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Krajevna skupnost Kokrica, Cesta na Brdo 30, Kokrica

Novi svet že začrtal program dela
Jesenske volitve so v svet Krajevne skupnosti Kokrica pripeljale nekaj novih obrazov. 

V novi sestavi sveta KS so iz prejšnjega man-
data ostali Igor Hribar, ki je bil znova izvol-
jen za predsednika, Niko Drinovec (pod-
predsednik) in Branko Roblek, novi člani pa
so Milan Klemenčič, Mihaela Šifrer, Mar-
jan Jerše in Marinka Delavec. Člane sveta
bomo v prihodnjih številkah Vaščana tudi po-
drobneje predstavili. 

Svet se je že sestal na dveh sejah, na katerih
je opravil primopredajo poslov, se seznanil z
aktualno problematiko KS ter si začrtal cilje in
aktivnosti za prihodnje leto. Med prvimi ak-
tivnostmi, s katerimi se bo ukvarjal svet KS, je
priprava proračuna za leto 2011, ki bo razvojno
naravnan. ”V ospredju našega dela bo skrb za
komunalno infrastrukturo, ceste in pločnike,
javno razsvetljavo in vzdrževanje zelenih
površin. Poleg tega bomo v občinski proračun
za prihodnje leto poskušali uvrstiti obsežnejša
vzdrževalna dela na pokopališču in kulturnem
domu. S tem bi nadaljevali že začeta dela in
poskrbeli, da bodo skupni javni objekti v zado-
voljstvo krajanov. Pričakujemo tudi obisk žu-
pana Mohorja Bogataja in nove občinske
ekipe, da ju seznanimo z našimi načrti za
celotno mandatno obdobje, še posebej pa
bomo izpostavili potrebo po ureditvi komu-
nalne infrastrukture, prostorske težave šole in
vrtca ter željo po izgradnji nove telovadnice.

Opozorili bomo tudi na nujnost ureditve
vodotokov na območju KS in s tem na odpra-
vo težav, s katerimi se srečujemo v času
vsakokratnih poplav,” je pojasnil novi (stari)
predsednik krajevne skupnosti Igor Hribar.
Delati bo treba tudi na obnovi kulturnega
doma, predvsem dvorane in odra, še posebej
pa se prizadevati za ureditev prostora regi-
jskega centra za medgeneracijsko sodelovanje,
za kar je možno pridobiti tudi evropska sredst-
va. ”Tak center oz. taka dejavnost je odlična
priložnost za dodatno oživitev kulturnega
doma, hkrati pa tudi dobra promocija naše kra-
jevne skupnosti,” razmišlja Hribar.

V svetu KS Kokrica se zavedajo, da je fi-
nančna situacija v Mestni občini Kranj precej
resna, zato se bodo morali svetniki zelo potru-

diti, da bodo želje in potrebe krajevne skupnos-
ti tudi v resnici vključili v občinski proračun in
s tem omogočili nadaljnji razvoj kraja. ”Smo
polni optimizma in pričakovanj, hkrati pa se
zavedamo, da bomo morali naše želje in
potrebe prilagoditi občinskim zmožnostmi.
Vsekakor je naš cilj izboljšati kakovost življen-
je v krajevni skupnosti,” razmišlja Hribar. 

Tajnik KS Kokrica je še naprej Branko Rob-
lek. Svet KS ima uradne ure vsak ponedeljek
od 18. do 20. ure, ko se lahko osebno oglasite
in podate svojo pobudo, vprašanje. Pisne pred-
loge lahko pustite tudi v nabiralniku KS, pred-
loge in vprašanja pa lahko posredujete na elek-
tronski naslov ks.kokrica@siol.net. ”Veseli
bomo vsakega obiska krajanov,” pravijo člani
novega sveta KS Kokrica.  Simon Šubic

Vaščan je priloga Gorenjskega glasa 
o Krajevni skupnosti Kokrica. 

Prilogo pripravlja uredništvo Gorenjskega glasa.

Odgovorna urednica: Marija Volčjak 
Urednica: Suzana P. Kovačič 
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, 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 3, je priloga 103. številke Gorenjskega 
glasa, ki je izšla 28. decembra 2010. Naklada je 1100 izvodov. 
Prejmejo jo vsa gospodinjstva v krajevni skupnosti Kokrica. 

Naslovnica: novo leto se bliža
foto: Tina Dokl

Polepšajmo in poživimo si jesen življenja
Pri Društvu upokojencev Kokrica se trudimo, da bi starejšim, ki so vstopili v pokoj in se

vključili v naše društvo, malo popestrili njihov življenjski vsakdan. Čez celo leto se pri nas
kar nekaj dogaja. Enkrat na mesec imamo pohod v naravo, vsak teden pozimi kegljanje, po-
leti kolesarjenje. Ne smemo zamuditi pustovanja, srečanja ob 8. marcu, pohoda po Udin bor-
štu, županovega teka, srečanja kolesarjev Gorenjske, pohoda na Veliko Poljano, srečanja Pod
krivo jelko, pohoda po Mamutovi poti, martinovanja. Seveda imamo tudi občni zbor, kopal-
ne izlete, v avgustu tradicionalni piknik DU Kokrica in seveda še zaključek leta, kjer se spom-
nimo tistih, ki nam preko leta v društvu pomagajo. To so naši pridni poverjeniki in tisti, ki de-
lajo ob raznih srečanjih, da stvar lahko izpeljemo, kot je treba. Seveda pa so tudi kakšne napa-
ke, ki jih bomo v prihodnje skušali popraviti. Omenim naj še, da septembra organiziramo iz-
let za starejše, ob novem letu pa se jih spomnimo še s skromnim darilcem. Prizadevamo si, da
bi bili naši člani čim bolj zadovoljni, da jim le malo popestrimo njihov tok življenja.

Ob novem letu želim vsem krajanom Kokrice, še posebej našim članom, čim več zdravja,
dobre volje in zadovoljstva, pa čim več skupnih srečanj. Pridružite se nam! Srečno 2011!

Predsednik DU Kokrica Jožef Kern

Igor Hribar Niko Drinovec Branko Roblek Milan Klemenčič Mihaela Šifrer Marjan Jerše Marinka Delavec
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Pripravili smo kar nekaj zanimivih prireditev,
kot so: Življenje v času mamuta, Pohod po ma-
mutovi deželi, Večer ob krušni peči, srečanje
otrok z Miklavžem in tradicionalni novoletni
koncert pihalnega orkestra MOK. Sodelovali
smo tudi pri prireditvi Naj kostanjček, ki jo
sicer organizira trgovina Mercator. Veseli nas,
da je večina teh prireditev dobro obiskana, ven-
dar pa smo bili letos nekoliko razočarani nad
skromnim obiskom otrok na miklavževanju. 

Med tem časom je svoje delo zaključila tudi
komisija za ocenjevanje urejenosti hiš in vrtov.
Najboljšim bomo nagrade podelili spomladi na
prireditvi Dih pomladi.

Zadnja naša prireditev je bila 26. decembra
pohod z baklami po ulicah KS Kokrica. Za-
ključek pohoda je bil ob kapelici na župnij-
skem dvorišču, kjer smo ob kratkem programu
počastili državni praznik. 

Zahvaljujemo se OŠ Kokrica, gasilskemu
društvu, trgovini Mercator, gospodu župniku za
pomoč pri izvedbi naših prireditev. Zahvaljuje-
mo se tudi vsem krajanom za sodelovanje in
udeležbo na prireditvah. Hkrati se zahvaljuje-
mo MO Kranj, ki nam preko razpisa nameni
nekaj sredstev za izvedbo naših prireditev.

Upamo, da nam bo tudi v prihodnjem letu us-
pelo pripraviti vse naše že ustaljene prireditve,
to sta poleg že zgoraj omenjenih še Dih pomla-

di in Sekanje pirhov na velikonočni ponedeljek.
O vseh naših prireditvah vas bomo obveščali
preko plakatov, obvestil v Gorenjskem glasu in
Radiu Kranj. Oglejte si tudi našo spletno stran:
www.turisticnodrustvo-kokrica.si

Želimo vam vesele in blagoslovljene božične
praznike ter srečno, zdravo in uspešno novo
leto 2011 z željo, da se čim večkrat vidimo na
naših prireditvah. 

Janez Rihter, podpredsednik TD Kokrica

Komisija že ocenila urejenost hiš
Tudi v drugi polovici leta Turistično društvo Kokrica ni mirovalo. 

Večer ob krušni peči / Foto: Miran Šifrer

Gostilna - pizzerija Brunarica
Martin Štern s.p.

Cesta na Rupo 16, Kokrica
Kokrica, tel.: 04/236 11 11

Del. čas: pon. - ned.: od 9. - 24. ure
torek zaprto

Brunarica Štern na Kokrici Vam 
v prijetnem ambientu nudi dnevno

sveže malice, kosila in jedi po naročilu.

Sprejemamo tudi zaključene družbe
(poroke, obletnice, mature,...). 

Rezervacije sprejemamo na telefonsko
številko 04/236 11 11.

Pridite in se prepričajte o naši 
raznovrstni kulinarični ponudbi.



Gledališki oder

Tokrat je šlo za malo težji dramski tekst
Neila LaButea z naslovom Prasica debela. Po
prvih zgražanjih nad naslovom so vstopnice
vseeno pošle že v prvem tednu prodaje, gledal-
ci pa so bili nad predstavo znova navdušeni.
Predstava, ki govori o predsodkih novodobne-
ga sveta, je pošteno nasmejala, predvsem pa
dala misliti. Komentarji po predstavi so bili
odlični, prav tako se je o premieri govorilo po
vseh odmevnejših gorenjskih medijih. Gardeli-
novci nikakor ne počivamo niti v veselem de-
cembru. Z raznimi skeči smo gostovali po
prireditvah in z njimi razveseljevali zaključene
družbe. Prav tako pa so nas vabili na veliko
koncev po Sloveniji, zato se obeta nemalo gos-
tovanj naše nove uspešnice Prasica debela
takoj po novem letu. Zato nas boste po
praznikih lahko videli: Gornji Grad: 8. januar-
ja 2011 ob 19. uri; Slovenj Gradec: 16. januar-
ja 2011 ob 16. uri; Visoko pri Kranju: 28. jan-
uarja 2011 ob 19. uri; Ljutomer: 18. februarja
2011 ob 19. uri; Škofja Loka: 19. februarja
2011 ob 19. uri. 

