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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 2, je pri lo ga 94. šte vil ke Go renj ske ga  
gla sa, ki je iz šla 23. novembra 2012. 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: Monika Kern pri pripravi adventnega 
aranžmaja v cvetličarni Cvet
Foto: Gorazd Kavčič

VAŠČAN

Krajevna skupnost Kokrica, Cesta na Brdo 30, Kokrica

MIKLAVŽEVANJE za otroke  
v KS Kokrica
 3. 12. 2012 ob 17. uri v KD Kokrica

NOVOLETNI KONCERT 
- Pihalni orkester Kranj
 16. 12. 2012 ob 16. uri v KD Kokrica

POHOD Z BAKLAMI
  26. 12. 2012 ob 17. uri izpred trgovine Mercator 

na Kokrici

PRISRČNO VABLJENI, 
DA SE NAM PRIDRUŽITE!

 TD Kokrica

So dnevi polni sreče in miline, 
ko radostni oči zapremo 
in si tiho zaželimo, da ne mine.

	 Veliko	lepih	trenutkov	
	 v	letu	2013	krajankam	
	 in	krajanom	
	 želi	Svet	KS	Kokrica.

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

Radi bi se zahvalili vsem krajankam in krajanom 
za vsak obisk v naši cvetličarni. Z vami nam je 
uspelo najti nove motive in veselje do dela, ki ga 
najraje opravljamo in s katerim upamo, da smo 
vsaj za trenutek polepšali življenje vam in vsem 
tistim, katerim je bilo cvetje namenjeno.
 
Cvetličarna Cvet se bo še naprej trudila ostati 
med vami in vam ponujati velik izbor najlepšega 
cvetja. Obiščite nas v prihajajočih prazničnih 
dneh in se prepričajte o naši pestri izbiri. 

V prihajajočem letu 2013 
vam želimo 

veliko lepih trenutkov, 
zdravja in veselja.
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Aktualno

Morda je bilo letošnje leto videti bolj mirno, 
kar se tiče dela krajevne skupnosti, pa vendar-
le ni tako. Ne toliko na očeh javnosti je bilo 
postorjenega kar precej, je povedal predse-
dnik Sveta Krajevne skupnosti (KS) Kokrica 
Igor Hribar: »Uspelo nam je izpeljati vse ak-
tivnosti, ki smo jih imeli v načrtu in za katere 
smo dobili denar iz občinskega proračuna. 
Tako je otroško igrišče dobilo nove zaščitne 
gume, prenovili smo cesti na Ilovki in Mla-
ki, uredili smo zgornje prostore v mansardi 
Kulturnega doma, tako da so ti zdaj primerni 
za izvedbo prireditev in dogodkov, bodisi v 
organizaciji domačih društev ali gostujočih. 
Izvedli smo tudi vsa potrebna popravila in re-
dno vzdrževali objekte skupne rabe.«
V načrtu pa je nekaj večjih projektov, ki jih 
KS Kokrica brez dodatne finančne pomoči 
občine ne bo mogla izpeljati, ker bodo segle 
v več 100 tisoč evrov. »Zavedamo se, da je 
finančna situacija precej neugodna, kar se 
bo še bolj pokazalo v prihodnjem letu, zato 
bomo prisiljeni dela, ki jih načrtujemo, raz-
tegniti v večletno obdobje. Za prihodnje leto 
so v občinskem proračunu že predvidena 
sredstva za obnovo pokopališča in poslovil-
nega objekta. Letos je bil izdelan dokument 
identifikacije projekta, kar pomeni, da smo 
določili, kaj bomo naredili in koliko nas bo to 
okvirno stalo. V letih 2013–2014, za dve leti 
se tudi sprejema občinski proračun, načrtu-
jemo temeljitejšo sanacijo mrliških vežic, ki 
je potrebna zaradi posedanja terena v prete-
klosti, poleg tega pa še tlakovanje in ureditev  
odvodnjavanja na vsem območju, ureditev 
prostora za raztros pepela, izvedbo dodatnih 
žarnih grobišč in hortikulturno ureditev. Na-
ložba je ocenjena na 400 tisoč evrov; v letu 
2013 bomo nekaj denarja namenili za odkup 
zemljišča na delu pokopališča, ki je še v za-
sebni lasti, ter za izvedbo gradbenih meritev 
in sondaže in tudi manjša popravila in posege 
v mrliških vežicah, kot je namestitev klimat-
ske naprave. Druga dela predvidevamo v letu 
2014,« je pojasnil Igor Hribar.
Na podoben način se bo Svet KS Kokrica lo-
til tudi obnove Kulturnega doma, velik zalo-
gaj bosta namreč obnova dvorane in zaodrja. 
»V okviru občinskega proračuna se pripravlja 

dokumentacija za vse domove po občini, to-
rej tudi za domova na Primskovem in v Pre-
dosljah. Letos bodo končani popisi potrebnih 
del na domovih in pripravljeni načrti obnove. 
Naš namen je, da pri obnovi našega Kulturne-
ga doma kandidiramo tudi za pridobitev evrop-
skih sredstev, s čimer se bo zmanjšala obreme-
nitev občinskega proračuna in precej povečala 
možnost, da bomo z obnovo prej na vrsti,« je 
povedal predsednik Sveta KS Kokrica.
Veliko vprašanj je tudi v zvezi z izgradnjo ka-
nalizacije na Kokrici, Hribar odgovarja: »Na 
mestnem svetu je bil obravnavan izvedbeni 
načrt, iz katerega izhaja, da so za območje 
naselja Kokrica že pripravljeni dokumenti 
in pridobljena gradbena dovoljenja za obno-
vo fekalne kanalizacije in obnovo vodovo-
da, vendar je zaradi zamenjave projektanta 
prišlo do zaostanka. Računamo, da bodo na 
občini to rešili do konca leta, prav tako tudi 
postopek pridobitve gradbenega dovoljenja za 
meteorno kanalizacijo. Pričakujemo, da bodo  
pridobljeni vsi dokumenti, da bo pristojno mi-
nistrstvo pravočasno izdalo soglasje in odloč-

bo za črpanje evropskih sredstev in da torej 
ne bo več ovir, da bi z deli začeli marca 2013. 
To bo prva faza, v kateri se bodo naredili vsi 
sekundarni kanalizacijski vodi na celotnem 
območju naselja Kokrica in bo potekala do 
junija 2014, do konca 2014 je predvidena še 
pridobitev uporabnega dovoljenja. Druge pri-
ključke na kanalizacijsko omrežje naj bi delali 
v letu 2015.«
Ne glede na težko gospodarsko situacijo pa 
Igor Hribar pravi, da je vsaj čarobni decem-
ber čas, ko naj bi krajanke in krajani skrbi vsaj 
malo odrinili na stran in se udeležili številnih 
prireditev in dogodkov, ki jih organizirajo do-
mača društva. »Vsem članom Sveta Krajev-
ne skupnosti Kokrica, upravnim odborom 
in pridnim članom kokrških društev pa se 
zahvaljujem za delo, ki so ga opravili v letošnjem 
letu. Vsem skupaj, tudi krajankam in kraja-
nom, želim, da bi novo leto šlo mirno skozi, 
da bo 2013 prijetno, srečno in zadovoljno!« 
je ob iztekajočem se letu voščilo Igorja Hribar-
ja, predsednika Sveta KS Kokrica. 

Suzana P. Kovačič

Za vsak evro se je treba potruditi
Svet Krajevne skupnosti Kokrica pričakuje, da bo občina v proračunskem obdobju 2013–2014 

več denarja namenila za temeljito obnovo in ureditev pokopališča in Kulturnega doma. 
Prihodnje leto naj bi se končno premaknilo tudi pri izgradnji kanalizacije.

Predsedniški volilni barometer na Kokrici
Na martinovo nedeljo so v Republiki Sloveniji potekale volitve za 
predsednika republike Slovenije. Na Kokrici smo imeli tri volišča, ki 
so bila organizirana v prostorih Kulturnega doma.
Kakšen je bil volilni barometer na Kokrici? Na območju naše KS pre-
biva 2952 volivcev. Volitev se je udeležilo 1562 krajanov (52,91-odsto-
tna udeležba). Večina udeleženih volivcev je glasovanje vzelo resno, 
nekateri pa so si nalili »svojega duška« in glasovnice opremili z raz-
ličnimi svojimi prispodobami. Takih je bilo 26 in so bile neveljavne. 

Kako so volili: za Boruta Pahorja je glasovalo 38,86 odstotka voliv-
cev, za Danila Türka 34,24 odstotka volivcev in Milana Zvera 26,80 
odstotka. 
Če primerjamo volilni barometer na Kokrici, je podoben slovenske-
mu povprečju, le da je bila udeležba na volitvah nekoliko višja.
Nobeden od kandidatov ni bil izvoljen. Potreben bo drugi krog pred-
sedniških volitev, ki bodo potekale v nedeljo, 2. decembra. Odločali 
se boste med Borutom Pahorjem in Danilom Türkom. 

