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Krajevna skupnost

Pri projektu Gorki, ki zajema Mlako, je žal 
prišlo do nepredvidenih zapletov in se ni začelo 
z gradnjo v letu 2017, tako da je začetek prema-
knjen v leto 2018. 

Uspeli smo pri sanaciji kapelice pri Znamenj-
šku, kjer so dela v zaključni fazi. Kapelica, ki 
je pod spomeniškim varstvom, je bila v zelo 
slabem stanju, tako da smo veseli, da smo jo 
lahko z veliko pomočjo podžupana Borisa Ve-
hovca in podporo svetnikov svetniške skupine 
NSi adaptirali in bo sedaj lahko zopet v ponos 
našemu kraju. Žal tudi tukaj ni šlo brez zaple-
tov, saj je bilo treba opraviti bistveno več del, 
kot je bilo v začetku predvideno (zamenjava 
celotnega ostrešja), in za ta dela zagotoviti tudi 
dodatna finančna sredstva, kar je posledično 
povzročilo, da so se dela potegnila v pozno je-
sen in zimo. 

Na otroškem igrišču je bilo zamenjanih nekaj 
igral in obnovljene varnostne talne obloge, niso 
pa bili kljub zahtevam nekaj posameznikov na-
meščeni koši, saj menimo, da je ekološki otok 
za zbiranje tako blizu, da se starši z otroki lahko 
sprehodijo do njega in tam odložijo odpadke 
in tudi na tak način ozaveščajo svoje otroke o 
varovanju okolja.

Na pokopališču so bila opravljena slikople-
skarska dela na vseh lesenih delih vežic in 
prepleskana mrliška vežica. Na zemljišču pri 
Čukovi jami, ki je v lasti KS Kokrica, je bila 
nameščena zapornica, ki sedaj preprečuje do-
voz z avtomobili na to območje. 

Opravljene so bile geodetske meritve in 
postavitev mejnikov na zemljišču ob Čukovi 
jami v lasti KS Kokrica, kjer bo v letu 2018 
izveden projekt Naš sadovnjak iz tematske-
ga sklopa Evropske unije Varstvo okolja in 
ohranjanje narave. Projekt za cilj določa, da 
je pomembno razviti in ponovno aktivirati 

degradirana in opuščena območja in jim do-
dati nove vsebine. Z ureditvijo takih površin 
bomo prispevali k izboljšanju kvalitete ži-
vljenja prebivalcev. Ljudska univerza Kranj 
je pripravila vlogo na javni poziv za izbor 
operacije LAS Gorenjska košarica za prido-
bitev sredstev iz evropskega kmetijskega in 
usmerjevalnega sklada, ki bodo namenjena 
realizaciji projektne ideje na šestih zelenih 
površinah v MO Kranj. Tako bo prišlo do 
zasaditve skupnostnih sadovnjakov, v kate-
rih bodo zasajena stara lokalna sadna dre-

vesa, grmovnice in zelišča. Z operacijo bo 
KS Kokrica dobila skupnostni sadovnjak in 
možnost, da bodo krajani aktivno sodelovali 
pri vzgoji rastlin v sadovnjaku, ter brezplačne 
izobraževalne programe s tega področja. Na 
tak način bomo dobili mesto za druženje, pri-
dobljeno znanje pa bomo lahko s pridom pre-
nesli v svoje domače sadovnjake. Vsekakor 
bo ta projekt pripomogel k temu, da bomo po-
časi začeli urejati zemljišče v lasti MO Kranj 
in KS Kokrica pri Čukovi jami in da bo to v 
zadovoljstvo krajanov. 

Leto 2017 je za nami
Leto je naokoli, za nekatere je bilo bolj, za druge manj uspešno. Za svet Krajevne skupnosti Kokrica  

je bilo povprečno, pa čeprav smo se trudili, da bi naredili vse tisto, kar smo načrtovali. 

Na otroškem igrišču smo zamenjali nekaj igral, obnovljene so tudi varnostne talne obloge. / Foto: Tina Dokl

Milan Klemenčič, predsednik sveta KS Kokrica

Vaščan je pri lo ga Go renj ske ga gla sa 
o kra jev ni skup no sti Kokrica. 

Pri lo go pri prav lja ured ni štvo Go renj ske ga gla sa.  
Od go vor na ured ni ca: Ma ri ja Volč jak 
Ured nik: Simon Šubic
Te le fon: 04/201-42-00, faks: 04/201-42-13,   
E-pošta: info@g-glas.si. 
Oglas no tr že nje: Miroslav Cvjetičanin, tel. 04/201 42 44, 
031/614 467, e-pošta: miroslav.cvjeticanin@g-glas.si. 
Teh nič ni ured nik: Gre ga Flaj nik 
Iz da ja telj: Gorenjski glas, d. o. o., Ble i we i so va ce sta 4, Kranj; 
pri pra va za tisk: Go renj ski glas; tisk: Nonparel, d. o. o.; 
di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je. 

Vaščan, šte vil ka 2, je pri lo ga 99. šte vil ke Go renj ske ga  
gla sa, ki je iz šla 12. decembra 2017. Na kla da je 1100 
iz vo dov. Prej me jo jo vsa go spo dinj stva v kra jev ni skup-
no sti Kokrica. 

Fotografija na naslovnici: Tina Dokl

VAŠČAN

Krajevna skupnost Kokrica, Cesta na Brdo 30, Kokrica
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Krajevna skupnost

Problem ekoloških otokov
Kot ste lahko že sami opazili, je bil ukinjen 

ekološki otok pri trgovini Mercator. Ekološki 
otok je bil ukinjen zato, ker so se odpadki odla-
gali na neprimeren način in okoli zabojnikov. 
Žal si nekateri posamezniki pri odlaganju na 
ekoloških otokih dovolijo vse, celo to, da s pri-
kolico pripeljejo pokošeno travo in jo enostav-
no zmečejo k zabojnikom za ločeno zbiranje 
odpadkov. Pri tem smo krajani dokaj pasivni, 
saj velikokrat vidimo tiste, ki to počnejo, pa 
ne odreagiramo in nas to ne zanima. Pričako-
val bi, da bi takega kršitelja kdo fotografiral in 
fotografije posredoval na KS, mi pa jih bomo 
potem posredovali pristojnim inšpekcijskim 
službam, ki bodo take kršitelje oglobili. S svo-
jo pasivnostjo si tako otežujemo tudi naše od-
laganje odpadkov, saj ko drugih rešitev ni, se 
ekološki otok umakne. Enak problem kot je bil 
pri Mercatorju, se sedaj pojavlja na ekoloških 
otokih pri domu krajanov, v Srakovljah in Ve-
likem hribu, in če se stanje ne bo izboljšalo, se 
bodo ukinili tudi na teh krajih, tako da bomo 
odpadke morali voziti na zbirališči Tenetiše ali 
Zarico. Ali to res hočemo?

Kar nekaj krajanov, predvsem Mlake in vzho-
dnega dela Kokrice, biološke odpadke (veje, 
plevel, pokošeno travo itd.) vozi v gozd ali ob 
avtocesto, kar je tudi prepovedano in daje na-
šemu kraju videz zanemarjenosti. Najbolj ža-
lostno pa je, da se posameznikom to zdi popol-
noma samoumevno in to počnejo sredi belega 
dne – tako da to početje lahko vidijo vsi. Tiste, 
ki na neprimeren način odlagajo smeti, pa naj 
bo to na ekoloških otokih ali v gozd, bi želel 
opozoriti, da bomo vse, za katere bomo na ka-
kršenkoli način ugotovili ali nam bo sporoče-
no, da so odpadke odložili nepravilno, podali 
prijavo na Medobčinski inšpektorat MO Kranj, 
ki bo ukrepal v skladu s svojimi pristojnostmi.

