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VA Š Č A N

Za vasnovica
beležimo
čas
Lokalna
je kraljica

Krajevna skupnost

Čaka nas še veliko aktivnosti
do konca mandata

Krajanke in krajane z velikim veseljem obveščamo, da je Ministrstvo za okolje in prostor
kot posredniški organ Službe Vlade Republike
Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko sprejelo podporo projektu, ki zadeva tudi
našo krajevno skupnost. V mestni upravi, kjer
že imajo vso potrebno dokumentacijo za nadaljevanje projekta in pa tudi sredstva, zato dano
podporo sprejemajo kot pomembno izhodišče
in zeleno luč dolgo pričakovanemu nadaljevanju projekta GORKI 2 – 2. sklop.
Formalno je treba sedaj počakati na »zeleno
luč« za objavo razpisnih dokumentacij s strani
Ministrstva za okolje in prostor. Sledila bo objava javnega razpisa in pa izbor izvajalca, pred
dejanskimi posegi pa tudi dodatna preverba
postopkov javnega razpisa s strani Ministrstva
za okolje in prostor, nato bosta izdana sklep in
pogodba o sofinanciranju. Kljub temu da gre za
velik, obsežen in zahteven projekt, lahko optimistično pričakujemo, da se bodo prva gradbena
dela začela že v tem letu. Če seveda ne bo revizij
na postopke, ki vedno podaljšajo načrtovan ča-

Uradne ure in kontakti
Uradne ure KS Kokrica so vsak prvi
ponedeljek v mesecu med 18. in 20. uro.
E-naslov je kokrica.ks@gmail.com, telefonska številka predsednika sveta KS je
040 195 867, telefonska številka hišnika
pa 040 195 431. Za razgovor se je možno
dogovoriti s predsednikom sveta KS po
telefonu.

VA Š Č A N
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 32. številke Gorenjskega
glasa, ki je izšla 21. aprila 2017. Naklada je 1100 izvo
dov. Prejmejo jo vsa gospodinjstva v krajevni skupnosti
Kokrica.
Fotografija na naslovnici: Gorazd Kavčič
Krajevna skupnost Kokrica, Cesta na Brdo 30, Kokrica
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Foto: Gorazd Kavčič

Kljub temu da gre za velik, obsežen in zahteven projekt, lahko optimistično pričakujemo, da se bodo prva
gradbena dela na projektu Gorki 2 – 2. sklop začela že v tem letu.

Milan Klemenčič, predsednik Sveta KS Kokrica
sovnik. Več podatkov bo lažje posredovati takoj,
ko bo tudi uradno s strani Ministrstva za okolje
in prostor prejet ustrezen sklep.
Projekt druge faze odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje
Save in na območju Kranjskega in Sorškega
polja bo – prav tako kot prva faza – podprt z
evropskimi kohezijskimi sredstvi in sredstvi
Republike Slovenije. Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je namreč
Ministrstvu za okolje in prostor kot posredniškemu organu izdala odločitev o podpori 16,6
milijona evrov vrednemu projektu, pri čemer
bo 5,6 milijona evrov evropskih in slab milijon
evrov sredstev RS.
Poleg infrastrukture za odvajanje in čiščenje
odpadnih voda (zgrajenih bo dobrih 17 kilometrov kanalizacijskega omrežja in pet črpališč,
ki se bodo priključili na obstoječi kanalizacijski sistem z obstoječo centralno čistilno napravo v Kranju) bo na tem območju obnovljen tudi
vodovod, obnovljeni in dograjeni bosta tudi
meteorna kanalizacija ter javna razsvetljava.
V Mestni občini Kranj bodo tako z ustrezno
infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območjih Mlaka in
Britof - Predoslje dosegli najmanj 95-odstotno
priključitev na enoten kanalizacijski sistem, ki
se zaključuje s centralno čistilno napravo Kranj.
Svetu KS Kokrica bo sicer prioriteta sodelovanje v projektu Gorki 2, vendar imamo poleg tega še kar nekaj potreb in želja, kaj bi bilo
treba urediti do konca mandata. Ob pomoči
podžupana Borisa Vehovca in tudi uradnikov
MO Kranj nam bo tako uspelo začeti sanacijo
kulturnega spomenika kapelice pri »Znamenjšku«, saj obstaja nevarnost, da se bo drugače
podrla. Na Kokrici posebej bomo poskušali na

