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tuje civilna iniciativa, je Hvala dejal, da novih 
informacij nimajo, vloženo tožbo pa sodišče še 
vedno rešuje. 

Letos je potekala tudi prenova dvorane kul-
turnega doma. Prejšnji lesen oder je zamenjal 
nov, betonski, za kar je morala Mestna obči-
na Kranj pridobiti tudi gradbeno dovoljenje. 
Novo je tudi zaodrje in razsvetljava v kletnih 
prostorih, zamenjane so bile talne obloge v 

dvorani in izvedena slikopleskarska dela. 
Kulturni dom je dobil tudi strelovodno zašči-
to, dvorana je zdaj tudi protipožarno varna, saj 
so vgradili protipožarna vrata, že lani so tudi 
namestili senzorje in alarmni sistem povezali 
direktno z Gasilsko reševalno službo Kranj. 
Letošnja investicija je bila vredna 76.900 
evrov, lanska pa okoli 37.600 evrov. »S preno-
vo dvorane smo pridobili tudi dodatne prosto-
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Krajevna skupnost

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 nik: Simon Šubic
Te le fon: 04/201-42-00, faks: 04/201-42-13   
E-pošta: info@g-glas.si  
Teh nič ni ured nik: Gre ga Flaj nik 
Iz da ja telj: Gorenjski glas, d. o. o., Nazorjeva ulica 1, Kranj; 
pri pra va za tisk: Go renj ski glas; tisk: Nonparel, d. o. o.; 
di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je. 

Vaščan, šte vil ka 1, je pri lo ga 95. šte vil ke Go renj ske ga  
gla sa, ki je iz šla 27. novembra 2020. 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. 

Fotografija na naslovnici: Gorazd Kavčič
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Sogovornika sta z dosedanjo realizacijo pla-
na, ki so ga začrtali marca 2019 na sestanku z 
delegacijo Mestne občine Kranj pod vodstvom 
podžupana Roberta Nograška, v glavnem za-
dovoljna. Tedaj so izoblikovali prioritetno listo 
trinajstih najpomembnejših projektov, ki se 
postopoma uresničujejo. Tudi sicer so v Svetu 
KS Kokrica zadovoljni s sodelovanjem z obči-
no, ki je odzivna, probleme pa skušajo tekoče 
reševati.

»Projekt Gorki 2 na Mlaki, ki poleg gradnje 
fekalne in meteorne kanalizacije vključuje 
tudi vodovod in javno razsvetljavo, gre počasi 
h koncu. Med gradnjo se je sicer pojavilo nekaj 
nejevolje zaradi oteženega dostopa z vozili do 
lastnih domov, a moramo razumeti, da gre za 
velik projekt, ki se ga ne da izvesti čez noč. Iz-
vajalci se trudijo, morda se bodo dela tudi ma-
lenkost zavlekla, a pozivamo krajane, naj osta-
nejo potrpežljivi, probleme, ki se ob gradnji 
pojavijo, pa naj rešujejo sproti in v konsenzu 
z ostalimi. To je celo priložnost za izboljšanje 
medsosedskih odnosov in moram reči, da se je 
večina njih tudi res izboljšala, saj je marsikje 
prišlo do sožitja med sosedi,« je povedal Hvala. 

Škofic je pripomnil, da so po njegovem opa-
žanju krajani zelo zadovoljni z izvedenimi deli, 
da bodo končno dobili urejeno kanalizacijo in 
manjkajočo javno razsvetljavo, kar bo samo 
zvišalo kakovost bivanja v kraju. »Ob gradnji, 
poteka že več kot leto dni, so se glavna cesta 
na Mlaki in cestišča okoli delovišča razumljivo 
poškodovala. Krajani zaradi tega negodujejo in 
pričakujejo, da je v samem projektu predvidena 
tudi sanacija teh cest. Tudi mi upamo, da bo 
izvedena po koncu gradnje,« je dejal Škofic. 

Z Mlako je povezan tudi pilotni projekt 
Pametne soseske, ki ga v Svetu KS Kokrica 
pozdravljajo, enako kot vse druge projekte, ki 
dvigujejo kvaliteto in varnost bivanja. Glede 
načrtovane pozidave Udin boršta, ki ji naspro-

Letos tudi obnovili dvorano
Z epidemijo covida-19 zaznamovano leto 2020 se izteka, prav tako je mimo polovica mandata zdajšnjega Sveta 

Krajevne skupnosti Kokrica, ki ga vodita predsednik Domen Hvala in podpredsednik Iztok Škofic. Ob tej 
priložnosti smo ju povabili na pogovor o opravljenem delu in prihodnjih načrtih.

Domen Hvala (levo) in Iztok Škofic, predsednik in podpredsednik Sveta KS Kokrica

Zaradi zdravstvenih razmer  
bo praznični december letos potekal drugače,  

kot smo ga vajeni.  
Naj vam to ne vzame optimizma  

in veselega razpoloženja.

Želimo vam lepo praznovanje božiča  
in novega leta ter vse dobro,  

predvsem pa zdravja v letu 2020!

Svet Krajevne skupnosti Kokrica



re v kleti, ki jih nameravamo nameniti za raz-
lične dejavnosti in potrebe krajanov. Prav zato 
pozivam vse, ki imajo predloge, kakšna naj 
bi bila namembnost novih kletnih prostorov, 
naj nam jih posredujejo po elektronski pošti 
na naslov kokrica.ks@gmail.com,« je pozval 
Hvala in dodal, da je v načrtih tudi ureditev 
mansardnih prostorov kulturnega doma v 
multimedijsko sobo.  

»Kulturna dvorana je zdaj urejena vsaj po 
minimalnih sodobnih standardih, še vedno pa 
ostaja spoznanje, da je razmeroma majhna in 
akustično neustrezna,« pa je ocenil Škofic. 

Hvala je pojasnil, da med še nerealizirane 
projekte sodi tudi pločnik proti Brdu in izgra-
dnja kolesarskih stez, pa tudi postavitev košev 
za pasje iztrebke, kar je velika želja mnogih 
krajanov. »Ni nam jasno, zakaj občina tako 
dolgo odlaša z njihovo postavitvijo,« je dejal. 

Škofic je med še neuresničenimi željami 
omenil tudi ureditev območje Čukove jame: 
»S stališča KS gre za zelo neurejeno območje, 
problem se že dolgo rešuje, a žal nikakor ne 
pride do kompromisa z lastniki, da bi Čukovo 
jamo uredili v izletniško-rekreativno točko, 
namenjeno ne samo Kokričanom, ampak tudi 
prebivalcem okoliških krajev.« 

»Tudi v športnem centru Čukova jama še ve-
dno čakamo na legalizacijo ter napeljavo elek-
trike in vode v brunarici. S tem bi uporabnikom 
centra, ki ga kljub trenutni neurejenosti radi 
obiskujejo, končno zagotovili vsaj osnovne po-
goje za športne aktivnosti,« je dodal Hvala, ki 
si želi, da bi športni center vsaj za silo uredili 
do konca mandata. 

Sogovornika sta se dotaknila tudi epidemi-
je covida-19. Kot je pojasnil Hvala, so KS v 
prvem, spomladanskem valu, ko je bilo zelo 
težko dobiti zaščitne maske, na pomoč z do-
nacijo mask priskočili mestni svetniki Barbara 
Gunčar, Nataša Majcen in Iztok Jenko. »Maske 
smo s pomočjo društev razdelili najbolj ranlji-
vim skupinam krajanov, zato zahvala vsem 
društvom za pomoč in njihovo angažiranje pri 
razdeljevanju mask. Dokazala so, da se lahko 
zanesemo nanje, ko jih potrebujemo,« je pou-
daril Hvala.

»Krajane pozivamo k spoštovanju ukrepov v 
zvezi s covidom-19, četudi je težko, in da pazi-
mo drug na drugega. Tudi svet KS je previden 
in upošteva vse preventivne ukrepe. Tako smo 
novembrsko sejo izvedli v veliki kulturni dvo-
rani, kjer je bila zagotovljena zadostna razdalja 
med člani, ki smo uporabljali maske in razku-

žila, prav tako smo ves čas zračili prostor,« je 
razložil Škofic. Ob koncu pogovora sta se so-
govornika zahvalila še sokrajanu Lojzetu Dež-
manu za donacijo slik in podporo (o tem več na 

12. in 13. strani), izrazila sta tudi zadovoljstvo, 
da je Kokrica dobila novomašnika in posveče-
nega škofa (o tem več na 4. strani). 

Simon Šubic, foto: Gorazd Kavčič
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Obnovljena dvorana v Kulturnem domu Kokrica

Projekt Gorki 2 na Mlaki (gradnja kanalizacije, vodovoda in razsvetljave) se počasi zaključuje.

Med izvajanjem projekta Gorki so na glavni prometnici skozi Mlako nastale vidne poškodbe. 

Med neuresničenimi projekti je tudi izgradnja 
pločnika proti posestvu Brdo. 
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Iz župnije

Vsaka župnija je celica vesoljne Cerkve. Že v 
apostolski dobi se je oblikovala njena vsebina 
kot domača cerkev. V njej navzoči vstali Go-
spod jo obdarja z bogastvom svoje ljubezni. V 
to zgodovinsko dogajanje je bilo pred petde-
setimi leti sprejeto tudi občestvo vernikov ob 
cerkvi sv. Lovrenca na Kokrici. Dejavna vera 
je pripravila razmere za samostojno rast župni-
je, ki je zmožna evangelij samostojno živeti in 
pričevati.