Deseta obletnica zaprtja  
smetišča Tenetiše

Konec oktobra ste prejeli vabilo na prireditev 
ob deseti obletnici zaprtja smetišča Tenetiše. 
Kot je velikokrat poudarjeno, je civilna 
iniciativa, ki naj bi štela 450 krajanov Mlake, 
Kokrice, Tenetiš in ostalih dosegla, da se je 
smetišče zaprlo in da se tam ni zgradil center 

za predelavo odpadkov. To si štejejo za velik 
dosežek, seveda pa pri tem ne povejo, da 
je zaprtje dosegla manjšina (naša krajevna 
skupnost šteje preko 3800 krajank in krajanov). 
Posledično pa to pomeni, da danes vsi 
plačujemo bistveno dražje komunalne storitve, 
saj je odpadke treba voziti v Ljubljano in na 
Jesenice. Če pa pogledamo v sosednjo Avstrijo, 
imajo obrate za predelavo odpadkov v samem 
mestu Dunaj in so ti objekti označeni celo kot 
turistična znamenitost in se zoper njih nihče 
ne pritožuje. In tako imamo zopet situacijo kot 
z vetrnimi elektrarnami, pri katerih se bodo 
samo slovenski ptiči zaletavali v vetrnice, 
drugod pa takih težav nimajo. Osebno menim, 
da je zaprtje smetišča povzročilo krajankam in 
krajanom KS Kokrica več škode kot koristi, saj 
bi na račun centra za predelavo odpadkov KS 
Kokrica in Tenetiše lahko veliko pridobili.

Oddaja zemljišča ob Čukovi jami
Svet KS je na vse načine želel vzpostaviti s 

Športnim društvom Zdravo gibanje dobre od-
nose, kjer bi bilo možno sodelovanje. Prišlo je 

celo do dogovora in podpisa pogodbe, ki so si 
ga v društvu razlagali po svoje in samo v svojo 
korist. Zaradi tega bo pogodba z 31. decembra 
2017 prekinjena. Svet KS Kokrica je na svo-
ji 21. redni seji sprejel sklep, da se zemljišče 
odda v najem najboljšemu ponudniku. Pred-
nost bodo imeli tisti ponudniki, ki bodo na tem 
zemljišču izvajali športne ali družabne aktiv-
nosti. Razpis bo po 10. decembru 2017 obešen 
na oglasni deski KS Kokrica, Cesta na Brdo 
30. Zainteresiranim, ki bodo svojo željo sporo-
čili na e-naslov kokrica.ks@gmail.com, bomo 
razpisne pogoje posredovali tudi v elektronski 
obliki.

Spletna stran
Svet KS Kokrica se je za boljšo informiranost 

krajank in krajanov naše krajevne skupnosti 
odločil izdelati spletno stran, ki bo poskusno 
začela delovati v začetku meseca decembra. 
Na njej bodo aktualna obvestila o dogajanjih in 
delovanju KS Kokrica.

Milan Klemenčič,  
predsednik KS Kokrica

Toplo ognjišče in smeh v očeh iskreno želimo vam v teh prazničnih dneh. 
Da zdravja in srečnih dogodkov nešteto vam v obilju nasulo bi novo leto,

vsem krajankam in krajanom 

želi svet KS Kokrica

Odlaganje drugih smeti ob ekološkem otoku, ki je bilo redna težava pri Mercatorju, se zdaj pojavlja tudi na 
ekoloških otokih pri domu krajanov, v Srakovljah in na Velikem hribu. / Foto: Tina Dokl
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Župnija

Večina od nas nosi v srcu željo in hrepene-
nje, da bi bližajoči praznik Jezusovega rojstva 
v naše srce prinesel notranji mir in veselje, 
dotik dobrote našega Boga in nov pogum za 
življenje. »Pravi Bog se kliče Bog ljubezni, ki 
ljubi vse ljudi, otroke ljube in ne želi nobene-
ga pogube.« To je krščanski advent in božič, 
po katerem prihaja na svet Bog ljubezni: brez 
orožja, brez nasilja, kot otrok, ki premaguje 
napuh, nasilje in pohlep. Bog postane nebo-
gljen otrok, pokaže nam človeški obraz. Pro-
stor njegovega prihoda je družina, potisnjena 
iz mesta. Jožef in Marija z detetom sta podoba 
vere in ljubezni. Tiho pričujeta o lepoti vere in 
moči družine, Svete družine, katere praznik 
še posebej zaznamuje božično praznovanje. 
Prav zato radi pravimo, da je božič družin-
ski praznik. Pomaga naj nam ohraniti dosto-
janstvo družine. Ob božičnem praznovanju 
družina blagoslavlja dom in prosi božjega 
varstva, da bi družina živela po božji zami-
sli v ljubezni, razumevanju in medsebojnem 
spoštovanju.

Ko vidimo ulice naših mest in vasi okraše-
ne s svetlobo, se spomnimo, da nas te lučke 
usmerjajo k luči, nevidni očem, vidni pa srcu. 
Ko prižigamo svečke na adventnem vencu, 
ko bomo osvetlili jaslice, božično drevo in 

domove, naj se tudi naša duša odpre resnični 
duhovni Luči, ki je namenjena vsem ljudem 
dobre volje.

Božič je dan, ko nam je Bog dal največji dar, 
samega sebe. Dal nam je svojega Sina in zato 
je božič praznik obdarovanja. Ne ustavimo se 
samo pri zunanjem okraševanju domov. Potru-
dimo se, da bomo odpirali predvsem svoja srca 
in svoje domove za vero, upanje in ljubezen. 
Vidna pot k temu je že prijazen pozdrav, iskren 
nasmeh, dobro dejanje, pomoč potrebnemu, 
odpuščanje, sprava, molitev. Takšna dejanja 
prinašajo veselje darovalcu in obdarovane-
mu. Potrošniška družba je podobo božičnega 
praznovanja »onesnažila« s komercialnim du-
hom, ki zamegljuje pravo božično sporočilo: 
sprejemanje drugih, zmernost, veselje. Moč 
tega ni samo v zunanjih kulisah, ampak v srcu. 

Po zgledu Marije ostanimo budni in veseli 
v radostnem pričakovanju, da bi se nas do-
taknila bližina božje nežnosti. Jaslice po do-
movih in v cerkvi so vidno sporočilo te vere. 
Naredimo jih kot vsako leto z ljubeznijo. Na 
sveti božični večer naj vas združijo doma v 
molitvi, pri polnočnici in na božični praznik 
pa v domači cerkvi. 

Vsem voščim blagoslovljen božič in srečno 
novo leto. Jože Klun, župnik

Skrivnost božiča – sprejeti Odrešenika
Sneg je pobelil vrhove planin, ob robu naše vasi se dvigajo novi domovi za družine,  

na polju v njihovi bližini kaže prvotno podobo obnovljena kapelica svetega Križa, vsem pa sta  
se približala advent in priprava na praznovanje božiča. 

Sanacija kapelice iz druge polovice 19. stoletja je bila zaradi njenega 
zelo slabega stanja nujna, je razložil Jure Sajovic, podpredsednik KS 
Kokrica. Ob njej je namreč včasih rasla velika lipa, ki je na kapelici 
povzročala precejšnjo škodo, zato je krajevna skupnost v letu 2014 tudi 
naročila njeno odstranitev. Kapelica je bila v slabem stanju od temelja 
do vrha, podobno velja tudi za freske, ki jih je bilo treba restavrirati. 
Tudi križ na vrhu je bil povsem polomljen, a so ga že pred leti na pobudo 
župnika popravili. »Sosedje so v preteklosti dali že nekajkrat pobudo 
za obnovo kapelice in se zato obračali tudi na zavod za varstvo kulturne 
dediščine, tako da so bila že v letu 2014 pridobljeni kulturno varstveni 
pogoji. Nazadnje se je Damjana Zevnik s prošnjo za pomoč obrnila še na 
krajevno skupnost, na sramotno stanje kapelice je opozarjal tudi župnik 
in tedaj je KS resno pristopila k projektu sanacije. V začetku leta 2016 je 
svet KS soglasno sklenil, da na Mestno občino Kranj naslovi pobudo za 
obnovo kapelice. Ker pa v lanskem proračunu občina ni imela rezervi-
ranih dovolj sredstev za ta namen, smo se za pomoč obrnili na nekatere 
mestne svetnike in podžupana Borisa Vehovca – in tako nam je uspelo, 
da se je projekt uvrstil v letošnji proračun,« je pojasnil Sajovic. 

Sanacija kapelice bi morala biti končana že poleti, a so ob odkritju 
strehe ugotovili, da bo treba zamenjati tudi celotno konstrukcijo, na zah-
tevo zavoda za varstvo kulturne dediščine pa je bilo treba streho pokriti 
s skriljem. S tem so narasli stroški sanacije in je bilo treba v proračunu 
poiskati dodaten denar, ki se je k sreči tudi našel. »Z obnovo kapelice 
smo zelo zadovoljni, saj je pripomogla k lepšemu videzu celotnega kraja. 