večini cest, ki so ozke in nevarne, doseči, da bi
se opredelile kot »cona 30«, in tako zagotoviti
večjo varnost vsem udeležencem v prometu.
Za cesto Mlaka–Bobovek smo zaradi tega, ker
je nevarna, predlagali, da se fizično zapre. Na
cesti skozi Bobovek in na Pokopališki ulici pa
naj bi bil dovoljen samo lokalni promet. V zvezi
s tem potekajo pogovori s pristojnimi službami
na MO Kranj.
K večji prometni varnosti bi tako pripomogli tudi dve investiciji, in sicer rekonstrukcija
Ceste na Belo od blokov do občinske meje z
občino Preddvor, saj imajo krajani Bobovka
tudi pravico varno priti do avtobusne postaje, in
izgradnja pločnika od »mamutovega« rondoja
do križišča pri Mercatorju.
Prav tako nas čaka še energetska obnova podružnične šole Franceta Prešerna na Kokrici,
saj je ena od redkih šol v MO Kranj, ki od izgradnje naprej ni bila obnovljena in tudi prilagojena novim energetskim potrebam. Z obnovo bi
se tako izboljšala energetska učinkovitost kakor tudi zvočna izolacija, ki je sedaj za gostoto
prometa, ki se odvija v neposredni bližini šole,
neprimerna.
Spoštovane krajanke in krajani, vse zastavljene cilje bomo lahko uresničili tudi z vašo
pomočjo, zato upamo, da boste aktivneje začeli
delovati v okolju, kjer živite, saj tako kot nekateri pričakujejo, dolgo ne bo šlo več naprej.
Velikokrat se obnašamo, kot da smo sami sebi
zadostni in ne potrebujemo nikogar, a se motimo. Za nekatere je samoumevno, da je povsod
čisto, trava pokošena, nasajene rože in okolica
urejena, ko pa bi bilo treba k temu kaj prispevati, se udeležiti kakšne akcije, pa ti najdejo na
tisoče izgovorov, zakaj se je ne udeležijo. Ena
od takih akcij je tudi vsakoletna čistilna akcija,
ki se je udeležujemo v 95 odstotkih starejši od
50 let. Kje pa so vsi tisti mlajši in tisti, ki imajo
majhne otroke? Seveda pa vsi hočejo čisto in
urejeno otroško igrišče in še kaj.
Spoštovani, v naši KS imamo kar nekaj
društev, ki se trudijo, da predvsem krajanom
pripravijo kakšen družaben ali drug dogodek,
ki bi nam popestril življenje ali razširil naše
znanje, pa se takih aktivnosti ne udeležujemo
oziroma ocenimo, da za nas niso pomembne in
se jih ne udeležimo, ko pa je neka prireditev, ki
si jo z veseljem ogledajo naši najmlajši in dobijo brezplačno darilo, je pa dvorana premajhna.
Ali je to pošteno do vseh tistih, ki se trudijo za
vse nas? Ali bi bili vi zadovoljni, če bi bili sami
organizator takšne prireditve? Zamislimo se
nad takim početjem in tudi s svojo udeležbo
podprimo tiste, ki hočejo za našo skupnost narediti kaj dobrega.
Milan Klemenčič,
predsednik sveta KS Kokrica

Krajevna skupnost

Sanacija kapelice že z majem
S podžupanom Borisom Vehovcem o nekaterih občinskih projektih v KS Kokrica
Kranjski podžupan Boris Vehovec
napoveduje, da bodo sanacijo spominskega objekta – kapelice na cestnem
križišču proti Ilovki, ki je iz druge
polovice 19. stoletja, začeli izvajati prihodnji mesec. »Začetek sanacijskih del
na kapelici načrtujemo po prvomajskih
praznikih, rok za izvedbo pa je 75 dni.
Vrednost sanacijskih in restavratorskih
del je ocenjena na 19.900 evrov z davkom,« je razložil.
Občina namerava tudi spremeniti prometni režim na nekaterih ulicah na Kokrici. »S strani skupine krajanov smo
prejeli pobudo, da bi na njihovi ulici

zaradi zagotovitve večje varnosti vzpostavili cono 30. S krajevno skupnostjo
smo se zdaj dogovorili, da pripravi predlog sprememb prometnega režima na
vseh ulicah, kjer se ji zdi to potrebno.
Ko ga bomo prejeli, bomo opravili terenski ogled, da skupaj ugotovimo, kaj
lahko dejansko storimo. Po izvedeni
študiji bomo potem tudi pristopili k realizaciji. Kdaj se bo to zgodilo, še ne
vem povedati,« je povedal podžupan ter
dodal, da se občina pripravlja na izvedbo druge faze projekta Gorki 2, ki bo
potekala tudi na Mlaki.
S. Š., foto: Gorazd Kavčič

Zahvala za pomoč pri čistilni akciji
Kranjski taborniki se vam zahvaljujemo za izkazano pomoč pri izvedbi čistilne akcije OČISTIMO KRANJ – Kranj ni več usran 2017. Z vašo pomočjo
smo širši javnosti pokazali, da nam ni vseeno za okolje, v katerem živimo
in delujemo. Letos vas je 4100 udeležencev nabralo 120,75 kubičnega metra
mešanih komunalnih odpadkov, ki jih je deponiralo Javno podjetje Komunala
Kranj. Z željami, da nas pri tem plemenitem dejanju podprete tudi v prihodnje,
vas lepo pozdravljamo.
Klemen Markelj, vodja akcije

Sanacijska dela na kapelici na cestnem križišču proti Ilovki naj bi
stekla maja.

