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Darovana kri rešuje življenja
V letu 2011 je bila na Kokrici izvedena

terenska krvodajalska akcija. Na tak način
smo se želeli čim bolj približati krvodajal-
cem in glede na odziv ocenjujemo, da smo
s tem tudi uspeli. Terensko krvodajalsko
akcijo v organizaciji KO RK Kokrica smo
izvedli v domu krajanov na Kokrici. Akci-
je se je udeležilo 162 krvodajalcev, od ka-
terih je kri darovalo145 krvodajalcev, 17 pa
jih je bilo zavrnjenih zaradi različnih raz-
logov. Po naših oceni se je med 20 in 30
krvodajalcev akcije udeležilo prvič, kar je
zelo pohvalno, saj so bili med njimi veči-
noma mladi, ki bodo verjetno postali naši
redni udeleženci na krvodajalskih akcijah.

Pri izvedbi krvodajalske akcije težav ni
bilo in so bili z njenim potekom zadovoljni
tako krvodajalci kot tudi strokovno osebje
iz Zavoda za transfuzijsko medicino Ljub-
ljana, ki je odvzeme opravljalo.

Vsekakor gre največja zahvala krvodajal-
cem, ki so z darovanjem tako pomembne
življenjske tekočine nekomu tudi rešili živ-
ljenje ali mu izboljšali njegovo zdravstveno
stanje, za kar se jim še enkrat v imenu pre-
jemnikov te krvi najlepše zahvaljujem.

Milan Klemenčič,
predsednik Krajevne organizacije

Rdečega križa Kokrica

Jubilej smo zaznamovali s koncertom Slo-
venskega okteta v mesecu februarju. Uživali
smo ob zvokih slovenske glasbe. V mesecu
marcu smo pripravili proslavo, kjer smo pred-
stavili utrinke našega delovanja skozi čas vse
do danes. Zahvalili smo se vsem, ki sodelujejo
pri naših prireditvah in nas podpirajo. Vsi naši
gostje so se med nami dobro počutili. Z mno-
gimi smo obdržali prijateljske odnose. Turi-
stično društvo Kokrica ima veliko tradicional-
nih prireditev, ki jih bomo organizirali tudi v
bodoče. Organiziramo Sekanje pirhov, Dih po-
mladi, Življenje v času mamuta, Pohod po ma-
mutovi deželi, Naj kostanjček, Večer ob krušni
peči, Miklavževanje, Novoletni koncert, Pohod
z baklami, Ocenjevanje najlepše urejenih hiš in

vrtov. Naše društvo poskrbi tudi za urejanje
krajevnega parka in krožišča, razna predavanja
v zimskem času in očiščevalne akcije. V zad-
njem času smo dodali nekaj novih prireditev in
po obisku vidimo, da so se ”prijele”.

Ozadje tega jubileja so ljudje, ki čutijo srčno
pripadnost turističnemu društvu. Uspehi in pri-
znanja za organizacijo prireditev so samo re-
zultat tega. Veseli smo, da zelo dobro sodelu-
jemo s Krajevno skupnostjo Kokrica, Prosto-
voljnim gasilskim društvom Kokrica, podru-
žnično šolo OŠ France Prešerna, trgovino
Mercator Kokrica, Društvom upokojencev in
drugimi. Z roko v roki delajmo naprej za dobro
vseh krajanov KS Kokrica.

Turistično društvo Kokrica

Vaščan je priloga Gorenjskega glasa 
o Krajevni skupnosti Kokrica. 

Prilogo pripravlja uredništvo Gorenjskega glasa.
Odgovorna urednica: Marija Volčjak 
Urednik: Simon Šubic
Telefon: 04/201-42-00, faks: 04/201-42-13,   
e-pošta: info@g-glas.si. 
Oglasno trženje: Miroslav Cvjetičanin, tel. 04/201 42 44,
031/614 467, e-pošta: miroslav.cvjeticanin@g-glas.si. 
Tehnični urednik: Grega Flajnik 
Izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Bleiweisova cesta 4, Kranj;
priprava za tisk: Gorenjski glas; tisk: Tiskarna Littera picta, d.
o. o.; distribucija: Pošta Slovenije. 

Vaščan, številka 1, je priloga 34. številke Gorenjskega 
glasa, ki je izšla 26. aprila 2012. Naklada je 1100 izvodov.
Prejmejo jo vsa gospodinjstva v krajevni skupnosti Kokrica. 

Naslovnica: Plesalke iz skupine  Country Line Dance 
Colorado so nastopile na 40-letnici TD Kokrica
Foto: Tina Dokl
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Krajevna skupnost Kokrica, Cesta na Brdo 30, Kokrica

TD Kokrica jih ima 40
Štirideset let ni kratka doba. Še posebno zato, ker je bilo v tem času

veliko storjenega. Trud, delo, odrekanja, ure prostega časa nam 
v društvu niso tuje.

Čisto, zdravo in urejeno okolje, čiste vode in
zrak so bogastvo, ki nam ga je poklonila nara-
va, mi pa ga z leta v leto vedno bolj uničujemo.
Skrajni čas bi bil, da se streznimo in ohranimo
to bogastvo. Prizadevati si moramo, da tako
zdravo in čisto okolje ohranimo in ga pustimo
zanamcem. Zgornje ugotovitve so narekovale
svetu KS Kokrica, da tudi letos organiziramo
čiščenje okolja, v katerem prebivamo. Letošnja
očiščevalna akcija je bila izvedena 24. marca.
Deloma sončno in toplo sobotno jutro je pred
osnovno šolo privabilo številne udeležence.
Zbrali so se predstavniki turističnega društva,
društva upokojencev, kulturno-umetniškega
društva, krajevne organizacije za ohranjevanje
vrednot NOB, civilne iniciative za ohranjevanja
Udin boršta, športnega društva, gasilskega dru-
štva, sveta KS in gledališkega društva Gardelin.
Akciji so se priključili tudi učenci in učitelji
šole ter posamezni krajani. S svojo prisotnostjo
so pokazali pravilno vzgojno naravnanost. 

Skupaj z osnovno šolo se je zbralo preko tri-
sto udeležencev. Dobili so rokavice in vrečke.
Razdelili so jih na večje skupine. Prva skupina
se je napotila proti Čukovi jami, druga skupina

mimo gostilne Lakner proti Udin borštu in rol-
karski progi ter Mlaki, tretja v naselje Bobovek
in proti protokolarnemu objektu Brdo, četrta v
zaselke Srakovlje in Tatinec in peta mimo bru-
narice Štern proti Ilovki. Otroci z učiteljicami
so poskrbeli za okolico šole. V akcijo so bili
zajeti skoraj vsi večji zaselki v naši krajevni
skupnosti. Vsi udeleženci so pridno polnili
vreče. Smeti ni bilo malo. V primerjavi z lan-
sko akcijo jih je bilo nekoliko manj, kar pome-
ni, da se krajani vse bolj zavedajo, kako po-
membno je zdravo in čisto okolje. 

Po nekajurnem potenju in sklanjanju k sme-
tem so se veselih in nasmejanih obrazov vrnili
pred osnovno šolo, kjer sta jim OŠ Kokrica in
KS Kokrica pripravili prijetno druženje z
okrepčilom. 

Vsi so bili mnenja, da omenjena akcija ni 
zadnja, da se prihodnje leto vidimo še v večjem
številu. Krajanom pa sporočamo, da očiščeval-
na akcija s tem dnem ni zaključena, ampak da
poteka skozi vse leto po temeljnem načelu, da
naj vsak najprej ureja svoje bivalno okolje. 

Brane Roblek

Dobra udeležba na čistilni akciji

Ker je bila krvodajalska akcija zelo
dobro obiskana in so se je lahko ude-
ležili tudi krvodajalci, ki imajo sicer
težave z odsotnostjo v službi, smo se
odločili, da bomo terensko akcijo iz-
vedli tudi letos, in sicer v četrtek, 27.
septembra, med 7. in 13. uro. 
KO RK Kokrica vabi vse, ki ste pri-
pravljeni na tak način pomagati dru-
gim, da se nam tega dne priključijo.

Podelitev priznanj ob jubileju / Foto: Marjan Čadež
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Kriza je, obupali pa ne bomo
”Največja investicija v letošnjem letu bo gradnja in ureditev okolice novega žarnega polja na pokopališču,”

je povedal predsednik Sveta Krajevne skupnosti Kokrica Igor Hribar. V načrtu so tudi priprava 
projektne dokumentacije za obnovo kulturnega doma, ureditev rekreacijskega parka v Bobovku 

ter obnova in sanacija poslovilnega objekta na pokopališču.

Posledice krize in finančnih težav Mestne
občine Kranj se odražajo tudi na zmanjšanem
obsegu sredstev, namenjenih Krajevni skupno-
sti (KS) Kokrica. ”Proračun KS letos znaša
približno osemdeset tisoč evrov, od tega več
kot tretjino sredstev zagotovi KS z lastno de-
javnostjo. Denar, ki ga zagotovimo sami, nam
omogoča, da postorimo tudi kaj takega, kar iz
strogo namenskega občinskega denarja ne mo-
remo,” je povedal Igor Hribar, predsednik
Sveta KS Kokrica, in navedel nekaj letošnjih
investicij: ”Namestili bomo zaščitno gumo ob
igralih na otroškem igrišču, obnovili bomo
spomenik v parku miru, prestavili bomo gozd-
no pot pri Štrbencu in izvedli sanacijo nekate-
rih cestnih odsekov, kar je bilo v načrtih že v
lanskem letu, pa tega zaradi pozno sprejetega
občinskega proračuna nismo mogli realizirati.
Največja investicija bo gradnja in ureditev oko-
lice novega žarnega polja na pokopališču za
osemdeset novih žarnih grobišč. KS bo za to
namenila približno dvajset tisoč evrov.” 

Letos ima Svet KS Kokrica v načrtu pripravo
projektne dokumentacije za obnovo kulturne-
ga doma, ureditev rekreacijskega parka v Bo-
bovku ter obnovo in sanacijo poslovilnega ob-
jekta na pokopališču. ”Vse tri investicije bodo
precej obsežne, predvidoma naj bi bile v ob-
činski proračun umeščene v letih 2013-2014,”
je pojasnil Hribar in dodal: ”Na pokopališču
bomo odkupili parcelo pri cerkvi, ki je še v za-
sebni lasti; s tem bomo uredili lastniška raz-
merja na pokopališču. Obnovili bomo poslo-
vilni objekt, ki je zdaj poškodovan zaradi pose-
danja brežine, tretja stvar pa bo utrditev breži-
ne, da bo mogoča dolgoročna sanacija območ-
ja. Popisi del, pridobivanje ponudb že poteka,
vrednost del je ocenjena na okrog dvesto tisoč
evrov.” Obnove kulturnega doma se bodo loti-
li na podoben način, vrednost te investicije pa
bo zaradi stanja objekta lahko hitro dosegla
več sto tisoč evrov. ”Predvideli smo protipo-
tresno in protipožarno sanacijo objekta, uredi-
tev kletnih prostorov in obnovo dvorane z
odrom, s čimer bi zaključili obnovo objekta,
hkrati smo predvideli tudi izdelavo dokumen-
tacije za gradnjo medgeneracijskega centra.
Tako kot pri pokopališču bomo najprej pripra-
vili ustrezne popise del, izdelali dokumente
identifikacije projekta in na podlagi tega po-
skušali uvrstiti obnovo kulturnega doma v ene-
ga od naslednjih proračunov,” je razložil pred-
sednik Sveta KS Kokrica.