Vsekakor pa se obeta še kakšna ponovitev v
domačem kulturnem domu, za vse tiste, ki ste
3. decembra na žalost morali ostati doma.
Gardelinovci pa se ne ukvarjamo samo s svoji-
mi predstavami, ampak smo postali prava pro-
dukcijska hiša za gostujoče predstave. Zato se
boste 5. februarja na našem domačem odru
lahko nasmejali predstavi Vinka Möderndor-
ferja z naslovom Oblast v izvedbi KUD Gorn-
ji Grad, 25. februarja pa nas čaka prav poseben

obisk. Namreč na naše vabilo bo februarja v
Kulturnem domu na Kokrici nastopil sam Vid
Valič. Ja, prvi ste prebrali, tisti Vid, ki vas je
ter vas še bo vsako nedeljo nasmejal pri odda-
ji Slovenija ima talent. Vid bo skupaj s gosti
pripravil uro in pol dolg šov, ki vas ne bo pustil
hladnih. Vstopnice za vse naše predstave ter
vse gostujoče že lahko naročite preko naše
spletne strani www.gdgardelin.si ali preko
telefona: 040/612 126. Pohitite in si priskrbite
svojo dozo smeha. Poleg vsega naštetega smo
Vam Gardelinovci pripravili še eno pre-

senečenje. Ker so prazniki praktično pred
vrati, vi pa mogoče še nimate darila za svoje
najbližje, prijatelje ... smo vam pripravili prav
posebno presenečenje. Namreč ponujamo vam
darilni bon našega gledališča, ki ga lahko
kupite na zgoraj omenjeni spletni strani ali
telefonski številki. Več informacij o bonu na
naši spletni strani. 

Naj Vam za konec zaželimo predvsem mirne
božične praznike, ter uspešno, polno zado-
voljstva in nasmejano leto 2011! Vaš Gardelin! 

Jaka Šuštar

Gardelin: Z vsako predstavo boljši 
Gardelinovci smo tokrat uprizorili že sedmo premiero, odkar navdušujemo na domačih odrih. 

Študentsko gledališko društvo sestavlja zasedba iz Kranja in okolice,
med katero se uvršča tudi nekaj ponosnih domačinov Mlake in
Kokrice. Mlade ustvarjalce je povezala želja po ustvarjanju, ki se je
nismo otepali, ampak jo zagrabili in ji vdihnili življenje. Marca bomo
tako upihnili že našo prvo svečko. Naša prva vidna aktivnost se je do-
godila prav na Kokrici, ko smo aprila premierno uprizorili nenavadno
dinamično dramo Ženska od prej. Skrivnostna dama iz preteklosti
kljub svoji zahtevni vsebini še naprej privablja gledalce v kulturne do-
move na Gorenjskem. Če se še vedno štejete med tiste, ki si predstave

še niso ogledali, se lahko že prvi vikend v novem letu zapeljete na iz-
let v Poljansko dolino in si nas ogledate.

Zagotovo pa je tudi kdo izmed gledalcev prišel na predstavo velikih
pričakovanj, vendar zapustil dvorano nekoliko razočaran. Vsem, ki se
najdete v tem opisu, ne gre zameriti, kajti drama vsem pričujočim spo-
ročila ne servira ravno na pladnju še prijetno vročega, temveč poleg
zbranega gledanja terja tudi ostro oko, za umevanje globljega bistva pa
tudi morebiten vnovičen ogled. Smo pa ustvarjalci drame vedno na
razpolago, da kaj pojasnimo in kar žarimo od veselja, če nas kdo o čem
povpraša. 

Sploh pa ne gre obupati! Vsem tistim, ki ste v naši prvi predstavi po-
grešali nekaj več hudomušnosti, se bomo oddolžili že z našim nasled-
njim zalogajem. V naših sobanah že pletemo nove načrte, s katerimi
bomo v svoje mreže ulovili tudi tiste z bolj veseljaškim značajem.

Vse kaj več o naših podvigih lahko poizveste na naši spletni strani
www.toj-to.si ali nas ”povšečite” na Facebooku. Tako boste vedno na
tekočem, kje vse si nas lahko ogledate, če ste nas v domačem kraju
zgrešili. Življenje je igra, v kateri ljudje igramo svoje vloge. Vendar
tudi gledališčniki ob koncu leta radi pustimo oder za trenutek počivati
v tišini in dovoliti prazničnemu vzdušju, da nas zapelje s svojim osup-
ljivim čarom. Tako ob tej priložnosti tudi vsem našim bralcem želimo,
da se tik pred zdajci še zadnjič ozrete nazaj in si v mislih zavrtite od-
igrane vloge preteklega leta, ohranite v spominu le dobre prizore in na-
brite lumparije v zaodrju, na tiste slabe spodrsljaje na odru pa lepo po-
zabite, saj jih razen vas samih ni nihče opazil. Toj to!  Tadeja Tomšič

Študenstko gledališko društvo Toj to!
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Gasilci
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Obnova garaže je končana
V pomladnih mesecih smo začeli s pre-

potrebno obnovo garaže. Garažo smo nekoliko
poglobili, razširili in namestili nova sodobna
dvižna vrata. Poleg tega smo uredili tudi pral-
nico opreme ter sanitarije ob vhodu v zgornje
prostore doma. Za vsa dela, ki so bila postorje-
na, se še enkrat najlepše zahvaljujemo vsem
članom društva kakor tudi vsem, ki so s svojim
prostovoljnim delom pripomogli, da je bila
celotna vrednost obnove vidno nižja.

Naj povem tudi, da smo novo vozilo, za
katerega ste svoj delež dali tudi vi, spoštovane
vaščanke in vaščani, že naročili, tako da pred-
videvamo, da bo vozilo z vso gasilsko opremo
dokončano in predano svojemu namenu na
slavnostni paradi, ki bo junija prihodnje leto.
Naj še enkrat povem, da novo vozilo potrebu-
jemo predvsem zato, ker staro ne zadošča več
zakonom za prevoz otrok ter ne predstavlja več
zadostne varnosti tako na vsakodnevni vožnji,
kot tudi na intervencijski vožnji.

Ker obe investiciji predstavljata velik fi-
nančni vložek, naj se še enkrat zahvalim vsem,
ki ste nam s svojim finančnim vložkom ali
prostovoljnim delom v teh, za vse zelo težkih
časih pomagali in nam tako olajšali breme.

Vaje in izobraževanja
Veliko poudarka smo letos namenili tudi izo-

braževanju in vajam. Tako smo poleg rednih
ocenjevalnih vaj imeli tudi nekaj praktičnih
vaj. V zimskih mesecih izvajamo strokovna
predavanja, na katerih člani obnavljajo svoje
znanje, ki ga potrebujemo na intervencijah.

Letos smo izvedli tradicionalni, že 20.
Memorial ustanovnih članov, poleg tega smo
se udeležili tudi občinskega tekmovanja. Naši
najmlajši gasilci pa so nekaj vidnih uvrstitev
dosegli tudi na orientacijskih tekmovanjih ter
tudi na kvizih in tekmovanjih društva mladi
gasilec.

Leto, ki je pred nami, nam zagotovo pred-
stavlja zelo velik izziv in posebno praznovan-

je. Praznovali bomo 90-letnico svojega obstoja
in delovanja. Ker je za nas to posebno prazno-
vanje, ga želimo obeležiti na najlepši način.
Tako bomo v spomladanskih mesecih, poleg
izobraževanj in tekmovanj, dokončali z grad-
benimi deli v domu, tako da bo dom do priho-
da novega vozila dobil končno podobo. V
mesecu juniju bomo organizirali veliko
prikazno vajo, slavnostno sejo, srečanje članic,
slavnostno parado s prevzemom vozila ter
seveda veliko vrtno veselico. O vseh teh ak-
tivnostih vam bomo na veliko napisali v pri-
hodnjih številkah Vaščana.

Ko se leto zaključuje, je prav, da se ozremo
nazaj ter se vsem, ki ste nam pomagali, še
enkrat prisrčno zahvalimo, vsem, ki smo vas s
svojim ravnanjem prizadeli, pa iskreno opra-
vičimo. 

Želimo vam lepe in iskrive božične praznike
ter seveda vse dobro v letu 2011. Vaši gasilci.

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ.

Andraž Šifrer, tajnik PGD

Praznovanje jubileja tik pred vrati
Prav lep in prisrčen pozdrav, spoštovane vaščanke in vaščani, vam želim v imenu Prostovoljnega gasilskega

društva Kokrica. Leto, ki se bo vsak čas izteklo, je bilo za gasilce iz Kokrice zelo delovno in naporno, a
kljub temu smo si nekaj časa vzeli tudi za počitek in sprostitev.

PE Kranj, Kidričeva cesta 2, 4000 Kranj

Varno, srečno in
zdravo 2011.



Župnija Kokrica
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Ustanovitev nove župnije Kokrica
Dolgoletne želje in hrepenenje soseske sv. Lovrenca na Kokrici so se uresničile pred 40 leti, 

ko je bila 1. novembra 1970 razglašena nova župnija Kokrica. To dejanje je osebno razglasil tedanji 
nadškof in metropolit dr. Jožef Pogačnik. 

Takrat je bilo izrečeno: ”Mi, verni Kokrčani,
vam zagotavljamo, da bomo vedno in povsod
ostali zvesti Kristusovi Cerkvi. Z vsem srcem
se bomo oklepali novega župnijskega centra in
se trudili, da se bo življenje naše nove župnije
ujemalo z našo farno cerkvijo.” Takrat se je
Kristus naselil v tabernaklju. V srcu je bila pri-
sotna želja in upanje, da bo župnijsko središče
kmalu prenovljeno in povečano stalo med
nami. Nadškof je po prebrani ustanovni listini
v pridigi razložil pomen in vlogo župnije kot
žive celice Cerkve. Posebej pa je povabil žup-
ljane, naj se marljivo udeležujejo nedeljske
maše ter prejemajo zakramente, da bo nova
župnija tudi resnično duhovno živa. Sočasno 
z ustanovitvijo župnije je bil za soupravitelja
župnije imenovan predoški župnik Ladislav
Kovačič. Njegova vztrajnost in prizadevanje,
da je dvignil farno zavest, pogum in zaupanje
v božjo previdnost, da je načrtoval novo svetiš-
če, zasluži vse priznanje in hvaležnost.