Polni krog varnosti
Polni krog varnosti pomeni celovito zavarovalno zaščito zavarovalnice Adriatic Slovenica
ali krajše AS. »Vsi vemo, da moramo avto najprej zavarovati, preden se z njim zapeljemo
po cesti, in da je dobro imeti zavarovan dom, če nam veter odnese streho. Premalokrat pa
pomislimo nase in na tiste, ki nam pomenijo največ – na svojo družino in najbližje,« pravi zastopnica Barbara Balantič. »Tu smo zato, da vam pomagamo! S pravim nasvetom, predvsem
pa z rešitvami.«

Barbara Balantič
GSM: 041 860 842
E: barbara.balantic@as.si

AS nudi celovito ponudbo zdravstvenih, premoženjskih, življenjskih in pokojninskih zavarovanj pa tudi izbrane finančne storitve. Z razvejano prodajno mrežo in najsodobnejšimi
tehnologijami, ki omogočajo sklepanje zavarovanj preko spleta in mobilnega telefona, jih
na Gorenjskem najdete na kar desetih prodajnih mestih. »Skupaj nas je več kot tisoč, ki skrbimo, da se počutite bolje. Če niste vedeli, vam pomagamo tudi, da hitreje pridete do zdravnika. V našem Centru Zdravje AS vsem zdravstvenim zavarovancem pomagamo do pravih
informacij v trenutku, ko jih potrebujejo – kako do specialista, kje boste najhitreje na vrsti,
da boste lahko čim prej v najboljši formi. Z veseljem vam bom ob kavi povedala več, zato
vabljeni, da me pokličete.«

Adriatic Slovenica, d. d.
PE Kranj, Kidričeva 2, Kranj
T: 04 28 170 00

Gabrijel Škof, dolgoletni predsednik uprave, poudarja, da so stranke v središču vseh
procesov: »Vso pozornost namenjamo njihovim potrebam in pričakovanjem, zato ne
razvijamo le zavarovanj, temveč tudi kar najbolj udobne in konkurenčne storitve, strnjene
v našem polnem krogu varnosti.«
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Župnija

Velika noč je obhajanje preteklosti,
sedanjosti in prihodnosti

Vsaka od teh življenjskih okoliščin nam pomaga razumeti nekaj malega o Kristusovem vstajenju. Njegovo
vstajenje pa je vse to – vrnitev v življenje, zmaga nad sovražniki, zmagoslavje ljubezni – in še neskončno več.
Vstajenje je sporočilo o življenju, ki nam je
brezpogojno podarjeno.
Človek je bitje upanja in kot tak zazrt v prihodnost. V sebi nosi polno želja in načrtov,
hrepeni po ljubezni, po svobodi, po lepoti, po
veselju in sreči. Uresničenje vseh teh želja pa
se mu stalno izmika; njegova pot je dostikrat
zaznamovana s porazi, neuspehi, razočaranji.
In končno ga čaka smrt, ki radikalno prelomi
vse njegove načrte in upe. Človeško življenje
na zemlji nosi pečat nedokončanosti in neizpolnjenosti.
Na velikonočno jutro pa sta ženi od Kristusovega groba učencem prinesli sporočilo:
»Vstal je, grob je prazen, On živi!« V nekaterih
življenjskih okoliščinah je povsem naravno,
da uporabljamo besedo vstajenje, vstati. Skušajmo se spomniti nekaterih, kajti prav te nas
lahko bolje uvedejo v sporočilo praznika kakor
pa številna razmišljanja.
Človek je šel skozi težko bolezen ali pa skozi
strah, da je hudo bolan. Bolezen je premagana ali pa se je strah izkazal kot neutemeljen.
Človek se je vrnil na svoje delovno mesto in
med svoje prijatelje. Zanj pravimo: vstal je!
Politik ali športnik je doživel hud poraz. Vsi so
ga odpisali. Toda zmagoslavno se je vrnil in ob
naslednji priložnosti uspel. Tudi zanj pravimo:
Vstal je!
Tolstoj je napisal zelo znan roman, ki nosi
naslov Vstajenje. Pod tem naslovom je zgodba
odrešenja izpod oblasti zla. Neki človek žrtvuje
svoj družbeni položaj in kariero, da bi popravil
krivico, ki jo je v mladosti storil dekletu.
Vsaka od teh življenjskih okoliščin nam pomaga razumeti nekaj malega o Kristusovem
vstajenju. Njegovo vstajenje pa je vse to – vr-