Brane Roblek

Igor Hribar / Foto: Tina Dokl
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Ljudje in dogodki

Najpomembnejši stavek letošnjega oratorija je bil »Grem jaz!«. 
To so besede Marije Dominike Mazzarello, ki nas je spremljala 
skozi ves teden.
Vsak dan smo se ob deveti uri zbrali na župnijskem dvorišču, kjer smo 
s petjem himne in dvigom zastave obeležili začetek dneva. Nato smo 
se odpravili v cerkev k jutranji molitvi, gospod župnik pa je predsta-
vil temo dneva. Le-to je sicer narekovala igrica o Mariji Dominiki, 
energični deklici in kasneje marljivi redovnici, ki smo jo spremlja-
li v nadaljevanjih, in ki je vsak dan izpostavila določeno vrednoto: 
družino, veselo opravljanje dolžnosti, prostovoljstvo, voditeljstvo in 

preprostost. O tem smo se pogovarjali pri katehezah, nato pa smo na 
delavnicah risali na steklo, barvali cvetlične lončke in sadili rože, od-
krivali pravljične svetove, se razgibavali ob različnih športih, priprav-
ljali kokosove kroglice,  urejali okolico župnišča in vžigali v les ra-
znorazne motive. Po kosilu smo se s petjem in bansi ogrevali za finale 
dneva – velike igre. Prvi dan smo jih zastavili po vojaško in vsako 
nedoslednost pri opravljanju izzivov »kaznovali« s počepi, trebušnja-
ki in sklecami. Drugi dan so otroci tekmovali proti animatorjem in še 
med sabo. Tretji dan so bile na sporedu vodne igre, s katerih nihče ni 
»ušel« suh, četrti dan smo v kvizu preverjali poznavanje naše župnije 
in domačega kraja, zadnji dan pa smo odkrivali skrivnosti starega 
Egipta, pri čemer nam je za vrat dihala prava mumija. Celotedensko 
druženje smo sklenili z zaključno prireditvijo in sobotno sveto mašo.
Za izvedbo oratorija je potrebna pomoč številnih ljudi. Hvala ani-
matorjem, otrokom, g. župniku, Mitju Leskovarju, ge. Tilki, Blažu 
Zabretu in Martinu Leskovarju. Iskrena hvala vsem, ki ste nam ponu-
dili odprto dlan: Župnija Kokrica, KS Kokrica, PGD Kokrica, Gostil-
na Lakner, Gostilna in picerija Brunarica Štern, Slaščičarna Lincer, 
Pizzerija Viva, Mesarija Gregorc, Pekarna Mlaka, Valy, Cvetličarna 
Cvet, Avtoservis Herman Nunar, Trgovina Zora tekstil, Frizerstvo 
Neža, Trgovina Sončnica, Sušnik Branislav, OŠ Franceta Prešerna 
Kokrica, Odeja in posamezniki. Hvala tudi vsem neimenovanim, ki 
ste tako ali drugače prispevali k uspehu oratorija.
Otroci, ne ustrašite se izzivov, ki vam bodo prišli na pot, temveč nanje 
pogumno odgovarjajte z besedami »Grem jaz!« Nanje se spomnite 
tudi, ko boste videli plakat za naslednji oratorij.               Vesna Rogl

Oratorij na Kokrici 2012

Tatinec je manjša idilična vas, severno od me-
sta Kranj. Naselje se prvič omenja ob koncu 
16. in v začetku 17. stoletja, bolj natančni po-
datki segajo v leto 1631, ko naj bi bilo v takrat 
furmanski vasi že osem hiš, od tega tudi go-
stilna in trgovina.
Vas trenutno šteje 17 hiš ter 68 prebivalcev. 
Števili se seveda spreminjata, saj se naselje 
nenehno širi. V obdobju zadnjih petih let se 
je rodilo osem otrok. Poleg precej številnega 
podmladka se lahko pohvalimo tudi z najsta-
rejšim vaščanom, ki bo kmalu dopolnil častit-
ljivi 102 leti. 
Domačini se med seboj radi družimo, še po-
sebej takrat, ko gre za ohranjanje starih obi-
čajev, kot so šrange in razne obletnice. Ker pa 
se zavedamo, da je za zdravo življenje poleg 
druženja nujno tudi gibanje, imamo registrira-
no športno društvo Divji Zajci. Le-to šteje 70 
članov iz bližnje in daljne okolice.
Tatinec sodi v mestno občino Kranj, krajevno 
skupnost Kokrica, medtem ko ima župnijo v 
Predosljah ter pošto v Preddvoru, vas pa v 21. 
stoletju, kljub pobudam vaščanov, še vedno 
nima urejene avtobusne povezave. Ker bodo 
v prihodnjem šolskem letu v šolske klopi sedli 
trije prvošolčki, že v tem obdobju opozarjamo 
Mestno občino Kranj o problematiki šoloob-
veznih otrok. V MO Kranj se v tem času spre-
jema razvojna strategija za mestni potniški 
promet. Vaščani Tatinca smo podali predlog, 
da se linija 7 mestnega potniškega prometa 
podaljša do naše vasi ter se tako reši tride-
setletni problem prevoza otrok v šolo, hkrati 

pa bi avtobus uporabljali tudi srednješolci in 
osebe, ki nimajo lastnega prevoza (starejši ob-
čani). Predlog je bil že večkrat zavrnjen, kar 
kaže na to, da v MO Kranj očitno nimajo po-
sluha za potrebe vseh svojih občanov.
Prva avtobusna postaja v Srakovljah je odda-
ljena 1,8 km, od tega je 1,2 km prometna cesta 
brez pločnika. Želimo si, da bi tudi naši otroci 
imeli zagotovljeno varno pot v šolo, zato MO 
Kranj predlagamo, da vsaj v času šolskega 
leta linijo 7 podaljša do Tatinca, če že ostali 
vaščani nismo enakovredni drugim.

Vaščani Tatinca

Tatinec se predstaviJožetu Volariču  
v spomin

Septembra nas je v 80. 
letu starosti zapustil 
naš krajan, umetnik, 
avtor skulpture Miru v 
našem parku in mamu-
ta v krožišču. Kiparil 
je v tehniki električno 
obločnega varjenja, 
pisal otroške pesmi, 
sonete, aforizme, eseje in kot posebnost 
trivrstičnice (haikuje). Imel je okoli sto sa-
mostojnih in več kot tristo skupinskih raz-
stav doma in po svetu. Opus njegovih del 
je ogromen, samo okoli hiše je imel okoli 
sto velikih skulptur, majhne presegajo ti-
sočaka. Med njimi čudovite in vsebinsko 
bogate stvaritve kot biser knežni stol in še 
mnoge druge. 
Mi, krajani, smo videli samo velike stva-
ritve in množice bogatih majhnih sploh ne 
poznamo, saj je gospod Jože kot umetnik 
in mislec živel tiho, mirno, za sebe in za 
ustvarjanje. Do okolice sicer prijazen, 
vedno razpoložen za kratek in vsebinski 
pogovor. V Kranj je prišel z družino v letu 
65 in na Kokrico v letu 71. Poučeval je v 
Iskrini srednji šoli, predsedoval varilcem 
Slovenije in društvu Haiku. Kot je običaj-
no, umetnika prepozna šele prihodnost in 
tudi gospoda Volariča začenjamo prepo-
znavati šele sedaj, ko nas je zapustil.
Hvala Ti, Jože, za vse, kar si ustvaril, da 
si živel z nami in slava Tvojemu spominu.

Martin Leskovar
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Ljudje in dogodki

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

Večer ob krušni peči
V Kulturnem domu na Kokrici je bila v soboto, 17. novembra, tradicio-
nalna etnografska prireditev Večer ob krušni peči v organizaciji Turistič-
nega društva Kokrica. Tokrat so v goste povabili društvo Rovtarji. So po-
vedali Rovtarji, da prihajajo od daleč, iz Škofjeloškega hribovja, pa stare 
smučke so s seboj prinesli in jih dobro podmazali. »Ogvantani« so bili 
tako, kot je bilo to včasih … In s kolesom oldtajmerjem so se tudi pripe-
ljali in to lesenim, iz leta 1870. Rovtarji imajo tudi svoj ansambel ljudskih 
godcev in pevcev Suha špaga, da z glasbo popestrijo svoj šov. Najprej so 
zaigrali Proti jutru, da se ve, do kdaj bo trajalo druženje. Obiskovalcem 
so gostitelji prikazali tudi stare običaje; ribanje repe, klekljanje, vezenje, 
ličkanje … So rekli moški, ki so ribali repo, da ko mesa zmanjka, je tudi 
repa dobra. Prizadevne članice Turističnega društva Kokrica so postregle 
z mamutovcem, mladim vinom, čajem, flancati, kostanjem in drugimi 
dobrotami.  Ljudski pevki Francka in Ančka sta zapeli nekaj pesmi iz 
zakladnice ljudskega izročila, kot sta Pastirček in Konjiček, za smeh v 
dvorani pa so s skečem na temo Most poskrbeli nepogrešljivi Ančka, 
Francka, Majda in Ivan. Suzana P. Kovačič, foto: Gorazd Kavčič

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

(041) 656 181

Mlaška c. 75
4000 Kranj

V prihajajočem letu 2013  
želimo vsem krajanom in poslovnim partnerjem  

veliko lepih trenutkov, zdravja in veselja.