Manjka še ureditev njene okolice, kdaj jo bodo izvedli, pa je odvisno 
predvsem od vremenskih pogojev. Ko bo urejena še okolica, bo opravljen 
tudi blagoslov kapelice,« napoveduje Sajovic.

Simon Šubic, foto: Tina Dokl

Sanacija kapelice pri koncu
Sanacija kapelice pri Znamenjšku na cestnem križišču proti Ilovki je v glavnem že končana,  

manjka samo še ureditev njene okolice.

Obnovljena kapelica bo prispevala k lepši podobi kraja.
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Obletnica

Društvo za ohranitev Udinboršta je ob deseti obletnici pripravilo foto-
grafsko razstavo na temo dogodkov iz tedanjih časov. Prireditev je bila 
dobro obiskana. Morda tudi zato, ker so obiskovalci ob koncu razstave 
lahko katero od razstavljenih fotografij odnesli domov.

Na protestu pred desetimi leti se je zbralo 450 krajanov, ki so izrazili 
jasno voljo, da se smetišče Tenetiše čim prej zapre. Upravljavcu smeti-
šča Komunali Kranj je namreč 31. oktobra 2007 poteklo dovoljenje za 
obratovanje. Vendar sta tako takratno vodstvo Komunale kot tedanja 
mestna uprava odkrito grozila, da bodo odlagali smeti tudi brez dovolje-
nja. Zato so krajani dveh vasi postavili straže, ki so fizično preprečevale 
morebitne kršitve. 

Krajani smo stražili 120 dni. V tem času so tekle številne aktivnosti. Kdo 
se še spomni kranjskega referenduma o umestitvi tovarne za predelavo 
odpadkov v krajinskem parku Udinboršt? Danes je to bedarija, saj so se 
količine zbranih odpadkov po zaslugi vseh nas toliko znižale, da ni mogoča 
nobena ekonomika na temelju predpostavk, ki jih navajala tedanja občin-
ska oblast. Seveda pa je moč krajanov, ki je ustavila mali lokalni TEŠ 6, 
razjezila marsikoga, tudi zato, ker se upirati oblasti menda ne spodobi.

Vsak pa se spomni, da se je spor končal na civiliziran način z uspešno 
mediacijo in s sodno poravnavo. Ministrstvo je izdalo podaljšanje dovo-
ljenja za slabo leto in pol pod novimi pogoji, Komunala Kranj se je ob-
vezala dodatne pogoje spoštovati, krajani Mlake in Tenetiš pa dopustiti 
ponoven dovoz odpadkov za dobro leto v zameno za iztožljivo obvezo, da 
na smetišču Tenetiše razen zbirnega centra ne bo nikoli več in nič več v 
zvezi z odpadki. Vse to se je potem tudi zgodilo. KS Kokrica je na temelju 
posebnega pisnega dogovora z Mestno občino Kranj kot kompenzacijo 
za negativne vplive smetišča dobila otroško igrišče. Zakaj igrišče stoji 
na Kokrici pri gasilskem domu, ne pa kje na Mlaki, pa prepuščam vaši 

oceni. Dan protesta in dnevi po njem so nas združili. Še nikoli v življenju 
nisem v tako kratkem času spoznal toliko ljudi. Z mnogimi se družim(o) 
še danes. Vsaj enkrat letno gremo skupaj tudi na izlet.

Naš protest ni bil le uspešen, ampak tudi odmeven. Toliko odmeven, da 
je bil protest na celoletni razstavi Gorenjskega muzeja v gradu Khislstein 
uvrščen med najpomembnejše dogodke v 25-letni zgodovini Gorenjske 
v samostojni Sloveniji.

Hvala vsem, ki ste sodelovali, in hvala vsem, ki ste nas in nas še vedno 
podpirate! Miran Hude

Ob deseti obletnici protesta krajanov
Drugega novembra je minilo deset let od protesta krajanov Mlake in Tenetiš pred smetiščem Tenetiše. 

S fotografske razstave ob deseti obletnici protesta pred smetiščem Tenetiše

 

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

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

Vse to naj vas spremlja v letu,  
ki prihaja.
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TURISTIČNO DRUŠTVO  
KOKRICA 

vabi na

BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT 
z ansamblom TOMETA RUSA
v nedeljo, 17. 12. 2017 ob 16. uri
v Domu krajanov Kokrica 

Vsem sovaščanom voščimo prijetne  
božične praznike ter uspešno in veselo 
novo leto 2018!
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Prireditve

V dvorani kulturnega doma na Kokrici je 
bilo zadnjo novembrsko soboto zelo živahno, 
saj je tukajšnje turistično društvo priredilo že 
18. Večer ob krušni peči. Na druženju so tudi 
letos prikazali stara kmečka opravila in ročna 
dela: robkanje koruze, pletenje, kvačkanje, kle-
kljanje ... Mira Grošelj je znova cvrla odlične 
kvašene flancate, na letošnji prireditvi pa je to 
pecivo krstila za mamutov flancat. Obiskoval-
cem so postregli tudi s čajem in mamutovcem 
– žgano pijačo z zelišči. Z glasbo jih je razve-
seljevala skupina Suha špaga, za smeh pa so 
znova poskrbele Francka Rozman, Majda Kr-

ničar in Anica Rehberger. Tokrat so odigrale 
skeč o čarobnem studencu na planini, ki naj bi 
pomagal tudi hujšati …

V sklopu prireditve so podelili še priznanja za 
lepo urejene hiše z vrtovi. Prejeli so jih Nada 
Belančič (Okornova 9), Minka Salmič (Pesto-
tnikova 32), Zofka Rauter (Zagrajškova 20), 

Marica Bradeško (Mlaška cesta 5), Mihela 
Šifrer (Mlaška cesta 91) in Janez Sušnik (Gol-
niška cesta 123).

Organizatorji so bili z letošnjim Večerom ob 
krušni peči zadovoljni; ne nazadnje je bil tudi 
eden najbolj obiskanih doslej.

Ana Šubic, foto: Primož Pičulin

Znova so se zbrali ob krušni peči
Letošnji, že osemnajsti Večer ob krušni peči je poleg zabavnega programa in prikaza starih kmečkih  

opravil prinesel tudi krst mamutovega flancata. 

Predsednica Turističnega društva Kokrica Mimi Rozman ter predsednik komisije za ocenjevanje urejenosti hiš 
in vrtov Vinko Potočnik s prejemnicami priznanj Nado Belančič, Minko Salmič, Zofko Rauter, Marico Bradeško 
in Mihelo Šifrer. Manjka Janez Sušnik.

Mamutov flancat Mire Grošelj je šel za med.

Člani Turističnega društva Kokrica zadnja tri leta v poletnih mese-
cih trikrat porežemo agresiven japonski dresnik na lokaciji, ki nam jo 
je določila KS Kokrica, ki organizira akcijo Dresnik z vsemi društvi. 
Ob rednem čiščenju se je obseg rasti dresnika občutno zmanjšal.

V oktobru so naši člani obnovili premaze na obvestilnih kozolcih, za 
kar je krajevna skupnost kupila potrebno orodje in premaze.

V septembru smo ob dokaj lepem vremenu izvedli že deseti pohod 
po Mamutovi deželi, ki je dobro uspel navkljub mnogim prireditvam 
v bližnji okolici. Obiskal nas je tudi škrat Kranček, ki je še posebno 
razveselil otroke iz OŠ Franceta Prešerna.

V času do novega leta smo se bolj posvetili aktivnostim v notranjih 
prostorih.

V soboto, 25. novembra, je potekala prijetna etnografsko-zabavna 
prireditev Večer ob krušni peči (članek zgoraj). 

Tudi letos, 3. decembra, smo pripravili miklavževanje za predšolske 
otroke iz naše krajevne skupnosti.

V decembru ste vabljeni tudi na božično-novoletni koncert, ki bo 17. 
decembra ob 16. uri, ko bomo gostili Ansambel Toneta Rusa z izjemno 
vabljivim melosom in sporočilnostjo, ki se ga iskreno veselimo.

Kot že vrsto let zaključujemo program s Pohodom za domovino. Z 
baklami, pesmijo in harmoniko se po ulicah naše KS veselimo svo-
je domovine in lastne države. Za zaključek se nam pridruži vokalna 
skupina Kokr'čan z zdravico ob kozarčku kuhanega. Po dobri božični 

hrani nas pohod prijetno poživi in osveži. Vabljeni še posebno poho-
dniki z baklami.