nitev v življenje, zmaga nad sovražniki, zmagoslavje ljubezni – in še neskončno več. Če je
v življenju mnogo malih vstajenj, je to zato,
ker se je zgodilo Kristusovo vstajenje. Tudi s
takšnim razmišljanjem se lahko približujemo
velikonočnemu evangeliju, ki oznani osrednje
sporočilo: »VSTAL JE!« Angelovo sporočilo
ob grobu ženama: »Ne bojta se! Vem, da iščeta
Jezusa, križanega. Obujen je bil!«
Odmev tega sporočila sega danes tudi do nas.
Praznovanje Gospodovega vstajenja ni samo
obhajanje nekega preteklega dogodka, temveč
tudi našega velikega prihodnjega dneva, ki ne
bo nikoli zatonil. Že zdavnaj bi se utrudili, če bi
obhajali samo preteklost. Zbrani ob velikonočnem prazniku doživljamo Jezusovo bližino. On
je prehodil pot, ki jo mi moramo še prehoditi
in nam kaže našo prihodnost. To je razodeval
učencem, ko se jim je po vstajenju prikazoval
in jih prepričeval, da ostane z njimi in jih ne
zapušča. Ta obljuba je namenjena tudi nam.
Z njo nam odkriva nov svet in novo življenje.
Luč Vstalega, ki jo simbolizira prižgana velikonočna sveča, sveti kristjanom in krščanskim
skupnostim na življenjski poti.
Najmočnejši dokaz za Kristusovo vstajenje je
ta, da On živi! Pa ne živi zato, ker ga mi ohranjamo pri življenju s svojim govorjenjem, ampak
ker on ohranja nas pri življenju, saj nam posreduje smisel svoje navzočnosti in nam vliva
upanje. »Kristusa se dotakne, kdor v Kristusa
veruje,« je rekel sv. Avguštin in resnični verniki izkušajo resničnost te trditve. Če Kristus ni
vstal, je prazna naša vera, je izrekel že sv. Pavel.
Še več, lahko trdimo, da če vzameš Cerkvi vero
v vstajenje, se vse ustavi in vse ugasne, kot takrat, ko v hiši zmanjka elektrike.

Veselimo se velikonočnega praznika. Vstali
Kristus je naše upanje. Številni običaji so na
preprost in vesel način oblekli praznovanje
vstajenja z bogatimi simboli, šegami in običaji.
Vsi izražajo veselje nad življenjem, zmago nad
smrtjo, grehom in hudobijo, vstajenjskim veselim sporočilom. Tudi jaz vam danes želim:
blagor duhovno živim, varujte nesmrtnost ob
začetniku življenja. Nosite v sebi veselo oznanilo Velike noči. Mir vam bodi.
Jože Klun, župnik

Dotik nebes
Že trinajsti oratorij na Kokrici bo potekal od 2. do 7. julija, zaključili pa ga bomo v nedeljo,
9. julija, s sveto mašo.
Vsako leto med poletnimi počitnicami kokriško župnišče napolnijo
nasmejani obrazi otrok, njihovo petje, igranje, vzkliki … Za teden dni
postane drugi dom za animatorje in otroke, ki se zberejo na oratoriju.
Tudi letos ne bo nič drugače. Geslo oratorija 2017 se glasi Dotik nebes.
Letošnji glavni lik je Marija. V igrici bomo podrobneje spoznali njeno
življenje in delo. Naslov želi poudariti pomen Božje Matere Marije v
odrešenju človeštva. Odgovorili si bomo na vprašanja, kot so; zakaj
je Bog izbral Marijo za Božjo mater, kako se lahko obračamo nanjo,
kje vse nam lahko pomaga in nam stoji ob strani ... Marija pa je seveda
tista, ki nam pomaga priti v nebesa.
Animatorji se bomo konec meseca začeli 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
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tudi od finančnih sredstev, ki pa si 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 denarnimi sredstvi. Veseli bomo prav vsakega daru. Svoj prispevek lahko
nakažete na TRR: 07000-0000946519, s pripisom ZA ORATORIJ.
Vsi otroci od 1. do 8. razreda in otroci, ki boste v naslednjem šolskem
letu (2017/2018) odšli v prvi razred, ste lepo vabljeni, da se tudi letos
priključite 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. Natančnejša navodila za prijavo (kdaj in kje lahko oddate prijavnico) bodo
navedena na prijavnicah. Se vidimo!
Patricija Pelc

Društva

Jutri Pevski večer na Kokrici
Na jutrišnjem pevskem večeru se bomo domači pevci letos predstavili nekoliko drugače, kot pa so nas
poslušalci običajno navajeni.