Na Kokrici je bila prva polnočnica 24. de-
cembra leta 1970. Po večletnem prizadevanju
je bilo 27. decembra 1970 izdano dovoljenje za
lokacijo in preureditev župnijske cerkve na
Kokrici. 29. julija 1971 pa izdano gradbeno do-
voljenje za izdelavo prizidka k cerkvi, verouč-
no dvorano, župnišče in novo cerkev. Priprav-
ljalna gradbena dela so se začela že 16. avgu-
sta 1971. Izjemen praznik za novo župnijo pa je
bila blagoslovitev temeljnega kamna in nad-
škofova maša 31. oktobra 1971. V temeljni ka-
men je bila ob tej priložnosti vzidana perga-
mentna listina, ki so jo poleg nadškofa in žup-
nika podpisali tudi ključarja in botri: ”TROE-
DINEMU BOGU ČAST IN ZAHVALA.

V letu Gospodovem 1971, ko je sveto cerkev
vladal sv. oče Pavel VI., Ljubljansko nadškofi-
jo nadškof metropolit dr. Jožef Pogačnik, novo
župnijo soupravitelj Ladislav Kovačič, župnik
v Predosljah, ob sodelovanju ključarjev Jožeta
Šterna in Alojzija Strniše, so se župljani nove
župnije odločili prizidati k dosedanjemu delu
dosedanje podružnične cerkve sv. Lovrenc na

Kokrici večjo novo cerkev z župniščem in vse-
mi za pastirstvo potrebnimi prostori.

Načrte je izdelal arhitekt Jože Kregar po za-
misli prof. ing. Toneta Bitenca. Njegove načr-
te je odobrila Občinska skupščina v Kranju, da
s tem ustreže ljudski želji po novem primer-
nem poslopju za bogoslužje. Gradbena dela je
izvršilo podjetje Megrad v Ljubljani pod vod-
stvom ing. Tomo Kušarja ... Kot botri so bili
navzoči: Strniša Vinko, Potočnik Janez, Cu-
derman Andrej, Okorn Albin, s. Pulherija Zu-
pan, neimenovani.

Naj nova cerkve z božjim blagoslovom ra-
ste iz temelja in kmalu služi božji časti in
duševnemu blagru kokrških faranov, ki si
naj prizadevajo, da bodo poleg te zgradbe
skrbno gradili tudi zgradbo lepega krščan-
skega farnega občestva. Na Kokrici, v nede-
ljo, dne 31. oktobra 1971”

Za nekatere je to dogajanje živ spomin, za
mnoge od nas pa del zgodovine. Prav je, da se
ob 40. obletnici tega spomnimo s hvaležnostjo

in občudujemo vnemo, ljubezen in močno
vero, ki je navdihovala vsa prizadevanja.

Tik pred nami je božič. Ko se približujejo ti
veliki prazniki, je človek poln nekega upanja,
da bodo ti prinesli nekaj prijetnega, nekaj no-
vega, nekaj, kar celo leto pogrešamo. Lahko se
zgodi, da smo ravno nad temi prazniki še po-
sebej razočarani. Kakšni bodo ti prazniki, je
veliko odvisno od nas samih. Mi smo tisti, ki
jih oblikujemo. Mi smo tisti, ki določamo, ali
bo to res dogodek, čas, ko se v družinah zbli-
žamo, ko bodo tudi naši sosedje in bližnji ob-
čutili, da se resnično bliža praznik luči in do-
brote, čas Jezusovega rojstva v naši notranjosti.
Božič je praznik srca. Razodeva nam, kakšno
je božje srce, ki je začelo biti kot človeško srce.
To, kar nas dela ljudi, ni samo to, da znamo
misliti, temveč da znamo ljubiti druge. Kadar
smo tega zmožni, bomo doživeli ”veliko vese-
lje”, ki so ga angeli oznanjali ob Jezusovem
rojstvu. Veselje je vedno sad ljubezni. To vese-
lje naj prevzame naša srca. Blagoslovljen božič
in miren vstop v novo leto 2011!

Jože Klun, župnik

Mlaška c. 75
4000 Kranj

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

(041) 656 181

PRIMOŽ BREZAR, s.p. SERVIS IZPUŠNIH CEVI
vgrajevanje nadomestnih delov 

v motorna vozila

Slavko Smolko s. p.
Grosova ul. 25, 4000 Kranj

Tel.: 04/204 54 50, GSM: 031 377 012
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Krvodajalski akciji in skrb za 
socialno ogrožene

Krajevni odbor Rdečega križa Kokrica je tudi letos v skladu s svojim programom 
organiziral dve krvodajalski akciji in skrbel za socialno ogrožene. 

V letu 2010 smo v tednu Rdečega križa orga-
nizirali predstavitev organizacije, in sicer v tr-
govini Mercator na Kokrici. Na naši stojnici so
lahko zainteresirani dobili osnovne informaci-
je o delovanju Rdečega križa, kakor tudi bro-
šure z zdravstvenega področja, ki nam priporo-
čajo, kako bolj zdravo živeti, in brošure, ki
nam dajejo napotke, kako lahko s čim manj
stresa in težav živimo z različnimi boleznimi.
Ves teden je potekala tudi demonstracija oživ-
ljanja. V tem segmentu so se lahko poizkusili
tudi tisti, ki so hoteli to znanje obnoviti in to
storiti pod strokovnim vodstvom naših prosto-
voljcev. Dvakrat je bilo organizirano merjenje
krvnega tlaka in sladkorja.

Na področju krvodajalstva smo organizirali
dve krvodajalski akciji. Spomladanska je pote-
kala v izpostavi Zavoda za transfuzijsko medi-
cino v Izoli, ki smo jo potem nadgradili z ogle-
dom in druženjem v Mladinskem zdravilišču
in okrevališču Rdečega križa na Debelem Rti-
ču. Druga krvodajalska akcija pa je bila izve-
dena v Ljubljani.

Na področju skrbi za socialno ogrožene
spremljamo situacijo na terenu in poskušamo
na različne načine pomagati ogroženim. Tudi
z našo pomočjo smo rešili problem stanoval-
ke iz Bobovka, ki je živela v nemogočih raz-
merah. Pomagali smo pri boljši ureditvi po-
gojev za bivanje našega brezdomca Gorazda.
Nekaj občanom smo pomagali tudi z nakupi
prehrambenih izdelkov. Seveda smo se vklju-
čevali tudi v delovanje Območnega združenja
Rdečega križa Kranj, kjer smo sodelovali pri
organizaciji in izvedbi dobrodelnega koncerta
na Planini in delovali v različnih komisijah.
Konec leta bomo skupaj z Društvom upoko-
jencev Kokrica izvedli obdaritev članov, ki so
starejši od 80 let. 

Na nivoju OZRK Kranj smo letos ustanovi-
li sekcijo mladih. Njeno delovanje smo si za-

mislili tako, da bi sekcija v začetku delo-
vala predvsem na področju medsebojnega
druženja in spoznavanja, v nadaljevanju pa
naj bi se specializirale posamezne skupine, ki
bi delovale na posameznih področjih delova-
nja rdečega križa. Vse mlade, ki bi se želeli
vključiti ali dobiti dodatne informacije o 
delovanje sekcije, prosim, da pokličejo na
mobitel 040/334-351, kjer lahko dobijo 
dodatne informacije.

Za leto 2011 znova planiramo izvedbo dveh
krvodajalskih akcij. Prva bo 22. marca v Zavo-
du za transfuzijsko medicino v Ljubljani, po
krvodajalski akciji bomo za krvodajalce orga-
nizirali tudi brezplačen izlet. Druga krvodajal-
ska akcija, 29. septembra 2011, bo terenska in
bo izvedena v domu Krajevne skupnosti Ko-
krica. Tukaj pričakujemo, da se bodo krajani
KS Kokrica v čim večjem številu tudi odzvali
na akcijo in darovali kri. 

V letu 2011 bomo po naših najboljših močeh
skrbeli za socialno ogrožene in starejše obča-
ne. Vsekakor se bomo potrudili in poizkušali
pridobiti čim več mladih za delovanje v sek-
ciji mladih in pri pomoči za pridobivanje no-
vih krvodajalcev predvsem med mladimi. Več
aktivnosti bomo izvedli tudi na predstavitvi
delovanja Rdečega križa za naše krajane v
obliki prestavitev in različnih predavanj ter na
pridobivanju prostovoljcev, ki bi bili priprav-
ljeni opraviti določene aktivnosti, s katerimi
se ukvarja RK. Pripravili bomo tudi humani-
tarno akcijo za zbiranje pomoči ogroženim
tako v materialnih kot finančnih prispevkih.

Vsem krajankam in krajanom KS Kokrica,
kakor tudi njihovim najbližjim želimo v Kra-
jevnem odboru Rdečega križa Kokrica vesele
božične praznike in srečno novo leto 2011.

Milan Klemenčič, 
predsednik KO RK Kokrica

S krvodajalske akcije v Ljubljani Na Obali je bil čas tudi za uživanje na soncu.

Voščilo ob božičnih in novoletnih praznikih!
Bliža se najlepši čas v letu. Čas, namenjen družini, prijateljstvu,
vsem, ki so nam blizu. Ob izteku starega leta, vam, dragi krajani in
bralci Vaščana, želimo obilo zdravja in vse lepo v letu 2011.

Vokalna skupina Kokrčan

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



Izkoristite novo možnost obveščanja
Prijavite se na obveščanje po e-pošti ali SMS sporočilih.