V nedeljo, 25. oktobra 1970, je stopil v veljavo 
odlok o ustanovitvi Župnije Kokrica. Dolgole-
tna želja je bila uresničena. Ob slovesni razgla-
sitvi je nadškof Jožef Pogačnik spregovoril o 
pomenu župnije za Cerkev. Navzočim je polo-
žil na srce, naj se marljivo udeležujejo nedelj-
skih maš ter prejemanja zakramentov, da bo 
nova župnija resnično živa. Staršem in mladini 
je dal spodbudo, da bi tudi iz tega občestva od-
hajali za božjim klicem fantje in dekleta v du-
hovniški in redovniški poklic. Farane je prosil 
tudi za pogum, da sprejmejo nase žrtev za gra-
dnjo nove cerkve, dozidavo prizidka, prostor za 
učilnico in stanovanje za župnika. V kroniko je 
g. župnik Ladislav zapisal: »Zaupajmo v božjo 
pomoč in dobro voljo kokriških vernikov.« Da 
so nadškofove besede padle v 'dobro zemljo', 
bomo brali v knjigi, ki bo kmalu dostopna na-
šim župljanom.

Pred zlatim jubilejem smo na pobudo Župnij-
skega pastoralnega sveta že lanskega novem-
bra začeli duhovno pripravo z namenom, da bi 
odprli srca besedam, ki so bile izrečene na dan 
ustanovitve: obnoviti zvestobo nedelji s sveto 
evharistijo, vredno prejemati zakramente in 
moliti za duhovne poklice. Vse to smo zdru-
žili s pripravo na 25-letnico mašništva g. Mi-
tje Leskovarja in novo mašo diakona Anžeta 
Cunka. Vsako sredo po maši so pripravila in 
vodila molitev mala župnijska občestva: ŽPS, 
molitvena skupina za duhovne poklice, mladi-

na, biblična skupina, zakonska skupina, pevski 
zbor, Župnijska karitas, krasilke in čistilke cer-
kve. Globlji namen molitve pa je bil poglobitev 
vere, ki naj okrepi pripadnost živemu občestvu 
župnije, in prošnja za pomoč, da bomo cerkev 
obnovili tudi od zunaj.

V marcu je virus prekinil tedensko molitveno 
verigo. Opustele so naše ulice. Zaprla so se vra-
ta cerkve. Večna luč je častila božjo navzočnost 
med nami. Dolg je bil veliki petek, vleče se v te-
dne in mesece … Pa vendar duhovno življenje 
ni ohromelo. Prvega maja je prišlo veselo ozna-
nilo v župnijo. Papež Frančišek je imenoval dr. 
Mitja Leskovarja za nuncija v Iraku. Veselo so 
zazvonili vsi naši zvonovi. Delna sprostitev 
koronaukrepov je omogočila, da se je začela 
obnova stare cerkve sv. Lovrenca. Hvala vsem 
župljanom, ki ste delo videli in ga z darovi ve-

likodušno podprli. Vsem Bog povrni. Pripravo 
na novo mašo je v delni negotovosti vodil pri-
pravljalni odbor. Za iznajdljivo pripravo sveča-
nosti v posebnih razmerah zaslužite priznanje, 
da je Anžetova nova maša potekala slovesno. 
Novomašnik je prejel poslanstvo prinašati Je-
zusa na prvem službenem mestu v Župniji Žiri. 

Novomašni mlaji se še niso ohladili, ko se je 
novoimenovani škof Mitja Leskovar 'prebil' iz 
Indije v rodni kraj, doma prestal karanteno, 
medtem pa so že potekale priprave na njegovo 
škofovsko posvečenje v ljubljanski stolnici. Ob 
slovesnosti, ki je bila 8. avgusta, se je v bližino 
obnovljenega zvonika ponovno dvignil mlaj. 
Ob posvečenju v stolnici so župnijo zastopali 
župnik, ministranti, narodne noše, na stolnem 
koru pa pevski zbor pod vodstvom profesorice 
Marte Močnik Pirc. Naslednjega dne, na Lo-
vrenčevo nedeljo, pa je sledila zahvalna sre-
brna maša in prva škofova maša na Kokrici. 
Zaradi epidemioloških razmer je bil prostor za 
slovesno bogoslužje pripravljen na župnijskem 
dvorišču. 

Cerkvene klopi še vedno molčijo, veroučna 
učilnica čaka na razposajeno otroško vero, ora-
torijsko druženje ni prineslo počitniškega vese-
lja mladim, prvoobhajanci so se zaman veselili 
srečanja z Jezusom. Tudi svečanosti 50-letnice 
župnije in obiska nadškofa na zahvalno nedeljo 
zaradi epidemioloških razmer ni bilo. Župnik 
je sam daroval zahvalo z mislijo na vse žive in 
umrle člane župnijske družine.

Vsaka vaša družina je cerkev v malem. Ohra-
njajte vsakdanjo molitev. Adventni venec naj 
vas na to še posebej spomni. Za božič postavite 
vsaj skromne jaslice, blagoslovite jih in Sveta 
družina naj vas blagoslavlja. Novo leto, ki se 
bliža, pa naj vam prinese miru in zdravja, ki si 
ga vsi želimo in zanj molimo.

To vsem želim in za vse molim. 
Župnik Jože Klun, foto: Drago Papler

Petdeset let Župnije Kokrica
V nedeljo, 25. oktobra 1970, je stopil v veljavo odlok o ustanovitvi Župnije Kokrica. Dolgoletna želja je bila 

uresničena. Ob slovesni razglasitvi je nadškof Jožef Pogačnik spregovoril o pomenu župnije za Cerkev. 

Prva škofovska sv. maša msgr. Mitje Leskovarja na Kokrici 

Nova maša – županov nagovor
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Dobrodelni

Cvetličarna Cvet
Cvet, d. o. o., Kokrica, Cesta na Rupo 18, 4000 Kranj 
Tel.: 04 204 77 00 
Delovni čas: od pon. do pet. od 8. do 19. ure, 
ob sob. od 8. do 13. ure

Ustvarjamo za vas.
Srečno 2021!

V torek, 3. novembra, je nastal požar na Pestotnikovi ulici na Mlaki, 
kjer je bivalo sedem oseb. Povzročil je precejšnjo škodo, popolnoma 
je uničeno ostrešje, zgornje stanovanje in sanitarije v pritličju, tako da 
hiša ni več primerna za bivanje in jo je treba celovito obnoviti. Domači 
trenutno bivajo pri svojcih v Bitnjah, kar pa je samo začasno in čakajo na 
novo začasno bivališče, dokler ne obnovijo pogorelega objekta.

Rdeči križ Kranj in Krajevna organizacija RK Kokrica sta takoj po-
magala s paketi hrane, ki jih bodo deležni tudi v prihodnje. Prav tako 
smo že naslednji dan organizirali humanitarno akcijo zbiranja denarne 

pomoči, poverjeniki krajevne organizacije Rdečega križa Kokrica pa 
so še dodatno raznosili letake s podatki o tekočem računu, kjer se zbira 
humanitarna pomoč. 

Prosimo vas, da jim pomagate po svojih zmogljivostih in jim nakažete 
finančno pomoč, da bodo lahko čim prej spet živeli v svojem domu.

Prispevek lahko nakažete na TRR št.:0700-0000-0100-776 s sklicem: 
11-2020 in pripisom ''POŽAR MLAKA''. Iskrena hvala vsem. 

KO Rdečega križa Kokrica, 
foto: GARS Kranj

Bodimo solidarni in pomagajmo družini
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Naša društva

Konec leta 2019 smo začeli pripravljati aktiv-
nosti, ki smo jih načrtovali za leto 2020. V za-
četku leta smo pobrali članarino in izvedli občni 
zbor. V nadaljevanju nam je uspelo izvesti zelo 
odmevno razstavo starih radijskih sprejemni-
kov iz zbirke našega sokrajana Zlatka Držaniča. 
Zelo obiskani sta bili tudi predavanji Jane Ječnik, 
ki nam je predstavila refleksno terapijo in jogo 
obraza za boljše počutje in zdravje. Predavanje je 
bilo podprto tudi s praktičnim prikazom. Gospod 
Tone Trebar pa nam je predstavil ptice, ki živijo 
pri nas, njihove lastnosti petje in videz. 

V okviru KS Kokrica in Cvetličarne Cvet 
smo sodelovali pri ureditvi parka ob otroških 
igralih kakor tudi pri načrtovanju in ureditvi 
okolice kapelice sv. Roka. Po prvem valu epi-
demije smo izkoristili čas za odstranjevanje 
japonskega dresnika. Aktivno smo sodelovali 
pri sv. maši novomašnika Anžeta Cunka ter pri 
sv. maši novoimenovanega nadškofa msgr. dr. 
Mitja Leskovarja.

Povezali smo se s Centrom za trajnostni razvoj 
podeželja Kranj – razvojni zavod za ureditev 
celostnega razvoja Udin boršta. Začeli smo že 
pridobivati posamezne koordinate teh poti (Ma-
mutova pot), vendar nam je epidemija preprečila 
nadaljevanje dela. Po sprostitvi ukrepov želimo 
nadaljevati začeto delo. Z OŠ Franceta Prešerna 
Kranj smo dogovorjeni za izdelavo mlinčkov, ki 
jih bomo postavili v tako imenovani dnevni sobi 
Udin boršta. Že v preteklem letu smo na tem pro-
storu postavili nekaj miz in klopi. Obiskovalci 
prostora so nam hvaležni, saj tam lahko posedijo 
in v miru sprostijo svoje misli.