S prireditve Slovenc vabi z Bizeljskega
Zima se je končala, prihaja pomlad, ko se med
ljudi ponovno vrača toplina. To se pozna tudi
na področju kulture, saj je v tem času največ
prireditev.
Od zadnje objave v decembrskem Vaščanu
smo imeli kar precej dela. Kot vsako leto smo
se tudi letos družili s člani ostalih društev v KS
Kokrica in jim s kulturnim nastopom popestrili
občne zbore. Taka sodelovanja so nam v posebno veselje, saj poleg lepega dogodka pripomorejo tudi k razumevanju in sodelovanju ljudi,
ki želijo ostali družbi nameniti nekaj svojega
prostega časa. Skupina pevcev se je odzvala
tudi povabilu KS Kokrica in sodelovala v akciji
očiščevanja domače vasi.
V marcu smo bili na obisku pri naših prijateljih pevcih na Bizeljskem. Nastopili smo na
prireditvi Slovenc vabi, ki jo vsako leto orga-

nizira MoPZ Bizeljsko. Večer je minil v družbi
pevskih skupin domačinov in gostov iz sosednje Hrvaške.
Bliža pa se 22. april, ko bomo v dvorani Kulturnega doma na Kokrici organizirali že 21.
Pevski večer na Kokrici. Slišalo se bo: Smo
Kokr'an veseli, od nekdaj radi peli … in v
nadaljevanju: Smo Kokr'an ponosni, da pravi
smo Gorenjci, je majhna lepa naša vas, deželi
Kranjski je v okras … Besedilo je iz nove pesmi
z naslovom Kokr'čan, ki jo bomo pevci prvič
zapeli na pevskem večeru. Besedilo je za našo
skupino napisal Robert Štucin, glasbo Jure
Valjavec, nekaj pa je dodal tudi naš umetniški
vodja Ignac Gorjanc. Tako je nastala mogočna
pesem, za katero ne dvomimo, da bo postala
naša himna. Morda tudi prepoznavna pesem
Kokrice. Kdo ve?

Na pevskem večeru se bomo domači pevci letos predstavili nekoliko drugače, kot pa so nas
poslušalci običajno navajeni. Pa naj to ostane
skrivnost in hkrati povabilo.
V goste smo povabili MoPZ Štingl’c iz Borovnice, MVS ZALA iz Poljan nad Škofjo Loko,
sekstet KOSTANARJI s Trstenika, MoPZ
KRESN z Idrije pri Bači in pa TREBANJSKI
oktet iz Trebnjega. Med pevskimi nastopi se bo
z diatonično harmoniko predstavil tudi domačin Benjamin Pivk, ki očitno stopa po glasbenih poteh svojega očeta Tomaža.
Naj vas krajanke in krajane Kokrice, bralce
Vaščana in druge, ki radi poslušate slovenske
pesmi, lepo povabimo, da se nam v soboto, 22.
aprila, ob 20. uri pridružite v dvorani kulturnega
doma na Kokrici, kjer vam obljubljamo zanimiv
in nepozaben večer.
Klemen Naglič

Izziv za boljšo aktivnost in uspešnost!
Organizacija Rdečega križa Kokrica šteje 886 članov, ki so nam
pripravljeni pomagati s prispevkom članarine. Vidi se, da imajo ljudje
še vedno posluh za humanitarnost, kajti brez njih ta dejavnost ne bi
delovala. Naše področje delovanja je predvsem humanitarnost, krvodajalstvo in skrb za starejše. Denar, ki ga pridobimo s članarino,
imamo le za svoje krajane Kokrice. Če smo seznanjeni za družino v
stiski, ji pomagamo z nabavo hrane ali pomagamo pri plačilu kakšne
položnice. Če imate stisko, se lahko oglasite na številko 031 766 464
in bomo skušali pomagati, kolikor je v naši moči.
Svoje člane, starejše od 80 let, za novo leto obdarimo, po smrti člana
pa poskrbimo, da je na pogrebu prisoten prapor RK Kokrica.

Društvo je aktivno pri krvodajalstvu, in sicer smo imeli enkrat letno
odvzem krvi na Jesenicah ali v Ljubljani, jeseni pa imamo terensko
krvodajalsko akcijo, ki poteka v Kulturnem domu na Kokrici. Z letošnjim letom so nastale spremembe in ne bo odvzema na Jesenicah ali v
Ljubljani, ampak so nas priključili terenski akciji v Kranju v gasilnem
domu, ki je bila 17. januarja, jeseni (18. septembra) pa bo terenska krvodajalska akcija na Kokrici. Zelo bi bili dobrodošli novi krvodajalci,
enako tudi novi člani organizacije Rdečega križa Kokrica, da bomo
lahko pomagali večjemu številu krajanov, ki so v stiski.
Bodimo humanitarni do sočloveka.
Predsednica KORK Kokrica Marinka Delavec
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Šola

Le kaj nam bo odgovornost?