Vsem krajanom želimo dobrega počutja in topline v prihajajočem 
letu! TD Kokrica

Druge aktivnosti turističnega društva
Tudi letošnji program Turističnega društva Kokrica zaključujemo s Pohodom za domovino. Z baklami, 
pesmijo in harmoniko se po ulicah naše krajevne skupnosti veselimo svoje domovine in lastne države. 

Pohoda po Mamutovi deželi se je udeležil tudi škrat Kranček, ki je še posebno 
razveselil otroke iz Osnovne šole Franceta Prešerna.
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Gasilci

Tako kot vsako leto je tudi letos mesec oktober veljal za mesec po-
žarne varnosti. Letos je potekal pod sloganom Ko se nesreča zgodi, naj 
bodo proste poti! Prepogosto slišimo, kako se včasih intervencijske eno-
te težko prebijajo do kraja nesreče, zato smo letos posebej poudarjali, 
kako ravnati v primeru nesreče kot udeleženec v prometu. Prav tako 
smo poskrbeli za taktični prikaz gašenja kuhinjskega požara, in sicer 
pred trgovino na Kokrici ter v Tenetišah. Sodelovali smo tudi pri vaji 
evakuacije šole na Kokrici ter se udeležili predstavitve prostovoljnih 
gasilskih društev pred nakupovalnim centrom Tuš na Primskovem in v 
starem mestnem jedru Kranja. 

V mesecu oktobru je prav tako potekalo regijsko tekmovanje, na ka-
tero so se uvrstile tri naše ekipe – člani A, veterani ter članice, vendar 
se članice na žalost tekmovanja zaradi poškodbe v moštvu niso mogle 
udeležiti. Preostali ekipi sta dali vse od sebe, pa vendar se jima ni uspelo 
prebiti do dovolj dobrih rezultatov za nastop na državnem tekmovanju.

V mesecu novembru je v naši Gasilski zvezi Mestne občine Kranj po-
novno potekala ocenitev društev. V oceno se šteje vse delo ter uspehi, ki 
smo jih dosegli v preteklem letu. Lanskoletnega uspeha, ko smo dosegli 
drugo mesto v celotni gasilski zvezi, nam ni uspelo ponoviti, pa vendar 
smo med 16 društvi v zvezi dosegli odlično peto mesto. Prav tako v no-
vembru so naši operativni gasilci pomagali društvu Korak izvesti dobro-
delni bazar na Brdu. Žal so nam 15. novembra ob 20.59 zopet zazvonili 
pozivniki. Gorela je lesena brunarica v Tatincu. Na intervencijo se je 
odpravilo osem operativnih gasilcev, ki so aktivno sodelovali v krotenju 
rdečega petelina, z bokom ob boku pa smo sodelovali tudi z operativnimi 
člani PGD Britof in poklicnimi gasilci iz Kranja.  V mesecu decembru 
bomo na vrata vaših domov ponovno potrkali člani našega društva. Pri 

vas se bomo oglasili s koledarji ter lepimi željami, obenem pa bomo ve-
seli vašega prispevka, ki ga boste namenili našemu društvu. S tem boste 
pomagali pri ohranjanju tradicije gasilskih društev ter podprli opravlja-
nje našega poslanstva. Prav tako pa nam boste močno pomagali pri na-
kupu nepremičnine, in sicer vseh prostorov, ki jih trenutno uporabljamo 
v PGD Kokrica.  Na tem mestu se vam ponovno najlepše zahvaljujemo 
za vsak vaš prispevek. Zavedamo se, da denarja v današnjih časih ni na 
pretek, zato nam še toliko več pomeni, ko vidimo, da med krajani uživa-
mo takšno podporo in ugled.  Luka Murnik, tajnik

Aktivno proti novemu letu
Za nami je še eno poletje in po krajšem počitku smo gasilci na Kokrici ponovno začeli z aktivnostmi.

Požar v Tatincu

Kokrica
C. na Brdo 47

KRANJ

Tel.: 04/204 72 70  
e-pošta: spela.sekne@amis.net

Sončnični kotiček vam nudi zdravo  
ozimnico: slovenska jabolka, med, kislo zelje  
in repo, koruzno moko, pirin rižek in zdrob.

Polepšajte si mizo z božično-novoletnimi  
aranžmaji.

Majhna pozornost za vas: 
setveni koledar.

Špela Koblar s.p.

Voščim vam  
obilo sreče, zdravja,  
veselja v letu 2018!

                        + poštnina

32 85
EUR

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

161 strani, 190 x 255 mm, mehka vezava

Pisateljica, pesnica in 
prevajalka Milanka 
Dragar je nedavno 
izdala knjigo Dediščina 
molka. V njej na 
osnovi pričevanj in 
dokumentarnih virov 
piše o množičnih 
pobojih Slovencev in 
Hrvatov v Crngrobu 
in hrvaških otrok v 
Matjaževi jami pri 
Pevnem maja 1945. 
Tem ljudem ni bilo 
nasilno odvzeto le 
življenje, ukraden jim 
je bil tudi grob, pravi 
avtorica, ki je pred leti 
raziskovala tudi zločine 
v Srebrenici.
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Društva

Naj se kar sami pohvalimo, da smo vse zada-
ne naloge na kulturnem, zabavnem, športnem 
in rekreacijskem področju uspešno izpeljali. 
V novembru smo imeli samo še tradicionalno 
martinovanje, v januarju 2018 pa bo še prire-
ditev, na kateri podelimo priznanja najboljšim 
športnikom upokojencem.

V marcu 2018 bo volilni občni zbor, na kate-
rem bomo volili nove člane upravnega odbora, 
zato na tem mestu pozivamo vse naše člane, da 
se prijavijo in vključijo v delo društva. 

Moja glavna naloga društvu je organiziranje 
in izvedba izletov. Teh res nimamo veliko, so pa 
v zadnjem času zelo dobro zasedeni. Slovenija 
je majhna, barvita in raznolika dežela in ču-
dovita doživetja imamo tako rekoč na dosegu 
roke. Izrazitih naravnih znamenitosti je več na 
zahodu, predvsem na Gorenjskem in Krasu, 
kjer prevladuje apnenec, več je vode, zaradi 
katere nastajajo kraški pojavi, dolbejo sote-
ske, izoblikujejo se naravna okna in mostovi, 
vzhodni del Slovenije pa odlikujejo predvsem 
imenitne krajine.

Čeprav smo kokriški upokojenci prečesali 
domovino po dolgem in počez, obiskali smo 
že vse pokrajine, nekajkrat smo šli tudi v za-
mejstvo, se še vedno najdejo kraji in kotički, ki 
jih je vredno obiskati, pa tudi ponudba je vse 
večja. Včasih se mam zdi, da domovino dobro 

poznamo, da smo že povsod bili, pa ni tako. 
Slovenija ni samo Ljubljana, Bled, Bohinj, so 
tudi kraji, ki so manj poznani in obiskani, jih pa 
raziskovalci, biologi in popotniki priporočajo. 
Nekaj takih krajev smo tudi mi obiskali in so 
danes med top destinacijami v Sloveniji.

Na vseh poteh je naš prevoznik Alpetour iz 
Kranja s svojimi modernimi avtobusi, imamo 
pa tudi kar »hišnega« šoferja Roberta. Za dobro 
počutje na izletih poskrbijo naše članice, ki kaj 
dobrega spečejo, člani pa prispevajo »tekoča 
sredstva«. Med spoznavanjem krajev, običajev 
in zanimivih ljudi, se vedno trudim, da spozna-
mo tudi del kulinarike iz določenega območja. 
Tako smo v Istri okušali istrske bobiče, ombolo 
s klobaso, pokusili smo koroške mežerle, v hr-
vaški Istri neko jed iz makaronov, na Tolmin-
skem jed na osnovi polente, na zreškem koncu 
kovaško malico in pivo, na Rogli pohorski lo-
nec, na zadnjem izletu pa pravo pohorsko mi-
neštro in še veliko drugih jedi. Kot zanimivost 
smo izvedeli tudi, da pri nas na Gorenjskem 
spomladi nabiramo regrat, v vaseh koprskega 
zaledja pa regratu pravijo pizdonkola.