Z MOK smo se v lanskem letu dogovorili, da s 
svojo službo ureja tudi krožišče na Kokrici, kar 
so v letošnjem letu tudi realizirali.

Tradicionalno smo tudi letos ocenjevali ure-
jenost hiš in vrtov v naši krajevni skupnosti. 
Za osem najlepše urejenih komisija podeljuje 

priznanja in praktične nagrade, ki jih prejmejo: 
Metka Vogrin, Ilovka; Damjana Markelj, Tati-
nec; Andreja in Matevž Ličen, Grosova ulica; 
Darinka Oblak, Cesta na Rupo; Ani Krajačič, 
Na griču; Milica Štempihar, Golniška cesta; 
Andreja Medved, Cesta na Belo; Romana in 
Tomaž Kopač, Mlaška cesta.

Vzpostavili smo kontakt z Mileno Lawhead, 
hčerko našega pokojnega umetnika Jožeta Vo-
lariča. Dobili smo načelno soglasje, da lahko iz 
umetniške dediščine staršev izberemo ekspona-
te za javno postavitev ali za ureditev posebne ga-
lerije. Korespondenco smo posredovali Zavodu 
za turizem in kulturo Kranj, ki vodi nadaljnje 
dogovore tudi z MOK. 

Žal v letošnjem letu verjetno ne bomo mogli 
poskrbeti za najmlajše z miklavžvanjem, za 
božični koncert, za katerega smo dogovorjeni 
z ansamblom Spev, in tudi za pohod za domo-
vino.

V upanju na boljše naslednje leto načrtujemo 
izvedbo standardnih programov in zbiramo 
ideje za obogatitev našega dela.

Vsem krajanom želimo, da z upoštevanjem 
navodil ohranimo svoje zdravje in nam bo 
kljub omejitvam december in prehod v leto 
2021 prijeten v toplini naših domov.

Vsem želimo obilo zdravja, sreče in zadovolj-
stva v decembru in novem letu.

Turistično društvo Kokrica

Turistično društvo v letu 2020
Pregled dela Turističnega društva Kokrica v letu 2020. Zaradi novega koronavirusa verjetno ne bomo mogli 

izvesti tradicionalnih decembrskih dogodkov.

Klopi v Udin borštu

Znamenje sv. Roka

V letošnjem letu sta nas zapustila dva čla-
na TD Kokrica. Anica Snedic je bila dolgo-
letna članica upravnega odbora, zadnja leta 
tudi častna članica. Aktivno je sodelovala 
pri vseh delih društva in se je tudi kot častna 
članica udeleževala naših prireditev. Za vse 
njeno delo smo ji od srca hvaležni.

Vinko Potočnik je bil član upravnega od-
bora našega društva in član upravnega od-
bora GTZ. Bil je predsednik ocenjevalne 
komisije za najlepše urejene vrtove in hiše 
našega društva in predsednik komisije pri 
GTZ v projektu Moja dežela – lepa in go-
stoljubna. Vsa leta je odgovorno ter s pravo 
mero posluha aktivno sodeloval pri veči-
ni projektov. Pri projektih je bil vseskozi 
aktiven in požrtvovalen. Za njegovo delo 
smo mu skupaj z GTZ iskreno hvaležni.  

Oba resnično pogrešamo. TD Kokrica

V spomin
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Naša društva

Spoštovane članice, spoštovani člani, kako 
ste, ste zdravi? Tale pandemija covida-19 nam 
je življenje čez noč postavila na glavo. Ko pi-
šem ta članek, to je konec marca, še ni dosegla 
vrhunca, upam pa, da bo ob izidu Vaščana že 
bolje. Verjamem, da ste mnogi težko sprejeli 
vse omejitve, ki jih prinaša življenje v času 
pandemije, ste pa po drugi strani lahko izkori-
stili priložnost za opravila, za katera običajno 
zmanjka časa. Mislim pa, da ni treba ponavlja-
ti, da upokojenci in starejši, ki sodimo v najbolj 
ogroženo skupino, dosledno spoštujemo dana 
navodila, in sicer toliko časa, kolikor bo treba. 
Verjetno ste v tem času veliko pred televizorji 
in čakate kakšno spodbudno novico, ampak iz 
dneva v dan vrtijo enake posnetke, predvsem 
krst iz Bergama. In ne vem, ali je namen tega 
čim bolj prestrašiti ljudi. Po zaslonih pa nam 
virus v obliki kroglice z rožički vseskozi po-
plesava pred očmi. 

Tudi na družbenih omrežjih razni zdravniki, 
znanstveniki, epidemiologi, infektologi in dru-
gi razlagajo, preračunavajo, kdaj bo ogroženo-
sti konec, s tem pa med ljudi vnašajo samo ne-
mir, saj so nekatere napovedi pomirjujoče, spet 
druge pa strašljive, celo apokaliptične. Seveda 
pa je zgoraj napisano moje osebno mnenje.

Tudi delo v našem oziroma vašem društvu 
se je ustavilo. Nekaj dni pred občnim zborom 
je prišla prepoved združevanja večjih skupin 
ljudi, tako smo morali zbor odpovedati. Treba 
je bilo obvestiti čim več članov, vse vabljene 
goste, odpovedati glasbo, hrano, rože ... – in to 
je pomenilo kar nekaj dela. Tako žene in ma-
tere ob letošnjem osmem marcu ne bodo do-
bile nageljnov. Odpovedati sem moral tudi že 
dogovorjeni izlet na Kras ter ga prestaviti na 
kasnejši termin.

Tudi Zveza društev upokojencev Slovenije 
nam je posredovala nekaj navodil. Najprej smo 
morali zapreti pisarno društva in odpoveda-
ti vse dejavnosti, ki so bile načrtovane v tem 
obdobju. Tudi od umrlih članov se ne moremo 
posloviti s svečami in društvenim praporom, 
saj tudi pri pogrebih veljajo omejitve, svojci 
umrlih pa ne morejo urejati izplačila posmrtnin 
iz Vzajemnega posmrtninskega sklada, saj je 
Kulturni dom Franca Mraka v celoti zaprt. Za 
nedoločen čas je zaprt Hotel Delfin v Izoli, na 
kasnejši termin so prestavljeni Dnevi medge-
neracijskega sožitja. Nam je pa še pred prepo-
vedjo uspelo upravnemu organu (AJPES) od-
dati letno poročilo za leto 2019, sklepe občnega 
zbora bomo poslali pozneje, ko bo ta izveden. 
Uspelo nam je izpeljati tudi pustovanje s 33 
člani v Gostišču Dežman na Kokrici. Naš član 
Lojze Dežman je kar nekaj mask lepo nagradil, 
pozneje pa je našemu društvu podaril še sliko 
z motivom Kamniške Bistrice. Ob kulturnem 
prazniku 8. februarja smo izvedli tudi vsako-
letni pohod v Kranj v Prešernov gaj, kjer smo 
pred spomenikom našemu največjemu pesniku 
zapeli njegovo Zdravljico. Nato smo se udele-
žili še proslave pred Prešernovim gledališčem.

Spoštovane članice, spoštovani člani, s 13. 
marcem smo dobili novo vlado, ki si je med 
prioritetami zadala sprejem in uveljavitev za-
kona o dolgotrajni oskrbi, ki naj bi bil sprejet 
še letos. To se sliši lepo in bi s tem bila zado-
voljna večina upokojencev in starostnikov. Po-
trebno je tudi sprejetje zakona o zdravstvu, saj 
so čakalne dobe za starejše nedopustno dolge, 
večkrat tudi usodne. Ker pa se s temi zakoni 
mečka že približno 15 let, sedaj pa imamo še 
pandemijo covida-19, se bojim, da do sprejetja 
še ne bo prišlo tako kmalu. Naj pa poudarim, da 
pri dolgotrajni oskrbi ne gre za dejavnost zdra-
vljenja oziroma obravnavo bolnih, temveč za 
zagotavljanje pomoči pri opravljanju temeljnih 
dnevnih aktivnosti.

Ko končujem ta prispevek, je že začetek ok-
tobra, glasilo Vaščan še ni izšlo, epidemija je 

bila vmes že preklicana, toda prišel je drugi val. 
Kot kaže, bo trajal še kar nekaj časa. Kriza, ki 
jo je povzročila epidemija, ni le zdravstvena, 
gospodarska, socialna, zajela je vsa področja 
našega življenja. Verjamem, da je v teh časih 
težko ostati optimističen. Verjetno se neka-
teri sprašujete, kaj se v društvu v tem času 
dela. Pravzaprav ne veliko. Vse aktivnosti na 
prostem nemoteno potekajo, zaradi omejitev 
nismo mogli izvesti društvenega piknika, prav 
tako ne srečanja starejših članov, ni mogoče or-
ganizirati izletov pa tudi dvorana je v obnovi. 
Seveda pa bomo tudi letos vse starejše člane in 
tiste, ki bivajo v domovih ostarelih, skromno 
obdarili.

Kakorkoli že, vsem članicam in članom ter 
krajanom želim veliko zdravja, da se čim prej 
vidimo in družimo. Marjan Jerše

Tudi upokojenci smo se prilagodili
Tudi delo v Društvu upokojencev Kokrica se je ustavilo. Najprej smo morali zapreti pisarno društva in 

odpovedati vse dejavnosti, ki so bile načrtovane v tem obdobju.
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Skok v zgodovino

Pobuda se je rodila v klepetu z Janezom Perčičem in Iztokom Škofi-
cem, ki je takrat projektiral in gradil kabelske in satelitske sisteme po 
drugih krajih Slovenije. Že mesec kasneje je nastal organizacijski odbor 
za izgradnjo kabelskega televizijskega omrežja, imenovanega CATV 
Mlaka (CAble TeleVision), sestavljenega iz marljivih, delovnih in za na-
predek odprtih krajanov Mlake. 