Vokalna skupina Kokŕ čan
Poletje in počitnice so za nami, kar pa ne pomeni, da se nam v tem 
obdobju ni nič dogajalo. Po uspešno izvedenem 17. pevskem večeru, 
o katerem ste lahko brali v prejšnjem Vaščanu, smo konec aprila iz-
vedeli žalostno novico. Po hudi bolezni nas je za vedno zapustila naša 
dobra pevka in prijateljica Metka Kumer. Od nje smo se poslovili pr-
vega maja. Ker je bila večina pevcev zaradi dopustov odsotna, smo se 
ji s pesmijo poklonili ob »tridesetem dnevu«, ko smo peli pri maši v 
župnijski cerkvi svetega Lovrenca na Kokrici. 
Maja smo z nastopom sodelovali z dr. Miro Delavec pri predstavitvi 
nemškega prevoda knjige o Josipini Turnograjski – prvi slovenski pe-
snici, pisateljici in skladateljici. Dogodek je potekal v Literarni hiši v 
Gradcu. Zanimivo je bilo tudi zapeti ob grobu Josipine, za katerega 
zgledno skrbi ga. Mira.

Kokr'čani na planinskem izletu na Rodico. Foto: Nenad Kastelic

Poleg številnih nastopov na praznovanju obletnic in podoknic, kar je 
že naša stalnica, pa smo z veseljem nastopili na prireditvi ob zaključ-
ku dobrodelne akcije nakupa osebnega dvigala za Marušo Rejc v Cer-
kljah. Ker pa našo skupino ne druži le petje, se radi družimo tudi na 
športnem področju. V začetku poletja smo se s kolesom odpravili v 
Umag, za 9. planinsko pevski izlet pa je bila izbrana 1966 m visoka Ro-
dica nad Bohinjem, kamor se je polovica pevcev odpravila septembra. 
Bil je lep sončen dan in kot se za pevce spodobi, smo zapeli tudi nekaj 
lepih slovenskih pesmi. Tudi letos nismo izpustili pohoda po Levstiko-
vi poti od Litije do Čateža.
Pred nami je nova pevska sezona, v kateri nas čaka obilo dela. Potreb-
no bo pripraviti nekaj novih pesmi za 18. tradicionalni pevski večer 
na Kokrici in program za koncert ob naši 20-letnici delovanja. Pri tem 
nam bo nedvomno pomagal tudi novi pevec Aleš Zupanc, ki je s svojim 
glasom dopolnil tenorske vrste.
Ob izteku leta vam, dragi krajani in bralci Vaščana, želimo obilo 
zdravja, v novem letu 2013 pa miru in osebnega zadovoljstva.

Klemen Naglič
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Čisto je lepo

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

Odpadki, za katere morda niste vedeli, kako  
z njimi pravilno ravnati

Odpadno jedilno olje sodi med odpadke, s katerimi je potrebno ravnati pravilno in odgovorno.  
Ob nepravilnem odlaganju oziroma odstranjevanju škodujejo našemu okolju.
Odpadno jedilno olje je prepovedano odlagati v zabojnike za mešane odpadke 
in zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov, olje je prepovedano zlivati v odtok 
ali kanalizacijo. Če to storimo, naredimo okolju in naravi, posledično tudi sebi, ogromno 
škode. Če pride olje v stik s podtalnico, onesnaži vodo in take podtalnice ni moč očistiti.
Zastrašujoč je podatek, da 1 kapljica olja onesnaži 1 milijon litrov vode. Podobno velja tudi za 
onesnaževanje prsti.

Doma odpadno jedilno olje vlijemo v plastenke ali v steklenice oz. v katerokoli drugo primerno 
embalažo. To začasno hranimo v kleti, garaži in ko se nabere več odpadnega jedilnega olja, 
ga odpeljemo v zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov, kjer ga brezplačno oddamo.
Ločeno moramo zbirati tudi hidravlično olje, motorno, strojno in druga mazalna olja ...

Odpadna električna in elektronska oprema
Veliko elementov in materiala, iz katerih so sestavljeni bela tehnika, 
gospodinjski aparati in druga električna in elektronska oprema, se 
lahko predela.

Aparati in naprave, za-
bavna elektronika, mobi-
teli ter druga oprema vse-
bujejo tudi nevarne snovi.
Če z njimi ne ravnamo pravil-
no, lahko škodujejo okolju in 
ogrozijo zdravje ljudi. Zato je 
pomembno, da te odpadke od-
ložimo ločeno v zbirnem centru 
za ločeno zbiranje odpadkov.

Ob nakupu nove elektronske opreme je trgovec ali proizvajalec dolžan sprejeti staro elektronsko opremo.  
Če je oprema še uporabna, jo lahko prodate ali podarite tistemu, ki jo potrebuje.
Med opremo sodijo: mali in veliki gospodinjski aparati, računalniška oprema, električna in elektronska oprema, 
oprema za razsvetljavo, igrače, zabavna elektronika.

Zdravila
Velikokrat se zgodi, da zdravil ne porabimo do konca. V takem primeru mo-
ramo poskrbeti, da bodo končala na varnem. Nikakor odpadnih zdra-
vil ne smemo odložiti v zabojnike in ne v straniščno školjko.
Z odpadnimi zdravili moramo ravnati kot z nevarnim odpadkom. Odpadna 
zdravila lahko predamo v lekarnah in tudi v zbirnem centru za ločeno zbi-
ranje odpadkov ali v času akcije zbiranja nevarnih odpadkov. Zdravila so 
draga, zato poskrbimo, da jih bomo zavrgli čim manj.
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Gradbeni odpadki sodijo med posebne odpadke, zato jih  
moramo odlagati ločeno. Manjše količine gradbenih odpadkov 
lahko oddamo v zbirnem centru, kjer brezplačno sprejemajo do  
1 m3 teh odpadkov enkrat na mesec.
Če imate večje količine gradbenih odpadkov, pri Komunali Kranj 
najamete zabojnike. Odločite se lahko za najem 5, 7, 10, 12, 15 
ali celo 20 m3 zabojnike. Zabojnik lahko najamete tudi za več dni.

Odpadne avtomobilske gume ne sodijo med komunalne odpadke, zato jih moramo 
odložiti ločeno. Vsako gospodinjstvo lahko brezplačno odda do pet gum (brez platišč) 
dvakrat na leto v zbirnem centru. Nikakor jih ne smemo odlagati v naravi in ne 
sežigati.
Ob menjavi oziroma nakupu novih avtomobilskih gum lahko stare pustimo pri vulkanizerju. 

Da je pravočasno in učinkovito obveščanje še kako po-
membno, ste oz. smo vsi spoznali ob zadnjih izredno 
močnih padavinah. Poleg škode na objektih so močne 
padavine povzročile tudi motnost vode, zaradi česar 
smo vas obvestili o potrebnem prekuhavanju pitne vode. 
Vsem, ki ste se prijavili na osebno obveščanje, smo po-
slali elektronsko pošto in/ali SMS sporočilo. Ko se je 
kakovost pitne vode izboljšala, smo vas tudi obvestili o 
izdanem preklicu prekuhavanja vode. Prepričani smo, 
da edino z osebnim obveščanjem s SMS sporočili in/ali 
elektronskimi sporočili zagotovimo hitro in zanesljivo ob-
veščanje uporabnikov, pri katerih je oskrba s pitno vodo 
v danem trenutku motena.
Zato prijazno vabimo vse tiste, ki prijave še niste 
oddali, da to čim prej storite in zagotovite, da boste 
pomembno informacijo prejeli pravočasno. 
Osebno vas obveščamo o moteni oskrbi s pitno vodo v 
času načrtovanih del na javnem vodovodnem omrežju 

(sporočimo vrsto del, ki se izvajajo, in koliko časa bo 
delo potekalo oz. bo oskrba s pitno vodo motena) in v 
času okvar na javnem vodovodnem omrežju (sporočimo 
predviden čas odprave napake). Sporočilo, za katero je 
še posebej pomembno, da pride pravočasno do vas, je 
sporočilo o sanitarni neustreznosti vode. Ko se kakovost 
vode zmanjša, vam sporočimo razlog za neustreznost 
pitne vode, čas, v katerem se morajo izvajati potrebni 
ukrepi, kot je na primer prekuhavanje vode, in vam po 
odpravi napake pošljemo novo sporočilo o preklicu neu-
streznosti pitne vode).
Bodite informirani in se prijavite na brezplačno  
obveščanje:
- po elektronski pošti na naslov info@komunala-kranj.si
- preko obrazca na spletni strani www.komunala-kranj.si
- osebno, na sedežu našega podjetja
-  pisno na naslov Komunala Kranj, d. o. o.,  
Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj

Je pitno vodo potrebno prekuhavati?

