. Z ločenim zbiranjem zagotovimo, da se bodo 
ti odpadki predelali oz. strokovno uničili. 

• Nevarne odpadke lahko oddate tudi med letom v času uradnih ur zbirnega centra Zarica in Tenetiše.

Zbirali bomo nevarne odpadke iz gospodinjstev
Akcija zbiranja nevarnih odpadkov je priložnost, da nevarno odložite na varno.

Brezplačno boste lahko oddali različne vrste nevarnih odpadkov.

Krajevno skupnost Kokrica bomo s posebno mobilno postajo obiskali v  
ponedeljek, 20. oktobra 2014. Nevarne odpadke boste lahko oddali  

med 10. in 13. uro na parkirišču pred domom krajanov Kokrica.  

Lani smo ločeno zbrali približno 90 ton nevarnih odpadkov! Žal v vaših zabojnikih še vedno najdemo odpadna zdravila, bate-
rije, barve, lake, plastenke z odpadnim oljem in ostale nevarne odpadke. Bodite odgovorni in oddajte nevarne odpadke v 
času akcije oz. jih pripeljite v zbirna centra tudi med letom. Omogočite varno odstranitev nevarnih odpadkov!

Najboljši je tisti odpadek, ki sploh ne nastane!

Premislimo, preden kupimo, in natančno preberimo etiketo na izdelku in se tako seznanimo s snovmi, ki jih ta izdelek vsebuje. 
Izogibajmo se izdelkom, ki vsebujejo nevarne snovi, bodimo pozorni na besede, kot so opozorilo, nevarnost, pre-
vidnost, saj so s temi besedami označene nevarne snovi. Poiščimo varnejše nadomestke, izberimo izdelek, ki je okolju 
prijazen in ne vsebuje snovi, ki bi bile lahko škodljive oziroma nevarne.

Več o pravilnem ravnanju z odpadki na www.krlocuj.me, kjer objavljamo celoten razpored  
akcije zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev na območju Mestne občine Kranj.
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Turistično društvo

Resda je bilo udeležencev zaradi slabega vre-
mena manj, vseeno pa so bili zadovoljni. Trasa 
je bila spremenjena zaradi zapore ceste in grad-
benih del, izpustilo se je del poti čez vas Ilovka. 
Zaradi slabih vremenskih razmer pa se je tudi 
odločilo, da pohod skozi Udin boršt nadome-
sti pohod skozi naselje Mlaka, saj so poti po 
gozdu preveč blatne in polne vode. Udeleženci 
pohoda so spremembo trase sprejeli z odobra-

vanjem. Predvsem nam je bil vsem skupen cilj, 
da se družimo ter da nas tudi slabo vreme ne 
odvrne od rekreacije v naravi. Kot ponavadi 
je bilo polno smeha in dobre volje, na cilju je 
pohodnike pričakala topla malica in prijetno 
druženje.

Podelili smo priznanje za najštevilčnejšo 
udeleženo ekipo. Tudi letos so ga prijeli Joštar-
ji, skupaj jih je bilo kar 32.

Zahvalili bi se radi vsem našim sponzorjem 
in prostovoljcem: Mercatorju Kokrica, lekarni 
Mlaka, športnemu društvu Divji zajci, gasil-
skemu društvu Kokrica, Adriaticu Slovenici in 
podjetju Tibo, d. o. o., Srakovlje.

Se vidimo naslednje leto, drugo soboto v sep-
tembru!

Irena Čadež,  
foto: Marjan Čadež, TD Kokrica

Po mamutovi deželi letos v dežju
Kljub slabemu vremenu smo letos izpeljali že sedmi pohod po mamutovi deželi. 

Dvanajsta prireditev Življenje v času mamuta je potekala 21. juni-
ja zvečer na Čukovem bajerju ob nogometnem igrišču KS Kokrica. 
Odločili smo se za nočno izvedbo predstave in jo odlično izpeljali.

