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Aktualno

Dosedanji predsednik KS Kokrica Igor Hri-
bar odhaja na delo v tujino, zato je 2. aprila 
odstopil kot predsednik in član KS Kokrica, 
svet pa je na njegovo mesto imenoval Milana 
Klemenčiča, ki se bo skupaj z drugimi člani 
sveta KS še naprej prizadeval za realizacijo 
postavljenih ciljev. »Ob koncu mandata, ki se 
je sicer končal prej, kot sem predvideval, bi se 
želel zahvaliti prav vsem, ki so v dobrih šestih 
letih, v katerih sem se imel čast in zadovoljstvo 
ubadati s krajevno skupnostjo, podpirali delo 
KS, sodelovali v njenih aktivnostih in prispe-
vali k temu, da se lahko s ponosom ozremo na 
opravljeno delo. Še posebej gre zahvala vsem 
društvom, ki se trudijo  za izredno pestro društ-
veno dejavnost, in članom sveta KS, ki so v 
vsem tem času prostovoljno ter z velikim ža-
rom in veseljem sodelovali pri naših aktivno-
stih. Vsem skupaj pa želim še veliko uspehov v 
prihodnje,« je ob slovesu povedal Hribar, nato 
pa za Vaščana še zadnjič predstavil načrtovane 
projekte.

Kljub zaostreni finančni situaciji v Mestni 
občini Kranj (MOK) je namreč svetu KS Ko-
krica tudi letos uspelo pridobiti več projektov, 
predvsem na področju cest in urejanja objektov 
skupne rabe. Tako bo letos izvedeno asfaltira-
nje Štefetove ulice in makadamskega odseka 
Mlaške ceste. V domu KS bo zgrajen priklju-
ček za kanalizacijo, izvedena bodo tudi nujna 
investicijska dela. Na pokopališču bodo začeli 
obnavljati poslovilne vežice in odkupili del 
zemljišča v zasebni lasti. Vrednost večjih del 
bo tako znašala dobrih sto tisoč evrov, kar je 
celo več, kot je bilo za investicije v KS Kokrica 
namenjeno v lanskem letu. Poleg tega bodo že 
v prihodnjem mesecu pristopili k obnovi ban-
kin in krpanju cestišč, ki so bila v letošnji zimi 
močno poškodovana.

Izvedba drugih investicij in vzdrževanj pa bo 
odvisna od tega, koliko sredstev za komunalno 
infrastrukturo bo še ostalo po zaključku izva-
janja zimske službe, ki je bilo letos rekordno.

»Skupaj z MOK pripravljamo strateška izho-
dišča razvoja KS. V njih bodo opredeljeni dol-
goročni cilji in projekti, ki se jih bomo lotevali 
v prihodnjih letih. Želimo si predvsem komu-
nalno in cestno infrastrukturo, ustrezne pogoje 
za vzgojo in izobraževanje otrok, izkoriščanje 
naravnih danosti za športno-rekreativne in 
turistične namene, moderne ter stroškovno in 
energetsko učinkovite objekte skupne rabe, 
usklajen prostorski razvoj KS, predvsem pa si 
želimo še naprej podpirati aktivno društveno 
dejavnost na vseh področjih. Zato bomo poleg 
izvedbe projekta Gorki na območju naselja 
Kokrica občini predlagali tudi pripravo pro-
jektov za izgradnjo komunalne infrastruktu-
re v drugih naseljih, celovito obnovo Mlaške 
ceste na celotnem poteku in po možnosti že v 
prihodnjem letu izgradnjo javne razsvetljave 
na območju naselja Mlaka,« je povedal Hribar. 
Že pred časom je tako KS občini predlagala 
izgradnjo nadomestnega objekta za telovadni-
co pri podružnični šoli in ureditev dodatnih 
prostorov za oddelke vrtca in šole, prav tako je 
na občinski mizi že predlog izgradnje športno-
-rekreativnega centra na območju Bobovških 
jezerc. Letos pa načrtujejo dokončanje izgrad-
nje in označitve kolesarskih poti na območju 
KS. Celovita obnova dvorane kulturnega doma 
na Kokrici s tehnično opremo za izvajanje 
kulturne in prireditvene dejavnosti, priprava 
dokumentacije in projekta za vzpostavitev 
medgeneracijskega centra ter celovita obno-

va pokopališča bodo vsekakor predstavljali 
osred nje projekte na območju KS Kokrica.

»Glede na spremenjene prometne tokove, ki 
bodo posledica predvidene izgradnje novih sta-
novanjskih objektov na območju Ceste na Belo, 
bomo MOK predlagali tudi spremembo pro-
metne ureditve na območju naselja Bobovek, 
predvsem z razširitvijo dela ceste Mlaka–Bo-
bovek–Brdo, obnovo občinske ceste Kokrica–
Bela, ureditvijo krožišč na Bobovku in Brdu 
ter izgradnjo pločnika od Brda do Kokrice in 
Kokrice do Bobovka. S tem bi zagotovili izbolj-
šano prometno varnost na območju Bobovek 
in razbremenili naselji Mlaka in Kokrica ter 
zmanjšali gostoto prometa na njunih obmo-
čjih,« pravi Hribar. 

Glede na predvideno izgradnjo kanalizacije 
v naselju Kokrica bodo v drugi polovici leta 
poskušali vzpostaviti tudi gradbene odbore za 
posamezna območja naselja in na ta način iz-
boljšati komunikacijo med izvajalci in krajani, 
saj bo poseg dolgotrajen in za krajane moteč, 
gradbeni odbori pa bodo tisti, ki bodo skrbeli 
za čim bolj učinkovito izvedbo projekta s čim 
manj motnjami za krajane. Zato svet KS že 
sedaj poziva in prosi krajane za predloge čla-
nov gradbenih odborov, saj bo le tako možno 
zagotoviti pravočasno in učinkovito izvedbo 
projektov.

Letos bo KS skupaj z drugimi društvi organi-
zirala tudi dve novi prireditvi, o katerih bodo 
lahko več prebrali na drugih straneh vaščana. 
»Na Kokrici začenjamo z bolšjim sejmom. Ta 
ideja je že dolgo časa v obravnavi, letos pa smo 
se odločili, da bolšji sejem organiziramo v pro-
storih kulturnega doma. Preteklo soboto je bil 
izveden prvi sejem, glede na velik interes raz-
stavljavcev in kupcev pa bomo s TD Kokrica in 
DU Kokrica njegovo izvedbo ponovili najmanj 
enkrat na tri mesece,« je pojasnil Hribar.

Prvega maja pa bo pred trgovino Mercator 
od 12. ure naprej potekalo prvo prvomajsko 
srečanje na Kokrici, na katerem se bosta pred-
stavila kranjska pihalna godba, ki bo na Ko-
krici zaključila svojo prvomajsko budnico, in 
ansambel Gregorji, zato že sedaj vabljeni vsi 
krajani, da preživijo urico ali dve v dobri druž-
bi in pogostitvi, ki jo bosta organizirala TD in 
PGD Kokrica. 

Simon Šubic

Pridobili več občinskih projektov
Kljub zaostreni finančni situaciji v Mestni občini Kranj (MOK) je namreč svetu KS Kokrica tudi letos uspelo 

pridobiti več projektov, predvsem na področju cest in urejanja objektov skupne rabe.

Igor Hribar Milan Klemenčič

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 ca: Suzana P. Kovačič
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 1, je pri lo ga 29. šte vil ke Go renj ske ga  
gla sa, ki je iz šla 12. aprila 2013. 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: Prvi bolšji sejem na Kokrici
Foto: Tina Dokl
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Ljudje in dogodki

Društvo upokojencev (DU) Kokrica je v sodelovanju s Krajevno 
skup nostjo Kokrica in Turističnim društvom Kokrica organiziralo 1. 
Bolšji sejem v tamkajšnji dvorani Doma krajanov. Odziv je bil že prvič 
nad pričakovanji, je bil zadovoljen predsednik DU Kokrica Jože Kern. 
Za eno mizo so razstavljavci odšteli pet evrov, za videti in kupiti pa je 
bilo marsikaj. »Naprodaj imam bolj eksperimentalni del za žganjeku-
ho, za destilacijo eteričnih olj; za komplet sem nastavil ceno sto evrov, 
bomo videli, kakšno bo zanimanje,« je povedal Matic Celar, sicer mladi 
raziskovalec na Inštitutu Jožefa Stefana v Ljubljani in študent Pedago-
ške akademije, ki ima tudi doma manjši raziskovalni laboratorij. Matic 
je prodajal še merilni del s termometri, pa hladilnik za shranjevanje 
vzorcev in tudi DVD predvajalnik, manjši trampolin za petintrideset 
evrov … Poleg njega je imela svojo mizo Anica Snedic; od copatkov 
za dojenčke, ki jih je spletla sama, do velikega rabljenega ribežna za 
zelje, za katerega je bila prva cena petindvajset evrov. Marija Miklav-
čič je prinesla gramofonski plošči Ansambla Kmetec Srečno novo leto 
in Ansambla Fantje treh dolin Za našo vas, pa stare litrske steklenice 
za vino po tri evre … »Raje jih oddam, kot da mi ležijo v garaži,« je 
povedala Miklavčičeva.

Iz Preddvora se je pripeljal Milenko Kljajič, naprodaj je imel veliko 
starinskih predmetov, pozornost pa je vzbudila registrska tablica za 
kolo. »Po letu 1945 so bile te tablice moderne, država je pa rabila denar,« 
je povedal Kljajič, ki je za ta dragocen spominek nastavil ceno petdeset 
evrov. »Če boste pogledali na spletne strani, ti primerki stanejo od pet-

deset do sedemdeset evrov,« je pojasnil. Naprodaj je bila tudi obhajilna 
obleka, pa kompleti znamk za nekaj evrov, značke za zbiratelje, slike, 
starinski pribor za britje z ogledalcem, sklede naših babic, stari mlinč-
ki, oblačila … »Bolšji sejem naj bi organizirali na kvartale, če pa se bo 
izkazala želja in potreba, morda tudi vsako prvo soboto v mesecu,« je 
še dejal Jože Kern.

Suzana P. Kovačič, foto: Tina Dokl

Zgodbe iz prvega bolšjaka
Bolšji sejem na Kokrici je pritegnil tako razstavljavce kot obiskovalce.

Kulturni dom na Kokrici je minuli petek, 5. 
aprila, gostil dobrodelni koncert, ki ga je za dru-
žino v stiski z Mlake organizirala Romana Hoz-
jan ob pomoči Darje Marko. V želji pomagati 
brezposelni mamici z dvema osnovnošolskima 
otrokoma je nastopila pisana druščina nastopa-
jočih. V dobrih dveh urah so se na odru zvrstili 
Joc bend, Fantje z vasi, Veseli Gorenjci, ansam-
bel Svetlin, trebušne plesalke orientalske plesne 
skupine Ininadance in tamburaški orkester Fol-
klornega društva Kranj. Obiskovalcem so pri-
čarali prijeten večer, v katerem so se prepletali 
raznovrstna glasba, ples in humorni vložki, za 
katere je med posameznimi nastopi poskrbel 
povezovalec Boštjan Meglič – Peška. S prispev-
ki obiskovalcev in sponzorjev so za družino v 
stiski zbrali 1560 evrov.

Čeprav dvorana ni bila povsem polna, je 
bila Hozjanova z odzivom obiskovalcev in 
njihovo darežljivostjo zadovoljna: »Vsem, ki 

so darovali prispevke in pomagali pri izvedbi 
koncerta, sem zelo hvaležna. Družini z Mla-
ke, ki je pred kratkim ostala brez očeta, smo 
skupaj dokazali, da v stiski niso ostali sami. 
Z zbranimi prispevki bodo lahko poravnali 
trenutne obveznosti. Edini dohodek družine so 
otroški dokladi, mamica je brezposelna, upa, 
da bo čimprej našla službo, da bo lahko sama 
preživljala družino. Upam, da smo ji s koncer-
tom povrnili tudi samozavest.« Hozjanova je 
še poudarila, da so se vsi nastopajoči odrekli 
honorarju. Dobrodelni projekt so podprli tudi 

številni sponzorji:  Slikopleskarstvo Penzel, s. 
p., Gostilna Brunarica Štern, Frizerstvo Neža, 
Avtoservis Herman Nunar, s. p., Cvetličarna 
Cvet, Epigram, Mesarija in delikatesa Matjaž 
Struževo, Mercator Kokrica, Okrepčevalnica 
Selak Preddvor, Pekarna Mlaka, Čistilnica 
Šengar in mnogi posamezniki. »Zahvala gre 
tudi Branetu Tičarju, ki je poskrbel za ozvoče-
nje, in članicam Turističnega društva Kokrica, 
ki so okrasile dvorano in pomagale v zaodrju,« 
je še dejala Hozjanova.

