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Krajevna skupnost

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

Pri lo go pri prav lja ured ni štvo Go renj ske ga gla sa.  
Od go vor na ured ni ca: Ma ri ja Volč jak 
Ured nik: Simon Šubic
Te le fon: 04/201-42-00, faks: 04/201-42-13   
E-pošta: info@g-glas.si  
Teh nič ni ured nik: Gre ga Flaj nik 
Iz da ja telj: Gorenjski glas, d. o. o., Nazorjeva ulica 1, Kranj; 
pri pra va za tisk: Go renj ski glas; tisk: Nonparel, d. o. o.; 
di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je. 

Vaščan, šte vil ka 2, je pri lo ga 92. šte vil ke Go renj ske ga  
gla sa, ki je iz šla 19. novembra 2019. 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

Tudi v prihajajoči sezoni bomo v Kultur-
nem domu na Kokrici razveseljevali male 
in malo večje otroke.

Vsako leto naše prelepe otroške predsta-
ve obišče več ljudi, zato se z njimi vračamo 
tudi v naslednji sezoni. 

Predstave, ki nas bodo nasmejale, po-
učevale, razvedrile in nas družile, bodo: 
Ledena pravljica (23. novembra 2019), 
Kekec in Pehta (18. januarja 2020) in Kdo 
je napravil Vidku srajčico (29. februarja 
2020).

Več informacij je na voljo na številki 040 
366 366, na info@otroske-predstave.si. in 
na www.otroske-predstave.si.

Predstave za otroke tudi  
v novi sezoni

Folklorna skupina Sava Kranj, v kateri 
plešejo in godejo tudi krajani Kokrice, ob 
praznovanju 70-letnice pripravlja slavnos-
tni koncert z naslovom »KOLO – sučemo 
že 70 let«. Potekal bo 23. novembra ob 17. 
uri in ob 19.30 v Prešernovem gledališču 
Kranj. Vstopnice so na voljo na blagajni 
gledališča.

V folklorni skupini napovedujejo, da 
bodo na koncertu zavrteli čas nazaj. Prvi 
bodo »dober večer« zaželeli Prekmurci 
in njihovi sosedje Štajerci na drugi strani 
Mure. Po reki se bodo spustili preko pa-
nonskih ravnic in pogledali v Šumadijo 
ter se z Bojankami vrnili v Belo krajino. 
V drugem delu pa bodo gledalci doživeli 
izročilo naših alpskih regij: od razposaje-
nih Gorenjcev preko špotanja Sočanov do 
svojevrstnih Rezijanov. 

Častni pokrovitelj prireditve je župan 
Matjaž Rakovec.

Vabljeni.

Koncert ob 
sedemdesetletnici Folklorne 

skupine Sava

V okviru projekta Gorki 2 bodo do leta 2020 
na Mlaki zgradili 4,3 kilometra fekalne kana-
lizacije, obnovili 4,3 kilometra vodovodnega 
omrežja ter dogradili 3,6 kilometra meteorne 
kanalizacije in manjkajočo javno razsvetljavo. 
Del naselja Mlaka ima sicer že zgrajen ločen 
fekalni in mešani kanalizacijski sistem; v letu 
2015 je bilo na javno kanalizacijo priključenih 
60,15 odstotka prebivalcev.

Gradnja kanalizacije na Mlaki je del širšega 
projekta Gorki 2, vrednega 16,5 milijona evrov 
(z DDV), ki ga v višini 6,5 milijona evrov so-
financirata Republika Slovenija in Evropska 
unija iz kohezijskega sklada. 

Z obsežnimi gradbenimi deli bodo v obeh 
aglomeracijah skupno 2664 prebivalcem zago-
tovili boljše življenjske pogoje ter vzpostavili 
pogoje za čisto in zdravo okolje, pravijo na Me-

stni občini Kranj. Do leta 2020 bodo tako za-
gotovili najmanj 95-odstotno priključenost na 
enoten kanalizacijski sistem, ki se zaključuje s 
Centralno čistilno napravo Kranj, in sicer tako 
na območju Mlake kot tudi na območju Britofa 
in Predoselj, in najmanj 97-odstotno opremlje-
nost območij z odvajanjem in čiščenjem komu-
nalnih odpadnih voda. Zgrajenih bo nekaj več 
kot 17 kilometrov kanalizacijskega omrežja in 
pet črpališč odpadne vode, ki se bodo priključi-
la na obstoječi kanalizacijski sistem z obstoje-
čo centralno čistilno napravo v Kranju.