Letošnje leto so nam igralci predstavili pomen obredja v mlajši 
kameni dobi. Rituali so zrcalili človekov predstavni svet. Ko se 
lovci odpravljajo v boj, jih pospremi celotni rod s poglavarjem na 
čelu. Tudi pri tem obredju je bilo čutiti ponos, mogočnost in vez z 
bogovi v onostranstvu.

V današnjih pogrebnih običajih so se ohranile mnoge človekove 
predstave o onostranstvu in neumrljivosti duše. V predstavi smo 
zaigrali ranljivost človeka v boju z živaljo. Mlajši lovec je podlegel 
poškodbam in uprizorili smo pogrebno obredje. Z glavo obrnjen na 
vzhod, da bo v svetu duhov vstal, tako kot vsak dan vzide sonce …

V rodu imajo drug drugega, zelo so zaščitniški, vedo, da le sloga 
in moč vodita v njihovo preživetje. 

Kaj pa danes? V predstavi zmeraj potegnemo vzporednico še s se-
danjostjo. Le skupno bomo močni in bomo preživeli krizo v svetu. 
Kot posameznik nimamo veliko možnosti.

Na Pohodu po mamutovi deželi drugo soboto v septembru naši 
mlajši igralci prikažejo delček odlomka iz te predstave v naravi.

Vsem odraslim igralcem in otrokom iskrena zahvala za ves njihov 
vložen trud in delo, ki ga vlagate v predstave.

Zahvala gre tudi tehnični ekipi, ki vsako leto poskrbi, da predsta-
va poteka nemoteno. Brunarica Štern s Kokrice pa poskrbi, da je 
naša generalka uspešna. Članica TD Kokrica Irena Hudobivnik

Življenje v času mamuta
Za nami je že dvanajsta prireditev Življenje v času 

mamuta. 

Za vas, spoštovani krajani, bomo v letošnjem letu organizirali še 
kar nekaj prireditev.

1. Ob koncu oktobra in prve dni novembra bo potekala razstava 
izdelkov za nagrado naj kostanjček. V pisani jeseni je obilica na-
ravnih danosti za kreacije otrok in njihovih mentorjev.

2. Spoznanja o starih običajih in šegah bomo predstavljali v sobo-
to, 22. novembra, na Večeru ob krušni peči.

3. Dobrotnik sv. Miklavž bo obiskal najmlajše v sredo, 4. decem-
bra, popoldne. Upamo, da »101« kriza ni povsem izpraznila njegove 
malhe.

4. Novoletni koncert bo v drugi polovici decembra, datum še 
usklajujemo z izvajalcem.

5. V počastitev dneva samostojne Slovenije bo 26. decembra Po-
hod z baklami.

6. Ob prireditvah načrtujemo tudi predavanja Za boljše življenje 
človeka.

O vseh prireditvah vas obveščamo na plakatnih mestih, v Gorenj-
skem glasu in na internetni strani www.turisticnodrustvo-kokrica.si.

Dobrodošli na naših prireditvah, ki jih pripravljamo za vas!
Priporočamo se tudi za predloge in pobude po tel. 2045175 ali el. 

naslovu tdkokrica@gmail.com.

Martin Leskovar

Prireditve za jesen in zimo
Načrti Turističnega društva Kokrica za 

prihajajočo jesen in zimo
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Nudimo vam novo generacijo PVC profilov 
Rehau GENEO - Uw=0,73W/m2k

»Pridi, vidi in se čudi, kaj ti Milči nudi« 

PVC OKNA IN VRATA
KONTAKT:  041 223 595
MERITVE: Simon - 041 979 101
info@milci.si 
milan.dolinsek@siol.net

Poletje se še začelo ni dobro, že se končuje in 
začenja jesen. Letos to še posebej drži, saj ni 
bilo konkretnega poletja.

Ampak z jesenjo prihajajo tudi nove predsta-
ve Gardelinovcev. Kar pa sploh ni slabo.