Pravočasno in učinkovito obveščanje je še posebej pomembno v
primerih, ko je oskrba s pitno vodo motena. Do motene oskrbe s
pitno vodo pride zaradi okvar na javnem vodovodnem omrežju in
v času posegov na omrežju, kot so redno in izredno vzdrževanje,
obnove, prevezave na omrežju. Zavedamo se, da je trenutni sistem
obveščanja pomanjkljiv, saj z objavami na radijskih postajah in
naši spletni strani ne zajamemo vseh uporabnikov, pri katerih je os-
krba s pitno vodo v določenem času motena. Zato smo že nekaj
časa iskali primerno rešitev, ki bo omogočala hitro in učinkovito ob-
veščanje. Rešitev smo našli v sodobnih komunikacijskih
kanalih, v e-pošti in SMS sporočilih. Sistem individualnega
obveščanja je že v zaključni fazi, kar pomeni, da ga moramo le še
dopolniti z bazami uporabnikov, ki želite biti obveščeni po e-pošti
in/ali po SMS sporočilu. Vsa sporočila so brezplačna. 

V začetni fazi boste obveščeni: 
- o moteni oskrbi s pitno vodo v času načrtovanih del na javnem
vodovodnem omrežju (sporočili vam bomo, kakšna dela se izva-
jajo in koliko časa bo delo potekalo oz. bo oskrba s pitno vodo
motena),

- o moteni oskrbi s pitno vodo v času okvar na javnem vodovodnem
omrežju (sporočili vam bomo predvideni čas odprave napake),

- o morebitni sanitarni neustreznosti vode (sporočili vam bomo razlog
za neustreznost pitne vode, čas, v katerem se morajo izvajati potrebni
ukrepi, kot je na primer prekuhavanje vode, in vam po odpravi 
napake poslali novo sporočilo o preklicu neustreznosti pitne vode).

V prijavi nam sporočite vaše osnovne podatke (ime in priimek ter
naslov) ter na kakšen način želite biti obveščeni: po e-pošti
(navedite naslov vaše e-pošte) in/ali SMS sporočilu (navedite vašo
mobilno številko). 
Če mesečno prejemate račun za komunalne storitve neposredno z
naše strani, prosimo, pripišite številko kupca, ki je navede-
na v zgornjem desnem robu računa za komunalne storitve. 
Če račune za komunalne storitve prejemate preko upravnika, pa
prosimo, pripišite upravnika objekta, v katerem živite. 
S pridobljenimi podatki bomo ravnali v skladu z Zakonom o
varstvu osebnih podatkov. Kadarkoli imate seveda možnost, da se
odjavite iz sistema individualnega obveščanja. Odjavo nam
sporočite po e-pošti na naslov info@komunala-kranj.si ali pisno na
naslov Komunala Kranj, d. o. o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000
Kranj.
Pričakujemo, da bomo sistem individualnega obveščanja začeli
uporabljati v prvih mesecih prihodnjega leta. Glede na to, da gre
za vzpostavitev novega sistema, se vam za morebitne napake
iskreno opravičujemo in vas prosimo za razumevanje. Vaši predlo-
gi in pripombe so dobrodošli na info@komunala-kranj.si.

Vabimo vas, da na naši spletni strani www.komunala-kranj.si izpolnite
obrazec ”Prijava na obvestila”. Vašo prijavo nam lahko sporočite
tudi po e-pošti na naslov info@komunala-kranj.si ali pisno na naslov
Komunala Kranj, d. o. o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj. 

KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ

Letos smo nadgradili sistem ločenega zbiranja odpadkov in uvedli
ločeno zbiranje odpadne embalaže in bioloških odpadkov po
tako imenovanem sistemu od vrat do vrat. Mešane komunalne
odpadke in odpadno embalažo odvažamo vsak drugi teden,
medtem ko biološke odpadke odvažamo tedensko. V zimskem
času se količine bioloških odpadkov zmanjšajo, kar že opažamo
pri praznjenju vaših zabojnikov. Zato smo se odločili, da v zimskem
času zmanjšamo pogostost odvoza bioloških odpadkov.

Posledično se bodo zmanjšali tudi zneski na računih pri
gospodinjstvih, ki biološke odpadke zbirate z zabojniki za
biološke odpadke. Stroški zbiranja, prevoza in odstranje-
vanja bioloških odpadkov se bodo v času od 1. januarja do
31. marca 2011 razpolovili.

Na osnovi analize 14-dnevnega odvoza bioloških odpadkov v
zimskem času bo odvoz v prihodnje celo leto lahko potekal tedensko
oziroma se bo obdobje odvoza na 14 dni lahko tudi podaljšalo.
Ker želimo redni odvoz odpadkov čim bolj prilagoditi vašim potrebam
in številu vozil za odvoz odpadkov, s katerimi razpolagamo, prilagamo
urnik odvoza odpadkov samo za prvo polovico leta. Tako dopuščamo
možnost za morebitne spremembe v drugi polovici leta 2011.

V zimskem času spremenjen urnik 
odvoza bioloških odpadkov

V času od 1. januarja do 31. marca 2011 bo odvoz 
bioloških odpadkov potekal na 14 dni, vsak drugi četrtek.



Čisto je lepo.

Biološki odpadki predstavljajo velik del nastalih gospodinjskih
odpadkov. Z ločenim zbiranjem bioloških odpadkov preprečimo,
da ne končajo na odlagališčih, kjer so vir nastajanja toplogrednih
plinov. Biološke odpadke moramo vrniti v nadaljnjo uporabo. 
To lahko storimo na dva načina, in sicer, da svoje biološke 
odpadke sami kompostiramo ali jih odlagamo v rjavi zabojnik za
biološke odpadke. V zabojniku odložene odpadke Komunala
Kranj odpelje predelovalcem.

Ti odpadki so bili odloženi v zabojnikih za biološke odpadke. 
Žal velik del predstavljajo plastične vrečke. 
Zaradi nepravilnega odlaganja bioloških odpadkov v plastičnih
vrečkah je bil onemogočen proces predelave odpadkov. 
Predelovalec bioloških odpadkov ni mogel predelati, zato so ti 
končali na odlagališču.

Biološki odpadki ne sodijo 
v plastične vrečke

odvoz mešanih komunalnih odpadkov

odvoz odpadne embalaže

odvoz bioloških odpadkov

Na dan odvoza pravočasno pripravite samo tiste odpadke, 
ki jih po urniku odvažamo. Z odvozom odpadkov začnemo 
ob 6. uri zjutraj.

Pri odlaganju bioloških odpadkov je zelo pomembno, 
da jih ne odlagamo v navadnih plastičnih vrečkah. 
Uporabiti moramo biorazgradljive papirnate vrečke ali
vrečke iz posebne folije. V prvih mesecih prihajajočega
leta vam bomo ponudili možnost nakupa cenovno 
ugodnejših biorazgradljivih vrečk. O načinu prodaje 
vas bomo pravočasno seznanili.
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Jesenske počitnice v znamenju 
prostovoljstva

Dvainsedemdeset ur je mednarodni projekt, ki je letos prvič potekal tudi v Sloveniji. Ta združuje več kot 
50 tisoč prostovoljcev po svetu, ki želijo storiti nekaj dobrega za svoj kraj, za svoje sokrajane. 

Letos je potekal v šestih državah (v Švici,
Avstriji, Slovaški, Madžarski in BiH) in od 25.
do 28. oktobra tudi v več kot desetih mestih 
po Sloveniji, kar je bilo ravno v času jesenskih
počitnic. Zavezuje mlade prostovoljce od 14.
do 30. leta, da v treh dneh (dvainsedemdesetih
urah) uresničijo nalogo, ki jim je zastavljena.
Namen akcije je tako vnesti med ljudi nekaj
več socialne solidarnosti, tako za potrebe kraja
kot tudi za širše družbene interese. Idejo za ko-
ristno preživete jesenske počitnice so prinesli

mladi iz Salezijanskega mladinskega centra
Maribor, kjer je ideja iz tujine povezala prvo
skupino prostovoljcev. Napetost zaradi časo-
vne omejenosti, 3 dni - samo 72 ur, stopnjuje
tudi to, da vsaka skupina prostovoljcev do 
zadnjega trenutka ne ve, kaj bodo delali. Vse
skupine izvejo svojo nalogo šele na dan začet-
ka projekta, tako da mora skupina reagirati 
hitro in zapraviti čim manj časa za administra-
cijo in hitro zavihati rokave. Skupine lahko 
izvajajo projekt na različnih ravneh, izvajajo

družabne, socialne, ekološke, interkulturne ali
razvojne projekte.

Ideja je pritegnila tudi domačine. Kokrški
animatorji smo se povezali z animatorji iz žup-
nije Kranj - Šmartin in oblikovali zasedbo 14
pogumnežev, ki smo se kot ”Kranjci” zapisali
med edino skupino na Gorenjskem. Na prvi
dan projekta smo točno ob 14. uri izvedeli, da
bomo tri dni po svojih močeh pomagali v
Domu starejših občanov Preddvor. Takoj smo
stopili skupaj in ob pomoči delovne terapevtke
Irme Čebašek pripravili zajeten program, pri
čemer smo morali na dan privleči vso svojo iz-
najdljivost. V naslednjih dneh smo tako med
drugim z balkonov odnesli vse rože, pomili
okna, prebrisali kuhinjo, preselili celotno skla-
dišče, ob vsem tem pa za vaščane pripravili
tudi družabni program, jih zabavali ob panto-
mimi, ob slikovnem gradivu predstavili prosto-
voljstvo po svetu, se šli igro spomin, izvedli
ustvarjalne delavnice ali pa s pogovorom in
pesmijo obogatili njihov vsakdan.

Projekt se je zaključil čez tri dni, spet točno
ob 14. uri. Slovo smo jemali z okrepljenim
egom, saj smo svoj oddih med šolskimi obvez-
nostmi porabili za sočloveka, ob tem pa si 
nabrali še mnogo izkustev in pomembnih 
spoznanj. Te počitnice si bomo zagotovo za-
pomnili! 

Prihodnjič bo akcija potekala leta 2012, ko bo
spet priložnost, da se prostovoljci organizirano
lotimo dela, do takrat pa naj nas vodi naš 
lastni čut za pomoč sočloveku. Tadeja Tomšič

Strokovna ekskurzija v Goričko
Devetnajst najbolj zagnanih članov Društva za ohranitev Udinboršta je 16. oktobra za cel dan

obiskalo Prekmurje. Najeli smo avtobus in skupaj preživeli prijeten dan.