Športno-rekreacijski in turistični
center na Bobovku

Na območju rekreacijskega centra Bobovek
potekajo aktivnosti skupaj z občino in družino
Zabret. ”Solastniki in KS smo podali pripom-
be na Uredbo o varovanju Bobovških jezerc. S

tem bi se omogočila ureditev kompletnega ob-
močja s postavitvijo športno rekreacijskih ob-
jektov, ureditev komunalne infrastrukture ter
razvoj športno-rekreacijske in turistične dejav-
nosti. Kranjski Zavod za varstvo naravne in
kulturne dediščine je sledil pripombam, ta tre-
nutek čakamo, da ministrstvo za okolje sprej-
me Uredbo. Ta nam bo omogočila, da bomo
začeli pripravo projektne dokumentacije za del
območja, ki je v lasti KS in občine, ter s po-
stopki za pridobitev gradbenega dovoljenja za
načrtovane posege. S tem bo dana tudi mož-
nost iskanja zasebnega investitorja, saj investi-
cije KS in občina ne bosta mogli financirati
sami, potrebno bo javno zasebno partnerstvo.” 

Uspešna čistilna akcija 
Čistilne akcije konec marca se je udeležilo

prek tristo udeležencev, Igor Hribar jo je oce-
nil kot uspešno: ”KS je organizirala izvedbo
akcije, ki smo jo peljali vzporedno z akcijo
Očistimo Slovenijo. Tak način je že dolgoletna
tradicija, saj smo Kokrčani kar sami vedno po-
skrbeli za svojo KS, še preden so očiščevalne
akcije postale vseslovenske in moderne. Tako
bomo delali tudi v prihodnje, velika količina
pobranih odpadkov pa še zmeraj kaže na to, da
se vsi ne zavedajo pomena čistega in urejene-
ga okolja in škode, ki se s tem povzroča. Ude-
leženci akcije so opozorili na kar nekaj divjih
odlagališč, lokacije smo sporočili Komunali
Kranj, ki jih bo na ustrezen način sanirala. Že-
limo si, da bi bilo odpadkov in divjih odlaga-
lišč v bodoče čim manj.” 

KS Kokrica se je skupaj s Športnim druš-
tvom Zdravo gibanje dogovorila za skupno
upravljanje nogometnega igrišča in športnega
parka. ”Športno društvo je spomladi že začelo
urejati park in poskrbelo za košnjo in odvaža-
nje smeti in bo pripravljalo nogometne površi-
ne. Znova smo postavili ograjo okrog območ-
ja, postavili ekološke otoke, do konca leta pa
bodo izvedena še nekatera druga dela, s kate-
rimi bodo izboljšane igralne razmere za izved-
bo lige v malem nogometu in drugih športnih
aktivnosti na tem območju,” je pojasnil sogo-
vornik in zaključil: ”V letošnjem letu bi še po-
sebno zahvalo izrekel Turističnemu društvu
Kokrica, ki je že praznovalo štiridesetletnico in
ki skrbi, da se v krajevni skupnosti vedno kaj
dogaja. Ob tej priložnosti pa bi čim več vaš-
čank in vaščanov povabil na Pohod po poti
spominov in tovarištva, ki bo 27. aprila v orga-
nizaciji Območnega združenja borcev za vred-
note NOB Kranj - Kokrica. Pohod je v zadnjih
letih postal ena največjih tovrstnih prireditev v
tem času na širšem gorenjskem območju, saj
se ga udeležuje okrog osemsto pohodnikov.
Vabim vse, da se nam ne glede na vreme pri-
družite.”

Suzana P. Kovačič 
Foto: T. K.
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Igor Hribar, predsednik Sveta KS Kokrica
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Sto let Jožefe Finžgar
Konec marca je stoti rojstni dan na Kokrici 

praznovala Jožefa Finžgar, ki se je rodila v Luši 
v Selški dolini.

Imamo velik izbor
cvetja za vse 

priložnosti, zato vas
vljudno vabimo, da

nas obiščete.

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

CVETLIČARNA

Dih pomladi v sliki
Že dvajseta zelo dobro obiskana prereditev Dih pomladi je bila v

četrtek, 19. aprila v Domu krajanov na Kokrici. Tradicionalno so
sodelovali POŠ Kokrica, Turistično društvo Kokrica in Krajevna
skupnost Kokrica. 
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Ela Žbontar se je rodila 6. febru-
arja 1907 na Rakeku na Notranj-
skem, zadnjih devetindvajset let,
odkar sta hčerka Nataša in njen
mož Brane Medja zgradila hišo,
pa je njen dom Mlaka pri Kranju.

Kot pravi, zelo uživa na vrtu, saj
vidi daleč po ulici. Vedno pozdra-
vi poštarja, poznajo jo sosedje,
najpomembneje pa je, da je kljub
častitljivim letom še vedno soraz-
merno zdrava. Malce slabše sicer
sliši, tudi pri hoji si mora pomaga-
ti, tako ona kot njeni domači pa so
zadovoljni, ker se vsako jutro še
sama obleče in uredi. 

Ela, ki je rasla v številni družini,
se je poslovila že od vseh petih
bratov in dveh sester, tudi vdova je
že šestintrideset let. Poleg hčerke
Nataše ima sina Ivana, tri vnuke in
dve pravnukinji. Večino življenja
je delala kot trgovka, na koncu pri
Mercatorju. Ob rojstnem dnevu se
je razveselila tudi obiska in vošči-
la kranjskega župana Mohorja Bo-
gataja, v imenu Krajevne skupno-
sti Kokrica sta ji prišla voščit Niko
Drinovec in Brane Roblek, v ime-
nu v KO Rdečega križa Kokrica
Marinka Delavec, v imenu Druš-
tva upokojencev Kokrica pa Jožef
Kern. Vilma Stanovnik

Ela Žbontar je stara 105 let
Februarja je sto pet let dopolnila Ela Žbontar, 

ki s hčerko Natašo in njenim možem Branetom živi
na Mlaki.

Najstarejša Kranjčanka Ela Žbontar je
nasmejana pričakala 105. rojstni dan.
Foto: Tina Dokl

Jožefa Finžgar se je rodila 23.
marca 1912, v krogu svojih naj-
bližjih, sosedov in prijateljev pa je
okrogli jubilej natanko sto let kas-
neje praznovala na svojem domu
na Kokrici. Ob jubileju so jo obis-
kali tudi kranjski župan Mohor
Bogataj, Branko Roblek iz Kra-
jevne skupnosti Kokrica, Milan
Klemenčič in Marinka Delavec od
Rdečega križa ter Jožef Kern iz
društva upokojencev. Ob šopku in
priložnostnem darilu ji je župan
Mohor Bogataj izročil častno listi-
no Mestne občine Kranj, z dobro
razpoloženo Jožefo pa sta tudi pri-
jateljsko poklepetala. 

Jožefa je povedala, da je imela
doma v Luši v Selški dolini pod
Starim vrhom še osem bratov in
sestra. Dva sta dva umrla še majh-
na, ima pa še sestro Bernardo, ki
je stara 91 let in živi na Rupi. Ko
je bila stara dvanajst let, ji je umr-
la mama, kasneje je v prometni
nesreči umrl še oče. Pri dvajsetih
letih se je zaposlila v tekstilni to-

varni Jugočeška, nato v Iskri in
kasneje v knjigoveznici pri Požga-
ju v Kranju. Vdova je že štirideset
let, sedaj pa živita skupaj z edino
hčerko, ki bo prihodnje leto stara
osemdeset let. Vilma Stanovnik

Jožefa Finžgar je na konec marca 
zadovoljna praznovala sto let. Foto: 
Gorazd Kavčič
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Najbolj veseli številnega obiska
Kokrčani smo uspešno izvedli tradicionalno prireditev Pevski večer na Kokrici, tokrat že 

sedemnajsto po vrsti.

Prireditev je bila 20. aprila v dvorani Kultur-
nega doma na Kokrici. Na odrskih deskah smo
tudi tokrat na naše povabilo gostili zbore in vse
Slovenije. Poleg Vokalne skupine Kokrčan so
nastopili še pevci Moškega pevskega zbora 
Štingl’c iz Borovnice, Ženski pevski zbor 
Plamenke iz Preddvora, Moški pevski zbor 
Bizeljsko iz Bizeljskega in Škofjeloški oktet iz
Škofje Loke. Tokrat smo gostili tudi citrarko
Damjano Praprotnik iz Dvorij pri Cerkljah, ki
je s svojim igranjem na citre prijetno popestri-
la dogodek.

Najbolj veseli smo bili seveda številnega 
obiska, saj je bila dvorana tudi tokrat polna
ubranega petja željnih poslušalcev. Hvala, ker
ste nam izkazali zaupanje in nam na ta način
obenem sporočili, da naj nadaljujemo to delo.
Veseli nas, da je vztrajnost pevcev na Kokrici
opažena in lepo sprejeta. Ta naša osrednja pri-
reditev v ožjem in širšem okolju skoraj nima
para, na kar smo zelo ponosni. Seveda za 
izvedbo potrebujemo podporo, za katero se ob
tej priložnosti zahvaljujemo vsem, ki ste nam
in nam boste še v prihodnje omogočali izved-
bo pevskih prireditev na Kokrici. 

Naša srečanja na pevskih vajah dvakrat teden-
sko, številni nastopi v obliki podoknic v doma-
čem in okoliških krajih, na pevskih revijah in
koncertih beleži čas, ki nas je tako pripeljal že

kar v devetnajsto pevsko sezono. Kot se spo-
dobi, bomo Kokrčani s celovečernim koncertom
v prihodnjem letu praznovali dvajseto obletnico
delovanja. Simon Kumer, foto: T. K.

Gledališčniki Toj to! imamo za sabo prav živahno dogajanje. Sredi
marca smo dohiteli že svoj drugi rojstni dan. Za krepko praznovanje
smo na trenutno najbolj nobel prizorišču: v dvorani Mestne knjižnice
Kranj, premierno uprizorili izsek iz našega novega projekta Vaje v slo-
gu. V polurni uprizoritvi je pet akterjev urno menjavalo vloge in prika-
zalo, kako isti dogodek vidi prefinjena koketa, natančen uradnik ali za-
frkljiv študent. Poigrali smo se z različnimi narečji, odbeatboxali odo in
še na druge načine zabavali gledalce. Veseli smo bili zelo dobrega obis-
ka in odziva publike. Igralci so se kljub resnično zahtevni uprizoritvi 
izvrstno odrezali in, upamo, tudi prepričali gledalce, da pridete jeseni
pogledat še nadaljevanje oz. razširitev obstoječe različice. Vanjo bomo
vključili imitacije politikov, se pomudili pri kritiki medijev in pripravili
še več hudomušnih prizorčkov. Na marčevski ”dan Č” pa smo odrske

rekvizite zamenjali za rokavice in sceno za ... SMETI. Pridružili smo se
prostovoljcem akcije Očistimo Slovenijo 2012 in z vso vnemo čistili naš
kraj. Preseneča nas, kaj vse človek nagrabi in odvrže v grmovje. Koliko
divjih zgodb nam je prišlo na misel, o ljudeh in dogodkih, povezanih s
svinjarijo, ki so jo nakopičili v gozdiček. Morda kakšno od teh celo
spravimo na deske. Seveda brez senzacij v naši skupini ne gre - sredi vse
navlake, ki v naravo nikakor ne paše, smo odkrili ječečega polhka, ki
mu je eden od igralcev do nadaljnjega že zagotovil rehabilitacijo na
domu. Mi pa že razmišljamo, če ne bi morda zamenjali logotipa ... :)

Gledališka sezona z uprizoritvami v dvoranah se počasi zaključuje,
začel pa se je čas letnih festivalov in že se pripravljamo na najlepše
mesece in najlepše dogodke - gostovanja na prostem in igre pod zvez-
dami. Se boste pridružili užitku? GD Toj to!