Želite izvedeti več? Obiščite spletno stran www.
krlocuj.me in v abecedniku odpadkov poiščite 
odpadek, za katerega ne veste, kam in kako ga 
pravilno odložiti. Ker nam ni uspelo zajeti vseh 
odpadkov, upamo, da bomo z vašo pomočjo 
abecednik dograjevali. Ko odpadka v abecedni-
ku ne najdete, nam to sporočite in nov odpadek 
bo dodan v abecednik.
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Kultura, župnija

Božična noč prinaša božjo luč 
Z adventnim časom začenjamo novo cerkveno leto, leto odrešenjskih 
skrivnosti. Božični praznik pa je uresničitev pričakovanja, ko se bož-
ja ljubezen z učlovečenjem božjega sina Jezusa Kristusa naseli med 
nami. To je razlog za našo življenjsko radost in neskončne razsežnosti 
upanja. To je najlepše naznanilo, ki ga je človek kadar koli prejel. Bož-
ja ljubezen je postala človek, postala meso in kri. V osebi Jezusa iz Na-
zareta. V Jezusu vidimo Boga hoditi po svetu. Jezus je božja ponudba 
vsem ljudem. Ni samo monopol kristjanov. Ni prišel zaradi določene 
skupine ali stranke, prišel je k vsem ljudem.
Resnica krščanstva je ljubezen. Resnica krščanstva je Jezus. To ni ne-
kaj abstraktnega, ampak nekdo, ki te ima rad. Z Jezusom, ki prihaja 
med nas na božični praznik, je Bog povedal, kako nas ima rad! 
Rojstvo v jaslih, pričevanje božje moči z znamenji in čudeži, smrt na 
križu in vstajenje tretji dan je prineslo upanje vsemu človeštvu. To neu-
ničljivo upanje je krščanstvu omogočilo zgodovinski uspeh in je razlog 
obstoja in poslanstva za vse čase. Najvišja oblika upanja je premagan 
obup. Kakor se svet suče in smo ljudje včasih slabi, bi se lahko predali 
malodušju in bi preprosto rekli: vse skupaj je brez smisla. Ker pa vemo 
za Njega, ki je bil, je in prihaja, ni razloga za malodušnost. 
Naš advent je pot od »praznega« k »polnemu« življenju. Premalo je 
samo ponavljati: srečen božič. Ali bo res srečen? Videli bomo okraše-
ne trgovine, potovala bodo voščila, pripravili bomo božično drevesce, 
postavili bomo jaslice. Vse to je lepo. Velikokrat pa zunanji videz vara. 
Vse to so le količinske dobrine, paša za oči in druga čutila. Lahko so 
pripomočki duhovnega doživljanja, žal pa velikokrat zaduše duhovno 
vsebino velikega praznika. Spreobrnite se je adventno vabilo. Sreča ni 
v tem, kar si na zunaj pripravil, ampak kakšen boš za Božič. Zahrepe-
nimo po medsebojnem miru, obnovljenem prijateljstvu. 
Vsem kristjanom želim duhovno bogat adventni čas. Blagoslovljen 
božič in srečno novo leto, da bi bili brez strahu v prihodnosti, v 
veri, da nas Jezus spremlja in nam pomaga rasti v veliko družino 
nesebičnih in razumevajočih ljudi v prelepem okolju, ki nam je 
podarjeno. Jože Klun, župnik

Toj to! Dognali svoj slog
Začetek meseca je bil obetaven! Prvo novembrsko soboto se je dvo-
rana na Kokrici napolnila z gledalci od blizu in daleč. Kajpada, 
prišli so pogledat premierno uprizoritev Gledališkega društva Toj 
to!, ki je na oder postavilo komedijo Vaje v slogu.
V igri spremljamo pet oseb, ki so se prijavile na avdicijo za film. Vsi 
dobijo enako besedilo, ki pa ga vsak interpretira drugače. V začetku 
so njihove priprave še toge in prav nič drzne, sčasoma pa postajajo vse 
bolj žive in nepredvidljive. Igra ni tiste običajne vrste, ki bi ponujala 
hecno zgodbo z napetim zapletom in presenetljivim koncem, pač pa 
nam humorno prikaže različne poglede na isti dogodek, ali, kot je iz-
javil eden od gledalcev, ponuja »konstantni humor z rdečo nitjo«. 
Igralska zasedba na odru ves čas izžareva tisti pomembni občutek, da 
v igri resnično uživajo. In tega občutka se rado naleze tudi občinstvo. 
Gre za naš deloma avtorski projekt. V roke smo vzeli knjižico Raymon-
da Queneauja, jo v enem letu na lastno pest predelali, aktualizirali in 
postavili na oder. Zasnovo predstave odlikuje tudi to, da njena postavi-
tev ni dokončna, temveč je kar naprej podvržena posodabljanju, spre-
minjanju ...
Predstava je primerna za vse. Ponuja svojevrsten užitek za tiste, ki se 
radi naslajajo ob žlahtnosti jezika, imitacija znanih obrazov politič-
nega parketa je že neke vrste kliše vsakodnevnega humora, zato prav 
gotovo ne sme manjkati, brez erotičnih vložkov dandanes tudi ne gre. 
Za vse, ki ste uprizoritev zamudili, se v domačem kraju obeta ponovi-
tev. V goste nas vabijo gledališki bratci Gardelinovci, ki letos praznu-
jejo že svojih pet let obstoja. Čestitamo! Na slavnostni program so uvr-
stili tudi naše Vaje. Se vidimo v sredo, 27. februarja 2013, ob 19. uri.
Če kdo, potem veliko zahvalo terja KS Kokrica, ki nam je s svojimi 
prostori zagotovila možnost za vaje in izvedbo predstave. Hvaležni 
smo tudi Mestni občini Kranj, ki nas je finančno podprla.
Decembrski dnevi se približujejo, z njim vsa očarljiva praznična 
evforija. Najdite v teh brzicah čas tudi zase in se nagradite s ka-
kšnim kulturnim užitkom. V novo leto pa stopite čisto prerojeni!

Tadeja Tomšič, Toj to!

Vesel božič in srečno novo leto 2013!

NA NOVI LOKACIJI  
prI MesArIJI GreGOrC
 

VEDNO SVEŽE:
 kruh, slani in sladki pekarski izdelki  
 okusno pecivo  slaščice
Del. čas: pon. - pet. 6. - 19.
sob. 6. - 13., ned. in praz. 6. - 12.

slaščice

sob. 6. - 13., ned. in praz. 6. - 12.
DNEVNI KOTIČEK  

PLAČAŠ EN KOS   
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delovni čas  
od 8. do 19. ure
sobota  
od 8. do 15. ure
nedelja 8. do 12. ure

Kitajski prodajni center Kokrica ponuja pestro izbiro 
kvalitetnih izdelkov po ugodni cenah:

   moška in ženska konfekcija,  
 od zimskih jaken do spodnjega perila

   posteljno perilo
   ure, stenske in zapestne
   kuhinjski pripomočki 
   novoletni okraski 

VELIKA IZBIRA 

IGRAČ













Voščimo vam vesel božič in srečno novo leto 2013!
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Društva

Pohod po mamutovi deželi 

V Turističnem društvu Kokrica smo osmega 
septembra organizirali 5. pohod po mamu-
tovi deželi. Pohod je potekal tako kot vsako 
leto, daljša pot 14 kilometrov in krajša pot 
slabih 6 kilometrov. Veseli smo številne 
udeležbe, saj se vsako leto pohoda udele-
ži kakšna skupina ali društvo več. Izredno 
smo tudi veseli sodelovanja z OŠ Franceta 
Prešerna iz Kranja in podružnično šolo na 
Kokrici, ki v ta namen priredijo športni dan. 
Poleg tega so nam učitelji in učenci prijazno 
priskočili na pomoč. Izdelali so medalje z 
vtisnjenim mamutom, ki so bile podeljene 
vsakemu pohodniku, ki se je pohoda udeležil 
vsako leto. Pohod po naravi, gozdu in okoli-
ških vaseh Kokrice je bil prijeten, v Čukovi 

jami pa je udeležence pričakala igralska sku-
pina TD Kokrica in zaigrala odlomek iz igre, 
ki so jo letos odigrali na etnografski prire-
ditvi Življenje v času mamuta. Ne smemo 
pozabiti na sodelovanje in zahvalo trgovini 
Supermarket na Kokrici, ki je velikodušno 
prispevala nagrade. Tako je bila nagrajena 
najstarejša udeleženka, najmlajši udeleženec 
in najštevilnejša skupina.
Za še boljšo voljo pa je udeležence na koncu 
pohoda pričakala topla malica. Vzdušje je 
bilo prijetno. Dobra volja in predvsem odlična 
družba je zaznamovala ta pohod in organiza-
torjem vlila dodatne volje za naslednje leto. Se 
vidimo 14. septembra 2013! 

TD Kokrica

Življenje v času mamuta
Turistično društvo Kokrica ohranja kul-
turno dediščino na tem območju Čukove-
ga bajerja. Leta 1953 so tu našli ostanke 
mamuta. Domnevajo, da je bila samica. 
Umikala se je ledenodobnim lovcem, ve-
dno bolj v vodeno glinokopno območje. 
Kosti so našli 8,5 m pod površjem v de-
belem sloju gline.
Z našimi predstavami konec avgusta 
vsako leto želimo obiskovalcem Čukove 
jame približati življenje takratnega člo-
veka, ki je živel v rodovih. Prikazujemo 
utrinke iz njihovih obredij, njihove stra-
hove in nevarnosti, ki so jim pretile. Ob 
vsem tem pa skušamo prikazati začetke 
likovne umetnosti, glasbene umetnosti, 
sporazumevanja z gibi, mimiko obraza, 
glasovno govorico … Naši igralci se tudi 
preoblečejo in so v taki preobleki kot 
pravi jamski ljudje.
V zadnji predstavi smo skušali predsta-
viti, kako so ljudje sprejemali novosti. 
Vsaka naša predstava skuša primerjati 
zgodovino človeka z današnjim načinom 
življenja. 
Koliko podobnosti in koliko razlik …
Vsako leto odkrijemo delček zgodovine, 
zato ste vabljeni vsi, da se nam pridruži-
te na predstavi, zadnjo soboto v mesecu 
avgustu.
Irena Hudobivnik, režiserka predstav

TURISTIČNO DRUŠTVO  
KOKRICA 
je glavni akter družabnega življenja v našem 
okolju. Organiziramo pohode, predavanja, 
kulturne prireditve in srečanja.  
Z namenom za čim boljše počutje vseh krajanov 
in prepoznavnosti Kokrice.