Glavni del obiska je bil namenjen krajinskemu parku Goričko. Če
ima krajinski park Radensko polje zaposleno eno osebo za polovičen
delovni čas, ima krajinski park Goričko zaposlenih kar sedemnajst.
Gre za pravo institucijo, ki se v celoti financira iz državnih virov.
Trudijo se oživljati vse, kar je povezano s Prekmurjem, in se pri tem
povezovati s krajinskima parkoma v sosednji Avstriji in na Madžar-
skem. Njihova predstavnica nam je predstavila organizacijo in način
delovanja krajinskega parka, za kar se ji iskreno zahvaljujemo. Tudi
sami smo ji postavili kar nekaj vprašanj. Kar smo izvedeli, je bilo 
nedvomno poučno za nas, ki živimo ob krajinskem parku Udinboršt.
Ta je glede samozavedanja šele v povojih in do razmišljanja o tem, 
kaj bi organizirano počeli, kdo bi to (pol)profesionalno pokrival in kdo
financiral, še nismo prišli. Smo pa uspeli prijetno združiti s koristnim
in preostanek dneva preživeli v prijetnem druženju.

Posebej nas veseli, da je naša prizadevanja v preteklih treh letih
opazila tudi država in nam končno podelila status društva, ki deluje v
javnem interesu. Takšen status nam omogoča, da imamo avtomatično
status stranke v postopku, če bi se še kdaj zgodilo, da bi kdo hotel na
smetišču Tenetiše, na območju pozidave Mlaka Zahod ali kje drugje v

naši bližini kaj početi, ne da bi nas formalno povabil v postopek in
nam dal možnost, da vplivamo na sprejem odločitev. Vse to ne bi bilo
mogoče, če ne bi nekaj manj kot tristo članov ob različnih prilož-
nostih dokazalo, da skupaj zmoremo res veliko. Ob tej priložnosti se
zahvaljujem vsem članom in čestitam ob izvolitvi novemu upravnemu
odboru društva.

Na zadnjih volitvah so nekateri županski kandidati obljubljali, da
bodo po morebitni izvolitvi prebrali mediacijsko poravnalno pogodbo
glede smetišča Tenetiše in proučevali, ali je možno odpreti, kar je za
večno zaprto. Izvoljen je bil tisti, ki je pogodbo, ki je sicer vsakomur
dostopna na www.udinborst.si, že prebral in ugotovil, da je zgodba
končana. Tudi tistih, ki govorijo, da bi lahko Kranjčani edini v Sloveni-
ji še naprej stresali smeti kar tako mimo predpisov in na ta način 
privarčevali kak evro, je vsak dan manj. Ko bo spoštovana še ljudska
volja glede krajevne skupnosti Mlaka in bodo na Mlaki Zahod stale
hiše za domačine namesto blokov za nekoga drugega, pa se bomo v
društvu lahko ukvarjali le še s krajinskim parkom Udinboršt, ki je naš
neprecenljiv zaklad.

Miran Hude, Društvo za ohranitev Udinboršta
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Na Dolenjsko
Krajevna organizacije borcev za vrednote NOB Kokrica vsako leto poleg številnih aktivnosti, 

ki so podobne dejavnostim drugih tovrstnih organizacij, pripravi še dva izleta. 

Tako smo drugo soboto v oktobru obiskali
Dolenjsko, pri načrtovanju tega izleta pa smo v
kar največji meri upoštevali zgodovinsko dej-
stvo, da je bila v narodnoosvobodilno gibanje
močno vpeta kultura, ki se je med drugim
odražala tudi v tem, da so bile glavne partizan-
ske enote poimenovane po slovenskih literatih:
po Prešernu, Cankarju, Kosovelu, Gregorčiču
in Levstiku. Nenazadnje je bil tako imenovan
”kulturni molk”, ki je bil zapovedan v Ljub-
ljanski pokrajini januarja 1942 in je prepove-
doval vsakršno sodelovanje na področju kultu-
re z okupatorjem, pomembna oblika odpora in
mobilizacijsko sredstvo za krepitev tega.

Tako smo se torej v sobotnem jutru z avtobu-
som odpeljali s Kokrice mimo Ljubljane in se
najprej ustavili na Muljavi, kjer smo si ogleda-
li dom Josipa Jurčiča, našega realističnega pi-
satelja. Ogledali smo si tudi film, ki je podro-
bneje predstavil življenje in delo tega našega
literata. Po partizanski magistrali in v sprem-
stvu lepe Krke smo se odpeljali do Žužember-
ka, kjer nas je na osrednjem trgu pričakal tov.
Šenica iz tamkajšnjega Združenja borcev za
vrednote NOB in nas pospremil na Cvibelj,
vzpetino nad tem središčem Suhe krajine, ki je
med vojno toliko pretrpela. Tam je grobišče

preko dva tisoč borcev in bork, ki so padli v
boju za našo svobodo. Predsednica tamkajš-
njega Združenja nam je predstavila dogajanje
med vojno vihro, nato pa smo položili venec,
prižgali sveče in se poklonili spominu padlih. 

Na obrobju Kočevskega Roga, v Bazi 20, nas
je pričakal g. Saje iz Dolenjskega muzeja v
Novem mestu in nam na izredno zanimiv način
razkazal bazo, ki je bila sredi vojne glavno vo-
jaško, politično, logistično in kulturno oporiš-
če osvobodilnega gibanja. Baza ni bila nikoli
odkrita kljub številnim hajkam in ofenzivam,
predvsem zahvaljujoč izredno strogi konspira-
ciji in drugim varnostnim ukrepom. Za nas,
udeležence izleta, je bil med drugim fascinan-
ten podatek, da so partizanski kulturniki med
boji organizirali celo baletne predstave, kon-
certe, da je deloval izobraževalni sistem s par-
tizanskimi šolami, celo srednjimi, itd. To ni
imelo nobeno odporniško gibanje v zgodovini
in nas Slovence uvršča v sam svetovni vrh.

Po severnem obrobju Roga smo se nato od-
peljali proti Velikim Laščam in se v vasi blizu
tega kraja okrepčali v prijetni domači gostilni.
Po krajšem postanku smo se odpeljali v Rašči-
co in si ogledali rojstni dom Primoža Trubarja,
velikega Slovenca, ki je naš jezik prvi zapisal

v knjigah in torej velja za utemeljitelja sloven-
skega knjižnega jezika. Manj znano je dejstvo,
da je Trubar poleg Abecednika in Katekizma
napisal še 22 knjižnih del in se tako vpisal med
največje Slovence. Nazadnje smo se ustavili še
na Turjaku ter pri spomeniku prižgali svečo
partizanom in partizankam, ki so jih domači
izdajalci na grozovit način pobili 6. maja 1945.

Po vrnitvi domov smo strnili vtise in ugoto-
vili, da je za nami lep in zanimiv izlet ter 
da nam je v celoti uspelo udejanjiti zamisel o
obisku krajev, znanih iz narodnoosvobodilne-
ga boja, in krajev, pomembnih za kulturo naše-
ga naroda. Brane Virant

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

KOVINARSTVO 
Tomislav Svetelj, d. o. o.,
041/531 427

● kovinske 
konstrukcije

● strojna obdelava
● varjenje 

aluminija
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Podjetje z dolgoletnimi izkušnjami pri izdelavi streh. Naše vodilo je:
»Vse za kvalitetno streho za vaše in naše zadovoljstvo!«

Izvajamo vsa tesarska, krovska in kleparska dela: 
● izdelava in postavitev ostrešij 
● izolacije za vašo streho 
● pokrivanje z različnimi vrstami kritin (betonski, glineni strešniki, -

pločevinaste kritine, tegola, vlaknocementne plošče-salonitne) 
● odstranjevanje azbestnih kritin 
● kleparske storitve (žlebovi, odtoki, dimniške obrobe,..) 
● vgradnja strešnih oken 
● izdelava nadstreškov, brunaric 
● montaža balkonskih in vrtnih ograj

Dela izvedemo po
dogovoru, z vašim 
ali našim materialom.
Poskrbimo tudi za
odvoz odpadnega
materiala.

VSE INFORMACIJE NA TELEFONSKI ŠTEVILKI: 040 431 200

Novi izvajalec zimske službe
Krajevna skupnost Kokrica vaščane ob-

vešča, da v letošnji zimi zimsko službo iz-
vaja Milan Dolinšek, s. p., zato je bilo ob
večjih sneženjih v tej zimi morda potrebno
nekoliko več časa, da so bile počiščene vse
ulice. Izvajalec si bo prizadeval za čim
hitrejše in kakovostno izvajanje pluženja in
posipanja. KS Kokrica
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Juha za lepe ocene
Najprej pripravimo lonec in kuhalnico.

Nato v lonec damo vodo in dolivamo olje.
Dodamo zvezke, flomastre in barvice. V
juho damo še veliko soli, popra in peterši-
lja. Začinimo jo še s ščepcem ustvarjalno-
sti, natančnosti in potrpežljivosti. Vse sku-
paj dobro premešamo in skuhamo. Ko je
nared, jo postrežemo in zaužijemo v čim
večjih količinah. 

Tevž Sitar, 4. č

Enolončnica za petice
Najprej pripravimo kuhalnico, vsaj en

meter visok kotel in veliko bučo. Bučo iz-
režemo, da bo videti čim bolj grozna, in
prižgemo svečko v njej. Nato v kotel zlije-
mo pol litra prekuhanega kisa in s kuhalni-
co trikrat premešamo. Vzamemo sivko, jo
sesekljamo in polijemo z vročo limonado
ter vročim pudingom. Nato to zmes vrže-
mo v kotel in mešamo pet do deset minut.
Medtem, ko se to kuha, operemo solato in
jo peremo, dokler ne postane grenka. Sola-
to damo v kotel in pustimo, da se z drugi-
mi sestavinami kuha dalje. Pripravimo
bombone, jih solimo in dodamo v kotel.
Zmesi nato dodamo še učbenike za nara-
voslovje in družbo, ki smo jih predhodno
razrezali na trikotnike in jih posuli z zmle-
tim poprom. Zmesi primešamo tri velike
vreče sladkorja v prahu, eno ‘uhu’ lepilo
ter devet razrezanih barvic. 

Zdaj na hitro izrežemo bučo tako, da bo
videti kot posoda. Vanjo vlijemo enolonč-
nico iz kotla. Zraven pa na ves glas zavpi-
jemo: Hura za petice!