Gledališčniki Toj to!: Z odra v naravo

Na sliki Žiga Mrak, Aleksandra Ribič, Katja Sreš, David Gjuran, Primož Držanič 
/ Vaje v slogu / Foto: Tjaša Jenko

Na sliki: Katja Sreš, Aleksandra Ribič, David Gjuran, Primož Držanič, Žiga Mrak
/ Vaje v slogu / Foto: Tjaša Jenko
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Mlaška c. 75
4000 Kranj

Tel.: (04) 20 45 578
GSM: (041) 697 467

(041) 656 181

PRIMOŽ BREZAR, s.p.

Kaj imata skupnega sv. Miklavž 
in sv. Dominik Savio?
Oba sta bila junaka letošnjih oratorijskih dnevov na Kokrici.

Najbrž ste že slišali za poletni
oratorij, toda ... Kaj je oratorijski
dan? To je mlajši bratec velikega
oratorija, ki poteka le en dan, ven-
dar je po dnevnem redu popolno-
ma enak enemu dnevu na velikem
oratoriju, kar pomeni, da ima svojo
himno, zastavo in glavnega junaka,
ki ga predstavimo z dramsko igro;
da se o le-temu pogovarjamo pri
katehezah; da svojo domišljijo in
ustvarjalnost sproščamo na razno-
likih delavnicah ter odvečno ener-
gijo na velikih igrah, vse skupaj pa
začinimo s petjem in smehom.

Oratorijski dan v župniji Kokri-
ca ni novost. Prvič smo ga izvedli
leta 2009 in odtlej vsako leto po
enega. Namenjen je predvsem
temu, da zapolni čas med enim in
drugim poletnim oratorijem, da
otroci (pa tudi animatorji) ne bi
tako težko čakali poletja.

V letošnjem veroučnem letu pa
smo animatorji na Kokrici izvedli
kar dva oratorijska dneva. Prvi je
potekal v soboto, 26. novembra
2011. Posvetili smo ga sv. Miklav-
žu, saj smo že nestrpno pričako-
vali njegov bližajoči se god. V
igrici smo videli, kako je pomagal
trem srestram do dote, da so se
lahko poročile in jim ni bilo treba
služiti pri tujih ljudeh. Z mlajšimi
otroki smo se pri katehezah pogo-
varjali o angelih, parkeljnih in ob-
darovanju, s starejšimi pa o naših
strahovih in pomenu Jezusovih
besed ”Ne bojte se!” Nato je vsak
otrok obiskal tri delavnice: pri
prvi smo izdelovali knjižico o sv.
Miklavžu, pri drugi papirnatega
angela in pri tretji obložene kruh-
ke. Pri velikih igrah smo se raz-
delili v tri skupine, ki so med se-
boj tekmovale v zbiranju cekinov.

Dobro opravljena naloga in sode-
lovanje med člani skupine je pri-
neslo več cekinov. Njihove naloge
so bile: z zavezanimi očmi poku-
šati različne pijače in ugotoviti,
kaj pijejo; izmisliti si in odigrati
nadaljevanje jutranje igrice; zgolj
s tipom ugotoviti, kateri predmet
držijo v rokah ... Skupina, ki je
zbrala največ cekinov, je zmagala
in za nagrado prejela novoletne
okraske.

Na drugem, ki je potekal 11. fe-
bruarja 2012, pa smo spoznavali
Dominika Savia. Že kot majhen
deček je rad zahajal v cerkev,
kasneje pa se je v veri le še bolj
utrdil in se nazadnje odločil za
duhovniški poklic. Najprej smo
ga spozali v kratki dramski igri,
nato pa pri katehezah ugotavljali,
zakaj je bil ”car” in kako bi ga
lahko posnemali. Sledile so de-

lavnice, na katerih smo izdelova-
li papirnate srčke, mešali koktaj-
le, se učili maserskih tehnik in se
razmigali z zumbo. Velike igre
so bile v znamenju čokolade:
otroke je med nalogami opazoval
hodeči in govoreči čokoladni jaj-
ček, s katerim so morali narediti
tudi čim bolj nenavaden intervju
in pa izvirno reklamo zanj. Poleg
tega so morali reklamska gesla
povezati z izdelki, ki jih reklami-
rajo, pravilno ločevati smeti, z
nožem in vilicami jesti zimsko
čokolado ... Na koncu jih je pri-
čakala tudi nagrada. Čokoladna,
seveda.

Ker slike povedo več kot bese-
de, ste vabljeni, da obiščete profil
na Facebooku Kokrški animatorji
in si ogledate fotografije iz minu-
lih poletnih oratorijev in oratorij-
skih dni. Vesna Rogl

Grem jaz na oratorij
Že osmi oratorij na Kokrici bo potekal 

od 9. do 13. julija, sklenili pa ga bomo v soboto,
14. julija, z dopoldansko sveto mašo.

Vsako leto med poletnimi počitnicami kokriško župnišče napolni-
jo nasmejani obrazi, petje, vzkliki ... Za teden dni postane drugi
dom za animatorje in otroke, ki se zberejo na oratoriju. 

Tudi letos ne bo nič drugače. Geslo oratorija 2012 je ”Grem jaz”.
To je stavek, ki ga je izrekla Marija Dominika Mazzarello, don Bo-
skova soustanoviteljica redovne družbe hčera Marije Pomočnice ozi-
roma salezijank, in pomeni pripravljenost odgovoriti na katero koli
prošnjo, dolžnost ali izziv. Marija Dominika ni letošnja glavna orato-
rijska junakinja zgolj po naključju; svoje življenje je posvetila delu z
mladimi ljudmi, zato je vzornica pripravljalcem oratorija. O njej bi
lahko povedali še marsikaj, a naj bo za zdaj dovolj. Se nadaljuje na
oratoriju ... 

Animatorji smo se že pričeli zbirati na sestankih in delati obrise
letošnjega oratorija. Za sveže ideje in dobro voljo lahko poskrbimo
mi, vendar pa sta načrtovanje in izvedba oratorija odvisna tudi od fi-
nančnih sredstev, ki pa jih ne moremo zagotoviti sami. Zato se ob
tej priložnosti obračamo na vas, dragi vaščani in vaščanke, da nam
pomagate po svojih močeh, tako z materialnimi kot z denarnmi
sredstvi. Veseli bomo prav vsakega daru. Svoj prispevek lahko na-
kažete na TRR: 07000-0000946519, s pripisom ZA ORATORIJ.

Vsi otroci od 1. do 8. razreda ste lepo vabljeni, da se tudi letos pri-
ključite oratorijskemu dogajanju na Kokrici. Pogoj za udeležbo je
izpolnjena prijavnica, ki jo boste v začetku maja dobili pri verouku,
dodatne prijavnice pa bodo na voljo tudi ob izhodu iz cerkve. Na-
tančnejša navodila za prijavo (kdaj in kje lahko oddate prijavnico)
bodo navedena na prijavnicah. Se vidimo! Vesna Rogl
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Društvo upokojencev veselo v poletje
Zima se je poslovila, zato imamo upokojen-

ci že polno dela v društvu in doma. V marcu
2012 smo imeli občni zbor. Udeležba je bila
zelo dobra. Sprejeli smo plan dela za leto 2012.

Organizirali smo pustovanje, ki je v veselje
vseh prisotnih dobro uspelo. Za popestritev so
poskrbeli naši člani, ki so se našemili v zelo
dobre like. Bilo je res veselo razpoloženje. Vse
maske so prejele lepe nagrade, ki so jih prispe-
vali sponzorji.

Izpeljali smo že tri pohode z zavidljivo ude-
ležbo. Udeleženci pohodov se počutimo do-
bro, sproščeno in veselo. Pohodi niso zahtevni,
primerni so za vsakogar.

V zimsko-spomladanskem času naši člani
kegljajo na kegljišču KK Triglav. Kegljanje je
sproščeno, pomembna je le rekreacija. Med
kegljači je tudi Ivanka Černač. Zelo je aktivna

in duhovita, kljub svojim osmim križem. V fe-
bruarju smo praznovali njen osemdeseti rojstni
dan. Spomnili smo se je s skromnim darilom,
Ivanka pa je poskrbela za veselo razpoloženje.

V maju bomo pričeli kolesariti po lepi naši
bližnji okolici. Kolesarjenje ni naporno, saj
imamo bolj kratke ture, povprečno 25 km. Za
relacijo ture se zmenimo, ko se zberemo vsako
sredo pred kulturnim domom.

Organizirali bomo tudi izlete, prvi bo na vr-
sti že v maju. V juliju in avgustu pa dva kopal-
na izleta v Izolo. Prijavite se, saj si bomo ogle-
dali zanimive kraje in tudi dobre volje ne bo
manjkalo.

Naše društvo je sklenilo sodelovanje z zavo-
dom Bisernica, ki organizira tečaj nordijske
hoje. Verjetno vam je znana nordijska hoja, a še
vedno se nekateri sprašujejo, kaj je to. Nordij-

ska hoja je namenjena vsem, ki bi se v prostem
času radi družili in hkrati odlično razgibali na
svežem zraku. Preprosto gibanje z uporabo pa-
lic oplemenitimo s posebnimi vajami, ki krepi-
jo telo in duha. Nordijska hoja je preprosta,
zdrava, družabna, sproščujoča in zato dostopna
vsakomur. S pravilno in kakovostno izvedbo
razgibamo v telesu do devetdeset odstotkov
vseh mišic. Uporaba palic nam omogoči krepi-
tev rok, ramen in trupa. Hoja ima izredno ugo-
den učinek na hrbtenico. Nordijsko hojo bo vo-
dil g. Miha Vizjak, inštruktor nordijske hoje,
energijski kinezioterapevt in rekreativni tekač.

Kot vidite, smo dovolj aktivni na vseh podro-
čjih. Še več je napisanega v našem listu Infor-
mator, zato ga večkrat prelistajte in se udeleži-
te kakšne dejavnosti. 

Jože Kern, Društvo upokojencev Kokrica

Delamo, in to tako zelo, da smo si vzeli skoraj celo sezono premora,
da vas pred začetkom poletja razveselimo z novo predstavo. Tokrat se
obeta nekaj res posebnega, drugačnega, na Kokrici še ne videnega. 