Ob prihajajočih praznikih želimo vsem 
blagoslovljen božič, obilo radosti in veselja 
v pričakovanju novega leta, ki naj bo vsem 
krajanom srečno, vedro, zdravo za ljudi 
in naravo, brez stresov in neresnic ter ob 
srečevanju vedrih lic!

Turistično društvo Kokrica

 

Naj vam božič prinese mir,  
upanje, ljubezen, zdravje in veselje.  

Vse to naj vas spremlja v letu, ki prihaja.

Delovni čas: od 8. do 19. ure, sobota od 8. do 12. ure.

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

Tu
ris

tič
no

 d
ru

št
vo

 K
ok

ric
a,

 C
es

ta
 n

a 
Br

do
 3

0,
 4

00
0 

Kr
an

j



10

Društva

Pomlad je za nas gasilce zelo naporna. Takoj 
po občnem zboru, ki je bil konec januarja, smo 
gasilci poprijeli za delo in začeli z obveznimi iz-
obraževanji, ki veliko pripomorejo k uspešnemu 
delu naših članov na intervencijah, kjer moramo 
biti polno pripravljeni. Tako se je veliko naših 
članov izobraževalo tako v organizaciji Gasilske 
zveze Mestne občine Kranj, kakor tudi na Cen-
tru za zaščito in izobraževanje na Igu.
Seveda se gasilci zavedamo, da je delo na in-
tervencijah fizično in psihično zelo naporno, 
zato smo v zimskih mesecih organizirali nekaj 
lastnih izobraževanj in seminarjev. V zimskih 
mesecih se naše gasilke redno dvakrat na te-
den dobivajo v dvorani gasilskega doma, kjer 
z vadbo aerobike skrbijo za svoja telesa. Moški 
del društva se ob četrtkih dobiva v športni dvo-
rani OŠ Franceta Prešerna na Kokrici, kjer ob 
igranju košarke in nogometa skrbijo za stalno 
fizično pripravljenost. Ob tej priložnosti bi se 
radi še enkrat zahvalili OŠ Franceta Prešerna 
na Kokrici pod vodstvom ravnateljice Dijane 
Korošec, ker nam vsako leto omogoči rekrea-
cijo v športni dvorani.
Mesec marec smo posvetili dokončni sanaciji 
garaže, notranjosti stolpa in stopnišča. Aprila 
smo kot vsako leto začeli z rednimi vajami 
vseh naših desetin pri pripravah na tekmova-
nje. Maja je sledilo najprej društveno tekmo-
vanje, ki je že tradicionalno dobro obiskano, 
sledilo je tudi tekmovanje Gasilske zveze MO 
Kranj. Kot vsako leto smo tudi letos dokazali, 
da na Kokrici zelo dobro delamo, saj so naše 

desetine osvojile odmevne rezultate. Seveda 
ne smemo pozabiti tudi na naše najmlajše ga-
silce. Imeli so tekmovanje v orientaciji, kvizu 
in tekmovanje društva mladi gasilec. Zelo smo 
ponosni na naše mentorje, saj znajo zelo dobro 
motivirati in izobraziti naše najmlajše gasilce, 
kar se pokaže tudi po rezultatih na tekmovanju.
V mesecu juniju je sledila dvodnevna vrtna 
veselica, ki je bila dobro obiskana. V začetku 
meseca julija je sledil nogometni turnir, ki se 
ga je udeležila tudi naša ekipa. Dokazali smo, 
da treningi v zimskem času dobro denejo, saj 
smo znova osvojili najvišja mesta. V poletnih 
mesecih smo si tudi gasilci privoščili malo po-

čitka. V začetku jeseni smo za vse gasilce na-
šega društva, ki so zares pridno delali vse leto 
organizirali piknik.
Novembra nas je obiskala komisija za ocenitev 
društva. Spet smo dokazali dobro delo, saj smo 
osvojili odlično peto mesto med šestnajstimi 
društvi.
Naj vam razkrijem še nekaj načrtov za priha-
jajoče leto. Na občnem zboru meseca januarja 
bomo volili novega predsednika in poveljnika 
ter vse člane organov društva. Želimo si, da bi 
nam uspel nakup novega vozila za opremo, saj 
je sedanje vozilo TAM s svojimi 21 leti že od-
služilo svojemu namenu.
Žal opažamo ob vodenju statistike, da je vsako 
leto večje število intervencij. Letos smo imeli 
kokrški gasilci trinjast intervencij. Nekaj inter-
vencij je bilo tudi zunaj meja našega požarnega 
okoliša.
Ob tem vas opozarjam, da je pred nami tudi 
sezona dimniških požarov, zato vas prosim, če 
slučajno pride do dimniškega požara, da ga ne 
gasite z vodo, temveč takoj pokličete na števil-
ko 112.
Ob koncu leta mi dovolite, da se še enkrat vsem 
našim članov in vsem skupaj prav lepo zahva-
lim za vse ure, ki ste jih namenili našemu dru-
štvu ter za vsa finančna in materialna sredstva, 
s katerimi ste olajšali naše delo. 
V mesecu decembru vas bodo s koledarjem v 
roki obiskali naši člani, ki jim radi namenite 
svoj prostovoljni prispevek. 
Želimo vam mirno in lepo praznovanje bo-
žično–novoletnih praznikov in veliko sreče, 
zdravja in osebnega zadovoljstva v novem 
letu. Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!

Andraž Šifrer, PGD Kokrica

Za nami je naporno leto
Leto, ki se počasi izteka, je bilo za gasilce na Kokrici precej delovno in naporno, nekaj časa pa smo  

si kljub temu vzeli tudi za počitek in sprostitev.

Obiskovalce prireditev v dvorani kulturnega 
do ma na Kokrici prosimo, naj svojih vozil ne 
parkirajo pred garažna vrata gasilskega doma 
in na izvozno pot gasilskih vozil, ker nam s tem 
onemogočijo izvoz na intervencije. Hvala!

od 2.999,99 Eur Z MONTAŽO

TOPLOTNA ČRPALKA ZA OGREVANJE SANITARNE VODE 300 l:  
1.799,99 EUR  Z MONTAŽO: priklop vode - hladna in topla, električni priklop.

PTS. do,o.o., Golniška c. 68 a, 4000 Kranj, Tel.: 04 2004 72 00, 041 669 742, E-mail: pts@siol.net

Zmanjšajte stroške ogrevanja do 80 odstotkov

Vesel božič in srečno novo leto
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Zanimivosti

Izlet v Trst in na Kras
Razvijanje pozitivnega odnosa do partizanskega boja oziroma narodno-
osvobodilnega gibanja ter vzporedno s tem negovanje vrednot, kot so 
domoljubje, nacionalna suverenost, tovarištvo, enakopravnost, solidar-
nost, humanost, poštenost in socialna pravičnost, so stalnice delovanja 
krajevne organizacije borcev za vrednote NOB Kokrica. Prav zaradi 
naštetih načel ter želje, da se tudi v teh težkih narodovih časih pred-
vsem mlajši člani naše organizacije seznanijo tudi z delčkom narodove 
zgodovine, smo sredi septembra organizirali avtobusni izlet v Trst in na 
Kras. Slednjega se je udeležilo tudi nekaj članic in članov območnega 
združenja NOB Kranj.
Naša pot je minevala v prijetnem druženju, v Sežani se nam je pridružil 
vodič Zlatko, ki se nam je “odprl” kot živi leksikon in odličen poznavalec 
krajev, mimo katerih smo se vozili. Iz pristanišča smo nato preko Trga 
Enotnosti Italije odšli v srce novejšega dela Trsta ter si ogledali znameni-
tosti, kot so: Operna hiša, arheološki ostanki Trajanovega amfiteatra, zu-
nanjost najbolj osovražene stavbe v mestu, t. j. kvesture, ortodoksno pra-
voslavno cerkev, objekt nekdanje največje ribarnice v severnem Jadranu, 
ladijski potniški terminal in marino Svetega Justa. Izlet smo nadaljevali 
z vožnjo mimo nove luke Trst in opuščene koksarne v Žavljah ter prispeli 
do današnjega spominskega objekta in zloglasnega pomnika - Tržaške 
Rižarne. Med ogledom prostorov objekta nam je vodič Zlatko izčrpno 
predstavil grozote, s katerimi so fašisti tu načrtno iztrebljali Slovence. 
Današnji pomen tega objekta je v bistvu v ozaveščanju italijanske in slo-
venske javnosti o dogodkih v Rižarni ter kot nepozaben opomin človeš-
tvu o grozotah, ki se ne smejo nikoli več ponoviti. Obenem pa je objekt 
častitljiv spomenik v spomin in hvaležnost vsem tistim, ki so za svobodo 
in razvoj, ki ju uživamo danes, dali največ, kar so mogli – svoja življenja.
Izlet smo nadaljevali z vožnjo skozi starejši del Trsta do njegovih sever-
nih obronkov v vasico Bazovica, kjer smo si ogledali kompleks Park 
Bazoviških junakov. Na tem nekdanjem avstro-ogrskem vojaškem stre-
lišču so namreč italijanski fašisti leta 1930 ustrelili štiri mlade slovenske 

fante, pripadnike organizacije TIGR (Ferdinand Bidovec, Fran Marušič, 
Zvonimir Miloš in Alojz Valenčič).  
V zadnjem delu izleta smo se odpeljali še na Kras ter nato skozi idilič-
ne kraške vasice, kot so Lipica, Štanjel in Komen prispeli v vasico Sve-
to na turistično kmetijo Abram-Žerjal, kjer smo se nato polni vtisov 
okrepčali s pristnimi kraškimi dobrotami. Pred vrnitvijo domov smo 
se odpeljali še v Tomaj, kjer smo si pod vodstvom zadnje živeče soro-
dnice enega največjih slovenskih pesnikov Srečka Kosovela, t. j. Dragice 
Sosič, ogledali pesnikovo domačijo ter pri tem izvedeli tudi marsikatero 
javnosti neznano ali pa zamolčano pesnikovo življenjsko skrivnost. 