Ana Šubic, foto: Tina Dokl

Koncert za družino v stiski
Pred tednom dni je bil v Kulturnem domu na Kokrici dobrodelni koncert za družino v stiski z Mlake.

Na dobrodelnem koncertu je nastopil tudi Joc bend iz Poljanske doline.

Ob izvedbi dobrodelnega koncerta dne 5. 
aprila 2013 v Kulturnem domu na Kokrici 
se iskreno zahvaljujem vsem organizator-
jem, izvajalcem, sponzorjem, darovalcem 
in drugim organizacijam za nesebično 
pomoč meni in mojima šoloobveznima 
otrokoma.

Marija Košnjek

ZAHVALA
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Ljudje in dogodki

Kljub slabemu vremenu na velikonočno ne-
deljo smo upali na malo lepše vreme, ki je bilo 
sicer napovedano, a je začelo zjutraj snežiti kot 
za stavo. Vendar mi se ne damo in smo ob sedmi 
uri že začeli s pripravami prostora in tekmova-
lišč. Ob devetih so prvi tekmovalci že preiz-
kusili svoje spretnosti na vseh naših igrah, ki 
so: sekanje pirhov (odrasli, otroci in ekipno), 
zbijanje pirhov s krivo palico, valicanje po pe-
rivniku in grabljah, nošenje jerbasa in seveda 
risanje na pirhe za otroke. Kot vsako leto so 
nam Mercator Kokrica ter njihovi poslovni 

partnerji pripravili čudovite nagrade in se jim 
seveda še enkrat lepo zahvaljujem. Posebej se 
moram zahvaliti tudi poslovodkinji Nuši Hor-
vat in njenim sodelavkam, ki nagrade zavijejo 
in nam vsako leto pomagajo pri izvedbi tega 
tekmovanja.

Ko se je sneženje počasi umirilo, so začeli 
prihajati tudi obiskovalci in se je prostor pred 
trgovino počasi napolnil, igre pa so privabljale 
vse več tekmovalcev in se proti poldnevu pre-
vesile v ogorčen boj za bogate nagrade.

Omeniti moram, da so nam letos namenili kar 
nekaj časa tudi mediji, saj so iz Sveta na Kanalu 
A že v torek posneli in v soboto predvajali re-
portažo o tem, snemali pa so tudi v ponedeljek 
in naše tekmovanje predstavili v njihovi osred-
nji oddaji Svet na kanalu A ob 18 uri. Prišli pa so 

tudi iz RTV Slovenija, Planet TV in Slovenskih 
novic, ki so nas potem prikazali na svojih stra-
neh in v informativnih oddajah. Na ta način se 
ime Kokrica in dogodki, ki so povezani z njo, 
širijo daleč naokrog po Sloveniji in morda tudi 
čez mejo, saj vsako leto opazimo kar nekaj tuj-
cev, ki se ustavijo na prireditvi pred trgovino.

Ob 12. uri se je prvenstvo uspešno končalo, 
mi pa smo bili z mislimi že na 20. Odprtem 
prvenstvu v sekanju pirhov naslednje leto na 
velikonočni ponedeljek, na katerega ste seveda 
vsi že sedaj prav lepo vabljeni.

Vse rezultate in foto utrinke iz letošnje prire-
ditve pa si lahko tudi ogledate na naši spletni 
strani TD Kokrica (http://www.turisticnodru-
stvo-kokrica.si/prireditve.htm).

Miran Šifrer

Pirhe sekali kljub snegu
Na hladen in rahlo zasnežen velikonočni ponedeljek, 1. aprila, je pred trgovino Mercator na Kokrici potekalo 
že 19. Odprto prvenstvo v sekanju pirhov, ki ga že vsa leta doslej pripravljata Turistično društvo in Mercator 

Kokrica ob pomoči članov PGD Kokrica.

Tako kot smo zapisali v programu dela Turi-
stičnega društva Kokrica, smo tudi lani preko 
celega leta skrbno bedeli nad stanjem urejenosti 
hiš in vrtov naših krajanov. Z veseljem lahko 
rečemo, da je stanje resnično vsako leto boljše. 
Tudi tokratna odločitev, komu podeliti prizna-
nje, ni bila lahka. Posebej nas veseli ugotovitev, 
da vsi, ki so v preteklosti že dobili priznanje, 
skrbijo za urejenost tudi naprej.

Preteklo leto 2012 ni bilo naklonjeno ljubite-
ljem rož. Občasno nenormalno visoka vročina 
je opravila svoje, rože in vrtovi so zahtevali še 
posebno skrb. Mnogim je to uspelo in vsem 
gre priznanje za trud in skrb. Žal tudi strošek 

za nakup sadik cvetja in vsega ostalega marsi-
komu predstavlja veliko težavo.

Komisija za ocenjevanje urejenosti hiš in vr-
tov bo svoje delo v skladu s programom dela 
Turističnega društva Kokrica nadaljevala tudi 
v prihodnje, zelo bomo pa veseli vsake vaše pri-
pombe ali predlogov za izboljšanje našega dela. 

Dobitniki priznanj za lepo urejeno hišo prej-
mejo tudi nagrado v obliki darilnega bona. Na-
grade poleg TD Kokrica prispevajo še Vrtnarija 
URŠA, Ilovka 9, Cvetličarna CVET, Cesta na 
Rupo 18 in Trgovina Sončnica, Cesta na Brdo 
47. Sponzorjem se iskreno zahvaljujemo.

Predsednik komisije Vinko Potočnik

Ocenjevanje urejenosti hiš in vrtov
Tudi tokratna odločitev, komu podeliti priznanje, ni bila lahka. 

Posebej nas veseli, da vsi, ki so v preteklosti že dobili priznanje, skrbijo 
za urejenost tudi naprej.

Priznanje za lepo urejeno hišo z vrtom v 
letu 2012 prejmejo:
• Zonik STRNIŠA, Na griču 39
• Ljudmila in Klavdija POGAČAR, 
 Bobovek 27
• Metka VOGRIN, Ilovka 2
• Marinka in Stane RODE, 
 Cesta na Belo 27
• Nataša ŠIMENKO KRKOČ, 
 Golniška cesta 40
• Damjana in Matija DOVJAK, 
 Cesta na Brdo 4
• Tina PENČEK, Cesta na Belo 25 a
• Suzana STRNIŠA, Dolžanova pot 4

Priznanje za najlepši balkon prejme:
• Bogomira MAREN, 
 Oretnekova pot 8

Prejemniki priznanj TD 
Kokrica za leto 2012

Krajevna skupnost Kokrica s svojimi 
organizacijami in društvi v počastitev 
praznovanja praznika dela prireja prvo-
majsko srečanje krajanov Kokrice ter 
občanov. Prireditev bo v sredo, 1. maja 
2013, na prireditvenem prostoru pred Su-
permarketom Mercator na Kokrici z za-
četkom ob 12. uri.

Program srečanja:
ob 12. uri: 
nastop Pihalnega orkestra Kranj
ob 13. do 17. ure: 
druženje z ansamblom Gregorji
Domača društva in organizacije bodo 

poskrbeli za prijetno druženje, pa tudi 
hrane in pijače ne bo manjkalo. Seboj pri-
nesite le dobro voljo.

V primeru slabega vremena prireditev 
odpade.  

Prvomajsko srečanje  
na Kokrici



1. Ločevanje odpadkov je obvezno za vse povzročitelje odpadkov.

2. V zabojnik za mešane komunalne odpadke sodijo samo odpadki, ki se ne predelajo  
(kosti, manjše količine surovega mesa, onesnažena embalaža, palčke za ušesa, higienski vložki in 
robčki, plenice, celofan, cigaretni ogorki, fotografije, flomastri, svinčniki, glavniki, zobne ščetke, igrače, 
kasete, kristal, lepilni trakovi, lončena, gli nena in keramična posoda …).
Vanj ne odlagamo odpadne embalaže, bioloških odpadkov in ne nevarnih odpadkov.

3. V zabojnik za biološke odpadke sodijo kuhinjski odpadki (zelenjavni odpadki, olupki in ostanki 
sadja, ostanki hrane, čajne in kavne usedline, jajčne lupine, pokvarjeni prehrambni izdelki – brez 
embalaže), vrtni odpadki (lesni ostanki in žagovina neobdelanega lesa, zemlja iz loncev, rože, plevel, 
tanke veje, listje, trava, ostanki rož) ter papirnati robčki in brisačke. V zabojnik ne odlagamo kosti, 
manjših kosov surovega mesa, pepela, olj in drugih tekočin, poginulih živali, kož, iztrebkov malih živali, 
odpadne embalaže, nevarnih odpadkov, bioloških odpadkov z embalažo in drugih mešanih odpadkov.

4. Bioloških odpadkov ne odlagamo v navadnih plastičnih vrečkah, uporabiti moramo biorazgrad ljive papirnate vrečke ali vrečke iz 
posebne folije. Kuhinjski in vrtni odpadki sodijo izključno v kompostnik ali zabojnik za biološke odpadke.

5. V zabojnik za odpadno embalažo sodi kovinska embalaža (pločevinke od pijač, konzerve 
prehrambnih izdelkov, kovinski pokrovi kozarcev, zamaški ...), plastična embalaža (plastenke od 
pijač in živil, embalaža od praškov, mehčalcev, kozmetike, plastični kozarčki in lončki, vrečke, folije 
...), papirna embalaža (manjše kartonske škatle živil in podobno) in sestavljena embalaža (tetra-
pak - embalaža od mleka, sokov ...). V zabojnik za odpadno embalažo ne sodijo steklo, steklena 
embalaža in časopisni papir. Te odpadke odložimo na najbližjem ekološkem otoku. Prav tako v 
zabojnik za odpadno embalažo ne sodijo embalaže nevarnih snovi ali njihovi ostanki (motorna olja 
in druge vrste mineralnih olj, pesticidi, barve, laki, redčila …).

6. Embalaža mora biti izpraznjena in stisnjena. 

7. Nevarne odpadke, kot so zdravila, čistila, laki, barve, odpadno jedilno in motorno olje, akumulatorji, baterije, lepila, spreji, oz. ostale 
izdelke, ki vsebujejo nevarne snovi, zbiramo ločeno. Oddamo jih v zbirnem centru ali v času akcije zbiranja nevarnih odpadkov. 

8. Dodatno lahko vse vrste odpadkov odpeljemo v zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov, namenjen dodatnemu ločevanju odpad-
kov in večjim količinam odpadkov. Vsako gospodinjstvo lahko enkrat na mesec brezplačno odda do 1 m3 odpadkov ter kosovne odpadke. 

9. Občani Mestne občine Kranj odvoz kosovnih odpadkov naročite z dopisnico Komunale Kranj.

10. Ko prenavljamo stanovanje, hišo ali imamo naenkrat večje količine odpadkov, pri Komunali Kranj najamemo večji zabojnik za 
dan ali več. Izbiramo lahko med zabojniki za 5, 10, 12, 15 ali celo več kubičnih metrov odpadnega materiala.

11. Odlaganje odpadkov poleg zabojnikov je kaznivo. Če imamo občasno več odpadkov, 
kupimo na sedežu Komunale Kranj vrečko za mešane komunalne odpadke oz. vrečko za 
odpadno embalažo, označeno z logotipom Komunale Kranj. Odločimo se lahko tudi za 
zamenjavo obstoječega zabojnika z večjim.

Več informacij na spletni strani www.krlocuj.me.

11 osnovnih pravil odgovornega  
ravnanja z odpadki

Čisto je lepo.
KOMUNALA KRANJ d.o.o., ULICA MIRKA VADNOVA 1, 4000 KRANJ
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Razno

Čisto, zdravo in urejeno okolje, čiste vode in zrak 
so bogastvo, ki nam ga je poklonila narava, mi pa 
ga iz leta v leto vedno bolj uničujemo. Skrajni čas 
bi bil, da se streznimo in ohranimo to bogastvo. 
Prizadevati si moramo, da tako zdravo in čisto 
okolje ohranimo in ga pustimo našim zanamcem.