Gardelinovci smo že začeli priprave za novo se-
zono. Tokrat smo v začetku septembra medse po-
vabili vse zainteresirane za igranje v gledaliških 
predstavah – še vedno se nam vsi željni novih do-
godivščin, spoznanj in vsi, ki bi se radi preizkusili 
v gledališki igri ali kako drugače pomagali, lahko 
oglasijo na gdgardelin@gmail.com. 

Gardelinovci smo se prvič dobili že v začetku 
septembra in pripravili plan za letošnjo sezono. 
Kar nekaj naših igralcev se je podalo novim do-
godivščinam naproti in so trenutno v tujini ali 
pa zasedeni z drugimi projekti, zato smo do-
končno prenehali igrati našo zadnjo uspešnico 
Kam iz zadrege?. Predstava je doživela izjemen 
uspeh, in samo upamo lahko, da bomo tudi z 
novo predstavo tako uspešni! 

Vseeno že pospešeno pripravljamo novo ko-
medijo, katere premiero načrtujemo konec no-
vembra oz. v začetku meseca decembra, kot je 
sedaj že v navadi v našem društvu. 

Ker pa smo v predvolilnem času, lahko sporo-
čimo, da smo se Gardelinovci letos odločili tudi 

aktivno udejanjiti v volitvah za svet Krajevne 
skupnosti Kokrica. Zelo pomembno se nam 
zdi, da tudi mladi kulturniki aktivno sodelu-
jemo v novem svetu KS, ki bo sestavljen po 5. 
oktobru.  Dovolj je samo govorjenja – čas je, 
da sami poskrbimo za našo boljšo prihodnost.

Vsekakor pa novemu svetu želimo veliko sre-
če in posluha za VSE, še posebej pa mlade v 
naši skupnosti. 

Komaj čakamo, da se vidimo na kateri izmed 
naših predstav! 

Vaš Gardelin

Pripravljamo novo komedijo
Gardelinovci smo že začeli priprave za novo sezono. Prvič smo se dobili že v začetku septembra in pripravili 

plan za letošnjo sezono.

Dokončno smo se poslovili od zadnje uspešnice Kam iz zadrege?.
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Šport

Preteklo tekmovalno sezono smo uspešno za-
ključili z nekaj vidnimi uvrstitvami naših tek-
movalcev. Večina, razen članov, ki so pričeli 
trenirati šele lansko jesen ali pa celo letošnjo 
pomlad, je točke, dosežene na osnovi rezulta-
tov, izboljšala, kar jim zagotavlja boljša štartna 
mesta v prihajajoči sezoni. 

Zahvala za naše delovanje gre vsem sponzor-
jem in donatorjem, ki kljub težkemu gospo-
darskemu stanju s svojimi prispevki še vedno 
omogočajo nemoteno poslovanje, in pa seveda 
Krajevni skupnosti Kokrica. 

Po koncu zimske sezone smo imeli občni 
zbor, prišlo pa je tudi do pozitivne selekcije čla-
nov in staršev, po kateri je ostalo zdravo jedro, 
tako tekmovalcev kot njih staršev. Ta druščina 
zagotavlja predvsem redno plačevanje vadnin 
in nemoteno strokovno delo, ki je usmerjeno 
dolgoročno in ne v takojšnje doseganje vrhun-
skih rezultatov. K temu bo zagotovo doprine-
sel nov trener, profesor Klemen Arh, ki se na 
Fakulteti za šport že pripravlja za magistrsko 
nalogo. Drugo fakultetno usmeritev pa končuje 
profesorica Pokorn.

Od marca dalje smo imeli redne tedenske 
vadbe v novi športni dvorani kranjske voja-
šnice, kjer jih nadaljujemo v oktobru. Poletne 
priprave smo začeli drugi teden v maju in se 
udeležili kar štirih skupnih priprav s tekmoval-
ci iz slovenskih klubov, za zaključek poletnih 
treningov pa smo pripravili še naše društvene 
priprave. 