Bistvo izletov je, da se družimo, da nam je 
lepo in da nas potem skozi življenje grejejo 
spomini na takšne trenutke, zato upam, da se 
udeleženci z izletov vračajo zadovoljni in pri-
jetno utrujeni.

Na koncu upravni odbor DU Kokrica vsem 
članom in tudi krajanom želi vesele božične 
praznike ter sreče, zadovoljstva predvsem pa 
zdravja v letu 2018. Marjan Jerše

Izletniška doživetja
Kmalu bo konec leta, prišla je zima in zopet bomo obrnili nov list v delovanju našega  

Društva upokojencev Kokrica.

Na izletih je vedno prešerno.

Na krstu mošta

Ali kdaj pomislimo na ljudi, ki so v stiski ali pomoči potrebni, pa 
naj bo to trenutno ali mogoče dalj časa? Velikokrat tudi ne vemo, kdo 
potrebuje pomoč, ker sami nimajo moči ali se nočejo izpostavljati. 
V Krajevnem odboru Rdečega križa želimo vedeti za take ljudi, da 
jim bomo lahko pomagali po svojih močeh, če so se znašli v stiski. 
Stopite v stik z našimi poverjenicami ali pa pokličite na številko KO 
RK Kokrica 031 766 464 in se bomo dogovorili. Letos je bil organizi-
ran izlet za krvodajalce, a je bilo žal malo udeležbe. Šli smo na ogled 

stolpa Vinarium Lendava. Bilo je zelo zanimivo, upam pa, da bo v 
prihodnjem letu več zanimanja. 

Že lansko leto je bila sprememba za krvodajalsko akcijo, ki naj bi 
se ji Kokrica priključila, in sicer 25. januarja 2018 v gasilskem domu 
nasproti AMD. Terenska krvodajalska akcija pa bo 6. septembra 2018 
v Kulturnem domu na Kokrici. Vabljeni na odvzem krvi v čim večjem 
številu, kajti nikoli ne vemo, kdaj jo bomo sami potrebovali. Veselimo 
se vašega odziva. Marinka Delavec, predsednica

Ali smo humanitarni?



9

Aktivni

Skupaj združimo
novoletne želje tako,

da bo vse Ëisto
in nam bo lepo.

SreËno 2018

www.komunala-kranj.si

VAŠ-1039/17

Društvo upokojencev Kokrica že vrsto let 
uspešno pridobiva sredstva Mestne občine 
Kranj za izvajanje vadbe Nordijska hoja ter vad-
be Gibljiva starost v sodelovanju s partnerjem 
zavodom Kolo sreče, katerega direktorica je 
Kokričanka Maja Benedičič, nekdanja repre-
zentantka v teku na smučeh in članica izobraže-
valne vrste za nordijsko hojo pri ZUTS. Sofinan-
ciranje programa s strani občine in DU Kokrica 
omogoča članom brezplačno koriščenje tako 
vadbe Nordijska hoja kot vadbe Gibljiva starost.

Udeleženci začenjajo vadbo nordijske hoje 
s prihodom pomladi, začasno pa se prekine v 
vročih poletnih mesecih. Nadaljevanje vadbe 
sledi v mesecu septembru. Vadba Gibljiva sta-
rost poteka v prostorih KS Kokrica v mesecih, 
ki zaradi temperatur niso najbolj primerni za 
vadbo na prostem. 

Nordijska hoja je vse bolj priljubljena, redno 
vadečih je vse več, saj ne gre zgolj za hojo s 
palicami. Ob njeni pravilni izvedbi zaposlimo 
približno do devetdeset odstotkov mišic telesa. 

Ključna sta podaljšan korak peta-prsti in delo z 
rokami in ramenskim obročem, kjer z aktivnim 
vbodom palice v podlago zaključimo odriv za 
telesom z iztegnjenim komolcem. Na vadbi z 
upokojenci pa ne izvajamo samo elementov nor-
dijske hoje, pač pa tudi dinamične raztezne vaje, 
vaje za ravnotežje in koordinacijo, elementarne 
igre, vaje za moč ... Vadbena enota traja cca. 90 
minut, ki se skoraj nikoli ne konča točno. Skoraj 
vsakič vadbo podaljšamo vsaj še za 15 minut. 
Vadbo vedno začenjamo z 10- do 15-minutnim 
ogrevanjem, sledijo dinamične vaje za ogreva-
nje. Ko smo ogreti, sledi glavni del, v katerem 
podpremo motorične sposobnosti, kot so vzdr-
žljivost, moč, ravnotežje, gibljivost, koordinaci-
ja in hitrost. V zaključnem delu sledijo umirjanje 
s sproščeno hojo in statične raztezne vaje. 

Vadba Gibljiva starost je namenjena ohranja-
nju motoričnih sposobnosti na optimalni ravni 
vsakega vadečega in krepitvi energijskega sta-
nja telesa. Vaje so izbrane iz dolgoletne prakse 
in študije fizičnih in energijskih tehnik. 

Seveda nam ne zmanjka časa tudi za pogovo-
re o aktualnih dogajanjih po Sloveniji in svetu, 
izmenjavo praktičnih nasvetov iz domače kuhi-
nje, moški del pa popravi tudi takšno tehnično 
stvar pri hiši. Dotaknemo se tudi kakšnih bolj 
osebnih tem. 

Kot učiteljica nordijske hoje in strokovnjakinja 
za osebno rast se zavedam, da sta zadostna fizič-
na aktivnost ter druženje v starejših letih bistve-
na za fizično vitalnost in ohranjanje mentalne in 
čustvene svežine. Delo je vzajemno. Skozi leta 
dela s starostniki se tudi sama vedno kaj novega 
naučim. Ozaveščam lastne omejitve, zaznavam 
lepoto staranja, prisluhnem skoraj pozabljenim 
modrostim in receptom itd. Verjamem, da ima-
mo vsi veliko od tega, ko se ob torkih dobivamo 
pred Dežmanom s palicami za nordijsko hojo ali 
v prostorih kulturnega doma. Torej, dragi upo-
kojenci, pogumno in z dobro voljo srčno vabljeni 
na brezplačni vadbi Nordijska hoja ter Gibljiva 
starost v DU Kokrica. 

   Maja Benedičič

Vadbi Nordijska hoja in Gibljiva 
starost v društvu upokojencev

Ker program sofinancirata Mestna občina Kranj in Društvo upokojencev Kokrica,  
sta za člane društva vadbi Nordijska hoja in Gibljiva starost brezplačni.
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Na odru

»Pevska sezona« vokalne skupine Kokr'čan 
traja od septembra pa tam do junija. Potem si 
privoščimo malo premora. To seveda velja le za 
vaje, nastopi pa ostajajo. Da pesem lepo zveni, 
je treba kar nekaj vaje. Zato se dobivamo dva-
krat na teden, kar letno pomeni več kot sedem-
deset vaj oziroma 140 ur. K vsem tem uram bi 
bilo treba prišteti še vse nastope in bi krepko 
presegli dvesto ur letnega prispevka, namenje-
nega kulturni dejavnosti. Ampak mi to delamo 
zaradi veselja do petja, druženja in pozitivne 
energije, ki iz tega izhaja. Ta prihaja od nas sa-
mih pa tudi od poslušalcev, ki jim je pesem ne 
nazadnje namenjena. Zato se ob tej priložnosti 
vsem zahvaljujemo za podporo.

Od zadnjega pisanja v aprilu smo počeli mar-
sikaj. Uspešno smo izvedli že 21. Pevski večer 
na Kokrici s številnimi gosti. Na prireditvi smo 
predstavili novo pesem Kokrčani, ki predsta-
vlja nas in naš kraj – Kokrico. Letos skoraj ni 
bilo nastopa, na katerem je ne bi zapeli.

Vseh nastopov je bilo kar veliko: podoknica 
kot presenečenje slavljencu, nastop in maša 
ob petdeseti obletnici poroke, konec oktobra 
pesem na pokopališču ob komemoraciji, kon-
certni nastop pri prijateljih v Borovnici ... Pri-
reditev Kdor hoče Janez bit', mora mleko pit' je 

bila prav zanimiva. Seveda nihče od nas ni pil 
mleka. Pred kratkim smo zapeli tudi na razsta-
vi adventnih venčkov pred cvetličarno Cvet in 
Brunarico Štern. Kljub deževnemu vremenu je 
bilo to res prav posebno doživetje.