Zgornje ugotovitve so narekovale svetu KS 
Kokrica, da tudi letos organiziramo čiščenje 
okolja, v katerem prebivamo. Letošnja očišče-
valna akcija je bila izvedena 23. marca. Začetek 
tedna z močnim sneženjem ni obetal, da bo akci-
ja izvedena. Sledili so boljši, tudi sončni dnevi. 
Oblačno sobotno jutro je kljub slabi napovedi 
pred osnovno šolo privabil številne udeležence. 
Zbrali so se predstavniki turističnega društva, 
društva upokojencev, kulturno-umetniškega 
društva, krajevne organizacije za ohranjevanje 
vrednot NOB, civilne iniciative za ohranjeva-
nja Udinboršta, športnega druš tva, ŠD Zdravo 
gibanje, gasilskega društva, sveta KS in gleda-
liških društev Gardelin in Toj to. Akciji so se 
priključili tudi učenci in učitelji šole ter posa-
mezni krajani. S svojo prisotnostjo so pokazali 
svojo pravilno vzgojno naravnanost, da jim 
odnos do okolja in življenjskega prostora ni tuj.

Skupaj z osnovno šolo se je zbralo okoli tri-
sto udeležencev. Podeljene so jim bile rokavice 
in vrečke. Razdeljeni so bili na večje skupi-
ne. Prva skupina se je napotila proti Čukovi 
jami, druga skupina mimo gostilne Laknerja 
proti Udinborštu in rolkarski progi ter Mlaki, 
tretja v naselje Bobovek in proti protokolarne-
mu objektu Brdo, četrta v zaselke Srakovelj in 
Tatinca in peta mimo brunarice “Štern” proti 

Ilovki. Otroci z učiteljicami so poskrbeli za 
okolico šole. Menimo, da so bili v akcijo za-
jeti skoraj vsi večji zaselki v naši krajevni sku-
pnosti. Vsi udeleženci so pridno polnili vreče. 
Smeti ni bilo malo. Glede na lansko akcijo jih 
je bilo nekoliko manj, kar pomeni, da se krajani 
počasi ozaveščajo, kako pomembno je zdravo 
in čisto okolje.

Po nekajurnem potenju in sklanjanju za smet-
mi so se veselih in nasmejanih obrazov vrnili 

nazaj pred osnovno šolo, kjer sta jim OŠ Kokri-
ca in KS Kokrica pripravili prijetno druženje z 
okrepčilom. Vsi so bili mnenja, da omenjena 
akcija ni zadnja, da se prihodnje leto vidimo v 
še večjem številu. 

Krajanom sporočamo, da očiščevalna akcija 
s tem dnem ni zaključena, pač pa poteka skozi 
vse leto po temeljnem načelu, da naj vsak naj-
prej ureja bivalno okolje pred svojim pragom.

Brane Roblek

Letos je bilo manj smeti
Letošnja očiščevalna akcija je potekala 23. marca. Skupaj z učenci iz osnovne šole  

se je zbralo okoli tristo udeležencev.

Letos je bilo smeti nekoliko manj, kar pomeni, da se krajani počasi ozaveščajo, kako pomembno je zdravo in 
čisto okolje. 

V Krajevnem odboru Rdečega križa Kokrica (KORK) se že dve leti 
srečujemo s težavami, da nekaj družin v KS Kokrica nima sredstev 
za preživljanje in bi bili brez naše pomoči že zdavnaj brez elektrike, 
dodatnega zdravstvenega zavarovanja, otroci ne bi mogli iti v šolo, ker 
nimajo denarja za vozovnico, ali celo brez hrane. V KORK po svojih 
najboljših močeh poskušamo takim družinam pomagati, žal pa smo 
pri temu zelo omejeni, saj to lahko naredimo edino s članarino, ki jo 
poberemo in se iz nje na leto nateče približno 4000 evrov. Seveda se 
je pa situacija odrazila tudi pri plačevanju članarine, saj nekateri tudi 
tega ne zmorejo več, kar pa posledično pomeni, da je tako zbranih tudi 
manj sredstev, da bi lahko pomagali tistim najbolj ogroženim in da bi 
lahko izpeljali dve krvodajalski akciji na leto.

Poverjenice in poverjeniki KORK tako delamo popolnoma zastonj, 
še več, celo stroške, ki pri tem delu nastajajo, pokrivamo sami, samo 
da bi čim več sredstev lahko namenili tistim, ki nimajo ničesar in 
imajo včasih težavo kupiti kilogram kruha. Vsem dejansko pomo-
či potrebnim, ki so v taki krizi, lahko pomagamo samo občasno in 
zato iščemo tudi druge rešitve, kako omiliti take situacije. Tako se 
povezujemo tudi z Območnim združenjem rdečega križa Kranj in tam 

zagotavljamo nekaj prehrambenih paketov, ki jih pa žal ni dovolj za 
vse, ki so pomoči potrebni.

Tudi zaradi tega smo se odločili, da bomo v sodelovanju s Krajev-
no organizacijo borcev za vrednote NOB in Društvom upokojencev 
Kokrica skupaj organizirali predavanje 18. aprila ob 18. uri v Kultur-
nem domu na temo osamosvojitveni procesi in vojna za Slovenijo. Na 
prireditvi bomo pobirali simbolično članarino 3 evre. Ves izkupiček 
pa bomo namenili za nakup prehrambenih izdelkov. Zato vabimo vse 
krajane Kokrice in druge, da se predavanja udeležijo in tudi na tak 
način nekomu polepšajo kakšen dan, ko se mu ne bo pojavil strah, 
da mu bo konec meseca zmanjkalo za kruh, če bo danes otroku kupil 
nekaj, kar si je močno zaželel.

KORK prosi vse, ki bi na kakršen koli način želeli pomagati tem 
našim sovaščanom, ki so se znašli v nezavidljivi situaciji, da se javijo 
poverjenicam ali poverjenikom Rdečega križa ali na tel. 040/334 351. 
Veseli bomo vsake pomoči, še bolj pa tisti, ki bodo to pomoč prejeli. 
Stopimo skupaj in pomagajmo našim sovaščanom, saj nikoli ne vemo, 
kdaj bomo tudi mi v težavah.

Predsednik KO RK Kokrica Milan Klemenčič

Tudi nekateri naši krajani so lačni
Ekonomska kriza, kriza vsesplošnih ljudskih vrednot, lakomnost nekaterih posameznikov,  

ki so si z raznimi malverzacijami neupravičeno prisvojili do pred nekaj leti družbeno premoženje  
in podjetja uničili, se žal odražajo tudi pri naših sovaščanih.
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Upokojenci

Lansko leto smo v Društvu upokojencev Ko-
krica zaključili z občnim zborom. Na njem smo 
poročali, kaj smo naredili v preteklem letu in 
sprejeli plan delovanja za leto 2013.

V tem letu je društvo sprejelo velik zalogaj 
dela. Nekaj smo že postorili, veliko pa nas še 

čaka. Udeležili smo že treh pohodov, vsako 
sredo kegljamo na kegljišču KK Triglav. Orga-
nizirali smo pustovanje, ki je po mnenju udele-
ženih lepo uspelo. Z drugimi organizacijami v 
krajevni skupnosti smo se udeležili tudi očišče-
valne akcije. Obiskali smo šest naših članov, 

ki so praznovali 80 let, štiri člane, stare 90 let, 
in članico, ki je praznovala 101 leto. V mesecu 
aprilu smo organizator tekmovanja upokojen-
cev v metanju pikada, ki vključuje celotno go-
renjsko regijo. Udeležilo se ga bo 16 društev z 
29 ekipami. Čaka nas tudi Bolšji sejem, ki ga 
bomo skupaj s Turističnim društvom organizi-
rali v prostorih Kulturnega doma na Kokrici.

V letošnjem letu načrtujemo veliko družab-
nih srečanj. Posebno bogati bodo izleti in poho-
di. Prvi izlet se že pripravlja v mesecu aprilu in 
sicer v Benečijo. Pohodi niso zahtevni. Bistvo 
našega pohodništva je medsebojno druženje, 
zato vas vabim k še večji udeležbi. Tudi športna 
dejavnost in rekreacija članstva nam ni tuja. Po-
leti bomo kolesarili, rekreirali v nordijski hoji, 
telovadili ter se srečevali tudi na drugih obli-
kah rekreiranja. Kot vidite, je naše društvo zelo 
aktivno, zato nam ni žal prostega časa za naše 
dejavnosti. Vabim vse člane, da se udeležite ra-
znih srečanj in druženj ter se poveselite z nami. 
Vabim tudi nove člane, da se nam pridružite. 
Obljubljamo, da vam ne bo žal.

Zima je bila dolga, zato izkoristimo poletje, 
ki nikoli ni predolgo. 

Predsednik DU Kokrica Jože Kern

Z elanom v leto 2013
Letos načrtujemo veliko družabnih srečanj. Posebno bogati bodo izleti in pohodi.  

Prvi izlet se že pripravlja v mesecu aprilu in sicer v Benečijo.

Pohod na Vršič

AVTOSERVIS HERMAN NUNAR s.p.
Na Griču 1, 4000 Kranj

GSM: 041/712 314, e-pošta: hnunar@siol.net

PRODAJA IN VGRADNJA DELOV DOBAVITELJEV ZA PRVO VGRADNJO 
TER ORIGINALNIH NADOMESTNIH DELOV!

  servisiranje in popravila 
 japonskih in drugih osebnih vozil

  menjava in centriranje 
 pnevmatik

  polnjenje klimatskih naprav
  diagnostika avtoelektronike

PRIMOŽ BREZAR, s.p.
TEL.: (04) 20 45 578
GSM:  (041) 697 467 

(041) 656 181

Mlaška c. 75
4000 Kranj

Pri nas vam nudimo vse potrebno  
za delo na  vrtu (semena, zemljo, FFS ...)  

ter pestro izbiro hrane  
in pribora za vaše hišne ljubljenčke 

Milojka Kopač s.p.
Kokrica, C. na Brdo 47, KRANJ

VINSKA KLET
TOČIMO DOMAČE VIPAVSKO VINO

PRODAJA PLINA

Vsak petek od 8. do 14. ure  
vam dipl. ing. agronomije svetuje glede  

rabe sredstev za varstvo rastlin.

Tel.: 04/204 72 70,  
e-pošta: soncnica@siol.net
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No, da se predstavim. Kar boste o meni prebrali, bo to, da sem 
Kaja Zalokar, študentka Visoke šole za dizajn v Ljubljani in pri-
hajam iz Kranja. V resnici je to Kokrica, poleg tega pa z mojim 
priimkom ponavadi pride: »A ti si Zalokarjeva … tam, kjer drese 
tiskajo?« in lahko samo pokimam v pritrdilni odgovor. Sicer pa sem 
študentka, ki je ujeta nekje med domači kraj in prestolnico. Moje 
življenje se vrti okoli vizualnega sveta, ki se povezuje z oblikova-
njem na različnih področjih, vendar mu družbo včasih dela tudi 
pisanje. Na rednem sporedu je že nekaj let precej vsakodnevno 
pisanje bloga. Pisanje dramskega besedila sem si vzela kot izziv 
in sem se s tem lotila nečesa, kar sem pripeljala do konca. Morda 
niti sama nisem verjela, bila sem polna dvomov in ob rezultatu sem 
bila kar malenkost šokirana. Nekako sem najbolj presenečena nad 
zelo pozitivnim odzivom na moje pisanje. Nikakor si nisem pred-
stavljala kaj takšnega, sploh pa ne, da bom uspela v prvem poskusu.

Nekje med pisanjem sem se pozabavala z vprašanjem: »Kaj pa, 
če bi dinozavra res videla na odru?«, vendar sem se sama sebi samo 
nasmehnila in se spustila v nadaljnje pisanje. Kdo bi si takrat mi-
slil, da bo prišel ravno ta trenutek. Že v samem štartu sem bila 
navdušena, da bodo igrali Tojtojevci, saj bi prišla gledati, karkoli 

bi že bilo. Ampak po razpletu vseh dogodkov, vesolju in ocenah 
žirije bo sedaj to kar moj Dinozaver. Kaja Zalokar

Zmagovalka o natečaju
Pisanje dramskega besedila sem si vzela kot izziv in sem se s tem lotila nečesa, kar sem pripeljala  

do konca. Bila sem polna dvomov in ob rezultatu sem bila kar malenkost šokirana.