Damjan Renko

V Bazovici smo se poklonili padlim junakom in k spomeniku položili venec. 

Jamarji aktivni  
v kanjonu Rupovščice 

V okviru številnih aktivnostih jamarskega društva Carnium Kranj so 
jamarji v kanjonu Rupovščice v poletnih mesecih obnavljali in dopol-
njevali znanja ter veščine vrvne tehnike in tehnike reševanja pone-
srečencev z nosili iz sotesk in kanjonov. S praktičnim prikazom vaje 
reševanja ponesrečenca iz kanjona so poleg lastnega usposabljanja in 
nabiranja kondicije tudi udeležencem vaje predstavili sistem postavi-
tve vrvne žičnice in transporta. 
V spremstvu izkušenih jamarskih vodnikov so udeleženci spoznava-
li in vadili osnovne veščine jamarstva in za adrenalinsko pokušino 
‘žemarili’ (plezanje po vrvi) s pomočjo članov društva Carnium. Po 
besedah predsednika društva Bojana Staneka pa trenutno v društvu 
poteka tudi jamarska šola, kjer teoretična in praktična znanja nabirajo 
novi člani. Če želite, se jim še vedno lahko pridružite. 

Jamarsko društvo Carnium, foto: Marko Špelič

Gardelin praznuje - praznujte z nami
Drage bralke, dragi bralci. Naj vam naznanimo veselo novice. Vaše 
društvo letošnjo sezono praznuje 5. obletnico delovanja. Zato nam do-
volite, da se najprej zahvalimo vam, ki ste najbolj zaslužni za to, da že 
pet let soustvarjamo kulturo na Kokrici. Veseli smo polnih dvoran, ve-
seli smo vaših prispevkov, lepih besed … Ob tem bi se še posebej radi 
zahvalili predsedniku Krajevne skupnosti Igorju Hribarju. Igor, hvala. 
Radi bi se zahvalili bivšemu ter sedanjemu upravniku dvorane. Miran, 
Marjan, hvala. Radi bi se zahvalili našemu gospodu župniku. Hvala. 
Radi bi se zahvalili vsem prijateljskim društvom v naši krajevni sku-
pnosti in v okolici. Hvala vam. Hvala tudi vsem našim domačim za po-
trpežljivost, pomoč in dobre besede. Zavedamo se, da nam brez vseh 
zgoraj naštetih niti približno ne bi bilo tako lahko delovati v društvu, 
kot nam je. Da pa ne bo ostalo samo pri besedah, naj se vam zahvalimo 
s posebnim programom, ki ga za vas pripravljamo ob 5. obletnici de-
lovanja. Prva v vrsti je naša nova premiera. Za posladek te sezone smo 
pripravili odlično komedijo Andreja Rozmana Roze z naslovom Ana 
Migrena; komedija, ki je pravzaprav mehiška telenovela, ki se dogaja 
v Sloveniji, postavljena na oder. V prvi polovici prihodnjega leta pri-
pravljamo kup zanimivih dogodkov. Gardelin praznuje natančno 29. 
februarja, oziroma 1. marca, zato Vam bomo v času od 25. febru-
arja do 1. marca pripravili kup zanimivih gledaliških dogodkov. V 
naš kulturni dom prihajata Klemen Bučan in Klemen Mauhler s svojo 
komedijo Klemen na kvadrat. Nastopili bodo naši prijatelji iz Gleda-
liškega društva Toj to! s svojo novo predstavo Vaje v slogu, nastopili 
bodo gledališčniki iz Radeč s komedijo Vaja zbora in še veliko več za-
nimivih dogodkov vas čaka. Vam bomo pa vse pravočasno razkrivali 
na naši spletni strani www.gdgardelin.si, kjer si že lahko rezervirate 
vstopnice za omenjene dogodke, zaenkrat po akcijski ceni. 
Upamo, da z nami delite upanje, da bomo igralci Gardelina gleda-
liške deske žulili še vsaj nekajkrat po pet let. 

Vaš GD Gardelin
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Šola, vrtec

Nekaj letošnjih novosti
Že v zadnjem lanskem prispevku sem govori
la o spremembah, ki so jih napovedovali v šol
stvu in med počitnicami smo vsi pričakovali, 
kaj bo. Kaj bo z normativi, koliko učiteljev bo 
preveč, kako bo potekalo delo …? Začeli smo 
precej negotovo, s kupom vprašanj, nenatanč
nih razlag, skromnih pojasnil. Kljub negoto
vosti pa smo leto začeli delavno. 
Prva letošnja novost, ki nam je sprva povzro
čala kar nekaj preglavic, je bil kasnejši zače
tek pouka. Temu smo morali prilagoditi vse 
interesne dejavnosti, se privaditi na nov raz
pored ur, poskrbeti za podaljšano jutranje var
stvo, poskrbeti za učence, ki so imeli zaradi 
novega urnika težave s prihodom.
Tudi pri opravljanju kolesarskega izpita je 
precej novosti. Letos so ga naši petošolci 
opravljali še po starem, v okviru prometnega 
krožka. V četrtem razredu so opravili teore
tični del izpita, v petem pa spretnostno vožnjo 
po poligonu ter vaje in izpit iz vožnje v pro
metu. Drugo leto bodo vse opravljali v petem 
razredu, v okviru pouka – pri urah družbe, 
naravoslovja in tehnike ter športne vzgoje. 
Učiteljice, ki smo sodelovale pri opravljanju 
izpita, smo opazile, da so učenci pri vožnji s 
kolesom veliko manj spretni kot pred leti. Nji

hova kolesa so sodobna, pravilno opremlje
na, pri čeladah pa smo imeli precej težav, da 
smo jih pravilno namestili na glave. Starši naj 
prev erijo čelade svojih otrok ter jih večkrat 
opozorijo na njihovo redno in pravilno upora
bo, predvsem pa na previdnost pri vožnji. Po
zvala bi tudi druge udeležence v prometu, naj 
bodo pozorni na kolesarje, saj smo celo med 
oprav ljanjem izpita opazili, kako je voznik 
kamiona izsilil učenca, kljub temu da je bil z 
opozorilnim brezrokavnikom dobro viden in 
je ob cesti stal policist, ki se nam pri izpitu 
vedno pridruži. Izkaznica o opravljenem izpi
tu še ni dovolj za varnost!
Nova je ograja – prestavili in zamenjali smo 
ograjo v vrtcu in s tem povečali vrtčevsko 
igrišče, na katerem se sedaj lahko varno igrajo 
tudi prvošolci. 
Preurejene bodo kmalu tudi sanitarije v šoli. 
Ne bodo samo polepšane, temveč tudi funkci
onalno prirejene vrtčevski skupini otrok v šoli.
Na koncu pa vas vabim še na številne nove do
godke, ki jih bomo pripravili v šoli. Prvi bo že 
4. decembra ob 18. uri. To bo letošnji, neko-
liko drugačen novoletni bazar, na katerem 
se bomo skupaj poveselili in se poslovili od 
leta, ki mineva. Dijana Korošec

Opis domače živali
Doma imam hišnega zajčka. Ime mu je 
Bani. Je sive in bele barve. Star je pribli
žno dve leti in pol. Imamo ga v kletki. 
Včasih ga spustimo in skače po stano
vanju. Hranimo ga s senom. Včasih mu 
dam tudi čokoladne kosmiče. Zelo jih 
ima rad. Bani pije vodo. Svojega zajčka 
imam zelo rad. Žan Resnik, 4. c 

Drevesa
Drevesa so lepa, 

zlasti v jeseni. 
So kar barv polna
in dišečih vonjev, 

v jeseni.

Ko sprehajal sem se, 
po parku dišečem, 

zagledal sem potok, 
ki žuborel je, 

se penil ves pred menoj.

A drevesa pa od vsega 
le najlepša so, 
ko so vonjev, 
barv polna, 

v jeseni. 
Katarina Zupančič, 5. č

Kavbojska koračnica
Pridrvel je kavboj, 

kavboj na rdečem konju. 
Pridrvel je kavboj, 

kavboj na zelenem konju. 
Pridrvel je kavboj, 

kavboj na rumenem konju. 
Potem pa iznenada 
pridrvel je kavboj, 

kavboj na pisanem je konju. 