Tekmovalci ŠD Kokrica so bili na treh se-
demdnevnih biatlonskih taborih v vojašnici 
na Pokljuki. Dve naši tekmovalki sta se na 
povabilo Smučarske zveze udeležili tekaških 
priprav, prav tako na Pokljuki. Vsi pa so bili 
najbolj veseli društvenih poletnih priprav, ki so 
bile v okolju hotela Videc na Hočkem Pohorju. 
Poleg čudovitih apartmajev in dobre prehrane 
v hotelu, ki ima tudi fitnes in bazen, so pridno 
trenirali po cestah in gozdovih Pohorja, kjer so 
za trening izjemni pogoji. Da s priprav ne bi pri-
šli preveč spočiti, so se zadnji dan povzpeli še 
na hrib Kalvarija nad Mariborom. Iz posestva 

Srednje kmetijske šole v Mariboru so za lažje 
spanje ob vrnitvi do vrha pretekli 455 kamnitih 
stopnic.

Septembra nas je obiskal dr. Jurij Šorli, ki je 
na sestanku s starši in tekmovalci vse sezna-
nil z osnovami zdravega treninga, prehrane, 
odgovarjal na zastavljena vprašanja staršev 
in nasul kar nekaj koristnih napotkov in na-
svetov. 

Poletno tekmovanje na rolkah, ki se upora-
bljajo kot orodje za poletni trening, se je že 

začelo in naši tekmovalci se ga pridno udele-
žujejo. Njihovi rezultati v prihajajoči zimski 
sezoni bodo odraz vloženega truda in udeležbe 
na poletnih treningih, ob pomoči naših trener-
jev Vesne in Klemena pa uspehi zagotovo ne 
bodo izostali. 

Kljub »sindromu Petre Majdič«, ki vodi do 
velikega števila ženske populacije v tem prele-
pem športu, je razveseljivo, da naši novi tekmo-
valci prihajajo iz moških vrst.

Franc Rutar

Pripravljeni na sneg
Mladi tekači na smučeh, člani ŠD Kokrica, pripravljeni pričakujemo prve tekme na snegu. 

Poletno tekmovanje na rolkah, ki se uporabljajo kot orodje za poletni trening, se je že začelo in naši tekmovalci 
se ga pridno udeležujejo.

V Športnem društvu Zdravo gibanje smo v prvi polovici letošnjega 
leta organizirali dva teniška turnirja z družabnim piknikom. Dogodka 
sta se odvijala v ŠC Videmce v Besnici. Prvo tekmovanje je potekalo v 
mescu maju, drugo pa v juniju. V septembru smo organizirali še tretji 
turnir. Več informacij o poteku tekmovanja najdete na www.sdzg.si.

Rezultati majskega turnirja: enojke – 1. mesto Eva Klampfer, 2. me-
sto Žiga Lužovec, 3. mesto Blaž Medja: dvojice – 1. mesto Eva Klamp-
fer/Žan Vrhunec, 2. mesto Domen Hvala/Žiga Lužovec, 3. mesto Blaž 
Medja/Blaž Kalan.

Rezultati junijskega turnirja: enojke – 1. mesto Peter Žnidar, 2. me-
sto Oskar Grah, 3. mesto Matej Pilar; dvojice – 1. mesto Jan Klemen-
čič/Matej Pilar, 2. mesto Oskar Grah/Anže Rozman, 3. mesto Blaž 
Medja/Blaž Kalan.

Športno društvo Zdravo gibanje

Teniški turnirji v Besnici

Udeleženci junijskega turnirja
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Šola

V šolskem letu 2014/15 šolo na Kokrici obi-
skuje 167 učencev, od tega je 32 prvošolcev. 
Tudi v vrtcu so vse skupine polne, vrtec obi-
skuje 65 otrok.

Šolska zgradba ostaja enaka, še vedno pre-
majhna. Med počitnicami smo delno prebelili 
telovadnico, galerijo in razrede v nadstropju ter 
preuredili zbornico. Vsi pa vemo, da za dobro 
počutje v šoli in za dober pouk zgradba, opre-
ma, računalniki in ostali didaktični pripomoč-
ki niso najpomembnejši. Pomembni so odnosi 
med učitelji, učenci in starši. Odnose med nami 
moramo vzpostaviti, negovati in ohranjati.