Kaja Zalokar

Klub študentov Kranj vsako leto prireja 
literarne natečaje. Letos so iskali najboljše 
dramsko besedilo in mladi talent odkrili v 
mladenki iz našega konca. Nagrajenka Kaja 
Zalokar je tričlansko žirijo prepričala z za-
bavno enodejanko Dinozaver. Njeno delo je 

za zdaj zaključeno. Zdaj samo še čaka, ka-
kšno uprizoritev na oder postavi Gledališko 
društvo Toj to!

S Kajo sediva pri kavi. Letošnja zmagoval-
ka natečaja za najboljše dramsko besedilo in 
režiserka, ki ji je zaupana njegova uprizoritev. 

Debatirava o vsem mogočem in nemogočem in 
prideva do sklepa, da so vesoljne silnice usmer-
jale naša dejanja in nam naposled sugerirale 
Dinozavra. Tojtojevci smo že pred začetkom 
razpisa sprejeli izziv, da uprizorimo katero koli 
zmagovalno besedilo, ki ga bo prinesel natečaj. 
In kdo bi slutil, da bo avtorica prihajala ravno iz 
domačega konca? Zagotovo pa je pri vsem sku-
paj še bolj odbito dejstvo, da smo v društvu že 
dlje časa razmišljali točno o tej živali! V zasedbi 
imamo namreč igralca, ki zna posnemati vse, 
kar leze in kar gre, še poseben specialist pa je za 
dinozavre. Zato smo že hudo resno razmišljali, 
da bi nekoč prav kmalu skupaj napisali kakšno 
zgodbo o zverinjaku in dinozavru ali kaj podob-
no zvenečega. Na, pa nam je sekira padla v med!

Zdaj se pod velikim pritiskom odgovornosti 
do avtorice že pripravljamo na premiero. Zape-
ljal nas je za realno dimenzijo nenavaden prota-
gonist, utelešen v dinozavru, ki to je, čeprav ni, 
ali pa vendarle je, pa tega ne more videti. Kot 
tudi sam ne more videti čara bežnih trenutkov 
in se predati bogatim čutnim zaznavam okoli 
sebe. Priznajmo, vsak nekdo je bil kdaj tam. Za 
preboj otopelih zaznav samo urgentno potre-
bujemo pomoč treh, z rutino neobremenjenih 
postav, ki nas bodo skozi šaljiv in na mestu pro-
vokativen razgovor pripeljali do novega uvida 
vsakdana. Resničnost ali pa zgolj barvite sanje 
bodo svojo oprijemljivo obliko, podkrepljeno z 
vizualnimi efekti in animacijo, dobile v stolpu 
Škrlovec v nedeljo, 12. maja, ob 20. uri. V pred-
stavi bodo nastopili Žiga Mrak, Katja Sreš, Pri-
mož Držanič in David Gjuran. Lepo vabljeni.

Tadeja Tomšič / Foto: Tjaša Jenko

Dinozaver? Toj to!
Klub študentov Kranj vsako leto prireja literarne natečaje. Letos so iskali najboljše dramsko besedilo  

in mladi talent odkrili v mladenki Kaji Zalokar s Kokrice.

Skupinska slika GD Toj to!
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Pohod

Sedemdeseta leta so bila leta razmaha splo-
šne rekreacije. Skoraj ni bilo konca tedna po-
leti, da ne bi bil organiziran tekaški, kolesar-
ski maraton ali množičen pohod. Pozimi pa so 
kraljevali maratoni v smučarskih tekih. Ude-
ležba na njih je bila nad pričakovanji. Prav ta 
»rekreacijski boom« je med nami, takratnimi 
stalnimi obiskovalci planote med Tolstim vr-
hom in Storžičem, porodil idejo o organizaciji 
množičnega pohoda na Pol jano. Ideja ni ostala 
samo v naših glavah. Leta 1977, prvo nedeljo 
v juniju, je bila tudi realizirana. Na pašnikih 
Velike Poljane se je zbralo več kot 300 udele-
žencev, predvsem krajanov Kokrice, ki jim je 
bil sprva tudi namenjen.

Pohod je iz leta v leto vse bolj preraščal kra-
jevni okvir. Tako na šestem pohodu beležimo 
največjo udeležbo do danes, okoli 3000 udele-
žencev. Prva leta organizacije pohodov so bila 
namenjena izbiri in ureditvi ustreznih poti, na-
mestitvi ličnih okrepčevalnic ob poti, ureditvi 
studenčka in ciljnega prostora. Po 10. pohodu 
pa se je izoblikovala pohodniška pot, ki velja še 
danes. Pohodniška pot ni namenjena sama sebi, 
ampak se ob njej srečate s floro in favno, zna-
čilno samo za takšne predele, z značilnostmi 
prehoda nižinskega sveta v visokogorski svet. 
Srečamo pa se tudi z nespametnim in krutim 
posegom človeške roke v naravno okolje.

Poljana je skozi dosedanje pohode postala 
priljubljena pohodniška točka krajanov Ko-
krice in občanov Kranja, saj na njej srečuješ 
veliko poznanih obrazov skozi celotno leto. 
Dokazuje, da na njeni poti ali v gorski pokra-
jini na planšarskih poljanah vsak najde nekaj 
zase, tako kot tisoči doslej.

Letošnji pohod bo prvo nedeljo v juniju – 2. 
junija 2013 s startom med 6. in 10. uro v vasi 
Trstenik.

Udeleženci bodo začeli s hojo v slikoviti 
vasici Trstenik (512 m), ki leži ob vznožju 
Storžiča, oddaljena slabih 10 km od Kranja 
v smeri ceste proti Golniku. Prvi del poti bo 
vodil ob senčni gozdni poti mimo vasi Povlje 
do senožeti. Drugi del poti pa vodi po senč-
nem gozdu vse do cilja. Ob pohodni stezi smo 
pripravili tudi dve okrepčevalnici, ki bosta 
utrujenim udeležencem naše akcije nudila 
skromno okrepčilo.

Cilj pohoda bo pastirska planina Velika Po-
ljana (1407), ki širi svoje pašnike v sedlu med 
Tolstim vrhom in Storžičem.

Planinske hoje je bilo približno za dve uri. 
Poljana je v lepem vremenu izhodiščna točka 
za eno od številnih tur, kot so: preko Tolstega 
vrha na Kriško goro, preko vrha Storžiča ali 
preko planine Javornik na Kališče. Pohod bo 
namenjen predvsem skupnemu druženju kra-

janov. Vzemite nekaj prostega časa in skupaj 
z nami, organizatorji, preživite prijetne urice 
na planšarski planini izpod Storžiča.

Vidimo se na Poljani prvo nedeljo v juniju.
Brane Roblek

Poljana – priljubljena pohodniška točka
Letošnji pohod na Poljano bo prvo nedeljo v juniju – 2. junija 2013 s startom med 6. in 10. uro v vasi Trstenik.

Trimček – maskota pohoda

Akcije veljajo za gotovino do 30. 4.,  
podrobnosti na prodajnih mestih

Pomladni trojček popustov 3 x 30%
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Salon Prevc Kranj
Dorfarje 17, Žabnica
tel.: (04) 502 19 00

e-pošta: info@prevc.si

Alples studio BTC
BTC hala 10

tel.: (01) 541 18 20
e-pošta: alples.studio@prevc.si

-30% Dnevna soba Prizma 

-30%

 Otroška soba Tempo XY 

-30%

 Spalnica Harmonija 
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a na slovensko pohištvo

 NOVO 
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Vokalna skupina Kokŕ čan
Že od novega leta smo polni energije začeli pripravljati program za naš  

tradicionalni 18. Pevski večer na Kokrici.

Po našem zadnjem članku v Vaščanu je prišlo novo leto in takrat smo 
si tudi pevci naše skupine privoščili krajši premor.

Seveda nam tudi podoknic in presenečenj ljubiteljev petja v tem času 
ni manjkalo. Marca smo se udeležili Območnega srečanja malih pev-
skih skupin, ki je potekalo v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika v 
Cerkljah. Nastopili smo s tremi slovenskimi pesmimi, med katerimi 
je bila tudi pesem bratov Avsenik. S tem smo želeli opozoriti na 60. 
obletnico začetka delovanja ansambla bratov Avsenik.

Že od novega leta pa smo polni energije začeli pripravljati program 
za naš tradicionalni 18. Pevski večer na Kokrici. Poleg pevskih priprav 
je za pripravo takega večera potrebno kar nekaj časa in dobre volje, ki 
pa je imamo pevci dovolj. Zato bo letos spet zanimiv večer.

Predstavili bomo nekaj novih pesmi in s tem tudi del našega dela v 
preteklem letu. V goste prihajajo tudi kvalitetne pevske zasedbe iz 
različnih krajev Slovenije. Spet bo z nami Moški pevski zbor Bizeljsko 
in Moški pevski zbor Štinglc iz Borovnice. Prvič na Kokrico prihajajo 
Moški oktet Dornava iz Dornave na Dravskem polju, Komorni zbor 

Limbar iz Moravč in pa naši sosedje Moški pevski zbor Maj iz Kranja.
Za kratek predah bo med nastopi poskrbela voditeljica Mihaela Ko-

lenc iz Hotemaž in pa gledališko društvo Gardelin s Kokrice. Priredi-
tev bo v soboto, 20. aprila, ob 20. uri v Kulturnem domu na Kokrici.

Vse, ki radi poslušate lepo slovensko pesem, ob tej priložnosti povabi-
mo, da se nam pridružite in z nami preživite lep večer. Klemen Naglič

V petih dneh festivala so se preds tavili mladi iz 
Prosvetnega društva Vrhovo s preds tavo Hrup za 
odrom, Mladinski oder Kranj s predstavo Nora 
Nora, naši gledališki bratci, Gledališko društvo 
Toj to! s komedijo Vaje v slogu, gledališčniki iz 
Gledališkega društva Radeče s predstavo Vaja 
zbora in kulturniki iz KUD Franc Kotar Trzin 
z grozljivko Otroka muh. Celoten festival pa je 

odprl stand up komik Klemen Bučan. Tako se 
je v enem tednu na odru v dvorani Kulturnega 
doma na Kokrici zvrstilo več kot 60 igralcev, 
vse skupaj pa si je ogledalo nekaj več kot 350 
gledalcev. Odlično zasedbo petih predstav, ki 
so jo sestavljali predvsem mladi igralski obrazi, 
so ocenjevali gledalci in strokovna žirija. Na-
grado občinstva za najboljšo igralko je prejela 

Eva Kryštufek za Noro 2 v predstavi Nora Nora, 
nagrado občinstva za najboljšega igralca je pre-
jel Ajdin Huzejerović za Torvalda 2 v predstavi 
Nora Nora, nagrado za najboljšo predstavo pa 
je dobila predstava Otroka muh (KUD France 
Kotar Trzin). Žirija je nagrado za najboljšo pred-
stavo podelila predstavi Nora Nora (Mladinski 
oder Kranj), nagrado režije za najboljšo režijo 

je prejel Žiga Martinjak (Nora Nora), nagrada 
za najboljšo igralko je bila rezervirana za Ur-
ško Ušeničnik za vlogo Nore 2 v predstavi Nora 
Nora, zadnja in nič manj pomembna nagrada pa 
je romala v roke Žiga Mraka za vlogo v predstavi 
Vaje v slogu (GD Toj to!), ki je s svojo prepričljivo 
igro očaral žirijo, ki mu je podelila titulo (oz. kar 
prstan) za najboljšega igralca na festivalu. Vsem 

nagrajencem iskreno čestitamo, zaslužili ste si! 
Kljub napornemu tednu pa za Gardelinovce to ni 
bilo vse. Takoj po končanem festivalu smo imeli 
še tri gostovanja naše zadnje komedije Andreja 
Rozmana Roze z naslovom Ana Migrena.

Zadnja uprizoritev je bila prav posebna. Saj ni 
šlo za navadno ponovitev, ampak za dobrodel-
no ponovitev. Celoten izkupiček od prodanih 
vstopnic smo namenili našim prijateljem in 
velikim podpornikom našega društva, ki jim 
je požar uničil večji del picerije. Zbrani denar 
smo namenili Piceriji Viva.

Tako, to pa je skoraj vse, kar smo v tej polovici 
sezone pripravili Gardelinovci. Mogoče se nam 
obeta še kakšno gostovanje zadnje komedije, dru-
gače pa naše igralce zadnje čase lahko videvate 
tudi na odrih Kranjskega mladinskega odra.