Spomnim se (digitalnih zapisov iz tega časa pač ni) glavnega finančno-
-knjigovodskega sodelavca Rada Kopača in predsednikov pododborov: 
Tone Jurejevčič, Jože Pesjak, Marjan Bečan, Franc Perhavec, Jože Kle-
menčič, Jože Škofic, Franc Čarman, Ivan Sobočan in Maks Jelenc (kot 
neustrašen plezalec po antenskem stolpu). Žal mnogih ni več med nami.

Najprej smo več mesecev iskali lokacijo glavnega sprejemnega anten-
skega stolpa. Naselje Mlaka je namreč zelo slabo pokrito s signali, razen 
iz oddajniške točke Krvavec, ki se vidi s prostim očesom. Končno smo 
našli ustrezno mesto na Griču, tik ob zadnjih hišah in nad tolmunom 
mestne reke Golnišnice (Milka, Kokrica ...), kot ga imenujejo domačini. 
Kmetija Sajovic je podarila zemljišče in postavili smo 18-metrski stolp 
s 17 antenami in tremi satelitskimi krožniki. Pred tem smo zakopali 
sto metrov strelovodnega traku, vlili trideset kubičnih metrov betona 
in pozidali hišico za sprejemno postajo oziroma za občutljive aparature 
nemškega proizvajalca Kathrein. Napeljali smo elektriko in telefon.

Nadaljnja gradnja omrežja se je začela z delovno akcijo vseh, s krampi 
in lopatami. Ko smo naleteli na asfaltirano cesto, smo jo podbili s cevjo 
kar z macolo v rokah. Da, to so bili časi, ko se je asfaltna površina še 
spoštovala in ne razrezovala.

V manj kot dveh letih so se na zemeljski in zračni švedski kabel POPE 
povezala skoraj vsa gospodinjstva Mlake. Od tega trenutka dalje zasebni 
antenski stolpi na strehah in satelitski krožniki na balkonih niso bili več 
potrebni. Množica televizijskih, satelitskih in radijskih programov se je 
sprejemala po koaksialnem kablu direktno v naše TV-sprejemnike – in 
to iz enega samega centralnega antenskega stolpa.

Istočasno se je zgodilo za tiste medijsko siromašne čase še nekaj zelo ve-
likega. Naredili oz. dodali smo kabelski Info TV-program. Na njem so se 
predvajala obvestila v obliki tekočih vrstic. V jeseni leta 1987 pa je v živo 
stekla tudi prva prava kontaktna televizijska oddaja z odprtim telefonom. To 
prvo lokalno televizijsko oddajo sta v živo pripravila Petra in Iztok Škofic 
in je govorila o zaščiti ptic v Bobovških jezercih, po domače v Čukovi jami. 
Odziv gledalcev ni bil presenetljivo velik, ampak prav iz te oddaje je kasne-
je v večjem kabelskem sistemu Kranja nastal kabelski program TELE-TV 
Kranj oziroma v nadaljnjih letih današnja Gorenjska televizija GTV.

Pred 33 leti je bila možnost sprejemanja, v izvoru vedno analognega 
lokalnega programa, omejena zgolj na kabelske uporabnike. Nove in 
današnje tehnologije digitalne dobe pa omogočajo sprejem GTV progra-
ma multimedijsko, dobesedno kjerkoli na tem svetu. Kako? Prav to se 
največkrat mnogi sprašujejo. Povsem preprosto na spletnem brskalniku 
odklikamo spletni naslov, poiščemo povezavo (polje), običajno navede-
no kot »pogled v ŽIVO«, in že si lahko program ogledujemo. Na vseh 
mobilnih telefonih, prenosnih tablicah ali TV sprejemnikih. Na vseh 
tipih TV sprejemnikov, ne glede na katerega operaterja smo trenutno 
priključeni, le sprejemnik mora imeti možnost internetnega konekta ali 
pa si pomagamo tako, da preprosto zrcalimo sliko iz pametnega telefona 
na TV. Za kaj več nasvetov pa povprašajte strokovnjake. 

Kabelsko televizijsko omrežje CATV Mlaka deluje še danes. V vseh 33 
letih so se sicer zgodile mnoge nadgradnje. Povečevalo se je število pred-
vsem satelitskih programov. Zatem se je sistem razširil na Kokrico, Sra-
kovlje, Bobovek in celo Tatinec – v vsa naselja KS Kokrica razen Ilovke.

V devetdesetih letih se je CATV Mlaka priključil kabelskemu sistemu 
mesta Kranj. Takrat se je število televizijskih programov močno po-
večalo na več kot sto. V letu 2003 pa se je optično omrežje Kranja po-
daljšalo do Mlake in vsa gospodinjstva ob Golniški cesti so dobila tudi 

direkten dostop do optičnega kabla. Ta je še dandanes na razpolago in 
je del prvega hrbteničnega visokozmogljivega optičnega izvenmestnega 
kabelsko komunikacijskega omrežja. Ponuja zelo hitri internet, televizij-
ske in radijske programe, ogled za nazaj in fiksni stabilni IP-telefonski 
priključek, ki deluje tudi takrat, ko so »baterije« v mobilnikih prazne.

Omrežje se dopolnjuje z zračnim WIFI-omrežjem in deluje odlično. 
Ob množici današnjih ponudb (Telekom, A2, T2, Telemach ...) je TELE-
-TV še vedno najcenejši operater in upam, da ste pri letošnji izgradnji 
fekalnega kanalizacijskega omrežja od izvajalcev zahtevali tudi polo-
žitev dodatne cevi obstoječega sistema CATV Mlaka. Tako boste imeli 
v svojem objektu vedno na razpolago izbiro kateregakoli sedanjega ali 
prihodnjega operaterja.

Danes omrežje CATV Mlaka servisira in upravlja domače podjetje 
TELE-TV, ki vam je za vso pomoč najbližje. Več informacij najdete na 
www.tele-tv.si.

Ob 33-letnici CATV Mlaka se kot predsednik takratnega odbora za izgra-
dnjo iz srca zahvaljujem vsem članom organizacijskega odbora Mlaka, še 
posebej Ivu Lužovcu in vsem članom kasneje razširjenega odbora CATV 
Kokrica, predsedniku Borisu Zdešarju, Cveti Hudobivnik, takratnemu 
vodstvu KS, podporniku Lojzetu Dežmanu, predstavnikom posameznih 
pododborov in vsem krajanom, ki so delovno prispevali k nastanku prvega 
sodobnega kabelsko komunikacijskega sistema na Gorenjskem.

Zaradi prostorske stiske v glasilu Vaščan lahko več preberete na spletni 
strani www.gtv.si /noviceCATVMlaka ali v naslednji izdaji Vaščana. 
Hvala vsem.  Iztok Škofic

Triintrideset let kabelskega 
televizijskega sistema CATV Mlaka

Da, že pred neverjetnimi 33 leti so se na Mlaki na kabelsko televizijsko omrežje začeli priključevati prvi 
naročniki. To je bila prva samograditeljska delovna akcija naprednih krajanov tedanjega časa. 

Antenski stolp na Mlaki
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Šport

Tudi v letošnjem letu smo uspešno zaklju-
čili ligaško tekmovanje v malem nogometu. 
Kljub negotovi situaciji zaradi širjenja novega 
koronavirusa so razmere v poletnih mesecih 
omogočale, da smo tekmovanje pripeljali do 
zaključka. Tokrat že 16. sezono po vrsti.

Liga v malem nogometu je v letošnjem letu 
obsegala sedem ekip, igralo se je po dvokro-
žnem igralnem sistemu. Zmagovalci ligaškega 
tekmovanja so bili v letošnji sezoni igralci ekipe 
Mlacas Locos, ki sodelujejo v tem tekmovanju 
že od prve ligaške sezone. Na drugo mesto so se 
uvrstili igralci ekipe Calcio United, tretje mesto 
pa so osvojili lanskoletni zmagovalci Švedi. 

Ligaški del smo zaključili v začetku septem-
bra, temu je sledil zaključek s pokalnim tekmo-
vanjem. Status najboljše ekipe v tem tekmova-
nju je tokrat pripadel ekipi GRAN. V finalnem 
obračunu je premagala zmagovalce ligaškega 
tekmovanja – ekipo Mlacas Locos. Tretje me-
sto pa so osvojili zmagovalci pokalne lovorike 
iz pretekle sezone Pavijani.

Pod okriljem Nogometnega kluba Kokrica 
bomo tekmovanje in zaključni dogodek z no-

gometnim turnirjem organizirali tudi v priho-
dnjem letu. Tekmovalne aktivnosti začnemo v 
mesecu maju, predvidoma pa jih zaključimo 
nekje v sredini septembra. Tekme bodo pote-
kale ob torkih in četrtkih popoldan. Vabljeni 
vsi, ki si želite tekme tudi ogledati. V primeru 
zanimanja za aktivno sodelovanje v nogome-
tnem tekmovanju smo vam na voljo na naslovu: 
sdzg@gmail.com. 