Obeta se Fužinski bluz. Fužinski bluz je predstava, ki je nastala po
romanu Andreja E. Skubica, dramatizacijo je napisala Ana Lasić,
predstavo pa režira Jaka Šuštar. Dogaja se na pomemben dan za Fu-
žine. Pomemben dan za Slovenijo. Pomemben dan za Jugoslavijo.
Datum 13. junij 2000 vam verjetno ne pove veliko. Če pa vam povem,
da se je takrat igrala tekma Slovenija : Jugoslavija, se vas verjetno kar
nekaj natančno spominja, kje ste si ogledali tekmo in kaj ste počeli.
In ravno o tem govori predstava. Predstava govori o različnih ljudeh,
od učiteljice slovenščine do prodajalca Salomonovega oglasnika, ki
vsak v sebi nosi posebno zgodbo. Prav vsakega od njih pa prav nogo-
met pripelje do srečanja, spoznanja, razmisleka, obžalovanja ...

Skratka nadvse zanimiva predstava o čefurjih, Slovencih, mafijcih,
mladostniških ljubeznih in tako naprej. 

Predstavo si boste lahko premierno ogledali že v petek, 11. maja
2012, ob 20. uri v KD Kokrica. Vstopnice že lahko rezervirate na
www.gdgardelin.si ali na telefon: 040/612 126.

Drugače pa smo gardelinovci to sezono še nekajkrat ponovili pred-
stavo Truth story. Prav tako pa smo aktivni tudi zunaj našega gleda-

lišča, saj naši igralci igrajo tudi v predstavah drugih gledališč, vodijo
razne prireditve ...

Naj vam za konec izdam še eno presenečenje: Gledališko društvo
Gardelin za letošnji predzadnji teden v avgustu pripravlja prav pose-
ben dogodek za otroke, stare od šest do 15 let. Namreč predzadnji 
teden v avgustu se bodo otroci lahko prijavili na posebne gledališke
delavnice, ki jih organizira naše društvo. Na delavnicah se bodo otro-
ci lahko družili in spoznavali z igralci in drugimi ustvarjalci v našem
gledališču, prav tako pa bodo otroke raznih gledaliških veščin pouče-
vali tudi študentje Akademije za gledališče, radio, film in televizijo.
Otroci bodo na delavnicah spoznavali gledališko igro, režijo, žongli-
ranje, prav tako pa bodo na svoj račun prišli tudi vsi ljubitelji tehni-
ke, saj jim bodo naši tehniki z veseljem pokazali delo tehnika v na-
šem teatru. Torej, če imate doma nadebudnega mladega kulturnika,
lahko več informacij o dogodku dobite na tel: 040/612 126, ali pa na
e-naslovu: gdgardelin@gmail.com. 

Torej naj vas na koncu še enkrat povabim, da nas obiščete na naši
spletni strani www.gdgardelin.si ali na profilu na Facebooku, kjer nas
brez sramu lahko dregnete :). 

Torej se vidimo 11. maja v KD Kokrica!!
Gledališko društvo Gardelin 

Gardelin spet v akciji! Tokrat v Fužinah
Zadnje čase nas ljudje veliko sprašujejo, kaj je z nami. Ali sploh še obstajamo, 

delamo? Naj vam povem: delamo. 

Pohod na Križno goro Maškare na Kokrici



Prva velika naloga, ki nas čaka,
je zagotovo organiziranje tradicio-
nalnega že 22. Memoriala usta-
novnih članov PGD Kokrice, ki
bo 12. maja na nogometnem igriš-
ču na Čukovi. Že takoj naslednji
teden nas 19. maja čaka še tekmo-
vanje GZ MO Kranj. 

V preteklih letih smo veliko po-
storili v okolici gasilskega doma,
saj smo obnovili streho, zamenjali
fasado na domu, popolnoma preu-
redili garažo in vhod v gasilski
dom. Pred nami je še projekt pre-
ureditve dvorane in pisarne gasil-
skega doma.

Zelo smo ponosni na novo gasil-
sko vozilo, ki smo ga lani kupili in
predali v uporabo na veselici. Naj
povem, da poleg varnejše vožnje
za naše člane predstavlja s svojo
opremljenostjo tudi pomemben
dejavnik pri večjih intervencijah,
saj je opremljen za postavitev cen-
tra zvez. Žal smo morali vozilo že
petkrat peljati tudi na intervencijo.
Seveda si vsi želimo, da bi ga na

intervencije vozili čim manjkrat.
Sedaj prihaja čas treningov in

priprav naših ekip na tekmovanja,
prav tako pa se bomo kot vsako
leto tudi letos poklonili našemu
zavetniku svetemu Florjanu. V ju-
niju planiramo veliko dvodnevno
vrtno veselico in kot vsako leto
vas tudi letos že sedaj prosimo, da
nam po svojih najboljših močeh s
svojimi sredstvi pomagate pri pri-
pravi srečelova, za kar se vam pa
že sedaj najlepše zahvaljujem. 

Naj za konec omenim še pose-
ben dogodek. Od 7. do 14. aprila
so se naši najmlajši gasilci pod
vodstvom mentorjev Marjana
Bašlja, Sabine Likozar in Alenke
Vadnov odpravili na mednarodno
srečanje Društev mladi gasilec v
Srbijo, kjer so se otroci družili in
tekmovali s svojimi vrstniki. Do-
mov so se vrnili zadovoljni, polni
lepih vtisov. 

Z gasilskim pozdravom NA PO-
MOČ! 

Andraž Šifrer
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Gasilci delavni vse leto
Še vedno smo v velikonočni

osmini in najprej vsem želim, da
nikoli ne bi preslišali glasu življe-
nja, glasu ljubezni in Jezusovega
velikonočnega pozdrava ”mir vam
bodi”, ki je razočaranim in potr-
tim dušam apostolov prinesel ra-
dost novega upanja. Vsi smo po-
trebni novega upanja, ki ima te-
melj v velikonočnem sporočilu:
”Kristus je vstal! Smrt je izgubila
svojo moč. Jezus je močnejši od
nje.” Prav zato sem razmišljanje
pričel z lepo velikonočno pesmijo:
”Glas zvonov prelepo poje, ko
zvoni vstajenja dan.”

Zvonik domače cerkve je bil v
letošnjem letu deležen posebne
pozornosti. Posebej uglasitve zvo-
nov, ki so karakteristična zvočna
kulisa vsake župnije. Stari brona-
sti zvonovi so leta 1917 postali
”plen” prve svetovne vojne. Ko je
zvonik onemel, jim je brdski ba-
ron Zois posodil zvon iz svoje
grajske kapele. Ker je bil zvon
zgodovinske vrednosti iz leta
1695, so morali Kokrčani ta zvon
vrniti. Vrnjen je bil v maju 1920,
ko so prišli v faro novi jekleni
zvonovi. Blagoslovil jih je prošt
Kalan. Oglašali so se v tonih Es,
Ges in A. Vaščani so bili takrat
presrečni, da so po dolgem času
zopet slišali glasove prijateljev v
zvoniku. K molitvi in bogoslužju
so vabili do leta 1995. Danes so
glasniki v cerkvi sv. Urha, župnija
Ljubljana - Sostro.

Z veliko vnemo in požrtvoval-
nostjo so bili nabavljeni novi bro-
nasti zvonovi. Izdelala jih je livar-
na Perner iz Passaua v Nemčiji.
Posvetil jih je 25. marca 1995 nad-
škof Alojzij Šuštar. Skupna masa
vseh zvonov je 3780 kg. Veliki
zvon je posvečen župnijskemu za-
vetniku sv. Lovrencu. Tehta 1679
kg. Uglašen je v D-molu. Okrašen

je z reliefom sv. Lovrenca in napi-
som: ”Sveti Lovrenc - zavetnik
naše fare si, na nas uboge se ozri.”
Drugi zbor je posvečen Devici
Mariji. Tehta 910 kg. Poje v F-
duru. Krasi ga relief Matere Božje
in napis: ”Devica mogočna - izka-
ži se nam mater.” Tretji zvon je
posvečen sv. Roku. Tehta 705 kg,
uglašen je v G-molu. Na njem je
upodobljen sv. Rok in napis ”Sve-
ti Rok - zlo od nas odvrni”. Četrti
zvon je posvečen sv. Florijanu.
Tehta 486 kg in poje v A-molu.
Krasi ga relief sv. Florijana in na-
pis: ”Sveti Florijan, varuj nas čas-
nega in večnega ognja.”

Letos pred veliko nočjo so zvo-
novi dobili novo krmilno elektro-
niko, avtomatiko za bitje stolpne
ure in pritrkovanje, programsko
opremo za mehko enakomerno in
usklajeno zvonjenje. Vse to je za-
gotovilo upočasnitev zvonjenja in
natančno uravnavo nihalnih časov.
Nov je tudi sprejemnik za točen
čas po signalu DEF iz Frankfurta.

Vsem, ki ste ta projekt podprli,
se prisrčno zahvaljujem. Glas zvo-
nov pa naj spremlja naše življenje,
vabi k molitvi in bogoslužju ter na
vse nas kliče božji blagoslov.
Vsak dan naj nas spominjajo na
božjo bližino. Vernika lahko
spremlja tudi misel: ”Kaj, če ni
Boga!” Prav tako tudi nevernika
vznemirja misel ali slutnja, ki se
mu javlja v globini njegove duše:
”Kaj, če Bog res obstaja! Kaj, če
bom res moral dajati odgovor za
svoja dejanja?!” Naj nam tudi glas
zvonov vedno prebuja misel na
božjo bližino, odvrača malodušje
in oznanja Alelujo, kot poje veli-
konočna pesem: ”Zvonovi radost-
no zvonijo, veseli prazniki znani-
jo, zmagovalcu v hvalo, čast doni-
jo, ki uničil je hudobo vso ...”

Jože Klun, župnik

Glas zvonov prelepo poje

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

INOX  
OGRAJE

Najcenejše dobite 
že od 100,00 EUR/TM

Drago Keržič s.p.
Kuratova ul. 45 
Kranj - Kokrica
INFO: 041 567 101

NOTRANJE 
IN ZUNANJE

Mednarodno srečanje Društev mladi gasilec v Srbiji



Storžič je najvišji vrh skupine in najzahodnejši dvatisočak Kamniško-
Savinjskih Alp. Ime je dobil po stožčasti obliki, ki je vidna od daleč.
Vrh je lepo opisoval že Valvasor in uporabil staro domače ime Storžec,
ki ga je šele v zadnjem stoletju nadomestila sedanja oblika.