Naj povemo še, da je Festival, ki smo ga pripra-
vili ob peti obletnici, naletel na zelo dober odziv. 
Zato smo Gardelinovci že začeli razmiš ljati o 
tem, da bi morda postal stalen. Veseli bomo, če 
nas boste v ideji podprli in se v velikem številu 
udeležili morebitnega ponovnega festivala. Vse-
kakor pa vas do takrat čaka še kar nekaj zani-
mivih predstav. Med drugim vam v maju pripra-
vljamo tudi prav posebno gostovanje. Namreč 
na našem odru bosta nastopila mlada študenta 
Akademije za gledališče, radio, film in televizijo 
s svojim avtorskim projektom. Vsekakor ste že 
zdaj vsi prav lepo vabljeni k ogledu. Več infor-
macij o vseh dogodkih pa seveda sledi. O vseh 
dogodkih pa ste lahko pravočasno obveščeni tudi 
na naši spletni strani www.gdgardelin.si ali na 
našem facebook profilu.

Želimo vam čimprejšno pomlad in dolgo 
ter vroče poletje. In naj tudi poletje ne mine 
brez hladne pijače in dobre doze kulture.  
   Vaš Gardelin 

Pripravili pravo festivalsko vzdušje! 
Gardelinovci smo v mesecu februarju in marcu prvič pripravili Festival ob 5. obletnici GD Gardelin.  

Na festivalu je sodelovalo kar pet gostujočih predstav. 
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Naši tekmovalci so se udeleževali tekem v poletnem tekmovanju na 
tekaških rolkah in v zimski sezoni tekem v smučarskem teku za zimski 
Pokal Geoplin. Bili pa smo tudi v tujini. V društvu resda rolke upora-
bljamo predvsem kot orodje za poletne treninge – imitacijo smučarskega 
teka, pa vseeno so naši tekmovalci z netekmovalnimi rolkami dosegli 
kar nekaj dobrih rezultatov. Skupni končni rezultati pokala Geoplin rol-
ke za leto 2012 so bili skupno v kategoriji MDE 24. Tjaša Križaj, 29. 
Manca Eržen, 31. Katja Jenko, 32. Hana Jamnik Mazi. V kategoriji SDE 
12. Zala Kožuh, 14. Karin Knap. V kategoriji MDI pa 4. Gal Gros, 12. 
Anže Gros, 22. Krištof Medja in Jakob Rihtaršič. V zimskih tekmah za 
Pokal Geoplin smo se udeležili štirinajstih tekem, bili smo na tekmova-
nju za Južnokoroški pokal, obiskali otroško tekmo v italijanski Sappadi 
in seveda udeleženci Belega dne v organizaciji KS Kokrica.

Prav v teh dneh bo za nami zadnja tekma te sezone, ki je bila 6. aprila v 
izteku velikanke v Planici, tako da skupnih rezultatov še ni. Večina naših 
tekmovalcev je uvrščena v svojih kategorijah med 20, nekaj pa med 10 
najboljših v državi.

V tekmovanju za Južnokoroški pokal smo tekači ŠD Kokrica dosegli 
ekipno zmago. Gre za tri tekme, prva je bila 12. januarja v Breški vasi na 
Koroškem, druga v Črni na Koroškem in tretja na Koroškem v Selah pri 
Cerkvi. Na zadnji v Selah so bila poleg priznanj za to tekmo podeljena 
tudi priznanja za skupno uvrstitev, kjer so vsi naši tekmovalci dosegli 
izjemno lepe rezultate.  V kategoriji otroci II deklice so bile skupno 2. 
Hana Mazi Jamnik, 3. Katja Jenko in 9. Tjaša Križaj. Jakob Rihtaršič je 
v kategoriji otroci II fantje skupno osvojil 3. mesto. Pri šolarkah I dekli-
ce so bile skupno 2. Alenka Peternelj, 3. Karin Knap, 4. Nika Krkoč, 9. 
Zala Kožuh in 12. Manca Eržen. Krištof Medja je v kategoriji šolarji I 
fantje osvojil skupno 2. mesto. Na tekmi otroških kategorij Ski for fun 
v italijanski Sappadi je Anže Gros v svoji kategoriji osvojil 1. mesto, 
brat Gal pa v svoji enajsto. Izkazali smo se kot organizatorji. V nedeljo, 
24. februarja, smo na Pokljuki, kljub nemogočim vremenskim razme-

ram (med tekmo je zapadlo več kot 15 cm snega) uspešno izvedli tekmo 
otroških kategorij, ki se je je udeležilo 96 tekmovalcev iz vse Slovenije. 
Za uspešno izvedbo se iskreno zahvaljujem staršem naših tekmovalcev, 
članom našega društva in PGD Kokrica, saj brez njih v takšnih razmerah 
tekme ne bi mogli izpeljati.

Te dni bomo smuči »pospravili v kot«, se od 14. aprila do 12. maja ak-
tivno odpočili s samo enim treningom na teden, da bi lahko v ponedeljek, 
13. maja, začeli z redno vadbo v osnovnem pripravljalnem obdobju za 
sezono 2013/2014. Franc Rutar

Tekači ŠD Kokrica uspešni 
V drugi sezoni ponovnega aktivnega delovanja so smučarji tekači Tekaško biatlonske sekcije  

pri ŠD Kokrica izpolnili in dosegli večino zastavljenih ciljev, upoštevajoč naš slogan »Kvaliteten razvoj 
smučarja tekača kot dolgoročna naložba za življenje«.

Naši tekmovalci

Strokovnjaki in rekreativni športniki od leta 2010 na Gorenjskem 
opažajo novo podvrsto zajcev z imenom Športno društvo Divji Zajci. 
Večinoma so dvonoga bitja, športno aktivna v vsakem vremenu, od 
nižin do najvišjih evropskih gora. V skupinah, redkeje posamezno, 
se v naravi zbirajo ob teku, kolesarjenju, gorništvu … Občasno se 
družijo tudi ob športnih aktivnostih v zaprtih prostorih, npr. pri bow-
lingu, tuji jim niso niti pikniki (beri: strokovni posveti). Predvsem 
Divje Zajce pogosto v večernih urah srečamo vsako polno luno na 
trim stezi okoli posestva Brdo, redno jih opažajo tudi na ''Zajčkovih 
rundah'' na gorenjskih cestah, oblezli so tudi že lepo število domačih 
in tujih vrhov gora …

Tudi letos smo se, tako že tretjič, na velikonočni ponedeljek spre-
hodili do koče pri Franciju na Sv. Jakobu. Letošnji pohod je bil nekaj 
posebnega, saj smo premierno ob spremljavi harmonikarjev zapeli 
našo novo uradno himno. V zelo težkih vremenskih razmerah smo 
sredi jedilnice tekmovali še v sekanju pirhov in šele v popoldanskih 
urah smo odskakljali v svoje brloge.

Različne generacije Divjih Zajcev, od najmlajših do starejših, tako v 
športnem duhu sledijo enakemu cilju: druženje ob različnih športih, 
obenem pa s sodelovanjem na veliko športnih dogodkih želimo spo-
znavati še našo Slovenijo in se družiti z drugimi športnimi vrstniki. 
Populacija Divjih Zajcev je v porastu, saj v tem trenutku šteje že več 
kot 70 osebkov. Športno društvo bo veselo vsakega, ki ga zanima, kaj 
počnemo in zakaj se tako radi družimo. O društvu lahko veliko prebe-

rete na spletnih straneh www.divji-zajci.si, za vse ''strokovne'' infor-
macije pa nam lahko tudi pišete na e-naslov: divji.zajci@gmail.com. 
Pridružite se nam že na naslednjem ''Teku/pohodu ob polni luni'', ki 
bo 25. aprila s startom pohodnikov ob 19. uri in tekačev ob 20. uri (pri 
spomeniku za posestvom Brdo). Se vidimo!

Klemen Završnik, podpredsednik ŠD Divji Zajci

Pozor! Divji zajci
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Letos smo se znova srečali na smučišču 
Senožeta v Srednji vasi pri Bohinju. Po avto-
busni vožnji proti Bohinju, kjer ni manjkalo 
smeha in veselja, nas je Bohinj pričakal v pravi 
zimski idili: smučišče, prekrito s snežno belo 
preprogo, urejene tekaške proge. Vsa bližnja 
okolica je spominjala na pravo zimo.

Našemu zimskemu srečanju so se pridružili 
tudi krajani KS Hrastje. Tekmovali smo loče-
no vsaka krajevna skupnost zase. Medsebojno 
druženje med tekmovanjem in po tekmovanju 
so pripeljali do razgovorov, da bi skupno dru-
ženje postalo tradicionalno z možnostjo tudi 
medsebojnega tekmovalnega dvoboja. Prire-
ditev je bila namenjena predvsem družabne-
mu srečanju krajanov. Tekmovalni dosežki 
so bi bili sekundarnega pomena.

Udeleženci so tekmovali v treh zimskih 
športnih panogah: veleslalomu, deskanju in 
smučarskem teku. Na smučinah Senožeta se 
je zbralo več kot 70 udeležencev vseh starost-
nih kategorij. Najmlajši je bilo manj kot tri leta 

(Tjaša Likozar), najstarejšemu pa več kot 70 let 
(Janez Jauh). Seveda vsi udeleženci niso tek-
movali, ampak so sobotno dopoldne izkoristi-
li za vzpon na bližnji hrib Rudnica (946 m), 
dobro uro nezahtevne hoje. Veleslalom in de-
skanje je bilo izvedeno na urejenih smučinah 
Senožeta. Proga je bila odlično pripravljena, 
za nekatere »prezahtevna«. Marsikateremu 
»papirnatem« favoritu je preprečila se okititi 
z eno izmed medalj. Ljubitelji smučarskega 
teka so poskusili svoje znanje na urejenih te-
kaških progah v bližnji okolici, kjer pa so imeli 
»glavno besedo« mladi tekmovalci tekaško-
-biatlonske sekcije pri ŠD Kokrica.

Po končanem tekmovalnem delu smo se 
vrnili proti Kokrici in se zbrali v dvorani 
našega doma, kjer nam je »Marko« pripravil 
kosilo. Ob prijetnem kramljanju vseh udele-
žencev, ob razglasitvi rezultatov in zvokih 
narodno-zabavne glasbe smo doživeli prelep 
popoldanski dan Beli dan Kokrice.

Zmagovalci: VELESLALOM: Zala Pe-

ternelj (predšolske deklice), Maks Rihtaršič 
(predšolski dečki), Teja Zadravec (deklice 
2003 in ml.), Luka Jerič (dečki 2003 in ml.), 
Gal Gros (moški 2002–1998), Marinka Ma-
lovrh (ženske 1962 in st.), Maja Rihtaršič 
(ženske 1977–1963), Nina Zadravec (ženske 
1997–1993), Jernej Boncelj (moški 1952 in 
st.), Jože Drempetič (moški 1962–1953), 
Tone Peternelj (moški 1972–1963), Blaž 
Rutar (moški 1982-1973), Andrej Drempetič 
(moški 1992-1983), Martin Naglič (moški 
1997-1993), Aleš Cmrečnjak (snowboard). 
TEKI:  Brankovič Tjaša (predšolske dekli-
ce), Maks Rihtaršič (predšolski dečki), Teja 
Zadravec (deklice 2003 in ml.), Matic Meglič 
(moški 2003 in ml.), Alenka Peternelj (ženske 
2002-1998), Žiga Špelič (moški 2002-1998), 
Marinka Malovrh (ženske 1962 in st.), Vesna 
Pokorn (ženske 1977-1963), Tadeja Brankovič 
(ženske 1992-1978), Marko Malovrh (moški 
1962 in st.), Andrej Drempetič (moški 1992-
1978). Brane Roblek

Beli dan Kokrice
Zimska prireditev Beli dan Kokrice je bila namenjena predvsem družabnemu srečanju krajanov.  
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V društvo Zdravo gibanje se je v tem času 
včlanilo že preko dvesto članov. Glavni del 
projekta sta bila organizacija tekmovanja v 
malem nogometu ter ureditev športnega par-
ka z okolico. Slednji je postal tudi prijeten 
prostor za druženje in rekreacijo krajank in 
krajanov.

Nogometno tekmovanje letos beleži že jubi-
lejno deseto obletnico. S tem namenom smo v 
društvu glavni poudarek namenili izboljšanju 
organizacije tekmovanja. Tudi v letošnjem letu 
bomo organizacijsko sodelovali s KS Kokrica 
in PGD Kokrica, dogovorili pa smo se tudi za 
sodelovanje z Medobčinsko nogometno zvezo 
Kranj. Tako bo sojenje na nogometnih tekmah 
v pristojnosti Društva nogometnih sodnikov. 