Blaž Medja

Liga v malem nogometu na Kokrici

Krajanke in krajani so vabljeni, da svo-
je pobude sporočajo KS Kokrica, ki ima 
uradne ure vsak prvi ponedeljek v mesecu 
med 18. in 20. uro v prostorih KS v Kul-
turnem domu Kokrica. E-naslov: kokrica.
ks@gmail.com, tel. št.: 040/195 867 (pred-
sednik). Na isti elektronski naslov lahko 
pošljete tudi svoje prispevke za objavo v 
glasilu Vaščan ali pa predlagate temo ozi-
roma krajana, ki bi ga bilo zanimivo pred-
staviti v časopisu. 

Obvestilo
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Kultura

Gardelinovci smo se že več let ukvarjali s 
pomanjkanjem igralcev in drugega tehničnega 
osebja. Ker se zadeva skozi leta ni premaknila 
na bolje, smo se letos odločili, da društvo pre-
neha delovati. 

Z društvom smo začeli pred skoraj 13 leti, 
februarja 2008, z našo prvo predstavo Gospa 
poslančeva. Nikoli si nismo mislili, da bo pred-
stava požela takšen uspeh in da so naši sokraja-
ni tako zelo željni smeha in kulturnega oddiha. 
Obisk prvih predstav in dobre kritike so nam 
dale veter v jadra. Zanos je bil neverjeten in 
na začetku delovanja društva smo ustvarjali po 
dve predstavi na sezono. S predstavami smo 
polnili domačo dvorano in bili deležni tudi kar 
nekaj gostovanj. Mogoče nam bo najbolj ostalo 
v spominu gostovanje na Tednu mladih v Kra-
nju, kjer smo nastopali na polnem Slovenskem 
trgu. Žal pa je predstavo zmotil dež in smo jo 
morali prekiniti predčasno. 

Skratka, bili smo mladi. Predvsem prijatelji, 
ki smo uživali v medsebojnem druženju in v 
tem, da smo stali na odru. Prišel pa je čas, ko se 
je končala zgodnja mladost in veliko jih je od-
šlo po drugih poteh. Prišle so fakultete, službe, 
družine … Od začetka delovanja društva pa do 
danes se je zvrstilo kar nekaj porok in rodilo 

kar nekaj otrok. Zato se je kar nekaj takrat zelo 
dejavnih članov poslovilo. 

Prišli so novi in Gardelin je vseeno ustvarjal 
z velikim zanosom vse do letos. Ob zaključkih 
se navadno spomnimo lepih stvari, ki so se nam 
zgodile, prepričani smo, da bo v mislih članov 
ostalo neskončno zabavnih prigod iz časov na-
šega ustvarjanja. 

Ob slovesu pa pride tudi čas za zahvale. 
Zahvala gre najprej vsem članom: vsem, od 
prvega dne pa do danes, ki so kadarkoli so-
delovali oz. bili člani našega društva. Hvala. 
Zahvala gre župniku Jožetu Klunu, ki nam je 
nesebično odstopil prostore župnišča za prve 
vaje. Zahvala gre vsem hišnikom od Mira-
na Galeta, žal pokojnega Marjana Bašlja do 
Miha in sedaj Mateja. Prav tako gre zahva-
la vsem predsednikom KS – Igorju, Milanu 

in Domnu. Vsem sponzorjem in ne nazadnje 
vam, dragi krajani, ki ste vseskozi verjeli v 
nas, ki vam ni bilo odveč nameniti pet evrov 
za naše ustvarjanje, ki ste se smejali skupaj z 
nami, nas bodrili, hvalili in grajali. Nikoli ne 
bomo pozabili teh prelepih skoraj 13 let, ki 
smo jih delili z vami. 

V vseh letih smo ustvarili več kot 15 celove-
černih predstav, od Gospe poslančeve, Vladi-
mirja in znamenite Avdicije do rekordno obi-
skane Na kmetih, malo drugačne Scapinove 
zvijače in še in še. 

Nikoli jih ne bomo pozabili. Mogoče se pa čez 
nekaj let spet srečamo na čudovitem prenovlje-
nem odru KS Kokrica. 

Želimo vam, da ostanete zdravi ter veliko sre-
če in da se v leto 2021 spet vidimo na kulturnih 
prireditvah v naši KS in širše. Gardelinovci

Gardelinovci: Hvala za vse!
Žal se vse enkrat konča; kar je lepo, pa mine še toliko hitreje. In tako se je letos žal zgodba iztekla  

tudi za naše društvo Gardelin. 

Podpsio



 

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

224 strani ,15 x 20 cm, 
špiralna vezava, 

Pred vami je najnovejša 
kuharica za kremasta 
peciva in sladice – 
sadna peciva, rulade, 
torte in tortice, sladice 
brez peke, deserte 
v kozarcih in ostale 
kremaste užitke. 
Njihova jasna in 
enostavna priprava 
vodi vsakogar do 
zagotovljenega 
uspeha. 
 

10
EUR

 

 

Seksi pite je knjiga  
posvečena ljubiteljem 
hitrih in enostavnih 
receptov. Vsebuje 40 
preverjenih receptov 
za sladke, slane, presne, 
mesne in veganske pite. 
Pite so slastne, preproste 
za pripravo in očarajo 
z bogato kombinacijo 
okusov in različni-
mi načini priprave. 
Postrežemo jih lahko 
kot sladico, prigrizek, 
glavno jed ali prilogo.  
 
Mehka vezava, 
145 x 210 mm, 
90 strani

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

11
EUR
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Oglasi

 

Podarite  
naročnino  
na Gorenjski glas

Bliža se čas obdarovanj in radi bi vam  

predlagali, da letos podarite nekaj, česar  

ni treba oviti v darilni papir. To je naročnina  

na časopis Gorenjski glas, ki izhaja ravno 

prav pogosto – dvakrat tedensko.  

Zato k branju ne sili vsak dan, pač pa se 

bere postopoma – petkovo številko  

ob koncu tedna in torkovo vse do petka.

Pokličite nas po telefonu na številko 

04/201 42 41 ali nam pišite na e-naslov 

narocnine@g-glas.si in skupaj bomo  

poiskali najboljšo možnost za znesek,  

ki ga boste določili vi. To pomeni, da  

ni nujno, da poklonite letno naročnino,  

saj so na voljo tudi druge možnosti.

Gorenjski glas bo obdarovancem prinašal 

zanimive novice iz čisto vseh, tudi  

najmanjših krajev Gorenjske. In teh novic 

se ne da najti nikjer drugje!

Obdarite svoje najdražje z zvestim  

prijateljem, ki bo na obisk prihajal tudi  

v času krize.
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Naši kraji

Zanimivo, da tako velik človek deluje med 
nami in se ga današnja mladina spomni morda le 
po velikem Gostišču in piceriji Dežman z ogro-
mnim parkiriščem ob našem krožišču z mamu-
tom ob glavni vpadnici z avtoceste in iz Kranja.

Ali veste, da je tam nekoč – še v časih div-
jega odlaganja odpadkov – bilo »tisto« nočno 
skrito gozdno smetišče? Da, in danes lahko vsi 
vidimo, kaj se s pridnimi rokami da narediti. 
Narediti dobro veliko gostišče sredi zelenja s 
stalno likovno razstavo oz. galerijo njegovih 
del in umetnin. In ko je bil naš Lojze nekaj let 
mlajši, se je tam slišala tudi domača glasba 
njegovega ansambla, nazadnje imenovanega 
Krvavški planšarji.

Slikarske kolonije, pohodi prijateljstva in 
spomina na Udin boršt, zbirališča delovnih ak-
cij krajanov, sestanki klubov, središče kultur-
nega, športnega in družabnega druženja vseh 
vrst, vse to se še dandanes dogaja v gostišču 
sredi zelenja in tik ob avtocesti.

Največ svojega zrelega življenjskega časa je 
Lojze poleg slikarstva posvetil športu, torej 
smučanju in kolesarstvu.

Bil je predsednik Alpskega smučarskega 
kluba Triglav Kranj, organizator veleslalom-
skih tekem na Krvavcu in verjetno veste, da 
je njegova prvorojenka hči Mojca Dežman na 
olimpijskih igrah v Calgaryju leta 1988 dosegla 
za takratne čase izjemen rezultat. Krajani smo 

skakali (že takrat) od veselja in rajali ob vrnitvi 
naše odlične smučarke iz daljne Kanade.

Šport je bil Lojzetu položen v zibelko. Čeprav 
je očeta, partizanskega tiskarja, izgubil že zelo 
zgodaj na krut izdajalski način med drugo sve-
tovno vojno in se je zato kot mlad pastir, kasneje 

pa soboslikar, podal žal ne najprej v šport, am-
pak v delo »s trebuhom za kruhom«, je njegova 
sled na športnem področju izredna. Ne samo 
da je najstarejšo od štirih otrok pripeljal celo do 
zimskih olimpijskih iger, ampak se je leta 1974 
zapisal tudi kot ustanovitelj Športnega društva 
Kokrica s kar sedmimi športnimi sekcijami in 
med temi prve rekreativne kolesarske sekcije 
v takratni 20-milijonski Jugoslaviji. Torej Ko-
krica je zibelka veteranskega in rekreativnega 
kolesarjenja, kot je to priznala tudi takratna 
Kolesarska zveza Slovenije.