Z odgovornostjo in spoštovanjem bomo naše poti 
tlakovali z znanjem, je vizija naše šole že nekaj let. 

Odgovorni moramo biti vsi – učitelji in starši 
moramo odgovorno opravljati svoje delo, skupaj 
pa moramo odgovornosti naučiti tudi otroke. Ni 
prav, da nekateri starši zahtevajo odgovornost 
samo od šole, učiteljev in otrokovih sošolcev, 
sami pa se ves čas izgovarjajo le na svoje pravi-
ce. Ali ostali učenci in učitelji nimamo pravic?

In kam se je izgubilo spoštovanje? Pozdrav, 
prijazen nasmeh, medsebojna pomoč postajajo 
vse bolj redki. Včasih je bila učiteljeva beseda 
nekaj vredna, danes pa učitelj učenca ne sme 
več niti grdo pogledati, ne sme ga okarati, ker 
ga prizadene, ne sme povzdigniti glasu, ker 
ga prestraši … V vsej svoji pedagoški praksi, 
pa je ni malo, še nisem videla učitelja, ki bi na 
šolskem hodniku povzdignil glas nad starši. 
Obratno pa v zadnjem času vidim kar pogosto. 
Kako bo otrok spoštoval in ubogal učitelje, če 
pa mu starši kažejo, da se lahko nanje vpije, 
tisto, kar rečejo, pa tako ni pomembno? Vse 
več je staršev, ki ubogajo svoje otroke, ustre-
žejo vsaki njihovi želji, vse opravijo namesto 
njih. Kakšen bo tak otrok, ko odrase? Otroci si 
želijo, da jim postavite meje in določite pravila 
obnašanja. V šoli imamo Pravila šolskega reda, 
ki veljajo za vse, in dolžnost dobrega učitelja je, 
da učence in starše z njimi seznani in zahteva, 
da se jih držijo.

Vse manj je tudi znanja. Učenci se nekaterim 
staršem hudo smilijo, ker morajo napisati do-
mačo nalogo, se na pamet naučiti pesmico, pre-
brati knjigo s stotimi stranmi … Brez strahu. 
Učitelji so usposobljeni za poučevanje in dobro 
vedo, koliko lahko zahtevajo od učencev. Če 
boste z učitelji enotni pri zahtevah in če sami 
ne boste otrok preveč obremenili z interesnimi 
dejavnostmi, težav ne bo. Učenci se bodo radi 
in veliko naučili, predvsem pa pridobili delov-
ne navade.

Pa še nekaj morate vedeti – vaši otroci v šoli 
niso sami in med sošolci se ne morejo obnašati 
tako, kot da je ves svet njihov, drugih pa sploh 
ni. V šoli niso princi in princeske, kraljeviči … 
pa kaj vem kaj še vse. Ne. Čisto običajni, zdravi, 
prijetni, navihani, razigrani, vedoželjni in lepo 
vzgojeni otroci z veliko znanja bi morali biti.

Dijana Korošec, pom. ravnatelja

Spet je tu šola
Vreme nam med letošnjimi počitnicami ni bilo naklonjeno, toda kljub 

temu smo se odpočili in se pripravili na novo šolsko leto.

Matej, 5. č

Maša, 3. c

Drugošolci so pripovedovali, kaj jim je 
od poletnih počitnic ostalo najbolj v spo-
minu. Takole so povedali:

– Na morju sem prijela rakca v roko, am-
pak se ne spomnim, kje sem bila. (Nika, 2. c)

– V Grčiji je vasica Solinarij, nad njo je 
pa gora. In nad tisto goro sem našla fosile. 
(Magdalini, 2. č)

– Bil sem v Kopru in tam sem skakal v 
vodo. Pa v Kranju sem delal plavalni tečaj. 
Tam sem se naučil plavati kita, žirafo in 
delfinčka. Mami pa me je naučila plavati 
žabico. (Gašper, 2. c)