Prijave zainteresiranih ekip sprejemamo na 
e-naslov info@sdzg.si. Zaradi želje po čim 

bolj zanimivem tekmovanju si organizatorji 
tekmovanja želimo, da je v tekmovanju pri-
sotnih čim več ekip. Če nam bodo vremenske 
razmere dopuščale, bomo tekmovanje za-
čeli že v zadnjem tednu aprila, zaključili pa 
v mescu septembru, ko bomo, kot že veleva 
tradicija, organizirali tradicionalni piknik z 
zaključnim turnirjem. Tekme bodo potekale 
ob torkih in četrtkih popoldne. Seveda ste k 
ogledu dogodkov vabljeni tudi tisti, ki nogo-
meta ne igrate in imate radi ta šport. Glede na 
izkušnje iz prejšnjih let lahko trdimo, da tudi 
letos zanimivih in razburljivih tekem ne bo 
manjkalo. Kakšne izmed njih bodo zagotovo 
začinjene tudi z velikim športnim nabojem.

Več informacij o delovanju društva najdete na 
spletni strani www.sdzg.si

ŠD Zdravo gibanje

Prvo leto je za nami
V letošnjem letu Športno društvo Zdravo gibanje vstopa v drugo leto svojega delovanja. 



Na prireditvah 

Koroški Slovenci v sosednji Avstriji se že 
dolga leta krčevito borijo za svoj domači ma-
terni jezik in obstoj slovenstva na avstrijskem 
Koroškem. Ena od najbolj značilnih oblik tega 
boja so številne že tradicionalne prireditve; 
tudi letošnji že tradicionalni 35. spominski po-
hod na Arihovo peč je bila ena izmed takšnih 
prireditev. Spominski pohod k obnovljenemu 
partizanskemu bunkerju, ki ga že vrsto let kot 
spomin na tragične dogodke, ki so se zgodili tik 
pred koncem druge svetovne vojne pri Arihovi 
peči nad Šentjakobom v Rožni dolini, vzorno 
organizirajo Slovenska športna zveza, Sloven-
sko planinsko društvo Celovec in Slovensko 
kulturno društvo »Rož«. 

Dne 10. februarja 1945 je namreč skupina 
nacistov ob pomoči domačih »volkssturmov-
cev« napadla partizanski bunker pod Arihovo 
pečjo in pobila osem partizank in partizanov. 
Med njimi so bila tudi štiri mlada dekleta, ujet 
pa je bil tudi šestnajstletni kurir Rudi, ki so ga 
nasled njega dne po zverinskem mučenju ustre-
lili v Šentjakobu. V tej skupini partizanskih 
borcev je kot aktivist OF deloval tudi Kranjčan 
Bogdan Mohor-Ston, ki je bil ta dan po naklju-
čju v izvidnici v Šentjakobu skupaj s še dvema 
soborcema in se je tako izognil gotovi smrti. 

Ob letošnjem pohodu, 3. marca, se nas je ob 
lepem sončnem vremenu na startu pri Polancu 
nad vasjo Čemernica zbralo več kot petsto po-
hodnikov. Iz Kranja je skupaj z nami prispel 
tudi še zadnji živeči partizan iz navedenega 
bunkerja, že omenjeni Bogdan Mohor-Ston, 
ki se že vsa leta kljub visoki starosti udeležuje 
spominskega pohoda. Večina letošnjih poho-
dnikov se je zaradi obilice snega izognila obi-
čajni poti mimo spominske plošče pod Arihovo 
pečjo in jo je raje ubrala po lažji markirani poti 
proti edini slovenski planinski koči na Bleščeči 

planini (1080 mnv). Manjši del pohodnikov pa 
se je po obisku partizanskega bunkerja usme-
rila po t. i. zahtevnejši poti, ki od Arihove peči 
poteka po izredno strmem zasneženem plazi-
šču, ki pa ga je organizator na nekaterih najbolj 
nevarnih in izpostavljenih mestih zavaroval s 
plezalnimi vrvmi. Pri planinski koči na Ble-
ščeči planini se je večina pohodnikov okrep-
čala z jedačo in pijačo, ob glasbeni spremljavi 
s kitaro pa so družno zapeli tudi kar lepo število 
slovenskih pesmi. Sledila je le še vrnitev nazaj 
do startnega mesta Pri Polancu, kjer je organi-
zator poskrbel za jedačo in pijačo, vsi pa smo 
prejeli tudi spominske diplome. 

Potrebno je povedati, da je do naše udelež-
be na opisanem spominskem pohodu prišlo na 
podlagi osebnega povabila predsedniku kra-

jevne organizacije borcev za vrednote NOB 
Kokrica Branetu Virantu in članu Marjanu 
Weiseissnu. Prvi je istočasno tudi član in pod-
predsednik PVD Sever Gorenjska ter zadolžen 
za tovrstno sodelovanje s sorodnimi veteran-
skimi organizacijami. Poleg njega in njegove 
žene Helene sta se pohoda udeležila tudi pisec 
teh vrstic z ženo Barbaro. Organizator spomin-
skega pohoda je preko moderatorja prireditve 
vse nas, predstavnike obeh zgoraj navedenih 
veteranskih združenj, toplo pozdravil preko 
ozvočenja in nas hkrati tudi povabil k nadalj-
njemu sodelovanju.

Opisani pohod je bil vsaj za nas, udeležence, 
prekrasen rekreativen dan v zimski naravi, ob-
darjeni z že skoraj spomladanskimi sončnimi 
žarki. Damjan Renko

Spominski pohod na Arihovo peč
Večina letošnjih pohodnikov se je zaradi obilice snega izognila običajni poti mimo spominske  

plošče pod Arihovo pečjo in jo je raje ubrala po lažji markirani poti proti edini slovenski planinski  
koči na Bleščeči planini (1080 mnv). 

Pohodniki na startu pri kmetiji Polanc

Tudi letošnja spominska slovesnost je iz do-
line privabila lepo število ljudi, ki so ob 71. 
obletnici preboja Selške čete Cankarjevega 
bataljona iz sovražnikovega obroča počastili 
spomin na petnajst padlih partizanov, med ka-
terimi je bil tudi narodni heroj Stane Žagar. 
Po njem se sedaj na Gorenjskem imenujeta dve 
osnovni šoli in sicer v Kranju in v Lipnici. Med 
nastopajočimi v kulturnem delu programa je 
bil tudi učenec osnovne šole Staneta Žagar-
ja iz Kranja, ki je povedal, da velika večina 
njegovih sošolcev hodi mimo doprsnega kipa 
Staneta Žagarja v šoli, pri tem pa ne vedo, kdo 
je bil ta človek in zakaj se šola sploh imenuje 
po njem. Tudi sam se je o tem poučil šele, ko 
je pripravljal prispevek za slovesnost. Slav-
nostni govornik mag. Drago Štefe je opisal 

tudi dogajanje, povezano s prebojem dela 
partizanov Selške čete in štabom Cankarje-
vega bataljona, ki se je dne 26. marca 1942 
utaboril pri Planici med Malim Rovtom in 
Lavtarskim vrhom nad Crngrobom. Parti-
zanska straža je še istega dne v štab pripe-
ljala nekega moškega, ki je obljubil, da ne bo 
nikomur povedal, da je naletel na partizane, 
zato so ga ti izpustili. Toda že naslednjega dne 
so partizane obkolile močne nemške enote. 
Borci so se po štirih urah odbijanja nemških 
napadalcev odločili, da se bodo z jurišem pre-
bili skozi sovražni obroč. Preboj je uspel le 
sedemnajstim partizanom, med petnajstimi 
padlimi v preboju sovražnikovega obroča sta 
bila tudi partizanka Francka Basaj in eden od 
organizatorjev partizanstva na Gorenjskem 

Stane Žagar. Za slednjega so kasneje nemške 
okupacijske oblasti izdale posebno obvestilo 
in s tem napovedale konec gorenjskega par-
tizanstva. Povojne jugoslovanske oblasti so 
padlega Staneta Žagarja dne 5. julija 1951 
razglasile za narodnega heroja.

Govor je zaključil z naslednjimi besedami: 
»Ali lahko danes mirno poslušamo vse slabo o 
NOB? Dejstvo je, da je NOB poleg odpora pro-
ti okupatorju težil k socialni preobrazbi naše 
družbe. Z ogromnim trpljenjem in žrtvami 
je bil ta cilj dosežen. Z zmago je osvobodil-
na fronta zagotovila Slovencem častno mesto 
znotraj družine evropskih narodov, jim vlila 
samozavest, brez katere si tudi osamosvoji-
tvenega procesa pred dvaindvajsetimi leti ne 
moremo predstavljati.« Damjan Renko

Spominska slovesnost na Planici
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Še vedno ne upoštevate pravilnega 
ločevanja odpadkov? 

Se zaradi preveč odpadkov pokrov 
vašega zabojnika ne zapira? Odločite 
se za najem večjega zabojnika!

Lani smo v sodelovanju z Mestno občino 
Kranj aktivno začeli z akcijo, s katero vas 
znova opozarjamo, kako pomembno je 
pravilno ravnanje z odpadki. Vse infor-
macije o pravilnem ravnanju z odpadki 
najdete tudi na naši posebni spletni strani 
www.krlocuj.me. V prihodnjih mesecih 
bomo izdali tudi tiskan abecednik in vam s 
tem pomagali pri vsakdanjem ločevanju z 
odpadki.
V sklopu akcije Ločevanje je zakon smo 
pripravili več opozorilnih nalepk, s katerimi 
vas individualno na terenu opozarjamo na 
nepravilnosti pri odlaganju odpadkov. Do 
sedaj smo vas opozarjali z rumeno nalepko 
na zabojniku. Vse tiste, ki se še vedno 
ne zavedate pomembnosti ločevanja 
odpadkov, bomo po novem opozorili z 
oranžno nalepko, ki bo vsebovala tudi 
opozorilo, da boste morali v primeru 
neupoštevanja naših navodil v prihod-
nje za nepravilno odlaganje odpadkov 
plačati stroške dodatnega sortiranja. 
Oranžni nalepki bo sledila rdeča na-
lepka, na podlagi katere vam bomo 
dodatno ločevanje odpadkov tudi de-
jansko zaračunali. 
Dodatno vas z modro nalepko opozorimo 
na prepoln zabojnik in vam predlagamo 
najem večjega zabojnika.

Znebimo se stare navade, da vsi odpadki 
sodijo v en koš. Naj ločevanje odpadkov 
postane naša vsakdanja navada, ki ne 
zahteva veliko truda in časa, le malo dobre 
volje. Plastenka v zabojniku za odpadno 
embalažo prinese veliko koristi, medtem ko 
plastenka v zabojniku za mešane odpadke 
ali celo v naravi povzroči veliko slabega. 
Izgovorov, zakaj še ne ločujete odpadkov, 
ne sme biti več!

Akcija Ločevanje je zakon  
se nadaljuje

Čisto je lepo.
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Gasilci

Za nami je obdobje občnih zborov, kjer vsa 
društva želijo strniti delo, ki so ga postorili v 
preteklem letu. Pred nami pa je še kar nekaj 
leta, ko nas čaka cela vrsta nalog, ki smo si jih 
postavili bodisi na občnem zboru bodisi na se-
stankih raznih komisij, ki delujejo v društvu.

Naj povem, da se je letos izteklo petletno man-
datno obdobje staremu vodstvu društva. Iskrena 
zahvala gre staremu upravnemu odbori, nadzor-
nemu odboru, disciplinski komisiji, poveljstvu, 
poveljniku Marjanu Bašlju ter predsedniku Dar-
ku Petelinšku za ves trud, vse prostovoljne ure ter 
za vso energijo, ki so jo dali za razvoj in napredek 
gasilstva na Kokrici. Naše društvo trenutno sodi 
med vodilna društva v naši gasilski zvezi.

Na občnem zboru smo izvolili novega pred-
sednika, ki je sedaj Vili Hudoklin, novega po-
veljnika, ki je sedaj Andraž Šifrer, nov upravni 
odbor, nov nadzorni odbor, disciplinsko komi-
sijo ter poveljstvo. Pred nami je veliko nalog 
in izzivov, ki pa jih bomo tudi z vašo pomočjo 
zagotovo izpeljali brez zapletov.