Sedaj se bliža konec leta, v načrtu pa je še 
kar nekaj dejavnosti. Polepšali bomo popoldne 
stanovalcem v Domu starostnikov v Kranju 
ter zapeli ob zaključku prireditve TD Kokri-
ca na pohodu z baklami 26. decembra. Še ka-

kšna »podoknica« pa bo novo leto tu.  Že sedaj 
pripravljamo zahtevnejši program za april, ko 
bomo izvedli 22. Pevski večer.

Ob koncu članka se zahvaljujemo vsem pod-
pornikom in članom društev na Kokrici, s 
katerimi res lepo sodelujemo. Hkrati pa vsem 
krajankam in krajanom ter bralcem Vaščana 
želimo lepo doživetje praznikov, ki so pred 
nami. V novem letu 2018 pa veliko zdravja in 
pozitivne energije. Klemen Naglič

Kokrčane zapojemo  
na vsakem nastopu

Vokalna skupina Kokr'čan je na enaindvajsetem Pevskem večeru predstavila novo pesem  
Kokrčani, ki jo zdaj zapoje skoraj na vsakem nastopu.

Vokalna skupina Kokr'čan na 21. Pevskem večeru

Težko smo čakali novo sezono, saj bo praznična in zato res posebna. 
Za vas smo pripravili ogromno novosti in presenečenj za našo jubilej-
no, deseto obletnico. Komaj čakamo, da vam jih predstavimo! 

V mesecu decembru bo, tako kot vsako leto pri nas, zelo pestro. Za-
čelo se je že zelo zgodaj, saj smo tako kot že nekaj let doslej tudi letos 
z Miklavžem in njegovim spremstvom obiskovali otroke na Mlaki. V 
sredini decembra se nam obeta prva velika novost v letošnji jubilejni 
sezoni. Gardelinovci smo prvič samostojno pripravili predstavo za 
otroke od drugega leta starosti naprej. Predstava z naslovom Čebelica 
leti po pomoč bo za otroke zelo zabavna in poučna, saj bo na zani-
miv način predstavila živali na kmetiji, otroci pa bodo skupaj z njimi 
pomagali čebelici najti rešitev za ubogo miško. Predstava naj bi bila 
predvidoma premierno uprizorjena 16. decembra ob 10. uri v Kultur-
nem domu na Kokrici. 

V decembru pa seveda kot vsako leto sledi še ena celovečerna predsta-
va za odrasle. Tokrat bo še prav posebna. Namreč, po desetih letih se na 
oder Kulturnega doma na Kokrici ponovno vrača komedija Avdicija. In 
da bo še toliko bolj posebna, se vrača z originalno in še razširjeno zased-
bo. Prepričani smo, da bo to zelo poseben in vsekakor več kot primeren 
začetek praznovanja desete obletnice ustanovitve našega društva. Pred-
stava bo 26. decembra 2017 ob 20. uri v Kulturnem domu na Kokrici. 

Seveda se bo praznovanje nadaljevalo tudi v drugem letu, še zlasti 
v začetku marca. 

Vse informacije o preostalih prireditvah našega društva, opisi pred-
stav ter rezervacija vstopnic za predstavo Avdicija so možni na www.
gdgardelin.si. Vabimo vas, da si ogledate našo spletno stran in si iz-
berete predstavo po svojem okusu. Se že veselimo srečanja z vami!

Naj vam ob koncu zaželimo še miren in prelep božič v krogu ljudi, ki 
so vam blizu. V letu 2018 pa, da bo vse dobro. In srečno! 

Vaš Gardelin 

Gardelin že deseto leto
Gardelinovci smo z letošnjo sezono začeli praznovanje desete obletnice ustanovitve,  

ki jo praznujemo prvega marca prihodnje leto.



11

Društva

Na prireditvi, ki je bila dobro obiskana in 
je že tradicionalna, so v kulturnem programu 
sodelovali učenci in učenke OŠ Franceta Pre-
šerna, podružnica Kokrica, pod vodstvom pro-
fesorice Brigite Fojkar, pevka in pevci vokalne 
skupine Kokrčan pod vodstvom Ignaca Gor-
janca in kulturnik Tine Miklavžič. S svojimi 
prispevki so dali slovesnosti žlahten kulturni 
pečat. V govoru, ki ga je imel predsednik bor-
čevske organizacije Brane Virant, je osrednjo 
vlogo namenil vsem Slovenkam in Slovencem, 
ki so v narodnoosvobodilni vojni žrtvovali svo-
ja življenja za svobodo. Poudaril je tudi pomen 
narodovega odpora pri osamosvajanju in vzpo-
stavitvi današnje neodvisne in suverene Slove-
nije. Ob koncu slovesnosti je predsednik Virant 
podelil vokalni skupini Kokrčan pisno prizna-
nje za dolgoletno in kvalitetno sodelovanje.

Januarja, naslednje leto, bomo pripravili dve 
slovesnosti, s katerima bomo počastili spomin 
na naša krajana, ki sta žrtvovala svoji življenji 
za osvoboditev izpod nemškega okupatorske-
ga jarma. Tako bomo 3. januarja obiskali grob 
Franca Mraka v Dragi pri Begunjah, kjer so ga 
3. januarja 1942 kot talca ustrelili Nemci. Franc 
Mrak, predvojni organizator delavskega giba-
nja in nato po okupaciji prvi komandir Kranjske 
partizanske čete, je bil 5. avgusta 1941 ranjen 
pod Storžičem in se je nato zdravil v Ljubljani. 
Tam je bil izdan, tako da so ga Italijani aretirali 
in proti koncu leta izročili Nemcem, ki so ga kot 
enega glavnih organizatorjev narodnoosvobo-
dilnega odpora na Gorenjskem že mrzlično is-
kali. Po hudem mučenju so ga ustrelili.

V soboto, 13. januarja 2018, bomo v dolini 
Lobnice, narečno Vobenca, pod Aklejem v Ko-
kri izvedli spominsko slovesnost v počastitev 
našega drugega pomembnega krajana Alojza 
Dežmana - Branka. Slovesnost bo pri spomin-
skem obeležju, ki smo ga skupaj s sorodniki 
padlega partizana postavili leta 2014 na mestu, 
kjer je stala partizanska tiskarna in kjer je padel 
Dežman. Partizan Branko je bil vodja partizan-
ske tiskarne, ki je delovala od druge polovice leta 
1944 do 13. januarja 1945, ko je bila izdana. Ti-
skarno so napadli domobranci iz Tupalič, ustre-
lili Dežmana, ki je kot edino orožje, ki ga je imel, 
mednje zalučal bombo. Ujeli so partizanko in 
jo med pretepanjem in zasmehovanjem odvedli 
s seboj. Drugih v tiskarni ni bilo, saj so bili na 
terenu. Po napadu so tiskarno izropali in zažgali. 

Obe slovesnosti sta že tradicionalni in se 
jih udeležuje vedno več ljudi, kar nam daje 
spodbudo in potrditev, da so take prireditve 
primerne in potrebne tudi z vidika utrjevanja 
narodove zavesti in pripadnosti. Slovesnost v 
Kokri ponovimo še poleti, in sicer tretjo soboto 
v juniju, in s tem počastimo spomin na rojstvo 
Alojza Dežmana. Sicer pa obe prireditvi zač-
nemo z zbiranjem pred gostiščem Dežman na 
Mlaki, se nato odpeljemo do vasi Kokra, kjer 
pri domačiji Povšnar pustimo vozila in se peš 
odpravimo v dolino Lobnice. Na ta način lepo 
združimo kulturno in športno dejavnost, obe-

nem pa počastimo spomin na Dežmana, ki je 
bil zavzet predvojni športnik.

Z volilnim občnim zborom, ki bo 8. marca v 
gostišču Dežman, bomo zaključili delo, ki smo 
ga zastavili s programom pred enim letom. Na 
občnem zboru bomo izvolili novo vodstvo, saj se 
staremu po dveh mandatih delo izteka. Ne dvo-
mim, da bomo izvolili vodstvo, ki bo nadalje-
valo uspešno delo organizacije, ki je pred enim 
letom prejela zlato plaketo, najvišje priznanje 

Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slove-
nije. Po volitvah bomo nadaljevali s kulturnim 
programom, s katerim bomo obogatili prazno-
vanje dneva žena in se vseh naših tovarišic spo-
mnili z nageljni. 