– Očka mi je kupil torbico v obliki kuž-
ka. (Manca, 2. c)

– Na Hrvaškem sem bil na nočnem kopa-
nju. Nisem si mislil, da bo voda zvečer bolj 
topla kot podnevi, ampak je bila. (Blaž, 2. č)

– Videl sem morsko ribo, ki se ji reče ba-
bica. Hotel sem jo prijeti v roko, pa se mi 
je izmuznila. (Nejc, 2. č)

– Z očijem sva ujela morskega zmaja. 
(Jure, 2. c)

– V Termah Čatež sem šel s prijateljem 
Urošem na visok tobogan, modre barve. 
Bilo je zelo dobro, ker si na koncu čofnil 
v vodo. Tam smo prespali samo enkrat, 
potem smo šli domov, ker je bilo vreme 
slabo. (Rok, 2. c)

– Na obali smo naredili bazenček iz ka-
mnov, notri smo dali štiri morske kumare 
in dva ježka. Potem smo vse te živali vrnili 
v morje. (Julija, 2. č)

– Najbolj si bom zapomnila, ko sem zve-
čer lahko ostala dolgo pokonci. To je bilo 
doma, imeli smo nočno zabavo. (Hana, 2. c)

Spomini na poletje

Martin iz vrtca je naslikal prijatelja.

Počitnice se nikoli ne zbudijo, 
ko nove se že rodijo. 

Med počitnicami se marsikaj da početi, 
med vsem tem tudi risati, pisati in peti.

Počitnice hitro minejo
in že v šolo rinejo. 

Iza M., 4. č

Poletne počitnice



Zavarovalnica Adriatic Slovenica s široko 
ponudbo zavarovanj tudi pri vas doma
Zavarovalna družba Adriatic Slovenica skrbi 
za svoje zavarovance, spreminja in prilagaja 
zavarovanja potrebam svojih zavarovancev 
tako s produkti, ki jih nenehno posodablja, 
kot tudi z dostopnostjo na terenu po celi 
Gorenjski. Zavarovalna zastopnica in ena od 
predstavnikov zavarovalne družbe Adriatic 
Slovenice v Kranju in okolici Barbara Balantič 
je zastopnica zavarovalnice na območju 
Kranja in okolice, ki svetuje strankam glede 
na njihove potrebe in jim stoji ob strani, ko se 
zgodi škoda. 
»Vsem zavarovancem in našim bodočim 
strankam sporočam, da smo preuredili 
avtomobilska zavarovanja, s katerimi smo se 
približali željam in potrebam zavarovancev, 
ob tem pa še naprej skrbimo, da bodo naši 
zavarovanci dobili kvalitetno zavarovanje za 
primerno ceno in se izognili nezadovoljstvom ob 
morebitni škodi. Sama delam na širšem območju 
Kranja z okolico, kjer sem doma, in bom z 
veseljem prisluhnila željam stranke in ji svetovala 
kar se da najbolje.« 
»Da bo vaš dom varen in vi v miru tudi na 
dopustu, vam svetujem, da sklenete DOM AS, 

s katerim zavarujemo vaš dom na eni polici. 
To zavarovanje je zelo kvalitetno in ponuja 
ogromno izbiro različnih kritij (zavarovanje 
pohištva, stekla, odgovornosti …) in zavarovanj 
za izjemno ceno. Naj poudarim tudi, da smo 
zavarovalnica, ki sklepa vse vrste zavarovanj, 
tudi vas, ne samo premoženja, saj ste vi tisti 
najpomembnejši. Imamo veliko zavarovancev 
z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem, 
poskrbimo za zdravstveno zavarovanje z 
asistenco v tujini, z veseljem pa se posvetimo 
vsakemu posamezniku glede na njegove 
želje in potrebe tudi ob sklenitvi življenjskega 
zavarovanja.« Barbara Balantič

V Adriaticu Slovenici smo prepričani, da 
moramo biti v nenehnem stiku z zavarovanci, če 
hočemo ugoditi njihovim željam in potrebam, 
zato imamo sodelavce zavarovalne zastopnike 
in sklepalna mesta s pooblaščenimi agencijami 
in pisarnami na območju celotne Gorenjske. 
Zavarovalna zastopnica Barbara Balantič 
vam bo z veseljem svetovala in si vzela čas 
za kratek klepet, če jo boste poklicali in se 
dogovorili za srečanje. 