Trenutno že potekajo priprave in vaje za tek-
movanje, saj je prva velika naloga, ki nas čaka, 
zagotovo organiziranje tradicionalnega že 23. 
Memoriala ustanovnih članov PGD Kokrica, 
ki bo potekalo v prvih dneh meseca maja. Sredi 
maja nas čaka še tekmovanje GZ MO Kranj. V 
nedeljo, 5. maja, bomo organizirali tudi tradici-

onalno Florjanovo mašo v župnijski cerkvi na 
Kokrici. Letošnje maše se bodo udeležili tudi 
člani društev naše zveze, tako da pri maši, ki jo 
gasilci posvetimo našemu zavetniku, pričaku-
jemo okoli sto gasilcev.

Sedaj nas čaka čas treningov in priprav naših 
ekip na tekmovanja, prav tako pa se bomo kot 
vsako leto tudi letos poklonili našemu zavetni-
ku svetemu Florjanu. Junija planiramo veliko 
dvodnevno vrtno veselico in kot vsako leto vas 
tudi letos že sedaj prosimo, da nam po svojih 
najboljših močeh s svojimi sredstvi pomagate 
pri pripravi srečelova, za kar se vam že sedaj 
najlepše zahvaljujem.

Junija bomo gasilci organizirali tradicionalno 
dvodnevno vrtno veselico. Tako bomo v petek, 
21. junija, gostili veliki ansambel Saše Avsenika, 
v soboto, 22. junija, pa ansambel Vrisk. Lepo pova-
bljeni, da nam z vašimi prostovoljnimi prispevki in 
darovi za srečelov pripomorete k izvedbi veselice.

Novo vodstvo poveljstva je svoj mandat zače-
lo z veliko intervencijo. In sicer smo posredo-
vali pri velikem požaru v gostilni Viva. Tam je 
sodelovalo dvajset naših gasilcev.

Toliko o delu in načrtih kokrških gasilcev 
za letošnjo pomlad in poletje. V jesenski šte-
vilki Vaščana pa bomo pisali o rezultatih, ki 
jih bomo dosegli na tekmovanjih. Z gasilskim 
pozdravom NA POMOČ.  Andraž Šifrer

Gasilci v novo leto  
z novim vodstvom

Za nami so že štirje meseci novega leta, vendar smo imeli gasilci 
Prostovoljnega gasilskega društva Kokrica že veliko dela.

PGD Kokrica trenutno razpolaga z 
enim novejšim gasilskim vozilom Pe-
ugeot Boxer, ki je namenjeno za prevoz 
naših najmlajših članov na tekmovanja in 
izlete ter seveda tudi starejšim za prevoz 
na tekmovanja, občne zbore ter na inter-
vencije. To vozilo za neposredno posre-
dovanje na intervenciji ni opremljeno. Je 
pa opremljeno za posredovanje v okviru 
Javne gasilske službe MO Kranj ob večjih 
intervencijah za postavitev centra zvez, 
komandnega in sprejemnega mesta. To 
vozilo smo kupili tudi z vašo pomočjo, 
celotna investicija pa nas je stala dobrih 
30 tisoč evrov.

Razpolagamo pa tudi z vozilom, v kate-
rem imamo opremo, s katero neposredno 
posredujemo na intervencijah. To je sta-
rejšim ljudem zelo dobro poznano vozilo 
TAM, ki pa letos praznuje zavidljivih 23 
let. To vozilo je zaradi svoje starosti in 
iztrošenosti postalo neprimerno za varno 
vožnjo in varno sodelovanje na interven-
cijah.

MO Kranj vsako leto kupi enemu dru-
štvu manjše ga silsko vozilo GVV-1. Letos 
takšno vozilo dobimo v PGD Kokrica. V 
tem trenutku se še enkrat zahvaljujem vo-
dilnim na Občini Kranj in GZ MO Kranj 
za odobrena sredstva za nakup tega vozi-
la. Ocenjena vrednost takega vozila je 9 
tisoč evrov. V to ceno je vključen nakup 
podvozja in nadgradnje. Nakup pripada-
joče opreme pa je v domeni lokalnega 
društva. Vozilo je namenjeno gašenju po-
žarov, saj ima tudi 1000 litrov vode, ki jo 
potrebujemo predvsem za gašenje poža-
rov v predelih KS Kokrica in KS Tenetiše, 
kjer ni zunanjih virov vode.

Tako moramo kupiti še za 20 tisoč 
evrov prepotrebne opreme za varno 
posredovanje. Tak nakup pa seveda 
predstavlja za društvo, kot je naše, ve-
lik finančni zalogaj. V sklop te opreme 
spadajo cevi, ročniki, razdelilci vode, 
delovno orodje … 

Zato se obračamo na vas, dragi vaščani 
in vaščanke, da nam prisluhnete in kljub 
težki finančni situaciji vseh nas name-
nite vaš prostovoljni dar, ko bodo naši 
gasilci potrkali na vaša vrata in poprosili 
za vaš dar. Obiskali vas bodo predvido-
ma aprila ali maja. Prosim, prisluhnite 
naši prošnji za dar za nakup prepotrebne 
opreme za posredovanje na intervenci-
jah, saj lahko nesreča v vsakem trenutku 
prizadene vsakega izmed nas.  

PGD Kokrica

Nabirka za opremo 
za novo vozilo

Novi urniki odvoza odpadkov
Z mesecem majem bomo znova prešli na tedenski odvoz bioloških odpadkov.  

Na dom boste pravočasno prejeli nove urnike, zato bodite pozorni na  
našo pošto. Novi urniki rednega odvoza odpadkov bodo objavljeni tudi  

na spletni strani www.krlocuj.me.
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Župnija

Letošnji oratorij na Kokrici je že deveti za-
povrstjo. Čeprav je projekt že uveljavljen, naj 
vseeno najprej namenim nekaj besed predsta-
vitvi le-tega za tiste, ki morda še niste slišali 
zanj. Oratorij je mladinski počitniški projekt, 
ki je namenjen osnovnošolcem in se izvaja v 
številnih župnijah po Sloveniji in drugod. Po-
sebna ekipa mladih v sodelovanju z duhovni-
ki, redovniki in redovnicami pripravi program 
za vsako leto posebej, na ravni župnij pa ga 
potem izvedejo mladi prostovoljci – dijaki in 
študentje. Projekt traja en teden: od ponedeljka 
do petka se zbiramo v prostorih župnišča, kjer 
dan začnemo s himno in dvigom zastave, nada-
ljujemo pa ga z gledališko igrico, katehezami, 
raznimi delavnicami in športnimi igrami, v 
soboto pa ga zaključimo s sveto mašo. Namen 
vseh teh dejavnosti je vzgajanje, neformalno 
pridobivanje znanj, razvijanje talentov, tkanje 
prijateljstev in zabava. Čeprav projekt poteka 
pod okriljem Cerkve, se lahko prijavi kdorko-
li, ne glede na to, ali obiskuje veroučno šolo 
ali ne.

Oratorij 2013 bo domišljijski, a po drugi stra-
ni še kako resničen. Sledili bomo C. S. Lewisu 
in njegovim Zgodbam iz Narnije, natančneje 
Potovanju Jutranje zarje. Mnogi zgodbo že 

poznate, saj gre za priljubljeno mladinsko čti-
vo, če pa z njo še niste seznanjeni in bi jo radi 
spoznali še pred oratorijem, pa se le oglasite v 
knjižnici in si izposodite omenjeno delo. Ali 
pa kar celo zbirko. Vsekakor bodo zgodbo za 
vas odigrali animatorji na oratoriju, skupaj 
pa bomo skušali potegniti vzporednice med 
tem domišljijskim delom in Svetim pismom. 
Vsak dan znova bomo spoznavali, da »Bog je z 
nami«, kot pravi letošnje geslo.

Kot že omenjeno, oratorij pripravljamo ani-
matorji prostovoljci, ki poskrbimo za vsebino 
programa, organizacijo in dobro voljo, ven-
dar pa je izvedba odvisna tudi od finančnih 
sredstev, ki jih ne moremo zagotoviti sami, 
potrebujemo pa jih za nakup hrane in raznega 
materiala. Zato se ob tej priložnosti obračamo 
na vas, dragi vaščani in vaščanke, da nam po-
magate po svojih močeh, tako z materialnimi 
kot z denarnimi sredstvi. Veseli bomo prav 
vsakega daru. Svoj prispevek lahko nakažete 
na TRR: 07000-0000946519, s pripisom ZA 
ORATORIJ.

Vsi otroci od 1. do 8. razreda ste lepo vablje-
ni, da se nam pridružite na oratorij in skupaj z 
nami potujete po Narniji. Pogoj za udeležbo 
je izpolnjena prijavnica, ki jo boste v začetku 

maja dobili pri verouku, dodatne prijavnice pa 
bodo na voljo tudi ob izhodu iz cerkve. Prijav-
nice bomo animatorji pobirali pred cerkvijo 
na Kokrici vsako soboto in nedeljo po sveti 
maši in sicer od 11. do 26. maja. Za dodatne 
informacije lahko pišete na elektronski naslov 
vesnarogl@hotmail.com. Se vidimo!

Vesna Rogl

Pridi na potovanje – pridi na oratorij!
Letošnji oratorij na Kokrici, deveti po vrsti, bo potekal od 8. do 13. julija. Oratorij bo domišljijski,  

a po drugi strani še kako resničen.

CVETLIČARNA

Cvet, d. o. o., Kranj, Cesta na Rupo 18
Kokrica, 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

adi bi se zahvalili vsem krajankam in kra-
janom za vsak obisk v naši cvetličarni. Z 
vami nam je uspelo najti nove motive in 

veselje do dela, ki ga najraje opravljamo in s kate rim 
upamo, da smo vsaj za trenutek polepšali življenje 
vam in vsem tistim, katerim je bilo cvetje namenjeno.

R

Cvetličarna Cvet se bo še naprej trudila  
ostati med vami in vam ponujati  

velik izbor najlepšega cvetja.  
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Župnija

Letošnja velika noč nas je kljub sneženju du-
hovno obogatila. V praznovanje smo stopili s 
potnimi premišljevanjem križevega pota. V 
svetem tridnevju pa na veliki četrtek najprej 
sprejeli Jezusovo zapoved ljubezni, občutili 
bolečino ob Judovem izdajstvu, doživljali za-
puščenost gospoda na Oljski gori in krivično 
sojenje. Na veliki petek nas je zaznamovala da-
ritev življenja na križu. Na veliko soboto tišina 
božjega groba in svetloba novega velikonočne-
ga plamena. V to dogajanje so duhovno pomlad 
prinašali tudi letošnji birmanci, ki bodo na 
Belo nedeljo prejeli zakrament potrditve v veri. 
Križani je vstal in je z nami tudi danes. »Mi-
nil je dan trpljenja, prišel je dan vstajenja …« 
Aleluja! Živeti iz te resnice je moč krščanske 
vere. Ali je v vsakdanjih preizkušnjah življenja 
resnično gibalo našega mišljenja in ravnanja? 
Vredno se je o tem osebno vprašati.

Ob dveh dejstvih sem predvsem razmišljal. 
Prvo je bil pogovor na velikonočni ponedeljek 
ob pirhanju. Dotaknila se me je beseda sogo-
vornika: »Kaj nas čaka? Še Bog se joka nad 
nami. Kdo bo letos preoral in obdelal zemljo, 
ko je tako vreme?« Razumljivo razmišljanje. 
Saj gre za hrano. Vendar vsaj ena beseda o 
Bogu. V vsakdanjem življenju je ta beseda zu-
naj cerkve zelo redka. Sodobna miselnost Boga 
malo spominja, nanj ne računa. V praktičnem 
življenju je to temeljno vprašanje popolnoma 
nepomembno. Ljudje niso proti Bogu, niti ne 
iščejo dokazov, da bi ga zanikali. Živi se pač 
tako, kot da Boga ni. Življenje oblikujemo po 
svoji zamisli, kot sa smo za vse mi gospodarji in 
zakonodajalci. Božji in naravni zakon je postal 
nekaj obrobnega. Tudi to so temni oblaki nad 
duhovnim nebom našega vsakdanjika. Verje-
tno še usodnejši kot sivo nebo letošnje koledar-
ske pomladi.