Pester izbor učnih predmetov v prvi vrsti pomaga otrokom spoznavati, kaj jih zanima; katera področja in smeri,
kamor posega človeštvo, sploh obstajajo.
Zadnjič sem bila na predavanju priznanega
psihologa.
Gospod je s slikovitim primerom prikazal
razliko med vljudnostjo otroka in njegovo odgovornostjo. Recimo, da otrok kronično zamuja k prvi uri pouka. Vsako jutro potrka na vrata
učilnice, vstopi, zmoti pouk in reče: »Oprostite, ker zamujam.«
Iz situacij, ki ga vsakodnevno obdajajo, se je
tak otrok naučil, da se je treba za vse, kar je bilo
narobe storjeno ali rečeno, opravičiti. Vse lepo
in prav, toda kje pa se je izgubila otrokova odgovornost, da se mu sploh ne bi bilo treba opravičiti?! Da bi k pouku prihajal pravočasno?!
Menim, da to še zdaleč ni osamljen primer,
ko otrok misli, da bodo vljudnostne fraze lahko
nadomestile njegovo odgovornost.
Če si predstavljam, da sem otrok, ki v svoji
okolici izven šole pogosto slišim: če te kdo udari, ne ostani dolžan, in če mislim, da v šoli učitelji radi slišijo besedo oprosti, potem seštejem
ena in ena. Nič lažjega – udarim nazaj, morda
celo prvi udarim, nato se prav lepo opravičim
in stvar bo rešena.
Odrasli naj bi vedeli, da vljudno opravičevanje nikoli ne more nadomestiti ne dejanj samih
ne odgovornosti storilcev do storjenega.
Odgovornost – to je tisto, kar je treba otroka
učiti že od malih nog. Saj veste, mali otroci –
male odgovornosti in skladno s tem večji otroci
– večje odgovornosti.
Ena od teh odgovornosti so tudi domače naloge. Opažam, da se učenci nad pisanjem nalog
pogosto še bolj zmrdujejo kot nad učenjem samim. Čeprav v šoli pogosto slišijo, da ne le da

so domače naloge koristne, temveč tudi, zakaj
je temu tako, nekaterim to ne pride do živega.
Ne verjamejo v smisel domačih nalog. Sicer
pa, kako le bi verjeli, ko pa nekateri od njih
v domačem okolju tu in tam ujamejo delčke
pogovorov med odraslimi, češ da so domače
naloge nepotreben balast. Odrasli namreč v debatah pogosto pozabljajo, da so v bližini majhni
otroci, ki običajno slišijo vse tisto, kar bi bilo
bolje, da bi preslišali.
Med drugim tudi tisto 'znano', v ljudeh zakoreninjeno mnenje, da je večina učnih predmetov po šolah nepotrebna … Le kaj mu bo matematika? Naš otrok je ne bo nikoli potreboval,
jezike bo študiral ... Pa komu koristi, če ve, kdaj
in zakaj se je odvijala francoska buržoazna revolucija … to je že tako daleč, v enaindvajsetem
stoletju živimo …
Da ne govorimo o tem, kaj le bodo 'bodočim
športnikom' koristila spoznanja iz glasbe. In
'bodoči glasbenikom' kemijske reakcije. In
tako naprej!
Celo knjigo bi lahko napisala o tem, vendar
bom rajši zapisala svoje mnenje. Mnenje, ki gre
z roko v roki s strokovnjaki, ki se ukvarjajo z
vzgojo, izobraževanjem, z delovanjem človeške narave.
Vsak učni predmet namreč ima svoj namen,
smisel.
Pester izbor učnih predmetov v prvi vrsti pomaga otrokom spoznavati, kaj jih zanima; katera področja in smeri, kamor posega človeštvo,
sploh obstajajo.
Nadalje pri različnih učnih predmetih razvijajo in urijo zelo različne spretnosti, sposobno-

Jean Carlo, 2. c
sti, veščine. Še zlasti pa zelo različne miselne
procese. Človeški možgani namreč že od rojstva potrebujejo 'delovanje', miselne napore na
različnih področjih, nikakor pa ne 'spanja'. Ne
samo da potrebujejo, celo zahtevajo.
Kot vidimo, se torej našim otrokom, če si
bodo belili glavo denimo z matematiko, ne bo
zgodilo nič hudega. Pa četudi ocene ne bodo
najboljše. Bo pa to trening možganov, ki za
življenje ni nič manj potreben kot druge vrste
treningov.
Anita Žibrek, prof. RP