Bila so sedemdeseta in osemdeseta leta prejšnjega stoletja, ko smo na
predvečer prvega maja redno kresovali na vrhu Storžiča. Vsako leto
smo se prijateljska druščina, ljubitelji gora (brata Tepina, Rutar, Vr-
linšek, Miklavžič, Škapin, Malovrh, Jeruc, Verlič, Bajde, Lotrič, Gros,
Gale, Debelak, Hostar, Roblek in morda še kdo) v popoldanskih urah
zadnjega aprilskega dne zbrali na Kokrici. Natovorjeni s težkimi
nahrbtniki (ni treba ugibati, kaj vse je bilo v njih) in avtomobilskimi
gumami smo se napotili proti Storžiču. Poti z avtomobili je bilo kmalu
konec. Potok ob parkirišču nad vasjo Mače nas je vedno pričakal s svo-
jim žuborenjem. Poti nazaj ni bilo več. Raztovorili smo gume in pre-
ostali material za kres, ki je svojo pot nadaljeval po tovorni žičnici, mi
pa pot pod noge proti planinski koči na Kališču, kjer sta nas pričakala
oskrbnika Stane z mamo in v kasnejših letih ”Žon”. Kramljanje ob pri-
grizku in žlahtni kapljici, priprava elaborata vzpona in že se je pričelo
temniti. Mrak nas je opozoril, da je konec posedanja za mizo. Spraznili
smo nahrbtnike nepotrebne prtljage, navezali gume in se po vzhodnem
grebenu ob mraku pričeli vzpenjati proti vrhu Storžiča. Kdor je bil pre-
več ”korajžen in glasen” za mizo, je spoznal vse ”pasti” trpljenja. Malo
pred deveto uro zvečer smo bili vsi na vrhu. Pripravili smo kres in

točno ob 21. uri je vsako leto zagorelo. Poseben čar kresu je dajal alu-
minijev prah, zaradi katerega je bil naš kres viden od Radovljice, Ble-
da, Škofje Loke do ljubljanske kotline oz. Domžal. To so bili nepozab-
ni trenutki slehernega udeleženca. Kamor koli si se ozrl, povsod rdeča
goreča znamenja, toda mi smo bili najvišji v Sloveniji, morda tudi v
tedanji Jugoslaviji. Našega kresovanja se je rad spominjal tudi pokojni
voditelj Tito, ki je leta 1977 preživljal prvomajske praznike v protoko-
larnem objektu na Brdu in se udeležil prvomajskega praznovanja na
Joštu. 

Sestopanje z vrha je pomenilo za slehernega udeleženca opravljanje
”zrelostnega” izpita. Utrujenost, noč, včasih mokre skale in trava,
včasih led in sneg so terjala veliko pazljivosti.

Najslajše je bilo vedno ponovno snidenje z oskrbnikom. Vsako letna
”analiza” vzpona, krst novopečenih ”kresokurcev” (zlomljena je bila
marsikatera lesena deska za rezanje mesnih dobrot) je trajala do zgod-
njih jutranjih ur. Prehitro je minila noč in praznični dopoldan je
napovedoval čas našega odhoda proti dolini. Krajši ali daljši postanek
pri ”Robiju” na jasi pod Kališčem in spet smo bili v dolini, ne glede na
”utrujenost” posameznikov.

Lepo je obujati spomine na omenjeni dogodek. Želja vseh
udeležencev je, da ga kdaj podvig še ponovimo. Upam, da nam bo naš
EMŠO in zdravje to omogočilo.  Gora ni nora, nor je tisti, ki se poda
v njen objem. Brane Roblek

Ljudje in dogodki
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Sredi leta 1948 je bila v Ljubljani ustanovlje-
na Zveza združenj borcev NOV Slovenije, v ka-
tero so se včlanjevali borci in drugi udeleženci
narodnoosvobodilnega boja v letih od 1941 do
1945. Ob osamosvojitvi leta 1991 se je organi-
zacija preimenovala v Zvezo združenj borcev
in udeležencev NOB Slovenije. Kot je razvidno
iz imena organizacije, so jo tvorili partizanski
borci, aktivisti, terenci, taboriščniki, izgnanci
in vsi, ki so kakorkoli sodelovali z narodnoosvo-
bodilnim gibanjem na območju naše države
med II. svetovno vojno. 

Leta 2007 pa je na pobudo sedanjega pred-
sednika dr. Janeza Stanovnika prišlo v imenu in
delovanju do korenite, daljnosežne, predvsem
pa plodovite spremembe. Veteranska organiza-
cija se je namreč preimenovala v Zvezo zdru-
ženj borcev za vrednote NOB. Na ta način je
organizacija na široko odprla vrata in omogoči-
la, da so se vanjo včlanili tudi tisti, ki niso bili
aktivno udeleženi v osvobodilni borbi, pred-
vsem pa mlajši, ki so bili rojeni po vojni. Tako
vse pogosteje vanjo vstopajo povojne generaci-
je, ki imajo pozitiven odnos do partizanskega
boja in ki čutijo spoštovanje do vrednot narod-
noosvobodilnega gibanja. Glavne vrednote pa
so: domoljubje, svobodomiselnost, narodova
suverenost, tovarištvo, enakopravnost, solidar-
nost, humanost, poštenost in socialna pravič-
nost. Osnovna in temeljna vez med njimi pa je
bil boj proti okupatorju, ki je napadel in zasedel
našo deželo. To so bili Nemci, Italijani in 
Madžari. Kot vidimo, so to vrednote, ki v seda-
njih družbeno-političnih in ekonomskih okvirih
nemalokrat predstavljajo nekaj iluzornega, sko-
raj nemogočega, nedosegljivega, pa vendar prav
zaradi tega toliko bolj plemenitega in vrednega
osebnega boja in žrtvovanja. Da so te vrednote

še kako pomembne in pozitivne, lahko pogleda-
mo na primeru enakopravnosti. Malokdo na-
mreč ve, da ženske pred vojno v Sloveniji niso
imele volilne pravice, ampak so jo dobile šele
po osvoboditvi, leta 1945. To je ena izmed mno-
gih, včeraj še samoumevnih, danes pa na žalost
že težje dosegljivih in uresničljivih pravic. Tudi
takrat so bili proti splošni volilni pravici isti, kot
so na primer danes proti družinskemu zakoniku.
Torej tisti, ki skušajo obdržati družbo v nekem
konzerviranem, zamrznjenem stanju, in jim je
vsakršen napredek tuj in nevaren. 

Tudi v naši KS imamo, kot je mnogim znano,
Krajevno organizacijo borcev za vrednote
NOB, ki po zadnjih podatkih šteje 118 članic in
članov, od tega kar dve tretjini rojenih po vojni.
Smo nestrankarska, nepolitična in neprofitna
organizacija in v svoje vrste vabimo vse, ki jim
zgoraj naštete vrednote veliko pomenijo in ima-
jo narodnoosvobodilni boj za nekaj, kar je bilo

v vsej slovenski zgodovini najbolj veličastno in
pogumno dejanje. Ta boj je dokaz, da nismo na-
rod hlapcev, da imamo svoj ponos, pogum in
moč, da se upremo vsakršnemu morebitnemu
zavojevalcu, ne glede kako močan in velik je. To
smo dokazali tudi leta 1991! 

Prepričan sem, da je tudi v naši skupnosti še
veliko takih, ki cenijo svobodo, tovarištvo, ena-
kopravnost in druge vrline, zato jih vabim, da se
nam pridružijo, ne glede na njihovo strankarsko,
svetovnonazorsko in drugo prepričanje. S skup-
nimi in enakopravnimi močmi bomo izvajali
naše naloge. Te pa so: skrb za sočlanice in so-
člane, organiziranje prireditev v spomin po-
membnim dogodkom med vojno, skrb za spo-
menike in dediščino NOB ter seznanjanje jav-
nosti z zgodovino in vrednotami NOB. Vablje-
ni!

Brane Virant, predsednik KO borcev za
vrednote NOB Kokric

Kdo in kaj smo

Obujanje spomina - kresovanje na Storžiču
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Ko sem razmišljala, kaj naj tokrat napišem,
sem se spomnila misli, ki jo je štiristo let pred
našim štetjem zapisal Platon:
”Ko očetje pustijo svojim otrokom, da delajo,
kar hočejo, ko se otroci ne ozirajo na to, kar jim
govorijo starši, ko se učitelji bojijo svojih učen-
cev in jim zato popuščajo, ko mladi ne prizna-
vajo nobene avtoritete, potem je konec lepe
mladosti. To je začetek nasilništva.”

Odgovornost, spoštovanje, znanje - tri vredno-
te, ki smo jih izmed vseh, kot najpomembnejše,
skupaj izbrali učenci, starši in učitelji ter jih za-
pisali v vizijo šole. Nekaj časa smo jo ponosno
razglašali naokoli, saj smo bili ena izmed prvih
šol, ki je vizijo imela. Danes pa te tri vrednote
izgubljajo pomen. Kako naj učitelj odgovorno
opravlja svoje delo, če niso odgovorni učenci
niti njihovi starši? Če je čisto vseeno, če učenec
ne napiše domače naloge, nima šolskih potreb-
ščin, se ne nauči, povzroča nemir in moti sošol-
ce? Tudi medsebojno spoštovanje se je kar ne-
kam izgubilo. Nekateri starši pozabljajo, da je
učitelj strokovnjak na svojem področju, da je v
svojo izobrazbo vložil in še vedno vlaga veliko
časa in energije, ima veselje do dela z otroki in
jim želi pomagati, ne pa škodovati. Učitelji mo-

ramo učence naučiti, starši naj bi nam pri tem
pomagali. Žal pa moramo učitelji vse preveč
časa, namenjenega učenju, posvetiti vzgoji, pa
čeprav so starši tisti, ki morajo otroka vzgojiti,
učitelji le pomagamo. Se vam zdi prav, da pred-
šolski otrok brcne mamo, udari očka, pokaže je-
zik sosedi, grdo govori? Se domačo nalogo lah-
ko lepo napiše na tleh, se o značilnostih pomla-
di največ naučimo v trgovskih centrih? Ali
mora otrok besedice NE in NE SMEŠ res prvič
slišati šele v vrtcu ali šoli?

Čas, v katerem živimo, postaja za učitelje vse
manj prijeten. Stavkamo - pa ne samo proti zni-
žanju plač, temveč proti višanju normativov za
oblikovanje razredov, proti odpuščanju delav-
cev, slabšim razmeram za izobraževanje. Na
Kokrici smo si želeli devetletko, po novem pa
nam grozi, da bomo do leta 2017 izgubili pet
oddelkov, v drugih pa bo po trideset učencev.
Kakšne bodo takrat razmere v razredu? Kakšno
bo znanje? Bo res tako, kot je pisalo na enem od
transparentov stavkajočih - šole natrpane, glave
pa prazne?

Odgovorno in z medsebojnim spoštovanjem
poskrbimo, da bodo imeli naši otroci lepo mla-
dost in pridobili veliko znanja. Dijana Korošec

Čas sprememb ...Pomlad je že tu
Pomlad je že tu, 

zvončki cingljajo, 
trobentice lepe se v soncu igrajo.

Pomlad je že tu, 
se ptice upevajo, 

taščice lepe na vejah prepevajo. 

Pomlad je že tu, 
otroci kričijo, 

se pomladi veselijo. 

Dan je bil sončen, 
metuljček leti, 

od cveta do cveta, 
pozdrav vam želi.

Ana Krek, 4.c

Cirkus
Cirkus pisan je zabaven,
ker dogaja vse se zraven. 

Klovn keglje rad ima, 
ker žonglirat’ z njimi zna.

Slon rad vodo okrog škropi, 
ker le s tem bonbon dobi. 
Pav je čeden prav zato, 
da dobil bo damo to. 

Cirkus menjal krav bo šest, 
za teh lepih slonov pet.

Gledalka se do solz nasmeje, 
da pri tem sploh ni več meje.

Klovn povabi jo na ples, 
da še lepši bo ta kres.

Glasbeniki bodo zaigrali 
in do solz se nasmejali.

Klovn plesal bo zdaj z njo, 
potem zamenjal z drugo jo.

Polnoč je prav zdaj odbila, 
da prišla je k nam Zvezdina.