Druga stvar, ki nas je spremljala, pa je bolezen 
posploševanja. Resnico je izrekel otrok: »Moj 

oče je rekel, da je Cerkev najbolj grebatorska na 
svetu.« Pomislil sem, ali tvoj oče sploh ve, kaj 
je Cerkev. Birmancem sem pojasnil: Cerkev 
smo vsi kristjani, ki smo krščeni in verujemo v 
enega Boga in živimo po Svetem pismu. Mladi 
so našteli veliko oseb, ko to z življenjem po-
trjujejo in so jim lahko zgled. Če kdo reče, da 
je Cerkev pokvarjena, potem misli na vse, ki 
jo oblikujemo tudi v kokrški župniji. Cerkev 
je ogromna družina. Če je eden v njej slab, ali 
je zato pokvarjena cela družina? To posploše-
vanje nekateri z lahkoto ponavljajo. Žalitev! 
Tukaj nam prihajajo na proti Jezusovi blagri. 
Tudi matematično vzeto: eden še ni množica. 
Ali drugače rečeno, če je nekaj členov slabih, 
niso vsi slabi. Mladim sem položil na srce; ni-
kjer ne posplošujte, sami pa se trudite, da boste 
dobri členi.

Novi papež Frančišek
Začutili smo ga kot izbiro Svetega Duha. 

Mlajši veroučenec me je že dva dni po izbiri 
opozoril: »Zakaj še nimamo v učilnici slike pa-
peža Frančiška«? Povedal sem nekaj misli, ki 
jih je izrekel po izvolitvi. O svojem predhodni-
ku: »Papež Benedikt XVI. je obogatil Cerkev s 
svojim naukom, s svojo dobroto, s svojim vod-
stvom, s svojo vero, s svojo ponižnostjo in bla-
gostjo. Vse to bo ostala naša dediščina. Njegov 
pogled je bil vedno uprt v Kristusa, vstalega in 
navzočega v evharistiji. Globoko v naših srcih 
je prižgal plamen, ki bo še naprej gorel.« Iz ust 
papeža Frančiška sem slišal tudi besede pogu-
ma za pot, ki se zdi tako negotova. »Nikoli se ne 
prepustite pesimizmu, tisti grenkobi, ki nam jo 
vsak dan ponuja hudič. Ne vdajte se malodušju. 
Gradite na trdni skali – Jezusu Kristusu.«

Velikonočni čas nam vsak dan v bogoslužju 
božje besede zagotavlja, da se z Vstalim sre-
čujemo v vsakdanjem življenju. V vsakem od 

nas se namreč prepleta božja bližina in odda-
ljenost, vera in nevera, ljubezen in sovraštvo, 
svetloba in tema. V takšni vsakdanjosti nam 
prihaja naproti Jezus tako kot svojim prvim 
učencem po vstajenju. Odpira nam oči vere. 
S takšnimi očmi bomo zaznali pravi človeški 
obraz. Videli ga bomo, če bomo reševali kon-
flikte, umirjali napetosti v pogovorih, iskali 
pot sprave med seboj …

Vsem iz srca želim, da bi po tej dolgi zimi 
tudi dogajanje na Kokrici pričakali pravo po-
mlad, brstenje in cvetenje. Tudi v tem dogaja-
nju zaznajmo božjo ljubezen in oživljajočo moč 
Vstalega. On naj v birmanskih dneh preobliku-
je tudi našo notranjost z močjo Svetega Duha. 
Ko bomo to začutili, nam tudi križ in bolečina 
ne bo več tako tuja. V tem nas potrjujejo tudi 
besede papeža, ki je po izvolitvi prosil, naj bo 
obvarovan pred skušnjavo, da bi hodil za Jezu-
som po drugih poteh, na katerih ni križa: »Če 
hodimo brez križa, če govorimo brez križa 
in če vero v Jezusa izpovedujemo brez križa, 
nismo Gospodovi učenci. Smo zgolj posvetni, 
smo samo duhovniki … kardinali, papeži, ne 
pa Kristusovi učenci.«

Jože Klun, župnik

Preizkušnje nam prinašajo  
prava spoznanja

Križani je vstal in je z nami tudi danes. »Minil je dan trpljenja, prišel je dan vstajenja …« Aleluja! Živeti iz te 
resnice je moč krščanske vere. Ali je v vsakdanjih preizkušnjah življenja resnično gibalo našega mišljenja in 

ravnanja? Vredno se je o tem osebno vprašati.

Novi papež Frančišek
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Šola

Jaz sem trobentica Metka. Sem rumene 
barve in rastem spomladi. Povedala vam 
bom svojo dogodivščino.

Nekoč sem se zbudila v travi, se umila v rosi 
in se pogledala v čudežno ogledalo, ki ga ima-
mo trobentice. Zelo sem se ustrašila, ker sem 
imela noge. Poskusila sem hoditi. In je šlo!

Tisti dan sem cel dan tekala naokrog. Potem 
sem odšla spat. Naslednji dan sem odšla na 
sprehod. Hotela sem se povzpeti še na Mont 
Everest, vendar nisem imela moči. Ponoči pa 
se mi je zgodilo nekaj čudnega. Zbudila sem 
se v čudnem plovilu. Videla sem okoli sto 
zelenih možicljev. Dvajset možicljev me je 

gledalo, ostali so upravljali plovilo. Eden od 
možicljev me je ogovoril. Vprašal me je, kdo 
sem. Rekla sem, da sem trobentica Metka. 
On pa je povedal, da je vesoljec po imenu 
Zogi in odpeljal me je na ogled te ladje. Bila 
sem lačna. Oni so jedli nekakšno mešanico 
med ohrovtom in peso, jaz pa sem samo pila 
vodo. Naslednjih sedem tednov sem prežive-
la na ladji. Osmi teden pa sem se poslovila. 
Spet sem se znašla na travniku, ukoreninjena 
v travi in na srečo brez nog.

Ampak vseeno že komaj čakam na nasle-
dnjo dogodivščino. 

Gašper Jerala iz 5. č razreda

Čudežno potovanje trobentice Metke
Domišljijski spis

Letošnja zima je res že predolga, a nam je 
bila zelo naklonjena. Uživali smo v zimskih 
radostih ter spet »prezračili«, s sredstvi, zbra-
nimi na novoletnem bazarju, pa tudi dopolnili 
tekaško smučarsko opremo. Izvedli smo vse za 
zimo načrtovane dejavnosti. Prvošolci so tri 
dni bivali v domu CŠOD Čebelica v Dolenji 
vasi pri Čatežu. Tretješolci so izboljševali teh-
niko plavanja na plavalnem taboru v Osilnici, 
petošolci pa smučali na Peci. Vsem učencem, 
ki so se taborov želeli udeležiti, smo s pomočjo 
sredstev šolskega sklada to omogočili, učenci 
in starši pa so vse tabore dobro ocenili.

Tudi letos smo z učenci sodelovali v medna-
rodnem projektu Slike na ledu in oblikovali za-
stavo, ki je ob zastavah drugih udeležencev vi-
sela na zaledenelem avstrijskem Belem jezeru/
Weissensee. Sedaj jo bomo razobesili v šolski 
telovadnici, poleg lanske, ki je bila oblikovana 
na temo mamuta. Tema letošnje zastave sta bili 
čebela in čebelarstvo.

Za nami je šolsko tekmovanje Matematič-
ni kenguru in tekmovanje v sestavljanju lego 
kock. Obeh tekmovanj se je uspešno udeležilo 

veliko učencev, prav tako so bili naši učenci 
uspešni na tekmovanjih v umetnostnem drsa-
nju, hokeju, smučarskih skokih …

Sodelovali smo v skupni akciji 'Kranj ni več 
usran'. Najprej smo očistili razrede, pospravili 
garderobne omarice, zložili športno opremo in 
igrače, uredili vozičke z orodjem, nato pa sku-
paj z drugimi krajani očistili še okolico šole.

Poskrbeli smo za boljšo tehnično opremlje-
nost šole, vsaka učilnica ima projektor, obnov-
ljena je tudi računalniška učilnica. Prenovo sa-
nitarij smo izpeljali do konca, spomladi bomo 
obnovili tudi hudo načeto fasado.

Veliko dela smo že opravili, kaj pa še načr-
tujemo? Učenci bodo sodelovali na prireditvi 
Dih pomladi, gledališka skupina se bo z igrico 
Kdo je napravil Vidku srajčico predstavila na 
srečanju gledaliških skupin Prešernovih šol 
v Mariboru, zadnji teden aprila bomo v šoli 
pripravili menjalnico igrač, izvedli zbiralno 
akcijo odpadnega papirja, do konca šolskega 
leta bomo izpeljali še vse načrtovane dneve de-
javnosti … predvsem pa se bomo pridno učili.

Dijana Korošec

Dolga, a uspešna zima

Blaž Gregorc, 1. č

Januarja je zima, 
februarja je pust, 
marca pa pomlad, 

ki je lepa kot zaklad.
Pomlad je listnata, pomlad je zelena, 

pa tudi malce rumena. 
Anže Gros, 5. č

Pomlad

Lea Žmavc, 4. c

Pomlad je prišla, 
srnica se veseli, 

saj mladička zdaj dobi. 
Mladiček skače, je vesel, 
kožušček pa je čisto bel. 

Rad je mlado travo, 
tudi detelje ne brani se.

Mama ga neguje, rada ga ima, 
saj je njen mladiček; 
pred lovci brani ga. 
Ljudje pa ju lovijo, 

po gozdu sem in tja; 
na koncu ubežita, 

srečna sta oba. 

Katarina Zupančič in  
Tara Podjavoršek iz 5. č razreda

Srnin mladiček

Julijana Isabel Seehase, 4. c
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Policija

Motoristična sezona se je začela. Prihajajo 
tudi sončni dnevi, ki bodo na ceste privabili 
večje število motoristov. Zato že na začetku 
želimo opozoriti na nevarnosti na cestah in 
svetovati, kako ravnati, da bi bila udeležba vseh 
v prometu čim bolj varna, predvsem za tiste, 
najbolj ranljive skupine.

Voznikom motornih koles zato svetujemo, naj 
si najprej počasi znova pridobijo vozniško kon-
dicijo, naj bodo med vožnjo v prometu izjemno 
previdni, hitrost pa naj prilagodijo svojim spo-
sobnostim, razmeram na cesti in prometni si-
gnalizaciji. Pred vožnjo naj preverijo zračni tlak 
v pnevmatikah in jih v prvih kilometrih vožnje 
zaradi boljšega oprijema ogrejejo. Motoristična 
čelada naj bo vedno pravi lno zapeta, vizir na njej 
pa čist. Uporabljajo naj oblačila, ki jim zagota-
vljajo varnost in jih ščitijo pred poškodbami v 
primeru padcev ali nesreč. Posebno pozornost 
naj namenijo zaviranju na mokrih in spolzkih 
podlagah (npr. talne označbe), predvsem, če 
motorno kolo nima ABS sistema za zaviranje. 
Izogibajo naj se asfaltnim površinam, na katerih 
so uradne jame ali je posut pesek, razlito olje. Vo-
žnja skozi ovinke naj poteka stran od sredinske 
ločilne črte, saj z vožnjo preblizu sredinske črte 
s telesom preveč posežemo na nasprotno smerno 
vozišče. Vozniki naj ne vozijo, če so uživali alko-

hol, droge ali druge psihoaktivne snovi, ki lahko 
vplivajo na vožnjo ali če so utrujeni. Ravno tako 
odsvetujemo vožnjo ponoči in v slabih vremen-
skih razmerah. Pojasniti želimo še, da je motor-
no kolo ozko. Zato ga drugi udeleženci pri višjih 
hitrostih lahko spregledajo. Glede zaviranja pa 
želimo sporočiti, da je reakcijski čas od trenutka, 
ko voznik na cesti opazi oviro, in do trenutka, 
ko začne zavirati, v idealnih pogojih 0,6 – 0,8 

sekunde, v povprečju 1 sekunda, pri nezbranem 
ali utrujenem vozniku pa celo 2 sekundi ali več. 
Zavorna pot se tako samo še daljša in npr. pri 
hitrosti 100 km/h znaša celih 40 metrov. 

Nasvete bomo zaključili z načelom: »Naj 
motorist vozi motorno kolo, ne motorno kolo 
motorista!« Srečno vožnjo!

Sejdo Halačević, vodja policijskega okoliša, 
foto: Tina Dokl

Nekaj nasvetov za motoriste 
Policija svetuje: motoristi naj najprej počasi znova pridobijo vozniško kondicijo in  

naj bodo med vožnjo izjemno previdni.
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