Da, pedale je gonil neizmerno rad in orga-
nizacijska žilica je botrovala ustanovitvi prvih 
kolesarskih maratonov. Najprej v znano hribo-
vsko vas Dražgoše. Kar 18-krat so organizirali 
ta maraton. Zatem Maraton Bohinj, maratoni 
Alpskih cest (štirikrat), Maraton Kokrica–Trst 
(Lonjer) s prav neobičajnim prečkanjem držav-
ne meje, ki je bila takrat še izredno varovana. 
Pa prav poseben super maraton Alpske ceste, 
dolg dvesto kilometrov, kar je za rekreativce 
zahteven zalogaj, in velik mednarodni Maraton 
treh dežel – Slovenije, Avstrije in Italije. Prav 
neobičajno zahtevna pa je bila kolesarska tek-
ma dvajsetih gorskih vzponov po Gorenjski, ki 
jih je bilo treba prekolesariti v enem letu. To je 
zahtevalo hude finančne in organizacijske za-
logaje, komentira Lojze. Praktično vse leto se 
je ukvarjal s pripravami – skupaj s svojo dobro 
ekipo, rad poudari.

A ob tem so kot spremljajočo prireditev po-
stavili na noge tudi sejem rabljene kolesarske 
opreme, pozimi pa sejem rabljene smučarske 
opreme, ki ima svojo sejemsko tradicijo še da-
nes, razširil pa se je v mnoge kraje Slovenije.
Vseh aktivnosti v Športnem društvu Kokrica, 

Naš krajan Lojze Dežman
Naš vaščan Lojze Dežman, športnik, podjetnik, umetnik, predsednik, gostinec, glasbenik, oče,  

šestkratni dedek, dvakratni pradedek, dobrotnik ... – in še bi lahko naštevali. Človek z mogimi talenti,  
a predvsem zelo delaven krajan in odličen organizator. V vsem odličen, zase in za vse okoli sebe, kamorkoli  

je le stopila njegova noga, segli roka, čopič, trobenta ali njegov glas!

Krvavški planšarji, Lojze je s trobento zgoraj desno.

Lojze v svojem ateljeju na Ambrožu pod Krvavcem
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ne samo v kolesarski sekciji, pač pa tudi v dru-
gih sekcijah, ni moč opisati, ker je bilo tega res 
veliko. Uspešne organizacije v osemdesetih 
letih so botrovale tudi vabilu Lojzeta v ekipo 
kolesarjev Rog-Franek, ki je na čelu s Tofom 
(Tone Fornezzi) trasirala Jugoslovansko kole-
sarsko transverzalo. 

A ste ob branju dobili asociacijo na Giro? 
Morda tudi na Tour? Seveda, prav gotovo je na-
daljevanje vsega tega kolesarskega zanesenja-
štva v daljni preteklosti letošnji siloviti uspeh 
svetovnega nivoja naših Primoža Rogliča in 
Tadeja Pogačarja.

Kot predsednik sveta KS Kokrica v poznih 
sedemdesetih letih je Lojze Dežman z dobro 
uigrano ekipo sodelavcev bistveno izboljšal in-
frastrukturo v domači krajevni skupnosti, saj 
je organiziral odbor za napeljavo telefonskega 
omrežja v vsa naselja, prav tako pa nudil popol-
no podporo izgradnji sodobnega televizijskega 
kabelskega omrežja. Lotil se je asfaltiranja 
pločnikov, ulic in cest, primarnega vodovoda, 
gradnje manjših mostov ter postoril mnogo v 
dobro sokrajanov.

Dobrotnik sem zapisal na začetku tega prispev-
ka. Da, prav to je bila njegova letošnja odločitev 
iz srca. Podariti svoja umetniška dela po njego-
vem izboru krajevni skupnosti, predsednikom 
društev in zaslužnim sodelavcem – sokrajanom, 
ki so podpirali pri delu njega ali pa veliko storili 
za sokrajane. To je storil povsem samoiniciativ-
no in zasebno. Sicer ta njegova odločitev še zda-
leč ni bila prva in verjetno tudi ne zadnja. Doslej 
je podaril že več kot 700 (sedemsto!) kvalitetnih 
umetniški del občinam, šolam, zdravstvenim 
ustanovam, društvom in mnogim drugim.

Prav poseben dogodek si je zamislil takole. 
Na začetku redne seje Sveta KS Kokrica 11. 

marca letos je vse člane sveta in povabljene 
Lojze pričakal s kar 22 svojimi večjimi in malo 
manjšimi slikarskimi umetninami. Za cel kom-
bi jih je bilo. Vse skrbno zavitih in še skrbneje 
primerno bogato uokvirjenih. S temi besedami 
je začel svoj govor dvajsetim prisotnim (tako do-
bro je povedal, da smo njegove besede pustili kar 
v avtentičnem zapisu): »Se m' je kr srce odpru in 
sem pobral ta boljše slike z mojga ateljeja in bo 
nekaj od Kokrice, nekaj pa sem namenil vsem 

tistim, ki smo skozi ta obdobja od samega začet-
ka in do sedaj nekje skup delali na raznoraznih 
področjih v Krajevni skupnosti. Včas ni blo ne 
denarja in ne časa al pa nismo se znal zahvalt za 
trud in angažiranje, ki ga je posameznik vložil 
al na športnem področju al v krajevni skupnosti, 
k smo delal skupaj, al na turističnem področju, 
kjerkoli. Tko da bom zdej moje slike, čeprav ni-
sem nek velik donator, ampak to mi je najlažje 
dat in bo en lep spomin ostal med nami!« Takšne 
so bile njegove uvodne besede, ki jim je sledilo 
podarjanje slik, najprej pevskemu zboru, katere-
ga predsednik je bil tudi sam, takratnemu zboro-
vodji Vinku Strniši, za katerega je šele izvedel, 
da ga že ni več med nami.

Izročanje slik je besedno popestril vsakokrat 
s komentarjem, zakaj je izbral posamezne mo-
tive prav za dotičnega obdarjenca. Cerkvica na 
olju na platnu za Franceta, Bobovška jezerca 
za Angelco, Kriško goro s planinci za Iztoka, 
ulico svoje stare hiše, da bodo vedeli, kje gasiti, 
kot je dodal v šali, gasilskemu društvu, pano-
ramo Storžiča Rdečemu križu ... Da skrajšamo: 
pevskemu zboru in kolesarski sekciji je podaril 
po tri dela, odborom telefonije in kabelske štiri 
dela, turističnemu društvu eno, DPO (družbeno 
politične organizacije) tri dela, gasilskemu dru-
štvu, podružnični OŠ Franceta Prešerna, Rde-
čemu križu in društvu upokojencev po eno delo, 
krajevni skupnosti štiri dela (tri dela v pisarno 
KS). Skupno 22 slikarskih del (olja na platnu).

»Poleg posameznikov in društev, ki jim po-
klanjam spominsko darilo – sliko, poklanjam 
tri svoja dela, ki sem jih imel v zasebni, posebej 
hranjeni zbirki in mi veliko pomenijo in jih tudi 
nisem želel prodati, Krajevni skupnosti Kokri-
ca. Te tri slike bodo ohranile spomin na eno od 
akcij TD Kokrica ob biserni poroki Bradačevih 
s Kokrice. Ostale slike pa so več ali manj motivi 
našega lepega kraja pod Storžičem.«

Lojze Dežman je znan kot realizmu predan 
slikar. S svojimi krajinami, posebej z arhitek-
turnimi pejsaži, se je uveljavil tudi kot eden 
najvidnejših dokumentalistov ogrožene kul-
turne in naravne dediščine. Zaradi zvestobe 
motivom Storžiča, okolice Kranja, okolice 
Jezerskega in drugih krajev veljajo njegove sli-
ke za lep prispevek pričevalnosti umirajočega 

ljudskega stavbarstva na Gorenjskem. Žal se 
tako bogata dejavnost društev ne bo več doga-
jala. Praktično v današnjih časih skoraj ni več 
mogoča! Davčna zakonodaja je opredelila, da 
tudi društva opravljajo pridobitveno dejavnost, 
ki jo je treba obdavčiti, s tem pa praktično od-
vzela sredstva za delovanje. K temu je dodano 
še geslo »vsako delo šteje« in to je tudi predmet 
obdavčitve, kar pomeni konec prostovoljnega 
dela, kjerkoli, tudi medsosedske pomoči!?

Naš sokrajan Lojze Dežman je tudi prejemnik 
priznanj, pokalov, diplom ... Cela kopica jih je. 
Med najpomembnejše šteje priznanje Mestne 
občine Kranj za 30-letno aktivno delo na po-
dročju športa, listino MOK, srebrno medaljo 
medobčinskega sveta ZB NOB za Gorenjsko, 
srebrno plaketo ZZB NOB Slovenije in meda-
ljo za zasluge za narod.

V svojem imenu, v imenu sveta krajevne 
skupnosti, čigar podpredsednik sem, v imenu 
vseh predsednikov društev in prav gotovo vseh 
krajanov se Lojzetu Dežmanu iskreno zahva-
ljujem za podarjena umetniška dela trajne in 
neprecenljive vrednosti.

Umetniku, organizatorju, donatorju in pred-
vsem človeku dobrega srca in jeklenega duha 
želimo še veliko ustvarjalnih in zdravih let.