Barbara Balantič
barbara.balantic@as.si
GSM: 041 860 842
www.adriatic-slovenica.si  
    
Adriatic Slovenica, d. d.
PE Kranj, Kidričeva cesta 2, Kranj
T: 04/ 28 170 00

ADRIATIC SLOVENICA, D. D.

PE KRANJ

T: 04/ 28 170 00
www.as.si 080 11 10* Pogoji za koriščenje prihrankov so objavljeni na www.as.si.

AvtoSklenite krog varnosti.
In se pridružite krogu zadovoljnih!

30 % 
prihranek 
na novo avto zavarovanje*

%%%

Do 31. 12. 2014 lahko izkoristite 30 % prihranek ob sklenitvi novega: 

• zavarovanja avtomobilske odgovornosti za osebna vozila in/ali
• osnovnega B kasko zavarovanja osebnih vozil.

Zavarovalna družba Adriatic Slovenica skrbi za svoje zavarovance, 
spreminja in prilagaja zavarovanja potrebam svojih zavarovancev tako 
s produkti, ki jih nenehno posodablja, kot tudi z dostopnostjo na terenu 
po celi Gorenjski. Zavarovalna zastopnica in ena od predstavnikov 
zavarovalne družbe Adriatic Slovenica Barbara Balantič je zastopnica 
zavarovalnice na območju Kranja in okolice. Svetuje strankam glede na 
njihove potrebe in jim stoji ob strani, ko se zgodi škoda. »Vsem zavaro-
vancem in našim bodočim strankam sporočam, da smo preuredili avto-
mobilska zavarovanja, s katerimi smo se približali željam in potrebam 
zavarovancev, ob tem pa še naprej skrbimo, da bodo naši zavarovanci 
dobili kvalitetno zavarovanje za primerno ceno in se izognili nezado-
voljstvu ob morebitni škodi. Sama delam na širšem območju Kranja z 
okolico, kjer sem doma, in bom z veseljem prisluhnila željam stranke in 
ji svetovala kar se da najbolje. Da bo vaš dom varen in vi v miru tudi na 
dopustu, vam svetujem, da sklenete DOM AS, s katerim zavarujemo vaš 
dom na eni polici. To zavarovanje je zelo kvalitetno in ponuja ogromno 

izbiro različnih kritij (zavarovanje pohištva, stekla, odgovornosti …) in 
zavarovanj za izjemno ceno. Naj poudarim tudi, da smo zavarovalni-
ca, ki sklepa vse vrste zavarovanj, tudi vas, ne samo premoženja, saj 
ste vi tisti najpomembnejši. Imamo veliko zavarovancev z dopolnilnim 
zdravstvenim zavarovanjem, poskrbimo za zdravstveno zavarovanje z 
asistenco v tujini, z veseljem pa se posvetimo vsakemu posamezniku gle-
de na njegove želje in potrebe tudi ob sklenitvi življenjskega zavarova-
nja.« Barbara Balantič 

V Adriaticu Slovenici smo prepričani, da moramo biti v nenehnem 
stiku z zavarovanci, če hočemo ugoditi njihovim željam in potrebam, 
zato imamo sodelavce zavarovalne zastopnike in sklepalna mesta s 
pooblaščenimi agencijami in pisarnami na območju celotne Gorenjske. 
Zavarovalna zastopnica Barbara Balantič vam bo z veseljem svetovala 
in si vzela čas za kratek klepet, če jo boste poklicali in se dogovorili za 
srečanje. 

Zavarovalnica Adriatic Slovenica s široko ponudbo  
zavarovanj tudi pri vas doma
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