Ti - dam, ti - dam koraka nihče, 
ti - dam, ti - dam korakamo mi, 
ti - dam, ti - dam korakajo oni, 

ti -dam, ti - dam korakamo mi vsi!
Anže Gros, 5. č 

Gobi
(domišljijski spis)

Nekoč sta živeli gobi, ki sta imeli mobi, 
ta pa je bil njun hobi.
Naenkrat pa je mobi padel v trgovino 
Obi. Gobi sta odšli na grad, kjer je živel 
kralj Rad. Gobi sta rekli, če lahko dobita 
nekaj cekinov, da si kupita mobi, ki sta ga 
imeli za hobi, žal pa je padel v trgovino 
Obi. Točno to sta rekli gobi!
Kralj Rad pa jima je dal vse cekine in 
gobi sta šli v trgovino Obi, kjer sta kupili 
mobi, ki sta ga imeli za hobi. 
Potem pa sta kupili še cel grad kralja 
Rada. Ker pa sta bili ti dve gobi jurček in 
lisička, sta se poročili. In bili sta postav
ljeni za kralja in kraljico. Za vojsko na 
gradu so služile zelene mušnice. 
In še zdaj sta ti dve gobi najboljši gobi na 
svetu. Smiljan Hude, 5. c 

Julijana Isabell Seehase, 4. c

Maša Bohinc Penček, 4. č

Jure Klemenc, skupina Sonček, Gozdne živali, 5 let 
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Ljudje in dogodki

Gremo na sneg
V novo tekmovalno sezono vstopamo tek-
movalci Tekaško biatlonske sekcije Špor-
tnega društva Kokrica z velikimi pričako-
vanji in predvsem čakajoč na sneg v dolini, 
ki bi nam olajšal izvedbo zimskih treningov 
in izboljšal pripravljenost naših tekmoval-
cev pred začetkom tekem, ki se bodo začele 
ob koncu decembra.
Poleg okrepitve novih tekmovalcev – mla-
dih tekačev s Kokrice, ki so se nam pridru-
žili v začetku poletja in jeseni, smo svoje 
vrste okrepili tudi z novo trenerko, profeso-
rico športne vzgoje Vesno Pokorn, ki je bila 
v 80. letih naša tekmovalka. Skupaj s Tadejo 
Brankovič Likozar in Majo Benedičič, obema 
nekdanjima olimpijkama, so odgovorne za iz-
vedbo treningov in vodenje priprav.
Z rednimi treningi, ki v pripravljalnem ob-
dobju potekajo v treh delih, to je osnovno 
priprav ljalno obdobje in specialno pripravljal-
no obdobje, ki poteka prav sedaj in se zaključi 
23. decembra z vstopom v tekmovalno obdo-
bje, smo začeli že sredi maja. V začetku julija 
in ob koncu avgusta smo za vse naše tekmo-

valce pripravili skupne štiridnevne priprave. 
Prve, julijske, so bile na Rogli, avgustovske pa 
na Pokljuki, v novem hotelu Center. 
Kljub poletnim dopustom so se naši varovan-
ci treningov pridno udeleževali in pripravljeni 
vstopajo v novo zimsko sezono 2012/2013, saj 
smo tudi s poškodbami že opravili.
Naša sekcija bo v zimski sezoni na praznični 
dan v petek, 8. februarja, na Kranjskem polju 
pripravila »Prešern tek«. Smučarski tek bo 
potekal na progah 3,5 km otroški tek, trim tek 
na 11 km in maraton na 21 km. Zaupana nam 
je tudi organizacija tekme za pokal Geoplin, 
ki bo v nedeljo, 24. februarja, na Pokljuki. Vsi 
naši tekmovalci in člani sekcije pa že nestrpno 
čakamo izvedbo tradicionalne prireditve KS 
Kokrica, to je Beli dan, kamor bomo seveda 
prišli po tekaške komplete medalj.
Vseskozi pripravljamo potrebno dokumentacijo, 
projekte, zbiramo ponudbe in potrebna finančna 
sredstva za preplastitev in delno rekonstrukci-
jo rolkarske proge Kokrica, ki smo jo zgradili 
davnega leta 1987. Pridobili smo že geodetski 
posnetek in spisek lastnikov zemljišč. 

Pri našem delu seveda ne gre prezreti pod-
pore krajanov KS Kokrica, saj je prenekateri 
poleg moralne podpore in pomoči ob izvedbi 
poletnih treningov prispeval tudi donatorska 
oziroma sponzorska sredstva, ki omogočajo 
nemoten potek in delovanje. Zahvala gre tudi 
PGD Kokrica, ki nam pomaga pri prevozih 
naših tekmovalcev na poletne treninge, še bolj 
pa bo to potrebno, ko zapade prvi sneg in se 
začnejo tekme po vsej Sloveniji. 

Franc Rutar

Naj kostanjček
Turistično društvo Kokrica in trgovina Mercator na Kokrici skupaj 
pripravita prireditev Naj kostanjček, ki se je kar dobro prijela med 
ljudmi. Že v začetku meseca oktobra otroci ali odrasli lahko prinesejo 
na ogled razne izdelke, narejene iz kostanja in iz drugih naravnih ma-
terialov. Vsak izdelek mora imeti ime. Izdelek mora biti izviren, do-
miseln in mora prikazovati povezavo z lokalnim okoljem. Strokovna 
komisija skupaj s predstavnico trgovine Mercator za gorenjsko regijo 
izberejo najboljše tri izdelke po izbiri strokovne komisije. Izdelki so 
na razstavi v trgovini Mercator pri vhodu in ljudje, ki obiščejo trgovi-
no, lahko cel mesec glasujejo za svoj izdelek. Mercator nagradi vse, ki 
razstavljajo, prve tri nagrade pa dobijo tisti izdelki, ki zberejo največje 
število glasov kupcev in strokovne komisije. Ob razstavi izdelkov pa 
na prireditvi ne manjka čarobnega napitka izpod roke lokalne čarov-
nice, peki zunaj pridno pečejo kostanj v peči, delijo kuhano vino in 
čaj. Ob prijetni družbi in dobri volji kar hitro mine sobotno dopoldne. 
Vabljeni naslednji konec oktobra 2013, da se nam pridružite.

 Irena Hudobivnik- članica TD Kokrica

Društvo upokojencev Kokrica v letu 2012
Če gledamo leto iz “kavča”, je zares dolgo, če pa znamo uživati, sode-
lovati, pa je prekratko. Vsako sredo smo kolesarili. Začeli smo zgodaj 
spomladi, zaključili pozno jeseni. Povprečna razdalja je bila 20 kilo-
metrov z vmesno postajo. Udeležuje se nas povprečno 24 kolesarjev. 
Namesto kolesarjenja v zimskem času kegljamo v klubu Triglav.
Vsako drugo soboto v mesecu smo imeli pohode. Vsi pohodi so bili 
lahki, razen enega na Stol. Zadnji pohod bomo zaključili na Pangršici 
v lovskem domu. Tam naredimo zaključek in obujamo spomine. V 
juniju je Pokrajinska zveza Gorenjske zaupala našemu društvu orga-
nizacijo pohoda, odločili smo se za Udin Boršt. Udeležba je bila mno-
žična in tudi organizacija nam je zares uspela.
V tem letu smo imeli tri izlete: v Slovensko Istro, na Vršič in po dolini 
Soče ter v Haloze. Imeli smo tudi dva kopalna izleta v Izolo.
Organizirali smo tečaj nordijske hoje, ki ga je vodil izkušeni športnik 
Miha Vizjak. Tečaj smo začeli zgodaj spomladi in nadaljevali jeseni. V 
zimskem času imamo vadbo v Kulturnem domu na Kokrici, vsak torek.
Praznovali smo tudi veselo martinovanje v Zgornjih Vodalah na turistični 
kmetiji Celestina. Udeležba je bila velika in tudi vzdušje je bilo izjemno. 
Spomnimo se tudi naših jubilantov, ki praznujejo okrogle obletnice 
80 ali 90 let. Od 90 let naprej jih obiščemo vsako leto z voščilnico in 
skromnim šopkom. Letos smo tudi prvič spremenili srečanje naših 
starejših članov. Vsako leto smo jih peljali na krajši izlet, ker pa se  
marsikdo izleta ni mogel udeležiti zaradi zdravstvenih razlogov, smo 
letos pripravili srečanje v Brunarici Štern na Kokrici. Udeležba je bila 
velika, udeleženci pa zelo zadovoljni. 
Nazadnje se zahvaljujem vsem za zaupanje. Želim vam vesele bo-
žične praznike ter mnogo sreče in zdravja v letu, ki prihaja.

Predsednik DU Kokrica Jožef Kern

Spredaj na sliki so letošnji nagrajenci, od leve: Urh Perčič s Pehto pod 
kostanjem, za kar je bil nagrajen s prvim mestom po izboru obiskovalcev 
supermarketa in s prvim mestom po izboru strokovne komisije, Hana Zupan 
z ježkoma Tinko in Tonko, ki je prejela drugo nagrado obiskovalcev, ter Luka 
Perčič s pastirčkom, ki je prejel drugo nagrado strokovne komisije. Za njimi 
stojijo, od leve: poslovodkinja supermarketa Mercator na Kokrici Nuša Horvat, 
predsednica TD Kokrica Mimi Rozman, članica vodstva maloprodajnega 
območja Mercator Barbara Klinar in članica strokovne komisije Irena 
Hudobivnik. / Foto: Tina Dokl
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Šport in rekreacija

Letošnjo nogometno ligo smo prvič izpeljali 
pod okvirjem športnega društva Zdravo giba-
nje. Tekmovanje se je začelo maja in končalo 
septembra. V ligi je sodelovalo osem ekip, 
skupno število udeležencev je bilo 120. V liga-
škem tekmovanju se je v 28 tekmovalnih dneh 
odigralo 168 tekem. Tekmovanje smo zaklju-
čili s pokalnim tekmovanjem in zaključnim 
piknikom. Naloga društva je bila organizacija 
tekmovalnega dela nogometne lige in urejanje 
travnatih površin in okolice športnega parka. 
Organizacijo in kakovost tekmovanja smo z 
ustanovitvijo društva izboljšali. Za potrebe 
večjega pregleda in informiranja smo izbolj-
šali spletno stran: www.sdzg.si
Letos smo uredili športni park. Postavili smo 
ograji, ki omejujeta dostop z motornimi vozili 
na travnata igrišča. Organizirali smo tudi več 
čistilnih akcij, katerih namen je bil urejanje 
travnate površine zelenic. 
V društvu se za vso podporo in pomoč, ki 
smo je bili deležni, zahvaljujemo predsedni-
ku in tajniku KS Kokrica, Igorju Hribarju in 
Branku Robleku. Prav tako bi se za pomoč 
pri urejanju športnega parka zahvalili Jane-
zu Podpeskarju – Štrosu, Marjanu Bašlju ter 
Darku Petelinšku za pomoč pri organizaciji 
zaključnega piknika.