Iztok Škofic,  
sokrajan in podpredsednik sveta KS

Podarjanje slikarskih del v KS Kokrica 11. marca 
2020, prejemnik Iztok Škofic – kabelsko omrežje

Na cesti nad Zg. Belo (z leve): Lojze Dežman, Branko 
Dežman, Franc Hvasti

Lojze Dežman (levo, desno predsednik KS Domen Hvala) se je ob komentiranju slik na steni pisarne krajevne 
skupnosti (Biserna poroka, Zapravljivček, Narodne noše) zahvalil Francu Strniši st., ki je zaslužen za pridobitev 
narodnih noš.
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V okviru projekta je v ospredju razvoj kom-
petenc (sposobnosti, veščin), ki bodo v priho-
dnosti verjetno ključno vplivale na boljše zapo-
slitvene možnosti mladih. Takšnih kompetenc 
je kar veliko. Naj naštejem najpomembnejše: 
razvijanje sodelovanja in timskega (skupinske-
ga) dela učencev, razvijanje vztrajnosti, moti-
vacije za določeno delo, izvirnosti in ustvar-
jalnosti (ne le pri vzgojnih predmetih, pač pa 
tudi pri drugih učnih predmetih), razvijanje 
kritičnega mišljenja pri otrocih, razvijanje 
etičnega in trajnostnega mišljenja, navajanje na 
posredovanje povratnih vrstniških informacij, 
razvijanje vodstvenih kompetenc pa tudi ko-
munikacijskih in organizacijskih kompetenc. 
Vse to se učitelji trudimo razvijati z inovativni-
mi oblikami pouka, kjer učenci niso le pasiv-
ni poslušalci, ampak v procesu učenja ves čas 
aktivno sodelujejo, dajejo predloge, pobude. 
Ena od takih oblik pouka je tudi formativno 
spremljanje pouka. 

Ko že omenjam kritično mišljenje, naj po-
vem, čemu pri tem dajemo poudarek. Učence 
navajamo pridobivati informacije s premišlje-
nim in sistematičnim opazovanjem, učimo jih 
primerjati (iskati podobnosti in razlike), ab-
strahirati oziroma znati izluščiti bistvo, in kar 
je zelo pomembno – učimo jih sklepati: zaklju-
čevati na podlagi znanih dejstev in informacij. 
Seveda pa pri tem ne moremo mimo učenja ve-
ščin argumentiranja, kjer je v ospredju učenje 
presojanja zanesljivosti virov. Vse to se učenci 
'mimogrede' (ne da sploh vedeli) učijo pri raz-
ličnih urah pouka. 

V okviru projekta zdaj že drugo leto sodelu-
jemo s Poslovno podpornim centrom Kranj, 

preko katerega smo lani izvedli kar dva tehni-
ška dneva, in sicer za vse tretješolce tehniški 
dan z naslovom Mini robotika za najmlajše 
(vsebina se je navezovala tudi na ekologijo) 
ter za osmošolce z matične šole tehniški dan z 
naslovom Razišči, spoznaj svoje kompetence, 
kjer so učenci aktivno sodelovali v različnih 
delavnicah. 

Poseben izziv pa v projektu POGUM predsta-
vlja razvijanje računalniške kompetence. Po sili 
razmer smo se dodatno morali s tem spopasti v 
mesecu marcu, ko smo kar čez noč ostali doma 
in pouk izvajali od doma. Vsi, tako učitelji kot 
tudi otroci in starši, smo se morali kar naenkrat 
naučiti marsikaj novega na področju računal-
ništva. Vsi skupaj smo pokazali dobršno mero 
motivacije in vztrajnosti ter na daljavo prav lepo 
izvajali pouk. Pa ne le to. Tudi nekatere dneve 
dejavnosti smo izpeljali na daljavo. Pri tem so se 
otroci in tudi starši zelo trudili, nastali so krasni 
izdelki. Od velikonočnih izdelkov do takšnih iz 
odpadne embalaže in različnih družabnih iger iz 
naravnih (gozdnih) materialov. Vsi ti izdelki so 
polepšali videz našega šolskega glasila Drobiž. 

Naj se še malo zadržim pri razvijanju raču-
nalniške kompetence. Zaradi slabšanja epide-
miološkega stanja v zvezi s covidom-19 smo 
predvideli, da nas v tekočem šolskem letu po-
novno čaka delo na daljavo. Zato smo se na to 
premišljeno pripravili. Začeli smo že avgusta z 
izobraževanjem učiteljev za uporabo različnih 
aplikacij, ki omogočajo kvalitetno poučevanje 
na daljavo. Nadaljevali smo s hitrim izobraže-
vanjem staršev na roditeljskih sestankih, v šoli 
pa tudi s pripravo učencev na delo od doma. 

Mislim, da nam je uspelo. Zdaj po mojem 
mnenju učenje na daljavo ni več strašni »bav-
bav«. Naši kokriški učenci so se brez večjih te-
žav navadili na video ure pouka. Kljub temu pa 
komaj čakajo, da se vrnejo nazaj v šolske klopi. 
A to je že druga zgodba. 

Anita Žibrek, prof. razrednega pouka

Kompetence za prihodnost otrok
Pred časom sem o projektu POGUM, ki letos na podružnični šoli na Kokrici poteka že četrto leto, že pisala. 
Naj poudarim, da gre za zelo obsežen evropski projekt, ki ne poteka le na podružnični šoli, temveč tudi na 

matični šoli OŠ Franceta Prešerna Kranj. 

Razvijanje trajnostnega mišljenja pri tretješolcih

Primerjava mesta in vasi – kompetence POGUM-a
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Novo v petkovih številkah  
Gorenjskega glasa

 Dnevnik, ki ga piše Gorenjec Davor Tavčar  
o svoji izkušnji s covidom-19. Zanimivo,  

napeto in aktualno.
in

 Rubrika o gorenjskih priimkih.  
Imate tipičen gorenjski priimek in vas zanima,  

kaj pomeni, od kod izvira?

Spremljajte Gorenjski glas

Ko se posameznik 
sprehodi po naravi, 
se živali večinoma 
poskrijejo. 
A pozoren 
opazovalec bo 
njihove sledove 
odkril vsepovsod, 
vedeti mora le,  
kje in kako iskati.  
V vodniku so 
prikazani sledovi 
živali v naravni 
velikosti.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

Mehka vezava z zavihki

Format 132 x 193 mm 

112 strani
ISBN 978-961-7031-25-6

Cena: 14,90  EUR

Frank Hecker 

ŽIVALSKI SLEDOVI
v naravni velikosti

Znaki, ki izdajajo

Ko se posameznik sprehodi po naravi, se živali 

večinoma poskrijejo. A pozoren opazovalec bo njihove 

sledove odkril vsepovsod, vedeti mora le, kje in kako 

iskati. V tem vodniku so prikazani sledovi živali v 

naravni velikosti.

sledovi 65 živalskih vrst, ki jih lahko srečamo na poljih, 

travnikih in v gozdovih
•

dodatne informacije: portreti živali in opisi njihovega 

naravnega okolja
•

dodatne informacije o živalih in njihove značilnosti

•

dodatek: izbljuvki, iztrebki, sledovi hranjenja in 

poškodbe na drevesih

Praktični vodnik za vse, ki bi želeli  

o skrivnostnem življenju naših  

divjih živali izvedeti več.

Znaki,  
ki izdajajo

odtis zadnje šape  
navadne lisice

Ko se posameznik sprehodi po naravi, se živali večinoma poskrijejo.  

A pozoren opazovalec bo njihove sledove odkril vsepovsod, vedeti mora 

le, kje in kako iskati. V tem vodniku so prikazani sledovi živali v naravni 

velikosti. 

–    sledovi 65 živalskih vrst, ki jih lahko srečamo na poljih, travnikih 

in v gozdovih

–    dodatne informacije: portreti živali in opisi njihovega naravnega 

okolja

–    dodatne informacije o živalih in njihove značilnosti 

–    dodatek: izbljuvki, iztrebki, sledovi hranjenja in poškodbe na 

drevesih 

Praktični vodnik za vse, ki bi želeli o skrivnostnem življenju naših divjih 

živali izvedeti več.

Velika uharica je pojedla ježka: v izbljuvku so našli različne kosti in 

kremplje.

Najdeno v izbljuvku sove uharice: 

vretence ježa

Najdeno v izbljuvku pegaste sove: 

lobanja in spodnja čeljust miši

www.narava.si

ISBN 978-961-7031-25-6   14,90 €

9 789617 031256

KOSTI V IZBLJUVKIH

Sove, ujede, čaplje, vrane, galebi, srakoperji in nekatere druge 

skupine ptic se neprebavljenih ostankov hrane, kot so kosti, 

kožuh, perje, zobje, hitinasti deli žuželk, pečke, deli rakov in 

školjčne lupine, znebijo tako, da jih izbljuvajo. Ti izbljuvki so ve-

činoma bolj ali manj stisnjeni skupaj in valjaste oblike. Velikost, 

oblika, čvrstost, sestava izbljuvkov in kraj, kjer smo jih našli, 

nam lahko dajo veliko informacij o vrsti ptice in njeni prehrani.

Sove svoj plen s kožuhom, perjem in kostmi vred večinoma  

pogoltnejo v celoti ali vsaj v večjih kosih. Ker je njihova želod-

čna kislina razmeroma šibka, najdemo v njihovih izbljuvkih 

dobro ohranjene kosti in lobanje uplenjenih živali. To dejstvo  

s pridom uporabijo raziskovalci, ki se ukvarjajo s proučeva-

njem sesalcev. S pomočjo natančne analize kosti v izbljuvkih 

sov namreč lahko ugotovijo, katere vrste malih sesalcev so  

na določenem območju razširjene.

f r a n k h ec k e r

75 
sledov  

divjih živali

Živalski sledovi 
v naravni velikosti 
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MAVČNI ODLITKI  

STOPINJE

Zbiranje tridimenzionalnih 

kopij različnih stopinj in 

ohranjanje velikosti v merilu 

je prav zanimivo početje. V ta 

namen lahko zelo preprosto 

izdelamo mavčne odlitke 

najdenih odtisov stopal. Za 

to potrebujemo nekaj centi-

metrov visok obroč iz papirja, 

plastike ali kovine, ki je neko-

liko večji kot najdena stopi-

nja. Položimo ga čez stopinjo 

in potisnemo v tla. V plastični 

posodi z vodo zmešamo hitro 

strjajoči se mavec in ga nato 

nalijemo v okvir. Po približno 

15 minutah, ko se je mavec že 

dovolj strdil, ga lahko previ-

dno vzamemo iz obroča in  

s pomočjo čopiča odstranimo 

še zemljo in ostanke listja. 