Vse, ki cenijo in spoštujejo vrednote naro-
dnoosvobodilnega boja, vabimo, da se nam 
pridružijo in okrepijo naše vrste, ne samo šte-
vilčno, ampak tudi z idejami in delom.

Brane Virant

Slovesnosti kot oblika spomina
Krajevna organizacija borcev za vrednote NOB Kokrica je zadnji petek v oktobru skupaj s Krajevno skupnostjo 

Kokrica organizirala komemorativno slovesnost na domačem pokopališču v počastitev dneva mrtvih. 

Januarja se bomo spet odpravili na spominsko slovesnost v dolini Lobnice.

Spominsko obeležje na mestu partizanske tiskarne, kjer je padel Alojz Dežman, je bilo postavljeno leta 2014.
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Pobuda za druženje se je porodila Maji Be-
nedičič, nekdanji vrhunski športnici, sedaj 
strokovnjakinji za osebno rast. »Ljudje se 
vedno bolj držimo zase, delovne in družinske 
obveznosti zasedejo vsakdanjik do zadnje mi-
nute, zmanjkuje nam časa za druženje, ki nas 
hote ali ne notranje bogati. Lansko jesen je 
vzklila ideja o pikniku s sosedi. Najprej sem 
govorila z mami Zdenko, ki je idejo pozitivno 
sprejela. Oče Marjan je bil sprva malo skepti-
čen – glede na to, da do sedaj druženja ni bilo. 
A ko sva mesec pred izbranim datumom sto-
pili v akcijo, je podprl zamisel in celo povedal, 
kako je bilo lepo, ko je bil kot otrok prisoten 
na srečanjih s sosedi ob praznikih, godovnih 
dneh. In akcija je stekla,« je razložila Maja.

Namen srečanja je bil predvsem obuditev 
medsosedskih odnosov, spoznavanje novih 
stanovalcev ter sproščenega klepeta ob prepro-
sti jedači in pijači.

Družina Benedičič je naredila vabila, jih 
razdelila po hišah. Že prvi odzivi so bili hvale 
vredni, saj so bili povabljenci zelo navdušeni. 
Končno število prijav pa je pokazalo, da so sta-
novalci Pokopališke ulice zelo družabni in da 
je bila Majina zamisel zadetek v polno. Gasilci 
so s pomočjo soseda Lombarja posodili klopi 
in mize, nakupili sta se hrana in pijača, gospo-
dinje so spekle sladice.

Ko je prišel dan D, je na sončno nedeljo 45 
stanovalcev (devetdeset odstotkov vseh va-
bljenih) preplavilo vrt na Pokopališki 14. Na 
druženje sta prišla tudi naš prvi sosed, gospod 
župnik Jože Kljun, ki je dogodek ocenil iz-
jemno pozitivno, in najboljši športnik naše 
ulice, smučarski skakalec Robert Kranjec z 
družino. Žiga je poskrbel, da je prijetno di-
šalo z žara in da so bili naši želodčki polni. 
Med vsemi udeleženci so se razvile debate o 
vsakdanjem življenju, spoznavali smo se med 
seboj, slišal se je smeh, piko na i pa so postavili 
razigrani otroci, ki so spontano prejeli dober 
vzgled in »nalogo«, da bodo za nami delovali 

složno, si pomagali in se družili. Vsem priso-
tnim na druženju stanovalcev Pokopališke uli-
ce se iz srca zahvaljujemo z željo, da dogodek 

postane tradicionalen, s čimer smo se vsi na 
koncu strinjali. Vsaka prva nedelja v mesecu 
juniju je naša. Družina Benedičič
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Krajani

www.asteriks.net

SVET SENČIL
 tende - markize

 žaluzije (zunanje in notranje)
 rolete   panelne zavese

 komarniki   screen roloji  roloji
 rolo garažna vrata   plise zavese

Svetovanje, izdelovanje,  
montaža in ServiS

Peter Rozman s.p.
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, Slovenija

T: +386 (0)4 59 55 170
T/F: + 386 (0) 4 59 55 177

G: +386 (0)41 733 709
E: info@asteriks.net

obiščite nas v našem razstavnem salonu.

®

Že 17 let z vami!

SENČILA ASTERIKS d.o.o. 
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič

T: 04 59 55 170
G: 041 733 709

E: info@asteriks.net

Obiščite nas v našem  
razstavnem  

salonu.

 tende - markize
 žaluzije - zunanje in notranje

 rolete  panelne zavese
 komarniki  screen roloji  roloji
 rolo garažna vrata  plise zavese

www.asteriks.net

SVET SENČIL
SVETOVANJE, IZDELOVANJE, 
MONTAŽA IN SERVIS

Druženje sosedov s Pokopališke ulice
Stanovalci Pokopališke ulice smo se prvo junijsko nedeljo družili na vrtu družine Benedičič. 
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Erazem iz 4. č razreda je razmišljal o nasle-
dnjih sestavinah in postopku.

Sestavine: 500 gramov dobre volje, 800 gra-
mov učenja, 600 mililitrov vztrajnosti, en zavi-
tek sreče, en liter poslušanja pri pouku in dve 
steklenički samozavesti.

Postopek: Vzamemo primerno veliko po-
sodo, vanjo vsujemo učenje, primešamo 
vztrajnost in poslušanje pri pouku. V pripra-
vljeno maso stresemo dobro voljo in samo-
zavest. Na koncu masi primešamo še srečo. 
Vse skupaj zlijemo v pekač in spečemo na ne 
previsoki temperaturi. Ko je pečeno, rahlo 
ohladimo in razrežemo. Veliko užitkov pri 
ocenah želim.

Gaja iz 4. č razreda pa je ponudila malce 
drugačen recept.

Potrebuješ: zvezek, radovednost, učne nava-
de, potrpežljivost in voljo.

Postopek: Najprej vzameš zvezek. Pri tem 
moraš imeti učne navade in voljo, da se sploh 
začneš učiti. Jaz se na primer najrajši učim na 
postelji ali na preprogi. Moraš biti tudi radove-
den. Ker če nisi, obstaja nevarnost, da te snov, 
ki se jo učiš, ne zanima. Najbolje je, da si tudi 
potrpežljiv, zato, da ne odnehaš kar tam nekje, 
sredi učenja. Še bolje pa je, če tisti dan, ko se v 

šoli piše test ali pa učiteljica sprašuje, zjutraj, na 
poti v šolo, najdeš štiriperesno deteljico. 

Učiti se je treba vsak dan, da snovi, ki si jo 
prebral, ne pozabiš. Pa dobro poslušaj v šoli, 
saj si že s tem ogromno zapomniš.

Sara iz 4. č pa pravi takole.
Potrebuješ samostojni delovni zvezek, zve-

zek, pisalo (nalivno pero ali svinčnik), delovni 
zvezek (če ga pri pouku uporabljate) in najljub-
šo pijačo.

Najprej odpri samostojni delovni zvezek in 
preleti vse strani, ki se jih moraš naučiti. Nato 
preberi, kar piše v zvezku, in v mislih ponovi, 
kar si prebral. 

In kaj je z najljubšo pijačo? Piješ jo vmes, ko 
si nervozen.

Ema iz 4. č pa ugotavlja, da se je slabim oce-
nam mogoče izogniti na različne načine. Najprej 
pojdi na zrak ali poslušaj umirjeno glasbo. Nato 
pojdi v sobo oziroma v prostor, kjer boš imel ti-
šino. Še prej staršem izmakni ali pa iz shrambe 
vzemi košček čokolade za lažje učenje. Nato 
snov nekajkrat preberi in izpiši ključne besede, 
da si lažje zapomniš. Potem prosi starše, da te 
vprašajo in preverijo, koliko v resnici že znaš. 

Na dan ocenjevanja bodi čim bolj sproščen. 
Medtem ko te učiteljica sprašuje, jo poškropi z 
rožnatim sprejem, ki si ga domišljaš. Šala! Če 
je ocenjevanje pisno, se umiri, globoko zadihaj 
in verjemi, da ti bo uspelo. Ocene pri športu naj 
te ne skrbijo, saj prej vedno dosti vadite. Ker se 
pri likovni umetnosti že vnaprej ve, da bo vsak 
izdelek ocenjen, se potrudi prav za vsakega.