Pismo županu, predsedniku krajevne skupnosti
Četrtošolci so v pismih županu ali predsedniku krajevne skupnosti pisali o domačem kraju.
Četrtošolci se pri pouku učijo tudi o domačem kraju. Zato so za
domačo nalogo poskusili napisati pisma županu ali predsedniku krajevne skupnosti ter v njih povedati, kaj jih moti v domačem kraju in
kaj predlagajo.
Nastali so zanimivi spisi.
Predstavili bomo tri 'otroške ideje'.
Dragi gospod župan!
Ime mi je Nika in živim v Tatincu. Pišem vam zato, ker imamo v
Tatincu nekaj pomanjkljivosti. Potrebovali bi 'ležeče policaje' s prehodom za pešce, ker vsak dan skozi vas divja veliko avtomobilov,
traktorjev in tovornjakov. Mi, otroci, pa se jih bojimo tudi, če smo na
dvorišču. Radi bi se brezskrbno obiskovali, se vozili z rolerji in kolesarili. Lepo vas pozdravljam.
Takole je zapisala Nika iz 4. c razreda.
Gospod Boštjan Trilar!
Sem Nejc in hodim v 4. razred osnovne šole na Kokrici. To je podružnična šola Franceta Prešerna Kranj. V prostem času treniram košarko. A telovadnica na šoli je premajhna in ne ustreza meram za pravo
6

igrišče za košarko. Zaradi tega tudi nikoli ne igramo tekem na naši
šoli. Škoda. Kljub temu pa smo zelo uspešni.
In zaradi tega predlagam, da bi zgradili novo telovadnico.
To je predlog učenca Nejca iz 4. č razreda.
Spoštovani predsednik krajevne skupnosti!
Sem Iza Ana. Moti me, da na Kokrici nimamo nobenega urejenega
parka, v katerem bi se lahko Kokrčani družili. Pomislila sem na območje Čukove jame, ki je precej zapuščeno, vendar bi ga lahko lepo
uredili. Zamislila sem si, da bi našo Čukovo jamo spremenili v naravni
muzej, ki bi vseboval igrala za otroke, klopi in mize v starinskem stilu
ter na splošno urejeno okolico. S tem mislim, da bi obnovili pomol,
očistili bajer, da bi se v njem lahko kopali otroci, uredili pa bi tudi
plažo in drevesni park. In najpomembnejše: saj veste, da so na Kokrici
našli okostje mamuta. Torej v Čukovi jami bi lahko namestili modele
mamutov in drugih živali iz tistega časa. Poleg modelov bi bile nameščene table, na katere bi napisali nekaj vsebine o teh živalih.
Upam, da so vam moje ideje in predlogi všeč ter da jih boste vsaj
nekaj tudi upoštevali.
Takole se je poglobila učenka Iza Ana iz 4. č razreda.

Turistično društvo

Iz turističnega društva
V zimskem času so bile naše aktivnosti za nekatere manj vidne, saj smo jih izvajali
v svojih prostorih ali v dvorani.
Zunanja slovesnost je bila samo tradicionalen pohod z baklami po našem kraju za našo
lepo domovino. V dvorani smo imeli čudovit
božično-novoletni koncert v izvedbi Pihalnega
orkestra MOK in svoje krajanke Marte Močnik
Pirc, priznane sopranistke.
Mnoge dejavnosti smo izvajali v svojih prostorih, kjer smo pripravili odmevna in dobro
obiskana predavanja. V februarju smo gostili
Igorja Gruberja o njegovem pohodu 2640 km
čez Alpe v 107 dneh. Svoje izkušnje o zdravju
in s preizkušenimi nasveti nam je posredoval
naš krajan Martin Leskovar. Kako zdrav v zrela
leta nam je povedal dr. Leopold Zonik, dolgoletni družinski zdravnik in direktor ZD Bled,
sicer naš krajan z Griča.
V tem času so naše pridne gospe ustvarjale
umetnine s pomočjo ročnih del, od katerih ste
si jih nekaj lahko ogledali na prireditvi Sekanje
pirhov.
Skrbno smo pripravili občni zbor, udeležili
smo se občnih zborov prijateljskih društev in
sodelovali z Gorenjsko turistično zvezo ob njeni 60-letnici delovanja.
Vabimo krajane, da se udeležujejo naših zanimivih in pestrih prireditev. V aprilu smo imeli

Predavanje dr. Leopolda Zonika
dve prireditvi: 6. aprila Dih pomladi in 17. aprila Sekanje pirhov. Letošnjega odprtega prvenstva v sekanju pirhov in ostalih velikonočnih
iger se je udeležilo rekordno število obiskovalcev in tekmovalcev. Iz priloženih posnetkov je
videti zbranost in zavzetost tekmovalcev, kar je

povsem razumljivo v duhu naše športne narave.
Zelo spodbudni so bili navijači ter seveda lepe
nagrade našega sponzorja Mercator Kokrica.
Vsa obvestila najdete na naši spletni strani
www.turisticnodrustvo-kokrica.si ali na telefonu 040 524 303.
Odbor TD Kokrica

POMOČ STAROSTNIKOM
IN INVALIDOM
v gospodinjstvu varstvo
pedikura

041 856 237

Na letošnjem prvenstvu v sekanju pirhov smo imeli rekorden obisk.

www.socialni-servis-mojca.si
Mojca Jazbec s.p.