Zdaj odšli so vsi domov, 
da ne bo še rom - pom - pom.

Jutri spet se vidimo, 
da to pesem spesnimo.

Pia Potnik, 4.c

Moja pesem o metulju
Metulj leti, leti 
od rože do rože, 

od drevesa do drevesa, 
leti, leti metulj.

K hrastu prileti, 
veverica v kotu sedi, 
muca pa vse to vidi.

Metulj odleti, 
muca hlastne po njem, 

a za malo zgreši. 
Luka Jerič, 3.c

Znašla sem se v pravljici
Nekega dne sem prišla do neke jase.

Srečala sem majhno vilo. Letela je po
zraku. Že dolgo se poznava. Ime ji je Man-
ja. Vsakemu izpolni željo. Tudi meni jo je
izpolnila. Začarala mi je krila, da lahko
letim. Zoja Šivic, 3.c

Patricija Brezar, 5.c Tijana Petrović, 1.č

Teodora 
Todorović, 4.č
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Rada obiskujem tabornike, saj mi je taborni-
ško življenje zelo všeč. Taborniki imamo radi ži-
vali, naravo in tišino. Imamo svojo himno in ta-
borniško zastavo. 

Poleti taborimo ob ognju, pojemo taborniške
pesmi, stražimo večni ogenj. Večni ogenj je
ogenj, ki ne sme ugasniti in ga moramo zato
stražiti vso noč. Na taborjenju spimo v šotorih,
na zimovanjih in jesenovanjih pa v koči. Tam
imamo tudi taborniški krst in taborniške poroke.
Nikoli ne smemo odlagati smeti v naravi, varče-
vati moramo elektriko in vodo. Taborniki ne
uporabljamo veliko tehničnih naprav. Imamo
svoj taborniški pozdrav, enkrat na leto pa se ude-
ležimo čajanke. Na čajanki vsak vod pokaže, kaj
so se naučili med letom. Tam dobimo nove ta-
borniške rutke. In prisežemo, da bomo še naprej

ostali taborniki. Taborniki nikoli ne žalimo dru-
gih, ne lažemo, se ne pretepamo, upoštevamo pa
pravila, ne plašimo živali, ne žvižgamo niti ne
ploskamo v naravi, ampak naredimo en dolg
mmmmmmmmm.....

Če pa se kdaj znajdemo v težavah, hitro pokli-
čemo svojega vodnika. Nikoli pa ne zakričimo
ali stečemo naprej. Vedno ostanemo mirni. 

Ker so mi taborniki tako zelo všeč, bom mogo-
če prišla do najstarejše rutke. Rutke gredo po vr-
sti takole: najprej rumena rutka, to so murenčki;
potem je rdeča rutka, to so medvedki in čebeli-
ce; zelena so gozdovniki in gozdovnice; modra
so popotniki in popotnice; oranžna so razisko-
valci in raziskovalke; potem je še vijolična rutka,
to pa so grče. Na tabornikih se imamo zares zelo
lepo. Maša Sladič, 4.č

Taborniško življenje

Osebe: šivanka, pulover, šivilja (Šiviljska
soba. Šivilja krpa pulover. Nima šivalnega
stroja, zato krpa na roke; s šivanko.)
Pulover (jezno): Auu! Zakaj si se vame zapi-
čila?
Šivanka (vsa osupla): Poglej se, kakšen si!
Ves raztrgan. In če te ne zašijem ... Brrrr, kar
stresem se, če pomislim na to.
Pulover (začudeno): In kakšen naj bi bil? Me
nihče ne bi hotel nositi?
Šivanka: Nihče, ker bi bil poln lukenj. Vide-
ti bi bil kot star sir z veliko luknjami. 
Pulover (živčno): Kakšen bi postal?!
Šivanka: Kot star sir z veliko luknjami. Am-
pak ne skrbi, ne boš postal tak!
Pulover (zaskrbljeno): Pa se res ne bom spre-
menil v tisti sir?
Šivanka (smeje): Zakaj delaš iz muhe slona?
Kaj ne vidiš, da sem profesionalka! Ni
možnosti, da bi torej postal sir!
Pulover (srečno, veselo): Kakšna sreča, da si
profesionalka!

Šivanka: Ha, ha, ha. Ne veseli se prehitro.
Pulover (spet v skrbeh): Zakaj pa ne?
Šivanka: Zato, ker te najbrž nihče ne bo ho-
tel nositi, ker imaš veliko zašitih lukenj. In to
se pozna!
Pulover (žalostno): Oh, neee!
Šivanka: Mislim, da je šivilja pravkar
končala. 
Šivilja (srečno): Končno sem zašila in zakr-
pala to veliko luknjo. Doma smo revni, zato
bom tale pulover kar obdržala in ga podarila
sinu za rojstni dan, ki ga bo praznoval jutri.
Tisti bogataš je rekel, da ta pulover lahko
vzamem, ker ga ne potrebuje več. 
Pulover (reče šivanki): Hvala ti, ker si poma-
gala šivilji, da me je zakrpala. No, vidiš, nek-
do pa me le potrebuje! Adijo!
Šivanka: Adijo, pa lepo se imej!
(Nato oba otrpneta in se ne premikata, ne
govorita, spet sta postala STVAR.)

Nika Drinovec, 5.c

Kako lahko razloži hišni 
kuža potepuškemu kužu pomen

nekaterih besed?
O tem so pisali Tevž Sitar, Lenča Malovrh,
Jerneja Naglič, Tjaša Križaj (vsi iz 5.č)

Kaj je to TELEVIZIJA?
- Televizija je okno, skozi katerega vidiš

ves svet. Če ti pogled na svet ni všeč, okno
zapreš ... (Tevž)

- Televizija je škatla, v kateri igrajo žive
lutke; če hočeš to gledati, pritiskaš na neko
trdo stvar, ki ima gumbe za vklop. (Jerneja)

- Televizija je škatla, ki govori in v njej
hodijo mali ljudje. (Tjaša)

Kaj je to PRALNI STROJ?
- Pralni stroj je okrogel tunelček, ki ima

luknjice. Vanj daš perilo. Ko pritisneš na
gumb, začne puščati in voda priteče v
tunelček. (Tevž) 

- Pralni stroj je velika škatla. Ko jo zapreš
in pritisneš na gumb, začne ropotati in se
vrteti v notranjosti. Tja pride voda in opere
cunje, ki so v pralnem stroju. (Tjaša)

Kaj je to ŠTEDILNIK?
- Štedilnik je žival, ki se razjezi, ko na njej

obrneš ročaj. Od jeze v notranjosti postane
vroča. (Tjaša)

- Štedilnik je stvar, na kateri segrevamo
hrano. Pritisneš na njen nos in ona se raz-
jezi. Ko se jezi, postaja zelo vroča. (Tevž)

Kaj je to SESALNIK?
- Sesalnik je podoben slonu. Pobira smeti

z rilcem, v telesu jih shrani, skozi rep pa do-
biva energijo. (Lenča)

- Sesalnik je žival, ki ima trup in dolg vrat.
Kadar je lačen, poje ves prah in vso
umazanijo. (Tevž)

Julijana Seehase, 3.c

Šivilja krpa pulover

Jakob Benedičič, 5 let, skupina Sončki, Pod mojim dežnikom
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Novo: Športno društvo Zdravo gibanje
Letos smo se organizatorji tekmovanja v malem nogometu na Čuko-

vi jami odločili ustanoviti društvo. Organizacijo nogometne lige bomo
z letošnjim letom pričeli voditi prek društva. Tekmovanje poteka že de-
veto sezono. Vanj je aktivno vključenih okoli 150 igralcev, ki so v ve-
liki večini prebivalci KS Kokrica. Glavni razlog, da smo se odločili
ustanoviti društvo, je želja po izboljšanju organizacije tekmovanja ter
izboljšanju razmer za igranje nogometa. 

Poleg vodenja nogometne lige bomo člani društva aktivno pristopili
k urejanju okolice športnega parka. Vsako leto v okviru akcije Očisti-
mo Slovenijo očistimo celoten športni park z bližnjo okolico. 

Športne aktivnosti se bodo v letošnjem letu pričele v mesecu maju.
Nogometne tekme bodo potekale ob torkih in četrtkih med 17. in 20.
uro. Ligaško tekmovanje bo zaključeno v sredini mesca septembra, ko
bomo organizirali tradicionalni Iztokov pokal in zaključni piknik. Po-
leg nogometnega tekmovanja imamo v društvu letos namen organizi-
rati tekmovanje v odbojki na mivki in tenisu. V prihodnjem letu pa
imamo namen organizirati še druge športne aktivnosti, kot so pohod-
ništvo in kolesarjenje. Vse informacije o aktivnostih društva lahko 
najdete na spletni strani www.sdzg.si, za kakršno koli informacijo pa
nam lahko pišete na e-naslov info@sdzg.si. Na koncu bi se radi v ime-
nu celotnega društva za vso podporo, ki smo je bili deležni, zahvalili
predsedniku in tajniku KS Kokrica Igorju Hribaru in Branku Robleku,
lastniku podjetja Ibeks Kalan Alešu za spletno podobo društva ter Ja-
nezu Miklavčiču, Antonu Drakslerju in Janezu Podpeskarju - Štrosu za
pripravo igrišča, izposojo mehanizacije in predvsem veliko dobre vo-
lje, ki je nujno potrebna za delovanje društva. Vodstvo ŠDZG

Sprehod v naravi - šport za vsakogar
Strokovnjaki priporočajo hojo v naravi vsak dan. Nekateri so za eno-

urni sprehod, drugi za hitro hojo, ki naj traja vsaj četrt ure. Sprehod po-
živi krvni obtok, možgani so bolj prekrvljeni, zato je povsem naravno,
da so med sprehodom misli jasnejše. Ko priporočamo sprehod vsak
dan, mislimo na oboje: tako na telesno aktivnost za srce, ožilje, dihala,
mišice in sklepe, kakor tudi na duševno osvežitev in ustvarjalni poči-
tek. Enolična vadba utruja, človeku so potrebne spremembe. Morda
tako: danes živahna hoja s pozornostjo na tempo, dolžina koraka, mor-
da tudi za merjenje frekvence srčnega utripa, jutri v obliki sprehoda, se
pravi v obliki svobodne, sproščene in prijetne rekreacije. Vsakoletna
številna udeležba Kokričanov na Pohodu na Poljano in dnevno sreča-
nje s sprehajalci kaže, da krajani radi hodimo. Priporočamo Udin boršt,
bližnjo telovadnico v naravi, ki postaja priljubljeno zbirališče tekačev
in sprehajalcev. Tekači imajo na voljo več markiranih tekaških prog do
najdaljše, ki je dolga 13 km. Za sprehod po Udin borštu pa so možno-
sti neomejene. Starejši krajani, ki v skupinah obiskujejo Udin boršt,  so
ob poteh postavili nekaj klopi, tako da sprehod združimo s prijetnim
kramljanjem. V času borovnic in gobarske sezone pa veliko zadovolj-
stva ob nabiranju gozdnih dobrin. Lahko si omislimo krožni sprehod
mimo zaselka Ilovka in spoznavamo utrip kmečkega življenja v vseh
letnih časih. Različnih destinacij za sprehod v naši najbližji okolici je
veliko. Vzeti je treba uro prostega časa, se prepričati, kaj nam pomeni
sožitje z naravo, in zmagali boste. Trenutni ”boom” predstavlja nordij-
ska hoja kot ena izmed oblik sprehajanja. Društvo upokojencev pri-
pravlja tečaj nordijske hoje. Pridružite se jim. 