Kako se izogniti slabim ocenam
Četrtošolci so razmišljali o načinih in receptih, kako se izogniti slabim ocenam v šoli.  

Tukaj je zbranih nekaj zanimivih idej in receptov.

Bor, 2. c

Julija, 2. c

Spraševali so Gašper, Tanaja in Ema. 
Vprašanje so zastavili tretješolcem.

Veter pride z neba. (Gaja, 3. c)
Pojavi se z juga. (Jakob, 3. c)
Iz čisto vseh smeri. (Gašper L., 3. c)
Od vsepovsod. (Gašper S., 3. c)
Pride s severa. (Mark, 3. c)
Odvisno, od kod piha. Drugače pa lahko iz 
vseh smeri. (Žan, 3. c)
Z zahoda in severa. (Martin S., 3. c)
Z Mrakove ulice 1. (Vito, 3. c)

Isti učenci so tretješolce povprašali še na-
slednje: 

Kaj misliš, zakaj so izumili šole?

Za učenje in pisanje domačih nalog. 
(Matevž, 3. c)
Da bi se ljudje začeli učiti. (Zala, 3. c)
Da bi se otroci lahko kaj naučili. (Gaja Z., 
3. c)
Ker do takrat še niso znali pisati. (Maša, 
3. c)
Da bi otroci lahko brali. (Taja, 3. c)
Da bi bili ljudje bolj pametni. (Jošt, 3. c)

Kaj misliš,  
od kod pride veter?
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Cvet, d. o. o., Kokrica, Cesta na Rupo 18, 4000 Kranj 
Tel.: 04/204 77 00, GSM: 040/201 271

Delovni čas: 
od ponedeljka do petka od 8. do 19. ure,

ob sobotah od 8. do 13. ure 

Cvetličarna Cvet

Srečno!

Čez petdeset let bi prevozna sredstva letela kar sama od sebe. Obstajali bi 
tudi leteči roboti. Nekateri roboti bi bili podobni človeku. (Matevž K., 4. c)

Mislim, da bodo čez petdeset let večino dela opravljali roboti. (Enej, 4. c)

Da bo na svetu veliko elektronike. (Luka, 4. c)

Ljudje bi bili stari, bilo bi pa tudi veliko novih otrok. (Matevž A., 4. c)

Hiše bi bile precej bolj moderne. Večina otrok bi bila pred televizorjem, 
pred računalniki ali pa pri telefonih ter tabličnih računalnikih. Zunaj pa 
se ne bi nihče več znal igrati. (Ema, 4. č)

Vsak učenec bi v šoli imel svoj računalnik. (Jure, 4. c)

Na Zemlji bi obstajala sama napredna tehnologija. Cela Zemlja bi bila 
obdana s tem. (Jaš, 4. č)

Verjetno bi se mi zdelo vse zelo čudno, saj ne bi vedel, kje sem. Mogoče 
bi mi pa bilo vse to zelo všeč. Ampak tega raje ne vem. (Tit, 4. č)

Čez tako veliko let bo tu veliko sodobne tehnologije, zgradili bodo ogro-
mne stavbe, veliko bo ljudi, veliko onesnaženega zraka in še več robotov. 
(Gašper Kr., 4. č)

Svetu bosta zavladali tehnologija in znanost. (Gašper Ko., 4. č)

Takrat bodo na svetu samovozeči avtomobili, na cestah bo manj prome-
tnih nesreč. Uvajati bodo začele stroje, ki jim boš povedal, kam bi želel 
iti, nato te bodo ti stroji na en dva tri prestavili na želeno mesto. To bo 
super! (Gaja, 4. č)

Tehnologija bi zelo napredovala, zato bi obstajali leteči avtomobili in 
jeklene zgradbe. Povsod bi bili roboti, ki bi se prehranjevali s kovinski-
mi rastlinami. Poznali bi tudi motorje z nadzvočno hitrostjo, ki gredo 
kamorkoli in kadarkoli … (Erazem, 4. č)

V šolah bi bil drugačen način poučevanja otrok. Posekanih bi bilo zares 
veliko dreves, narava bi bila uničena, saj bi človeštvo manj skrbelo zanjo. 
Tehnologija bi se še naprej razvijala. (Tajda, 4. č) 

Kaj bo čez petdeset let
Četrtošolci so odgovarjali na naslednje vprašanje: Če bi te danes zamrznili in te odmrznili čez petdeset let,  

kaj bi bilo takrat na svetu drugače?

David, Črt, Gal, Ajna, 5. c

www.gorenjskiglas.si

EUR
8168 strani, 170 x 240 mm, spiralna vezava

Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, ga naročite po tel.  
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

Med več kot 
70 izjemnimi  
tortami in  
torticami boste 
našli npr.: torto 
iz pirine moke z 
orehi, malinami in 
smetano, torto z 
grškim jogurtom in 
pomarančo, torto 
za otroški rojstni 
dan, torto brez 
glutena, poročno 
torto, torto brez 
jajc, tortice na 
palčki (cake pop), 
pa tudi presne 
torte ... 
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Vsem sokrajanom  
želimo vesele  
božične praznike  
in srečno  
novo leto 2018!

vaš prodajalec SCOTT 
koles VALY D.O.O.
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Ker se narava pripravlja na zimo. (Sara, 1. c)
Listje se obarva in zato pade dol. (Gaja, 1. c)
Listi so drugačne barve kot poleti, zato pa pa-
dejo dol. (Vanja, 1. c)

Zato, ker bo prišla kmalu zima. (Gaber, 1. c)
Zunaj najprej postane mrzlo, potem pa začne 
tudi veter pihati. In tako listki padejo z dreves. 
(Viktorija, 1. c)
Listje se posuši, zato odpade. (Bor Š., 2. c)
Ker je drevo lačno. (Tine, 2. č)
Zato, da se drevesa zaščitijo. (Tim, 2. č)

Ker so drevesa s koreninami obrnjena navzdol. 
(Svit, 2. c)
Ker je jesen. Zmeraj, ko je jesen, listje pade z 
dreves. (Sergej, 1. č)
Zato, da se drevesa lepo spočijejo. (Iza, 1. č)
Zato, da potem lahko spet zrastejo drugačni 
listi. (Vita, 1. č)

Zakaj jeseni listje odpade z dreves?
Šolske novinarke Gaja, Tajda in Vanesa so spraševale učence 1. c, 1. č, 2. c in 2. č razreda. 

Učenci 4. č razreda

Hitro, hitro čas beži,
v vsakem od nas sledi pusti – 
sledi uspeha, radosti in sreče,

kakšne med njimi so tudi boleče.

Novo leto zdaj začnimo, 
na nove poti skupaj stopimo.

Zdravje vsem okrog nas zaželimo,
kažipote k sreči obrnimo. 

Skupne ustvarimo sledi,
ki niti čas jih ne izbriše,
naj se dogaja nam le to,

kar nasmeh na obraze nam nariše.

Učenci in kolektiv OŠ Franceta  
Prešerna Kranj – PŠ Kokrica

Novoletno voščilo
(Dijana Korošec)
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Zdravje je neprecenljivo.

Ko smo zdravi, je mogoče prav vse. 
Vse, kar nas osrečuje.

Naj se krog lepih trenutkov vrti za vse, 
kar vam je pri srcu, za vse naše najdražje, za zdravje.

Želimo vam ga v izobilju!
Vselej, ko boste potrebovali tudi krog varnosti, 

pa bomo z vami.

NAJ BO LETO 2018 ZDRAVO, 

VARNO IN SREČNO!
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Kavarna in bar Gran se nahaja na Kokrici pri Kranju, ob cesti, ki pelje proti 
Brdu. Lokal to sezono prenavljamo, v notranjem prostoru bomo namestili 
udobna sedišča ter večje mize, še vedno pa bomo ohranili pridih toplega, 
domačega ambienta, da se boste pri nas še naprej počutili kot doma. S  
plazma televizorjem, projektorjem in platnom za prenos športnih dogodkov, 
z novim pikadom, vedno nasmejanim osebjem ter razširjeno gostinsko  
ponudbo pa sedaj ugodimo tudi najbolj zahtevnim gostom.

Vabljeni, da se nam pridružite v veselem decembru!

Želimo vam vesele in blagoslovljene božične praznike 
ter vse dobro v letu, ki prihaja!

KAVARNA IN BAR GRAN
Cesta na Brdo 59
4000 Kranj
T: 041 307 714

 