Dobili smo negativen odtis 

stopinje, ki popolnoma ustre-

za obliki stopala živali, ki je 

sled pustila. 
 

NOVO iz založbe Narava

Avtor

Založba Narava d.o.o., Britof 96a, 4000 Kranj • Naročila: tel.: 04-280-2000, prodaja@narava.si, www.narava.si

75 sledov  
divjih živali

Frank Hecker je diplomirani biolog, ki 

se že več kot 25 let poklicno ukvarja s 

fotografiranjem narave in pisanjem knjig o 

naravi. Njegova strast, s tem pa tudi njegov 

obsežni arhiv fotografij narave, obsega 

celotni naravni svet Evrope: od rastlin do 

živali, od najmanjših do največjih.
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sledovi 65 živalskih vrst, ki jih lahko 
srečamo na poljih,travnikih in v gozdovih

112 strani, 132 x 193 mm, mehka vezava 14  90
EUR

Moje počitnice so bile zanimive. Veliko 
sem se igral z bratom in se vozil s kole-
som. Včasih sva igrala nogomet. Večkrat 
smo se tudi odpravili v gozd. Skoraj vsak 
večer pa smo si ogledali film. Enkrat smo 
za kosilo jedli pico in enkrat kitajsko 
hrano. Ponavljal sem pesmico za sloven-
ščino. Sestavil sem tudi pet sestavljank. 
Eno, ki ima petsto koščkov, pa z bratom 
še vedno sestavljava. Moje počitnice so 
mi bile zelo všeč. Drejc, 4. č

Moje počitnice

Med jesenskimi počitnicami sem se 
zabavala na različne načine. Rolala sem 
s sestrico, malo gledala televizijo in se 
igrala s svojim kužkom Bartom. Večkrat 
smo odšli tudi na sprehod v gozd. Za noč 
čarovnic pa sem se zelo zabavala s prija-
teljicama. Oblekla sem se v Zlohotnico, 
jedla »kokice« in gledala zabaven televi-
zijski program. Sem pa močno pogrešala 
prijatelje in šolo. Komaj sem čakala, da se 
spet vidimo, čeprav sem se med počitni-
cami imela krasno. 

Veselim se šole, ker pogrešam prav vse 
sošolce. Hana, 4. č

Jesenske počitnice

Jesenske počitnice so mi bile zelo všeč, ker so 
bile podaljšane pa tudi ker so bile sončne. En 
dan mi je še posebej ostal v spominu. Tisti dan 
smo šli v Svarje. Zraven je šla tudi sosedova 
psička Pipa. Ko smo prišli na lep travnik, seve-
da peš, smo imeli odmor. Tam smo dve uri igra-
li badminton. Vmes smo tudi malo pojedli in 
popili. Čez nekaj časa smo šli naprej in po poti 
nabrali ogromno kostanja. Ko smo prispeli na 

drugi travnik, se nam je psička Pipa izgubila. 
»Ojoj,« sem se ustrašil. Oči in Pika sta jo iskala 
po vsem gozdu in se čez petnajst minut vrnila 
nazaj skupaj s psičko. »Ful« sem si oddahnil 
in sem jo peljal čez travnik. Na koncu travnika 
je bil kup gnoja in psička Pipa me je potegnila 
vanj. Do nogavic sem bil blaten in potem sta 
me oči in mami očistila, nato pa smo le odšli 
domov. Dovolj akcije za tisti dan! Jon, 4. č

Med jesenskimi počitnicami

Tisa, 1. c
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Na pomoč!

Prav lepo pozdravljeni, dragi krajani in kra-
janke. Za nami je, milo rečeno, zanimivo leto. 
Verjamemo, da smo imeli za leto 2020 vsi ve-
like načrte, ideje in želje, kaj vse bi postorili in 
obiskali. A žal nam to ni bilo usojeno. Naš ži-
vljenjski tempo je prisilno upočasnila bolezen, v 
objemu katere se nahajamo še danes – covid-19.

Vsako leto je pomlad najbolj naporen čas za 
gasilska društva – odvijajo se različna tekmo-
vanja in usposabljanja, mi pa se z veliko vnemo 
pripravljamo na veliko gasilsko veselico v me-
secu juniju. Letos žal ni bilo tako. Po priporoči-
lih in navodilih za zajezitev epidemije smo bili 
primorani vse svoje aktivnosti prestaviti oz. za 
letošnje leto odpovedati.

Ko so se v začetku poletja omilili ukrepi, nam 
je uspelo pomagati pri dveh dogodkih. Prvi je 
prav zagotovo zaznamoval celotno krajevno 
skupnost – govorimo seveda o novi maši, kjer je 
naše društvo pomagalo z redarji in nudilo logi-
stično podporo. Isti dan pa se je odvijal gasilski 
nogometni turnir, katerega soorganizator smo 
bili. Ta je kot vsako leto potekal v spomin na 
pokojnega Iztoka Snedica.

Poletni meseci so minili v znamenju počit-
ka, jeseni pa smo pripravili dan odprtih vrat 
društva. Glavni namen tega dogodka je prav 
zagotovo krajanom predstaviti naše delo in na 
ta način še dodatno okrepiti zavedanje, kako 
pomembno je naše poslanstvo. Vsak se je lahko 
preizkusil v gašenju z ročnim gasilnim apara-
tom, otroci pa so izdelovali obeske za ključe. Z 
veseljem smo pozdravili vsakega, ki se je želel 
pridružiti vrstam gasilcev s Kokrice. 

Naše misli pa so že usmerjene naprej – v leto 
2021, ko bo naše gasilsko društvo praznova-
lo stoletnico delovanja. V sklopu praznovanja 
bomo krajanom predstavili tudi novo vozilo za 
prevoz moštva, ki ga bomo ob tem dogodku pre-
vzeli v uporabo. Prav v zvezi s tem so vas v jesen-
skih mesecih obiskali naši člani – z namenom 
zbiranja prispevkov za nakup novega vozila. Ob 
tem se velja vsem zahvaliti, saj smo naleteli na 
res topel sprejem in odličen odziv. Z veseljem 
vam sporočamo, da je novo vozilo že naročeno. 
Najlepša vam hvala! 

Hkrati pa vas vabimo, da nam izkažete pod-
poro tudi v prihajajočih mesecih – v zimskih 
mesecih vas bodo zopet obiskali naši gasilci s 
koledarji in vam voščili vse dobro v prihajajo-
čem letu. Vsem se za vaše prispevke že vnaprej 
zahvaljujemo! Če pa želite, pa nam lahko po-
magate tudi drugače. Trenutno je aktivna tudi 
nabirka s pomočjo SMS-sporočil – pošljite 
ključno besedo KOKRICA5 na številko 1919. 
Na ta način boste društvu prispevali 5 evrov 
za predelavo vozila in izpeljavo praznovanje 
stoletnice. V zameno vam lahko obljubimo le 
to, da bomo pripravili krajevni praznik, kot ga 
naši kraji niso videli že nekaj časa – seveda, če 
bodo to dopuščale takratne razmere. 

Nekaj besed pa gre seveda nameniti tudi ope-
rativnemu delu v našem društvu. Skozi celotno 
leto smo se člani izobraževali na internih vajah 
in usposabljanjih. Večkrat smo obiskali tudi po-
klicne kolege z GARS Kranj. V letošnjem letu 

smo na intervencije izvozili kar 33-krat. Najob-
širnejša in najdlje trajajoča intervencija je bila ti-
sta zaradi vetroloma v začetku februarja, ko smo 
pomoč na terenu nudili kar tri dni zapored. Dva-
krat smo sodelovali na iskalnih akcijah. Nikakor 
pa ne moremo mimo požarov, predvsem odme-
ven je zadnji na Mlaki pri Kranju, kjer smo poleg 
gašenja nudili pomoč tudi v naslednjih dneh.

V polnem razmahu je tudi že kurilna sezona. 
K svoji in kolektivni varnosti lahko največ pri-
spevamo s preventivnim delovanjem. Poskr-
bite za ustrezno vzdrževane dimne tuljave in 
kurilne naprave, ob čiščenju poskrbite, da vroč 
pepel odlagate v za to ustrezne posode/vedra. 
Detektorji dima in ogljikovega monoksida pa 
prav zares rešujejo življenja.

Naj se vam za konec še enkrat zahvalimo za vso 
podporo, ki nam jo vedno izkažete. Iz srca hvala! 

Tajnik Andrej Oman,  
poveljnik Aljoša M. Štimac

Kljub epidemiji intervencij ne zmanjka
Naše misli so že usmerjene v leto 2021, ko bo Prostovoljno gasilsko društvo Kokrica praznovalo stoletnico 

delovanja. V sklopu praznovanja bomo krajanom predstavili tudi novo vozilo za prevoz moštva.

Prikaz gašenja z ročnimi gasilnimi aparati na letošnjem dnevu odprtih vrat

Usposabljanje za delo s hidravličnim orodjem na GARS Kranj

Notranji napadalci na eni izmed letošnjih vaj