Brane Roblek

V začetku meseca aprila smo se člani Teka-
ško biatlonske sekcije pri ŠD Kokrica zbrali
na rednem letnem občnem zboru, da pregleda-
mo naše delo v pretekli zimski sezoni in se do-
govorimo o načrtih sekcije za prihodnjo zim-
sko sezono.

Lansko leto smo zaključili finančno poslov-
no uspešno, s presežkom finančnih sredstev.
Vsi člani in starši so skupaj z vabilom prejeli
tudi vsa potrebna gradiva, bilančne izkaze ter
finančni načrt in načrt priprav za prihodnjo se-
zono. Na seji nas je pozdravil predstavnik KS,
predsednik ŠD Kokrica Branko Roblek. 

Zaradi nagajanja TSK Merkur Kranj pri pre-
stopu petih naših članov pri SZS zanje za mi-
nulo sezono nismo prejeli izpisnice za prestop
v ŠD Kokrica. Dogovorili smo se, da iz soli-
darnosti do teh tekmovalcev, ki ne bi mogli
nastopati za naše društvo, kjer so trenirali, tudi
drugi registrirani tekmovalci ne bodo obisko-
vali tekem v organizaciji SZS.

V pretekli sezoni smo za starše in naše tek-
movalce vsak mesec pripravili tematska pre-
davanja. Naslovi so bili: Zdrava prehrana
športnika; Pravila smučarskega teka, etika in
morala; Obnašanje tekača pred, med in po tek-
mi; Pozitivno razmišljanje športnika; Preven-
tiva pred poškodbami športnika. Vsi člani smo
si enotni, da so ti sestanki in predavanja pri-
spevali k medsebojni izmenjavi mnenj in no-
vim spoznanjem vseh nas. 

Že jeseni smo v kulturnem domu počistili
klet pod odrom in jo usposobili za skladišče
naše sekcije, pripravo smuči za tekme in
shrambo. Za izvedeno gre zahvala staršem na-
ših tekmovalcev, ki so to postorili in sproti od-
važali nakopičeno nesnago in odpadke bivše-

ga uporabnika v zbirni center Tenetiše. V za-
četku leta smo pripravili tečaj smučarskega
teka za odrasle krajane Kokrice, ki smo ga za-
radi pomanjkanja snega v dolini izvedli v Ra-
tečah. V času šolskih počitnic pa smo organi-
zirali brezplačen tečaj za šolsko mladino, ki je
potekal na Pokljuki.

Uspešen je bil tudi tekmovalni del, čeprav je
naš osnovi cilj: Kvaliteten razvoj smučarja
tekača kot dolgoročna naložba za življenje
in ne samo takojšnje osvajanje naslovov in
medalj.

Udeleževali smo se tekem doma pa tudi v tu-
jini. Z vseh so se naši mladi tekmovalci kljub
drugačni vadbi vračali nasmejani s priznanji.
Najprijetneje pa je seveda vsakemu članu ŠD
Kokrica biti dobitnik medalje na Belem dnevu
Kokrice, ki je bil letos 11. februarja v Senože-
tih pri Bohinju, od koder je vsak naš smučar
tekač odšel domov z eno od njih.

Naši tekmovalci so glede na svoja leta in
mladost v smučarskem teku - večina je začet-
nikov, dosegli lepe rezultate in dolgoročno ob
pravilnem treningu in vadbi obetajo veliko.

Tudi v novi sezoni 2012/13 bomo trenirali
enotno, program posameznikov pa bo prilago-
jen telesni pripravljenosti in motivaciji posa-
meznega otroka. Da bo vadba in delo z mladi-
mi smučarji tekači še bolj strokovno, bo poleg
naših ”tovarišic” Tadeje in Maje poskrbela še
”dodatna” trenerka, profesorica telesne vzgoje
Vesna Pokorn, prav tako bivša tekačica ŠD
Kokrica in naša krajanka.

Ker že sredi maja pričnemo redne tedenske
treninge za novo zimsko sezono, vabim starše,
ki želijo, da njihovi otroci preživijo poletje
kvalitetno in v organizirani družbi svojih vrst-
nikov, da nam svoje otroke zaupajo in jih
vključijo v Tekaško biatlonsko sekcijo ŠD Ko-
krica. Franc Rutar

Uspešni ”na domačih smučeh”
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Letos smo se srečali na smučišču Senožeta v
Srednji vasi pri Bohinju. Turobno, mrzlo feb-
ruarsko sobotno megleno vreme z možnostjo
sneženja, ni obetalo nič kaj obetavnega. Kisli
obrazi mnogokaterih prijavljenih so se po av-
tobusni vožnji proti Bohinju, kjer ni manjkalo
smeha in veselja, razvedrili. Bohinj nas je
pričakal bolj v spomladanski kot zimski idili.
Le smučišče je bilo prekrito s tanko, ledeno in
z umetnim snegom pripravljeno snežno pre-
progo, vsa bližnja okolica je bolj spominjala na
pomlad kot zimo. 

Letošnja novost je bila, da so se našemu
zimskemu srečanju pridružili tudi krajani KS
Hrastje. Letos smo tekmovali ločeno vsaka
krajevna skupnost zase. Medsebojno druženje
med tekmovanjem in po tekmovanju so pripel-
jali do dogovora, da bi skupno druženje posta-

lo tradicionalno z možnostjo tudi medsebojne-
ga tekmovalnega dvoboja. 

Prireditev je bila namenjena predvsem
družabnemu srečanju krajanov. Tekmovalni
dosežki so bili sekundarnega pomena. 

Udeleženci so tekmovali v treh zimskih
športnih panogah: veleslalomu, deskanju in
smučarskem teku. Na smučišču Senožeta se je
zbralo več kot 50 udeležencev vseh starostnih
kategorij. Najmlajšemu je bilo manj kot pet let
(Drejc Meglič), najstarejšima pa blizu 70 let
(Jernej Boncelj in Andrej Rutar). Seveda vsi
udeleženci niso tekmovali, ampak so sobotno
dopoldne izkoristili za vzpon na bližnji hrib
Rudnica (946 m), dobro uro nezahtevne hoje. 

Veleslalom in deskanje sta bila izvedena na
urejenih smučinah Senožeta. Proga je bila
zaradi umetne ledene snežne podlage precej

”zahtevna”. Marsikateremu ”papirnatemu” fa-
voritu je preprečila okititi se z eno izmed
medalj. Ljubitelji smučarskega teka so
preizkusili svoje znanje na urejeni tekaški pro-
gi pod smučiščem, kjer pa so imeli ”glavno
besedo” mladi tekmovalci tekaško-biatlonske
sekcije pri ŠD Kokrica.

Po končanem tekmovalnem delu smo se
vrnili proti Kokrici in se zbrali v dvorani naše-
ga doma, kjer nam je ”Marko” pripravil kosilo.
Ob prijetnem kramljanju vseh udeležencev, ob
razglasitvi rezultatov in zvokih narodno-
zabavne glasbe smo doživeli prelep dan ”Beli
dan Kokrice”.

Vsi smo bili enotnega mnenja, da se na
podobnem srečanju vidimo tudi v prihodnjem
letu. 

Brane Roblek

Beli dan Kokrice

VELESLALOM REZULTATI
Dečki 2005 do 2007
Mesto Številka Priimek in ime Kat. Čas
1 14 Rihtaršič Matic PR 00:13,31
2 12 Meglič Drejc PR 00:26,88

Ženske 2001-1997
Mesto Številka Priimek in ime Kat. Čas
1 24 Jauh Lara ŽB 00:56,19
2 20 Križaj Tjaša ŽB 01:07,53
3 25 Hozjan Tiana ŽB 01:17,16

Ženske 1996-1992
Mesto Številka Priimek in ime Kat. Čas
1 45 Živič Nina ŽC 01:04,85

Ženske 1976-1962
Mesto Številka Priimek in ime Kat. Čas
1 43 Gros Katja ŽE 00:44,90
2 41 Meglič Meta ŽE 00:45,40
3 42 Dugon Damjana ŽE 00:52,40

Moški 2002 in ml.
Mesto Številka Priimek in ime Kat. Čas
1 17 Gros Anže MA 00:56,19
2 15 Jerič Luka MA 01:01,10
3 16 Meglič Matic MA 01:02,43

Moški 2001-1997
Mesto Številka Priimek in ime Kat. Čas
1 22 Gros Gal MB 00:47,73
2 18 Zadravec Tim MB 00:51,07
3 19 Rihtaršič Jakob MB 00:54,37

Moški 1991-1982
Mesto Številka Priimek in ime Kat. Čas
1 88 Drempetič Andrej MD 00:42,07
2 87 Medja Blaž MD 00:53,93

Moški 1981-1972
Mesto Številka Priimek in ime Kat. Čas
1 85 Rutar Blaž ME 00:41,34
2 86 Hvala Dario ME 00:44,84

Moški 1971-1962
Mesto Številka Priimek in ime Kat. Čas
1 82 Klemenc Jože MF 00:41,36
2 80 Jerič Jože MF 00:43,88
3 79 Križaj Toni MF 00:44,47

Moški 1961-1952
Mesto Številka Priimek in ime Kat. Čas
1 89 Platiša Igor MG 00:49,49
2 74 Grašič Vili MG 00:50,97
3 73 Jelovčan Rado MG 00:57,22

Moški 1951 in st.
Mesto Številka Priimek in ime Kat. Čas
1 69 Boncelj Jernej MH 00:45,09
2 71 Markun Božo MH 00:51,15
3 70 Babič Janez MH 00:52,59

TEKI REZULTATI
Deklice
Mesto Številka Priimek in ime Kat. Čas
1 23 Likozar Brankovič Ž 05:29,62

Ženske 2002 in ml.
Mesto Številka Priimek in ime Kat. Čas
1 12 Jamnik Mazi Hana ŽA 07:22,30
2 11 Škofic Neja ŽA 09:12,86

Ženske 2001-1997
Mesto Številka Priimek in ime Kat. Čas
1 15 Kožuh Zala ŽB 05:12,61
2 16 Peternelj Alenka ŽB 05:14,97
3 17 Knap Karin ŽB 06:57,92

Ženske 1976-1962
Mesto Števika Priimek in ime Kat. Čas
1 22 Benedičič Maja ŽE 04:28,71
2 21 Meglič Meta ŽE 04:55,41
3 19 Gros Katja ŽE 05:38,45

Moški 2002 in ml.
Mesto Številka Priimek in ime Kat. Čas
1 4 Gros Anže MA 05:05,17

Moški 2001-1997
Mesto Številka Priimek in ime Kat. Čas
1 8 Gros Gal MB 04:43,93
2 7 Medja Krištof MB 05:40,15
3 6 Rihtaršič Jakob MB 07:04,37

Moški 1991-1977
Mesto Številka Priimek in ime Kat. Čas
1 9 Drempetič A. MD 05:45,40

Moški 1976-1962
Mesto Številka Priimek in ime Kat. Čas
1 10 Drempetič Jože ME 14:51,71
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Čisto je lepo.