Pogovarjali smo se z vodjem ekipe 
Partizani Janijem Veternikom …

Glede na dolgoletno sodelovanje vaše ekipe, 
kako ocenjujete organizacijsko plat tekmo-
vanja?
»V letošnjem tekmovalnem letu je zapihal nov 
veter. To se vidi na več področjih, kar je seve-
da pohvalno. Na igrišču in ob njem je vsako 
leto vse več ljudi različnih starostnih skupin 
od mladih, družin, otrok in starejših. Park je 
zelo urejen, društvo je naredilo manjše gole 
in igrala, kjer se lahko otroci igrajo. Mislim, 
da je cilj lige tudi ozaveščati mlade, kako ple-
menita stvar je šport. Seveda celotna podoba 
igrišča še ni popolna, ampak nič se ne naredi 
čez noč, je pa vodstvo na pravi poti. Mislim, 
da bo prihodnje leto vse skupaj še bolje.« 

Čutite v ekipi na tekmah kakšen pritisk za-
radi doseganja dobrih rezultatov?
»Glede na število osvojenih lovorik smo vsa-
ko leto pod večjim pritiskom. Ekipa Partizani 
je prvo mesto v ligi osvojila že drugič zapo-
red. Skozi celotno zgodovino smo osvojili 
tudi tri pokalne lovorike. Vse to predstavlja 
nasprotnikom še dodaten motiv, ko igrajo pro-
ti nam. V ekipi se igralci zelo dobro poznamo 

med seboj. Vse ekipe se prav tako poznajo in 
moram poudariti, da smo zelo dobri prijatelji. 
Mislim, da je to glavni razlog, zakaj smo že 
vrsto let tako uspešni. Seveda pride včasih na 
tekmah tudi do kakšnih trenj med soigralci 
oziroma nasprotniki, vendar si ob zaključku 
tekme vsi sežemo v roke. Glavni cilj te lige je 
vsekakor rekreacija in druženje ter biti vzor 
mladim, ki bodo nekoč igrali v tej ligi.«

Uspešna nogometna liga
NOGOMETNA LIGA 2012 
MESTO EKIPA T Z N P DIF TOČKE

1 PARTIZANI 21 13 3 5 42 42

2 AMATERJI 21 12 3 6 24 39

3 MLACAS LOCOS 21 11 3 7 18 36

4 PAVIJANI 21 10 2 9 3 32

5 BRUNARICA 
ŠTERN

21 10 1 10 1 31

6 RED & BLACK 21 9 2 10 -2 29

7 ŠVEDI 21 9 1 11 -1 28

8 FC BLUE WINGS 21 2 1 18 -88 7

IZTOKOV POKAL 2012  
1 AMATERJI 

2 PARTIZANI

3 RED & BLACK

Tudi v zimsko-spomladanskem času ne bomo sedeli za pečjo in se 
greli. Za vas bomo pripravili več športno-rekreativnih prireditev, ki 
se jih lahko udeležite kot tekmovalec ali pa spremljevalec prireditve.

 BELI DAN KOKRICE: enodnevno zimsko druženje krajanov – 
ljubiteljev zimskih individualnih športnih panog, popestreno s tekmo-
vanjem v veleslalomu, deskanju in smučarskem teku. Organizirano 
bo skupaj z KS Hrastje. 
Kraj: smučišče Senožeta Srednja vas pri Bohinju
Kdaj: sobota ali nedelja med 20. januarjem in 17. februarjem 2013 

 PREŠERNOV TEK: 8. februar 2013
Tekmovanje v smučarskem teku na tekaških progah na Kranjskem 

polju. Namenjeno tako rekreativnim ljubiteljem smučarskega teka kot 
aktivnim tekmovalcem vseh starostnih kategorij.

 POHOD PRIJATELJSTVA IN SPOMINOV UDIN BORŠT 
2013: 27. april 2013 
Namenjen ljubiteljem pohodništva in sprehajalcem v naravi.
Kraj: trasirane in označene poti v Udin Borštu na 7 km in 13 km

 POHOD NA POLJANO: 2. junij 2013
Namenjen ljubiteljem pohodništva in obiskovalcem srednje visokih planin.
Start na Trsteniku (511 m) s ciljem na Veliki poljani (1407 m).

Že danes si rezervirajte prosti čas in udeležite naših akcij. 
Brane Roblek

Bližnje športno-rekreativne prireditve v KS Kokrica





Petindvajsetletni Miha je kupil svoj prvi avtomobil, zato na svoji AO polici nima še pridobljenega bonusa. 
Mihova mama pa je varna voznica in je pri Adriaticu Slovenici dosegla že 55-odstotni bonus pri zavarovanju 
avtomobilske odgovornosti. Mama sklene paket Družina Avto AS. Miha bo ob sklenitvi AO zavarovanja tako 
deležen družinskega popusta pri premiji v višini mamine bonitete in še dodatnega družinskega popusta, kar
pomeni res velik prihranek.

Najpomembnejša novost avtomobilskega paketa zavarovanja Družina Avto AS je, da so vanj vključena 
avtomobilska zavarovanja vseh družinskih članov. Mednje sodijo partner, otroci in starši, pa tudi drugi avtomobili
istega zavarovanca, zavarovani pri Adriaticu Slovenici, ki lahko koristijo ugodnosti družinske bonitete.

Franci Strniša, direktor Adriatica Slovenice, PE Kranj, pojasni, da je družinska boniteta enaka najvišjemu 
bonusu po posamezni polici, vključeni v paket Družina Avto AS. "Naša nova ponudba pomeni možnost 
zavarovanja vseh avtomobilov v družini s pomembnim prihrankom. Vsa vozila družine, ki so vključena v 
paket, so deležna ugodnosti, ki izhajajo iz osebnega bonusa "škodno najboljšega" člana družine - 
torej družinskega člana, ki ima na zavarovalni polici dosežen najvišji bonus. Vse družinske člane tudi tako
spodbujamo k večji varnosti v prometu, saj s svojo vožnjo skrbijo za ohranjanje pridobljene družinske bonitete."

Številne družinske ugodnosti
Poleg že doseženega bonusa po posamezni polici, je zavarovanec, vključen v paket Družina Avto AS, ob sklenitvi
zavarovanja deležen še dodatnih ugodnosti. Najprej do družinskega popusta v višini razlike med družinsko 
boniteto in bonusom na lastni polici. Zavarovancem pa nudimo še dodatni družinski popust, ki ga prejme ob
vključitvi police v paket Družina Avto AS. Pogoj za sklenitev paketa je, da morata biti vanj vključeni vsaj dve 
zavarovalni polici, od katerih je ena na novo zavarovana pri Adriaticu Slovenici. Poleg osebnih vozil pa je 
mogoče v zavarovalni paket Družina Avto AS vključiti še zavarovanja motornih kamping vozil vseh družinskih 
članov ter tudi tovorna vozila do dveh ton nosilnosti v lasti fizične osebe.

Franci Strniša, 
direktor Adriatica Slovenice, d.d., PE Kranj

Adriatic Slovenica, d.d., PE Kranj
Kidričeva cesta 2, Kranj

Tel.: 042817000

NOVO! Družinsko avtomobilsko
zavarovanje Adriatica Slovenice
Prihranite lahko tudi 400 evrov

O vseh novostih se lahko pozanimate v poslovnih prostorih in agencijah Adriatic Slovenica v Kranju,
Škofji Loki, na Jesenicah, v Radovljici, Tržiču, Kranjski Gori in Šenčurju. 
Vsekakor pa so vam na voljo tudi pooblaščeni sodelavci, ki zavarovanja sklepajo in svetujejo tudi na
terenu. Najdete jih po celi Gorenjski: od Kranja, Škofje Loke, Žirov, do Jesenic, Tržiča in Kranjske Gore.

V zavarovalnici Adriatic Slovenica so poskrbeli, da bo  
avtomobilsko zavarovanje ugodnejše za vso družino. Pa 
naj bo to zavarovanje avtomobilske odgovornosti ali kasko  
zavarovanje vozila. Kakovostna ponudba bogatih kritij  
avtomobilskih zavarovanj Avto AS je sedaj še popolnejša 
- z družinskimi popusti, ki članom družine omogočajo  
prihranek v višini najvišjega bonusa, ki ga ima kateri izmed 
družinskih članov.