Lenča Malovrh, 4. č

Neko čudno bitje 
me je obiskalo

V sanjah sem se znašel na planetu Jupi-
ter. Iz ene od mnogih lukenj je pokukal
majhen, zelen Marsovček. Skočil je iz nje
in priskakljal do mene. Nisem znal njiho-
vega jezika, zato sem rekel: ”Dober dan!”
On pa je spregovoril v marsovskem jeziku
in me udaril. Udaril sem ga nazaj in ga po-
rinil s planeta. Za njim ni bilo več ne duha
ne sluha. Ustrašil sem se, da sem ga ubil. 

Postal sem žalosten in še v istem hipu
sem se zbudil. Bil sem ves poten. 

Tim Rizvanovič, 4. c

Moja torba
Moja šolska torba je velika. Pri strani sta

dva roza žepka, spredaj ima odsevnik. Tor-
ba je oranžne, modre in roza barve. Na mo-
dri podlagi so roza vrtnice. Tam, kjer se
torba odpre, je velika zaponka.

Nad zaponko je naslikan konj in na njem
princeska. Zadaj zgoraj je ročaj, da lahko
torbo nesem v eni roki. Zadaj na levi in
desni strani pa sta dve naramnici, s kateri-
ma si oprtam torbo. Torba je iz nepremoč-
ljivega blaga. 

Katarina Zupančič, 3. č

Prvi šolski dan so jim z igrico o Piki Noga-
vički popestrili lanski petošolci, ki so se junija
z isto igrico tudi poslovili od podružnice. Med
počitnicami smo za nove učence pripravili dve
enako veliki učilnici v pritličju, preselili knjiž-
nico, na novo prelakirali tla in začrtali črte v
telovadnici ter obnovili označbe na zunanjem
igrišču. V vrtcu smo dobili nova igrala, stara
pa preselili na šolsko igrišče. Spomladi bomo
kupili še eno mizo s klopmi, tako bomo neka-
tere ure pouka lahko izvedli tudi zunaj, saj bo
dovolj prostora za cel oddelek. Izdelan je že
načrt za ureditev prezračevanja v nadstropju,
saj nam je v zgornjih učilnicah ob koncu šol-
skega leta pošteno vroče.

Že septembra so četrtošolci prvič odšli na ta-
bor v Bašanijo, tretješolci se januarja odprav-
ljajo na Ptuj, petošolci pa marca v Planico.
Spomladi bodo na tridnevni tabor odšli še
učenci prvega in drugega razreda. Izvedli smo
zbiralno akcijo papirja, drugo načrtujemo apri-
la. Polovico zbranega denarja vsake akcije pri-
spevamo v Šolski sklad, aprila bomo v skladu
sredstva zbirali tudi z dobrodelnim koncertom,
ki ga bomo pripravili skupaj z matično šolo.
Prav s sredstvi Šolskega sklada lahko vsem
učencem, ki si želijo, omogočimo udeležbo na
taborih. Učenci v šoli še vedno Berejo z mač-
kom Murijem, sadijo tulipane, nastopajo z no-
voletno igrico, sodelujejo na različnih razpisih
za literarna in likovna dela, pravkar so se po-
merili na Cankarjevem tekmovanju iz sloven-
ščine. V vrtcu pa v okviru projekta Z lutko v
roki izdelujejo lutke, na obisk so povabili babi-
ce in dedke, obiskali sta jih botri Jesen in
Zima. Skupaj smo pripravili že tretji dobrodel-
ni bazar, kjer smo zbirali šolske potrebščine in
igrače za RK. Učenci so se predstavili s pesmi-
jo, plesom, skeči, zaigrali na harfo, harmoniko,

violino ... Prodali smo vse pripravljene voščil-
nice in izdelke. Še enkrat bi se zahvalila vsem,
ki ste se bazarja udeležili. Da je šola pokala po
šivih, pa tako že vsi vemo.

Res je - šola bo kmalu stara štirideset let, vr-
tec je premajhen, potrebujemo novo telovadni-
co ..., pa se imamo kljub temu lepo. In ko si ob
koncu iztekajočega leta zaželimo srečo v no-
vem letu, ne morem mimo misli Toneta Pav-
čka, ki pravi: ”Sreča je srečati prave ljudi, ki v
tebi pustijo dobre sledi.” Srečno torej in da bi
se v novem letu še velikokrat srečali. 

Dijana Korošec

Zima je prišla ...
Ja, pa kako hitro. Komaj smo septembra prestopili šolski prag, 

že je tu december. V tem šolskem letu je šolo na Kokrici pričelo
obiskovati 33 prvošolcev. 

Alja Hudoklin, 1. c

Ana Krek, 3. c
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List pleše
Živela sta dva lista, vsak na svojem kon-

cu. Oba sta bila osamljena. Nekega dne je
zapihal močan veter in ju odnesel daleč
proč od njunih domov. Oba lista sta prista-
la na istem mestu. Tako sta se spoznala.
List Luka je povabil listko Hano na ples.
Opazil je, da je Hana drugačne barve kot
on. Ona je bila rdeče barve, on je bil rume-
no rjav. 

Sam pri sebi se je spraševal, kako to, da
je sedaj takšne barve, ko pa je bil včasih
zelen. 

Hana mu je povedala, da je bila tudi ona
včasih zelena. Rekla mu je, da vsi listi je-
seni, preden odpadejo z dreves, spremenijo
barvo. 

Luka ji je povedal, da je zelo lepa. Hano
pa je zanimalo, če bodo vsi listi prišli v je-
senskih barvah.

”Seveda, to bo pravi jesenski ples!” ji je
zagotovil Luka. 

”Potem pa komaj čakam,” je odgovorila
listka. 

Hitro sta odletela proti plesišču.
Katarina Perčič, 4. c

Opis mamice
Moja mamica ima modre oči. Ime ji je

Melita. Ima črne lase. Rada pije vodo in je
sadje. Rada nosi tuniko. Stara je 41 let.
Rada hodi na aerobiko. Tehta 67 kilogra-
mov, visoka pa je 168 centimetrov. 

Katarina Zupančič, 3. č

Moja soba
Soba ima štiri okna in dve omari. V eni

omari so igrače, v drugi pa knjige. 
To sobo si deliva z Rokom, mojim bra-

tom. Moja je desna stran sobe, Rokova pa
leva stran. Na sredini sobe je roža. Na moji
strani je pisalna miza, na Rokovi strani pa
je tabla za učenje črk. 

Maja Bertoncelj, 3. č

Rada bi ...
Rada bi letela s krili in gledala ptičke.
Rada bi imela letečega konja.
Rada bi bila nevidna, da me nihče ne bi

videl.
Rada bi imela čarobno palico, da bi zača-

rala cel svet.
Maja Bertoncelj, 3. č

Čudežna dežela
Nekoč sem se jaz, Tamara, odpravila v

čudežno deželo. Tam sem srečala govoreče
drevo, ki ni bilo nasmejano. Drevo je bilo
žalostno. Vprašala sem ga, kaj je z njim
narobe. Drevo je odgovorilo, da je bolno.
Zato sem drevesu dala šal, kapo in rokavi-
ce. Naslednji dan je bilo drevo zdravo. V
zahvalo mi je reklo, da mi izpolni eno željo.
Pomislila sem, kaj si najbolj želim. Želela
sem si, da bi imela več sreče. Drevo mi je to
željo izpolnilo. Tamara Svoljšak, 3. c

V puščavi z železnimi škornji
Sedim v svoji sobi in poslušam glasbo. Nena-

doma oživi budilka. Reče mi, da bo moje okno
razbil velik paket. Zdi se mi, da se je čas zausta-
vil. ”Super!” pomislim. Tedaj v mojo sobo pri-
leti zelen paket z naslovom Visoka napetost.
Stopim do tega paketa, se ga previdno dotak-
nem in ... BUM! Že sem sredi puščave. S pa-
ketom! Pomislim, da je mogoče z Marsa in da
so ga poslali Marsovci. Odprem ga. V njem vi-
dim velike železne škornje. Številka 48 so.
Obujem si jih. Medtem na dnu paketa zagle-
dam ovojnico. Sežem ponjo ter jo odprem. V
njen je pismo, v katerem piše, da ne smem pri-
tisniti nobenega od gumbov v škornjih, sicer
me bo odneslo na Mars. Tega si vsekakor ne
želim!

Tako hodim po puščavi, sonce pripeka, škor-
nji me žulijo. Najrajši bi sedla v pesek in čaka-
la, da me rešijo. Toda še naprej hodim in ho-
dim. Ko mi je vsega dovolj, sklenem, da pritis-
nem na gumb. 

Mislim si: ”Tudi, če odletim na Mars. Tako
ali tako me bo pobralo od vročine, lahko pa me
pobere tudi zaradi tega, ker sem že dehidrira-
na.”

Pritisnem na prvi gumb. Čakam, čakam in
bum! Pred mano se pojavi cela zaloga hrane in
pijače. Vse skupaj pospravim in pritisnem na
drugi gumb. Čakam in bum! Pred mano se po-
javi postelja. Privoščim si sedemurni spanec.
Ko se zbudim, je noč. Mrzlo je kot na sever-
nem polu. Pritisnem tretji gumb. Prvič, drugič,
tretjič ... Ko ga pritisnem petdesetkrat, naredi
bum in pristanem v svoji sobi.

Čas spet teče kot prej. Vidim pismo, v kate-
rem piše: Hvala in nasvidenje! Pozdrav od
Marsovcev z Marsa. Teja Popovič, 5. č

Moje sanje so se skoraj 
uresničile

Neke noči sem sanjala, da sem dobila kužka,
zlatega prinašalca.

V sanjah je nekega jutra nenadoma pozvoni-
lo pri vratih. Odšla sem odpret. Pri vratih je
stal majhen psiček s pentljico okoli vratu. Bila
sem zelo vesela in sem poklicala starša. Mami
in ati sta bila zelo presenečena, a sta takoj pri-
stala na to, da ga bomo obdržali. Takoj sva s
kužkom odšla ven, potem sta se nama pridru-

žila še starša. Našemu hišnemu ljubljenčku
smo izbrali ime. Odločili smo se, da mu bo
ime Lord. 