Tekmovalci so bili zelo zbrani in zavzeti.
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Gasilci

Letos že na petih intervencijah

Pa je pred nami novo koledarsko leto. Leto,
za katerega imamo vsi v društvu veliko načrtov. Le upamo pa lahko, da jih bomo izpolnili. Med božičnimi in novoletnimi prazniki
smo si člani vzeli nekaj časa zase in svoje
družine. Pred tem pa smo se seveda tudi
skupaj poveselili na novoletni zabavi PGD
Kokrica v prostorih našega gasilskega doma.
Ko je praznična mrzlica popustila, smo se
hitro zavedli, da moramo za delo kar trdo
poprijeti, če želimo izpeljati vse zadane naloge. Najprej je bil na vrsti občni zbor PGD
Kokrica, ki ga organiziramo za vse člane in
krajane. Tam smo podali poročila in predstavili naloge, ki se jim bomo v prihajajočem
letu posvetili.
Vse skupaj se je začelo precej hitro. Spomladi smo se odzvali na tradicionalno čistilno akcijo v naši krajevni skupnosti. Le
teden kasneje smo organizirali tudi manjšo
delovno akcijo v gasilskem domu. Očistili
smo notranjost in okolico doma, prav tako
uredili drvarnice, da so sedaj pregledne in
lepo urejene. Nekaj odpadnega materiala pa
smo peljali v zbirni center.
V kratkem nas čaka še nekaj manjših projektov: v začetku meseca maja se bomo s
sveto mašo poklonili našemu zavetniku
svetemu Florjanu. Le teden kasneje bo potekalo tradicionalno gasilsko tekmovanje
na Kokrici – Memorial ustanovnih članov

PGD Kokrica. Po tedenskem premoru nas
čaka še tekmovanje Gasilske zveze Mestne
občine Kranj na Laborah. Pred nami je tako
pomlad, zaznamovana predvsem z vajami in
operativnim udejstvovanjem.
Vsekakor bomo v tem obdobju naš čas
posvetilu udejstvovanju v lokalnem okolju.
S predsednikom Sveta KS Kokrica smo se
namreč domenili, da na območju med Rupo
in Ilovko vse leto skrbimo za iztrebljanje invazivnega japonskega dresnika. Menimo, da
tudi tako kažemo, da nam je mar za okolje, v
katerem živimo.
Ne smemo pa zanemariti svojega dela na
operativnem področju. V preteklem času so
se nam kar nekajkrat oglasili pozivniki. Sodelovali smo na petih intervencijah: gašenje
dimniškega požara na Mlaki, iskanje pogrešane osebe na Golniku, gašenje stanovanjske
hiše v starem mestnem jedru Kranja, požar
prazne hiše na Tomšičevi ulici in gašenje hleva v Stražišču.
Za nami je tako že kar lep del leta, v katerem nam prav zagotovo ni manjkalo dela. Letos za vas, naše krajane, pripravljamo veliko
gasilsko veselico pod šotorom. Veselica bo
16. in 17. junija na parkirišču Mercator centra Kokrica. V petek bodo za odlično zabavo
poskrbeli skupina Pop Design in radijska veselica Petkova pumpa, v soboto pa skupina
Calypso. Že vnaprej lepo vabljeni!

Vsak letni čas prinaša
svoje čare in darove.
Avtorica je recepte
razdelila glede na
sestavine, ki so
značilne za določen del
leta. Na izbiro ponuja
kopico domiselnih
receptov za sladice,
ki jih brez težav
pripravijo tudi manj
vešči peke. Spomladi
se lahko poskusite v
ustvarjanju jagodne
sladice s kokosom,
poleti borovničeve
torte, jeseni kakijeve
pene in pozimi
rožičevega peciva...
152 strani; 210x 210 mm; mehka vezava
Cena knjige je
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Bleiweisova cesta 4 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
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Sodelovali smo tudi pri gašenju požara na kmetiji
v Stražišču.

Ob koncu naj se vam vsem najlepše zahvalim. S pomočjo vaših prispevkov v mesecu
decembru in januarju smo letos že kupili tudi
kar nekaj nove opreme, ki nam bo omogočila
še boljše in varnejše posredovanje!
Andrej Oman, predsednik PGD Kokrica

Kokrica
C. na Brdo 47
KRANJ
Špela Sekne s.p.

Pri nas vam nudimo vse potrebno za
delo na vrtu. V pomladanskem času
ponujamo semena, sadike zelenjave,
dišavnic, okrasnih rastlin,
balkonskega cvetja. Nudimo zemljo
za presajanje in gnojila.
Nudimo domače izdelke: med in
moko iz mlina na kamen.
Pester izbor FFS sredstev
in svetovanje o uporabi.

Tel.: 04/204 72 70

e-pošta: spela.sekne@amis.net