Med pomembnejšimi dejavniki, ki vplivajo na okolje, je tudi ravnanje
z odpadnimi vodami. Zato državna zakonodaja predpisuje 
redno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav.

Z letošnjim letom so se pogoji še bolj zaostrili, saj nova Ured-
ba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne
vode (Uradni list RS, št. 88/2011) predpisuje obvezno praz-
njenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav najmanj
enkrat na tri leta. Pred tem je veljalo obvezno praznjenje na štiri leta. 

Gospodinjstva morate poskrbeti, da bo vaša greznica ali
mala čistilna naprava redno praznjena, ter omogočiti, da se
greznične gošče ali blato oddajo na Centralno čistilno napravo
Kranj, kjer se ustrezno obdelajo.

Komunala Kranj je kot izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja
odpadne vode dolžna zagotavljati prevzem blata iz malih komunalnih
čistilnih naprav ter obstoječih greznic in o tem voditi ustrezne evi-
dence. Na območju Mestne občine Kranj smo pooblaščeno podjetje
za praznjenje ter edino za prevzem in obdelavo greznične gošče in
blata. Praznjenje izvajamo sami in s pomočjo pogodbenih izvajalcev
Gogala, Mežan in Konc (delo opravijo na podlagi delovnega naloga
Komunale Kranj, zato je naročilo storitve možno samo prek Komunale
Kranj). Vsi morebitni drugi ponudniki storitve niso zakonsko
pooblaščeni, kar pomeni, da delo opravljajo nezakonito. 

V okviru javne službe mora naše podjetje zagotoviti redno praz-
njenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav po novem najmanj
enkrat na tri leta. Zato je uvedeno sistematično praznjenje pri uporab-
nikih, ki niso priključeni na javno kanalizacijo in greznice oz. čistilne
naprave niso praznili v zadnjih treh letih. 

Če omogočite praznjenje greznice po našem prvem obvestilu, boste
za storitev plačali 135 evrov, z možnostjo plačila na šest obrokov.
Cena velja za velikost greznice do deset kubičnih metrov. Za praz-
njenje male čistilne naprave boste odšteli 90 evrov.

V drugih primerih cena praznjenja greznice do deset kubičnih metrov
znaša 150 evrov, z možnostjo plačila na šest obrokov.

Storitev opravimo s primerno opremljenim vozilom. Greznično goščo
in blato prevzamemo in ju skladno s predpisi o ravnanju z odpadki
predelamo na Centralni čistilni napravi Kranj. 

Greznične gošče in blato vsebujejo velike količine nitratov in okolju
ter zdravju škodljivih snovi, zato sodijo na čistilno napravo, kjer se raz-
gradijo v gniliščih in tako ne onesnažujejo našega okolja. 

Po novem obvezno praznjenje greznic in malih 
komunalnih čistilnih naprav na tri leta

Na območju Kokrice in Ilovke bomo praznjenje 
začeli v mesecu maju. O datumu praznjenja vas
pravočasno obvestimo. 

Za naročilo praznjenja zunaj rednega termina nas
pokličite na telefon 04/281 13 90 oziroma pišite na
e-naslov: info@komunala-kranj.si. Cena praznjenja
greznice do deset kubičnih metrov znaša 150 evrov.
Če storitev plačate po predračunu, vam priznamo
ceno 135 evrov. Možno je plačilo na šest obrokov.

Gospodinjstva, ki se na naše obvestilo niste in ne
boste odzvali in s tem onemogočili opravljanje 
obvezne storitve, vas bomo ponovno pozvali v 
prihodnjem letu. Če se tudi na naš drugi poziv ne
boste odzvali, bomo o tem obvestili pristojno in-
špekcijsko službo.

Če opazite, da nekdo nepravilno odlaga greznične
gošče in blato, obvestite Medobčinski inšpektorat
Kranj na številko 04/237 32 16.

Z mesecem majem bomo pričeli tedenski odvoz 
bioloških odpadkov, in sicer vsak četrtek. Na dom
ste prejeli nov urnik odvoza odpadkov do konca
meseca oktobra 2012. Shranite ga, naj vam bo v 
pomoč.
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Sedemdeseta leta so bila leta razmaha
splošne rekreacije. Skoraj ni bilo vikenda po-
leti, da ne bi bil organiziran tekaški, kolesarski
maraton ali množičen pohod. Pozimi pa so
kraljevali maratoni v smučarskih tekih.
Udeležba na njih je bila nad pričakovanji. Prav
ta ”rekreacijski boom” je med nami, takratni-
mi stalnimi obiskovalci planote med Tolstim
vrhom in Storžičem, porodil idejo o organi-
zaciji množičnega pohoda na Poljano. Ideja ni
ostala samo v naših glavah. Leta 1977 je bila
na prvo nedeljo v juniju tudi realizirana. Na
pašnikih Velike Poljane se je zbralo prek tristo
udeležencev, predvsem krajanov Kokrice, ka-
terim je bila prireditev sprva tudi namenjena.

Pohod je iz leta v leto vse bolj preraščal kra-
jevni okvir. Tako na šestem pohodu beležimo
največjo udeležbo do danes, okoli tri tisoč
udeležencev. Prva leta organizacije so bila na-
menjena izbiri in ureditvi ustreznih poti, na-
mestitvi ličnih okrepčevalnic ob poti, ureditvi
studenčka in ciljnega prostora. Po desetem po-
hodu pa se je izoblikovala pohodniška pot,
kakršna je danes. Ni namenjena sama sebi,
ampak se ob njej srečate s floro in favno,
značilno samo za takšne predele, z značilnost-
mi prehoda nižinskega sveta v visokogorski
svet. Srečamo pa se tudi z nespametnim in kru-
tim posegom človeške roke v naravno okolje.

Poljana je skozi dosedanje pohode postala
priljubljena pohodniška točka krajanov
Kokrice in občanov Kranja. Dokazuje, da na

njeni poti ali v gorski pokrajini na planšarskih
poljanah vsakdo najde nekaj zase, tako kot ti-
soči doslej.

Opis poti
Udeleženci bodo v nedeljo. 3. junija začeli

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

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

Planinske hoje je bilo približno za dve uri.
Poljana je v lepem vremenu izhodiščna točka
za številne ture: prek Tolstega vrha na Kriško
goro, prek vrha Storžiča ali prek planine Ja-
vornik na Kališče in podobno.

Pohod bo namenjen predvsem druženju.
Vzemite si nekaj prostega časa in skupaj z
nami, organizatorji, preživite prijetne urice na
planšarski planini pod Storžičem.

Vidimo se na Poljani
prvo nedeljo v juniju 2012.

Pohod na Poljano
Letošnji pohod bo v nedeljo 3. junija s startom 

med 6. in 10. uro v vasi Trstenik.

Kar nekaj prireditev v organizaciji Turis-
tičnega društva (TD) Kokrica je že bilo. Feb-
ruarja je ob 40-letnici TD Kokrica nastopil
Slovenski oktet, marca je bila proslava ob ju-
bileju in tudi redni občni zbor društva. 9. apri-
la je bilo tradicionalno sekanje pirhov, 19.
aprila pa že dvajseta prireditev Dih pomladi,
ki jo pripravijo skupaj s Podružnično osnovno
šolo Kokrica. 

Prva naslednja večja prireditev bo 1. septem-
bra ob 16. uri: Življenje v času mamuta.
Letošnja bo že deseta, z njo pa želijo prikazati
življenje jamskega človeka v času, ko so na
našem ozemlju še prebivali mamuti, katerega
okostje je bilo izkopano na območju Čukovega
bajerja. 8. septembra ob 9. uri po peti Pohod
po mamutovi deželi.

Oktobra bodo nagradili naj kostanjček,
17. novembra ob 17. uri pa bo že trinajsti

Večer ob krušni peči. Gre za prikaz
kmečkih opravil v zimskem času ob krušni
peči (luščenje in prebiranje fižola, luščenje
koruznih storžev, trenje orehov, preja volne,
pletenje, družabne igre, ljudsko petje,
nastop ansambla in ljudskih pevcev ...). V
začetku decembra bo Miklavževanje z ob-
daritvijo predšolskih otrok, 15. decembra
pa tradicionalni Novoletni koncert s Pihal-
nim orkestrom MO Kranj. Leto bo naokrog
z Večernim pohodom z baklami konec de-
cembra. 

TD Kokrica skozi vse leto organizira očišče-
valne akcije, ureja krajevni park in krožišče,
ocenjuje najlepše urejene hiše in vrtove, v
zimskem času pa enkrat na mesec organizira
različna predavanja. 

Suzana P.  Kovačič

Sekanje pirhov
Pred trgovino Mercator na Kokrici je na

velikonočni ponedeljek, 9. aprila, potekalo
že 18. prvenstvo v sekanju pirhov, ki ga že
vsa leta pripravljata Turistično društvo in
Mercator Kokrica ob pomoči članov PGD
Kokrica. Kljub slabemu vremenu na veliko
noč smo se prebudili v lepo ponedeljkovo
jutro, ki nam je namigovalo, da nam bo
uspela še ena prireditev. Tako je tudi bilo,
saj smo imeli prve tekmovalce že točno ob
deveti uri zjutraj, ko se uradno začne pr-
venstvo. Dopoldne so prihajali obiskoval-
ci, ki so dobro napolnili parkirišča okrog
trgovine in seveda prireditveni prostor. V
pogovorih z njimi smo izvedeli, da so pri-
šli iz različnih koncev Gorenjske, največ
pa je bilo seveda domačinov iz KS Kokri-
ca, ki se jim ob tej priložnosti tudi zahva-
ljujemo za dober obisk. Proti poldnevu so
se tekme zelo razplamtele, zato je bilo na
finalnih igrah še kako vroče. Ob 12. uri se
je prvenstvo uspešno končalo, mi pa smo
bili z mislimi že na 19. prvenstvu v seka-
nju pirhov prihodnje leto na velikonočni
ponedeljek, na katerega ste seveda vsi že
sedaj prav lepo vabljeni.

Za konec naj se zahvalim še družbi Mer-
cator Kokrica in seveda poslovodkinji Nuši
Horvat, ki nam pripravi tako lepe in boga-
te nagrade za tekmovalce na prvenstvu in
otroke, ki rišejo na pirhe.

Vse rezultate in fotografske utrinke z le-
tošnje prireditve pa si lahko ogledate na
spletni strani Turističnega društva Kokrica:
http://www.turisticnodrustvo-kokrica.si/.

Miran Šifrer

Zofijina slana pita
Sestavine: 1 zavitek vlečenega testa, 
5 jajc, 1 dl olja, 1,5 dl mineralne vode, 
1 kisla smetana, 15 dag skute, 1 ščep pecil-
nega praška, sol

Kupljeno vlečeno testo natrgamo na fli-
kice in ga damo v skledo. Vse druge ses-
tavine dodamo testu in premešamo. Pre-
ložimo v namaščen pekač. Pečemo na 200
stopinj 35 minut. Pita je lahko kot pri-
grizek ali pa jo serviramo s solato za kosi-
lo ali večerjo.

Dober tek vam želi vaša Zofi!

Najmlajši zmagovalec

Prireditve Turističnega društva Kokrica

Prireditve so objavljene tudi na spletni strani 
www.turisticnodrustvo-kokrica.si.



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.