Lord je rasel in rasel. Ko je bil že velik, smo
opazili, da je zelo rad uhajal od doma. To se je
ponavljalo. Potem sem se odločila, da mu bom
nekega dne sledila. In res. Sprehajala sem se
za njim, tako da me ni videl. Prispela sva do
neke hiše in vstopila. Odšla sem za njim skozi
predor in manjši labirint, dokler nisem zagle-
dala mladičkov, ki so ležali poleg mame psice
in našega Lorda. Bila sem zelo presenečena.
Kužke sem dala kar v škatlo in se z Lordom
odpravila domov. Staršema sem opisala, kaj se
je zgodilo. Nista bila zadovoljna, a potem smo
se pogovorili in kužke obdržali. Bilo jih je sto,
zato jih je bila polna cela hiša. Kužki so skaka-
li vsepovsod in napravili kar veliko škode. 

Potem sem se zbudila in se ozrla po dnevni
sobi. Niti enega kužka ni bilo. A prav tisti dan
smo v resnici dobili kužka, zlatega prinašalca.
Vendar mu ni bilo ime Lord, ampak je bil
SMART! Tjaša Šmid, 5. č

Torba me je nesla 
v narobe šolo

Nekoč me je torba nesla v narobe šolo. Prišla
sva tja in tam je bilo še več torb, ki so nesle šo-
larje. Med temi so bili tudi moji prijatelji. 

Ta šola je bila sredi nenavadnega gozda.
Tam je bilo majhno jezero in vse polno čol-
nov. Vsaka torba je svojega šolarja vrgla kar v
čoln, same pa so počakale na obali, saj jih je
bilo strah, da bi se zmočile. Začel se je pouk
na jezeru. Učili smo se čisto drugačne stvari,
kot se jih učimo v naši običajni šoli. Racmani
so nas učili o tem, kako se pravilno vesla. Kra-
pi so nas učili potapljanja, ko smo se prevrni-
li s čolna. Žabe so sedele na lokvanjih ob robu
jezera in nas ocenjevale. Pouk se je prehitro
končal in vrnili smo se na obalo. Torbe so nam
pripravile presenečenje. V njih je bila malica.
Vsak je dobil tisto, kar si je najbolj zaželel.
Jaz sem dobil hamburgerjev sladoled. 

Ko sem užival v lizanju najboljšega sladole-
da, me je nekaj zgrabilo za ramo. Ustrašil sem
se, saj sem mislil, da me je zgrabil učitelj Rac-
man. Bila je samo moja mami, ki me je zbudi-
la in prekinila moje super sanje. 

Gal Gros, 5. c 

Maja Miklavc, 2. c
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Beli dan Kokrice
Prireditev, namenjena krajanom, ljubiteljem

alpskega smučanja, smučarskega teka in de-
skanja na snegu. 
KDAJ: najverjetneje konec januarja oz. v me-
secu februarju 2011, odvisno od snežnih raz-
mer.
KJE: smučišče pod Viševnikom in tekaški
vadbeni center na Rudnem polju ali pa smučiš-
če Senožeti - Srednja vas pri Bohinju.   
OGLAŠEVANJE: o datumu prireditve boste
pravočasno obveščeni. Oglaševali bomo preko
oglasnih desk v supermarketu Mercator na Ko-
krici in v kulturnem domu, preko obvestil na
turističnih kozolčkih v posameznih zaselkih
Kokrice in preko individualnih vabil po hišah.

Način prijavljanja podobno kot pretekla leta v
večernem času v pisarni KS zadnji teden pred
izvedbo prireditve.
DISCIPLINE: veleslalom, smučarski teki in
deskanje na snegu. 

Po končanem športnem delu prireditve bo v
popoldanskem času sledilo družabno srečanje
udeležencev v Kulturnem domu na Kokrici. 

Špageti maraton Kokrica,
30. januarja 2011

Smučarski tek bo potekal na progah dolžine
3,5 km za dečke, deklice in rekreativce, trim-
ski tek na 11 km in maraton na 21 km. 

Iz parkirišč rolkarska proga Kokrica in Su-
permarketa na Kokrici bo na start zagotovljen
brezplačen prevoz. 
PRIJAVE: na dan tekmovanja v gostišču
”DEŽMAN” ob krožišču na Kokrici od 8. ure
do 9.30.
ŠTARTNINA: 3,5 km - 5,00 EUR; 11,0 km -
10,00 EUR; 21,0 km - 15,00 EUR

V prijavnino je vključena štartna številka,
špageti in čaj na okrepčevalnicah in cilju.
TEHNIKA TEKA: prosta(drsalna) in klasič-
na tehnika. Tekmovalec izbira sam.
KATEGORIJE: 3,5 km: otroški tek višja

stopnja OŠ (letnik: 96, 97, 98, 99), nižja stop-

nja OŠ (letnik: 2000 in mlajši); 11 km: trimski
tek: ženske in moški vse starosti ter otroci do
15 let (letnik 1996 in mlajši); 21 km: maraton
(11+10 km) moški in ženske do 29 let (letnik
1982 in mlajši), moški in ženske do 49 let (let-
nik 1962 do 1971), moški in ženske nad 50 let
(letnik 1961 in starejši)

Tekmujejo na lastno odgovornost. Prvi trije v
kategorijah prejmejo medalje, absolutno najhi-
trejši moški in ženska pa pokal in nagrado. 

18. pohod prijateljstva in spomina
Udinboršt, 27. aprila 2011

Prireditev budi spomin na boj proti okupator-
ju v drugi svetovni vojni. 

PRIJAVE: na dan pohoda pred supermarke-
tom Mercator na Kokrici od 8. do 10. ure.
ŠTARTNINA: ni

TRASA: poteka po označenih gozdnih in
makadamskih poteh spominskega parka Udin-
boršt. Dolžina 7 km (modra označitev) in 13
km (rdeča označitev).

Čas pohoda je neomejen. Predvideva se, da
se bodo udeleženci vrnili na izhodiščno točko
(supermarket Mercator) do 12. ure, kjer bodo
prejeli toplo okrepčilo. 

Tekmujejo na lastno odgovornost. Prvi trije v
kategorijah prejmejo medalje, absolutno najhi-
trejši moški in ženska pa pokal in nagrado. 

35. pohod na Poljano, 
5. junija 2011

Udeleženci bomo začeli s hojo v slikoviti va-
sici TRSTENIK (512 m), ki leži ob vznožju
Storžiča, oddaljena slabih 10 km od Kranja v
smeri ceste proti Golniku. Prvi del poti vodi ob
senčni gozdni poti mimo vasi Povlje do seno-
žeti. Drugi del poti vodi po senčnem gozdu vse
do cilja. Ob pohodni stezi smo pripravili tudi
dve okrepčevalnici, ki bosta utrujenim udele-
žencem naše akcije nudili skromno okrepčilo.
Cilj pohoda je pastirska planina VELIKA

POLJANA (1407 m), ki širi svoje pašnike v se-
dlu med Tolstim vrhom in Storžičem.

Planinske hoje je približno za dve uri. Poljana
je v lepem vremenu tudi izhodiščna točka za
eno od številnih tur, kot so: preko Tolstega vrha
na Kriško goro, preko vrha Storžiča ali preko
planine Javornik na Kališče in podobno.

Začetek pohoda ob 6. uri. Na startnem mestu
se bo možno žigosati do 10. ure. Zamudnikom
pa bomo omogočili žigosanje tudi na cilju po-
hoda.

4. pohod po mamutovi deželi, 
10. septembra 2011

Pohod, namenjen vsem krajanom, ljubiteljem
narave in pohodništva. 
START: na dan pohoda pred supermarketom
Mercator na Kokrici ob 9. uri.
ŠTARTNINA: 5 EUR. Vsak pohodnik ob
plačilu startnine prejme dnevnik poti in na ci-
lju tudi malico.
TRASA: Pot nas bo vodila skozi Kokrico ob
avtocesti skozi zaselek Ilovka, kjer je prva kon-
trolna točka. Pot bomo nadaljevali skozi zase-
lek Bobovek mimo Bobovških jezerc, kjer so
pri izkopu gline leta 1953 našli mamutovo
okostje (druga kontrolna točka). Sledi krajši
odlomek iz predstave ”Življenje v času mamu-
ta”. Pot se nadaljuje mimo zaselka Srakovlje v
zaselek Tatinec, kjer je pri domačiji Andrejec
tretja kontrolna točka. Pot se bo nadaljevala
proti zaselku Mlaka skozi naselje Grič, kjer
bomo vstopili v krajinski park Udin boršt. Pri
mlinčkih bo zadnja kontrolna točka. Po lepi
gozdni poti v Udin borštu nas bo pot vodila do
regionalne ceste proti krožišču Kokrica in vse
do cilja pred supermarketom Mercator. Trasa je
dolga 14 km.

Za manj pripravljene pohodnike pa smo pri-
pravili tudi 6 km traso, ki nas bo vodila od su-
permarketa Mercator proti najkrajši poti do Bo-
bovških jezerc mimo gasilskega in kulturnega
doma. Od tu pa proti zaselku Mlak, kjer se pri-
ključi daljši trasi vse do cilja pred supermarke-
tom Mercator. Športno društvo Kokrica

Športno-rekreativne prireditve v 2011
V letu 2011 vas vabimo na naslednje prireditve.

Vitaminski sirup
Potrebujemo: 2 eko limoni, 2 eko pomaranči, 1 eko grenivko, 4 l

vode, 3 kg sladkorja, 16 dag citronske kisline, 1 konzervans.

Eko limoni, pomaranči in grenivko dobro operemo in jih v mešal-
niku grobo zmeljemo. Lahko pa jih tudi na drobno zrežemo z nožem.
Sadežev ne lupimo, saj nam lupina da aromo. Zmlete sadeže prelije-
mo z vodo, dodamo citronsko kislino in konzervans. Konzervans
lahko izpustimo, vendar moramo zato sok hraniti v hladilniku in ga
hitro popiti. Mešanico pustimo 24 ur na hladnem. Po 24 urah meša-
nico precedimo in ji dodamo sladkor. Mešamo toliko časa, da se slad-
kor raztopi. Pomagamo si tako, da sok segrevamo, vendar pazimo, da
se ne segreje preveč, ker nam lahko želira.

Na zdravje in srečno 2011 vam želi vaša Zofi!

Predavanje o uporabi zdravil 
Krajani, kmalu po novem letu, januarja, za vas pripravljajo preda-

vanje o pravilni uporabi tablet oziroma zdravil. Predavala bo vsem
znana lekarnarica Urša Žbontar. O točnem datumu boste pravočasno
obveščeni. 
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Zakaj prostovoljno delo?
Prostovoljno delo je izraz dobre volje obča-

nov, ki so prostovoljno vključeni v različne
oblike in vsebine dela z ljudmi različnih gene-
racij. Prostovoljci izvajajo take naloge, ki jih
javne in strokovne službe ne morejo izvajati.
Pri tem gre za posebni odnos s človekom v nje-
govem najbližjem okolju, za zaupanje v nude-
nju pomoči v raznih situacijah, ki jih najlažje
pomaga reševati človek v neposrednem okolju.

V prostovoljnem delu pa ne gre le za social-
ne programe, temveč je prostovoljstvo prisotno
na vseh področjih človekovega življenja: vzgo-
ja, sosedska medsebojna pomoč in solidarnost,
izobraževanje, kultura, zdravstvo, šport in re-
kreacija, varnost in pomoč v elementarnih ne-
srečah ...

Nadvse je pomembno, da prostovoljci deluje-
jo na področju kakovosti vsebinskih aktivnosti
občanov.

Še zlasti je pomembno za otroke in mladino,
da čim bolj izkoristijo prosti čas, ki je pomem-
ben dejavnik oblikovanja interesov in razvoja
celovite osebnosti.

Prostovoljstvo je družbena in osebna vredno-
ta v skrbi za človeka. Prostovoljci najhitreje
prepoznavajo potrebe, zlasti ranljivih skupin,
priložnost imajo obravnavati probleme z na-
menom spremljanja miselnosti. Tako tudi raz-
vijejo odnose v pozitivno klimo v okolju.

Prostovoljstvo postaja pomembno tudi v luči
ekonomije družbe. S svojim delom prostovolj-
ci veliko prispevajo h kakovosti življenja posa-
meznikov ali skupin prebivalstva, zmanjšujejo
socialno izključenost občanov, zato je njihova
vrednost dela neprecenljiva, edinstvena in ne-
nadomestljiva. 

To pomeni, da je prostovoljstvo socialni ka-
pital, ki presega materialno storitev, je nad-
gradnja kapitala s človekovo solidarnostjo. 

Kaj prostovoljci lahko delajo?
V društvih upokojencev izvajajo različne vr-

ste aktivnosti glede na izobrazbo, interes in
druge sposobnosti. Mnogi so poverjeniki, an-
ketarji, svetovalci, predavatelji, izobraževalci,
mentorji, športni vaditelji, družabniki, turistič-
ni vodiči, organizatorji ipd. 

Skozi vsebine programov ustvarjajo družab-
no klimo za aktivne dejavnosti uporabnikov,

spodbujajo ljudi, zlasti starejše k samoizobra-
ževanju, kreativnosti, posredujejo razne infor-
macije, ustvarjajo skupine za samopomoč,
prijateljske vezi med ljudmi vseh generacij,
preprečujejo socialno izključenost. V lokal-
nem okolju odkrivajo težave ljudi, jih posre-
dujejo odgovornim institucijam in se tvorno
vključujejo v skupno reševanje. Z raznimi
pobudami opozarjajo in osveščajo javnost,
kako prepoznati in preprečevati negativne
pojave, kot so nasilje, zloraba, zaničevanje,
zanemarjanje, diskriminacija, revščina, iz-
ključenost ipd.

Še zlasti pa je pomembno, da prav prosto-
voljci spodbujajo in uresničujejo razne druž-
bene, humanitarne akcije, ki prispevajo k re-
ševanju problemov ogroženih skupin, še zla-
sti v elementarnih in drugih nesrečah.

Pravice prostovoljk 
in prostovoljcev

Prostovoljke in prostovoljci imajo pravico,
da se aktivno vključijo v oblikovanje, načrto-
vanje in usmerjanje programov ter v odloča-
nju o pomembnih vprašanjih svoje organiza-
cije. Imeti morajo dostop do informacij, ki so
potrebne za njihovo delo.

Omogočiti jim je potrebno možnost učenja,
izobraževanja, sprejemanja novih znanj, ki
prispevajo tudi k nadaljnjemu razvoju njego-
ve osebnosti. Pravico imajo do sprotnih pov-
ratnih informacij o svojem delu in o izvajanju
projekta. Deležni morajo biti pomoči men-
torja in društva v kriznih situacijah. Prosto-
voljci morajo biti deležni spoštovanja in ko-
rektnih odnosov sodelavcev, ki delujejo v
skupnih programih.

Za svoje delo upravičeno pričakujejo
ustrezno priznanje ali pohvalo, pravico pa
imajo tudi do kritičnih pripomb, ki prispeva-
jo k boljšemu delu.

V prostovoljne delu ne smejo biti izkorišče-
ni, kar pomeni, da imajo pravico do povrnit-
ve stroškov, ki so nastali med opravljanjem
prostovoljstva. Sami odločajo o tem, koliko
časa so pripravljeni delati prostovoljno in
lahko s prostovoljnim delom kadarkoli prene-
hajo.

Odgovornost prostovoljk, prostovoljcev
• Do uporabnikov morajo imeti spoštljiv in ko-

rekten odnos.

• Spoštovati morajo zaupnost podatkov, ki jih
prostovoljcem zaupajo uporabniki.

• Do sodelavcev morajo imeti spoštljiv in ko-
rekten odnos.

• Pri delu morajo biti zanesljivi, odgovorni in
aktivni v dajanju pobud za boljše delo.

• Udeleževati se morajo raznih oblik usposab-
ljanja za svoje delo.

• Po dogovoru z mentorjem-koordinatorjem
poročajo o svojem delu.

• Zavedati se morajo odgovornosti, kaj lahko
storijo sami ali njihova organizacija in ne
smejo obljubljati preveč, ker bi to porušilo
programske cilje.

Kako se upreti preveliki 
obremenjenosti?

Prostovoljci smo najprej ljudje, ki smo od-
govorni sebi in drugim. Odkriti in spoštovati
je treba osebne vrednote, ki nas vodijo k hu-
manemu delu. Sprejemati je treba vrednote
drugih. Pogostokrat se srečamo z ljudmi, ki
zaradi uspešnosti programa nalagajo naloge,
ne da bi vprašali prostovoljce, ali bodo zmo-
gli. Tudi uporabniki našega prostovoljstva so
pogosto prepričani, da moramo zanje storiti
več, kot zmoremo, sicer so lahko nezadovolj-
ni ali celo užaljeni.

Kljub temu moramo v zaščito nas samih,
kakor tudi organizacije, ki jo predstavljamo,
jasno in odkrito povedati, kaj lahko storimo
zanje, česar ne zmoremo in tudi ne smemo.
Lahko pa jim svetujemo, katere strokovne ali
javne službe jim lahko pomagajo. Le tako se
bomo vsi dobro počutili.

Vsak prostovoljec naj se torej najprej sreča
s svojimi vrednotami, sposobnostmi, z oseb-
no in socialno odgovornostjo do sebe in do
drugih. Tako bo lahko preprečil preveliko
obremenjenost ali celo izgorevanje in dose-
gel ravnovesje.

Vsak tiho zori, počasi in z leti, a kamor že
gre, vse poti je treba na novo začeti. Mnogo
zdravja in vesele božične in novoletne praz-
nike! Vam voščijo prostovoljci Društva upo-
kojencev Kokrica. 

Koordinator Vlado Todorović

Prostovoljci med upokojenci
II. del



V teh zimskih mesecih si kar nekam težko
spet v spomin prikličemo sončen julij, v kate-
rem smo letos že šesto leto zapored izpeljali
oratorij. Vendar pa se animatorji še kako dobro
spominjamo tega živahnega tedna. Bili smo
priča nasmejanim obrazom otrok in super
vzdušju. S svojim delom smo zelo zadovoljni. 

Letos smo se učili ob literarni junakinji
Momo. Popeljala nas je v svet pred mnogimi
leti, a prav lahko bi zgodbo postavili v današ-
nji čas, ko vsi hitimo eden mimo drugega. Le-
tošnji oratorijci smo se zato specializirali za
čas in naše varovance opozarja prav na to, da
se ne smemo vdati prehitremu tempu življe-
nja, da si moramo vzeti čas zase, za prijatelje,
igro in delo, za kar dovolj priložnosti najdemo
prav pri oratoriju. Nam je uspelo?

Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila vsem
animatorjem, ki so si vzeli čas in bili priprav-
ljeni sodelovati pri pripravi oratorija. Seveda
vsega tega ne bi bilo brez otrok, hvala staršem,
ki ste nam jih zaupali v enotedensko varstvo. 

Vsega tega pa prav tako ne bi zmogli brez
pomoči g. župnika Jožeta Kluna, g. Mitja Le-
skovarja, brez pomoči ge. Tilke. Vseh dobrih
ljudi, ki so nam pomagali tako ali drugače pa
je tako ali tako preveč, zato zgolj majhna, a
iskrena besedica HVALA. 

Hvala tudi vsem sponzorjem: Župnija Ko-
krica, KS Kokrica, PGD Kokrica, Gostilna

Lakner, Gostilna Brunarica Štern, Pekarna
Mlaka, Mesarija Gregorc, Pizzerija Viva,
Slaščičarna Lincer, Cvetličarna Cvet, Valy
Žagar, Servis in trgovina Založnik, Avtoser-
vis Herman Nunar s.p., Kovinarstvo Tomislav
Svetelj d.o.o., Frizerstvo Neža, Turistične
sobe Sreš, Sušnik Branislav s.p. mizarstvo,

Mercator d.d., trgovina Sončnica, posamezne
družine.

Če smo koga pozabili omeniti, se že v naprej
opravičujemo.

Se vidimo naslednje leto, do takrat pa ne po-
zabite na nasvete naše Momo. Skrbno pazite
na svoj čas skozi vse leto. Petra Krumpestar

Zadnja
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Oratorij letos izpeljali že šestič