Poleg infrastrukture za odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda bo obnovljen tudi vodovod. 
Obnovljeni in dograjeni bosta tudi meteorna 
kanalizacija ter javna razsvetljava. 

Simon Šubic,  
foto: Tina Dokl

Na Mlaki  
gradijo kanalizacijo
Na Mlaki so ta mesec začeli graditi kanalizacijo v okviru  

projekta Gorki 2. 

Gradnja kanalizacije v Nedeljski vasi
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Naši svetniki

Poklicna pot
Po izobrazbi sem ma-

gister organizacije, pred 
tem sem pridobil znanja 
kot diplomirani infor-
matik in elektroenerge-
tik. V skupini Elektro 
Gorenjska delujem že 
od leta 1986, ko sem za-
čel s primarnim delom 
elektroenergetika. Z 

nadaljnjim študijem sem si pridobil strokovno 
znanje s področja organizacijske informatike 
in sodeloval pri vzpostavitvi avtomatizacije 
podatkov v oddelku za informacijsko pod-
poro v Elektru Gorenjska. Leta 2007 sem kot 
svetovalec uprave Elektra Gorenjska skrbel za 
spodbujanje in iskanje novih poslovnih prilo-
žnosti, ki jih je zahtevalo konkurenčno oko-
lje. Gospodarska kriza leta 2008 je zahtevala 
aktivnejšo prisotnost na energetskem trgu, 
predvsem na področju učinkovite rabe ener-
gije (URE), obnovljivih virov energije (OVE) 
in energetskega inženiringa. Leta 2011 sem 
prevzel vodenje službe za sončne elektrarne 
v podjetju Gorenjske elektrarne, ki so hčerin-
sko podjetje Elektra Gorenjska, kjer delujem 
še sedaj. 

Sodelujem z organizacijami pri razvo-
ju OVE in URE ter realizaciji z lokalnimi 
skupnostmi. Bil sem član strokovnega sveta 
LEAG (Lokalne energetske agencije Gorenj-
ska), ki spodbuja promocijo EVK (energetsko 
varčnega koncepta) v vseh segmentih družbe. 
Aktivno delujem na področju tržnih priložno-
sti upravljanja malih elektrarn, izvajanje ener-
getskega managementa upravljanja obstoječih 
energijskih virov. Vodim projekte priklopov 
obstoječih sončnih elektrarn po interni (PX3) 
shemi, spodbujanje delne samooskrbe s po-
močjo proizvodnih virov, v zadnjem času pa 
vodim tudi področje e-mobilnosti v skupini 
Elektro Gorenjska. Izkušnje, pridobljene na 
področju fotovoltaike, uspešno integriram v 
sistem izboljšanja učinkovitosti in donosnosti 
proizvodnih naprav z optimizacijo in nadzo-
rom proizvodnje električne energije ter kom-
binacijo e-mobilnosti za poslovne in zasebne 
sfere.

Na lokalnih volitvah leta 2018 sem bil izvo-
ljen v občinski svet Mestne občine Kranj kot 
član svetniške skupine SDS, ki ima največje 
število članov v mestnem svetu. Kot svetnik in 
kot gospodarstvenik nameravam v celotnem 
mandatnem obdobju 2018–2022 nadaljevati in 
implementirati znanje ter izkušnje s področja 
energetike, obnovljivih virov, menedžmenta, 
turizma in kmetijstva tudi v lokalno skupnost, 
občino in podeželje. 

V začetku leta 2019 sem prevzel predsedova-
nje sveta zavoda LEAG za obdobje štirih let, 
postal član odbora za gospodarstvo, turizem in 
kmetijstvo, z namenom sodelovanja in povezo-
vanja med energetiko, turizmom in lokalnim 

okoljem. Kot mestni svetnik svoje aktivnosti 
izvajam na področju gospodarstva in turizma, 
na področju trajnostne mobilnosti in prometa, 
energetike in izobraževanja ter ohranjanja kul-
turne in tehnične dediščine.

Zavzemam se za sofinanciranje malega go-
spodarstva, izgradnjo industrijske cone Hra-
stje, razvoj trajnostnega turizma z e-kolesi 
po celotni regiji, razvoj butičnega turizma v 
regiji v sodelovanju z vsemi občinami na Go-
renjskem, razvijanje programov doživljajske-
ga turizma, ureditev plaže v kanjonu Kokre, 
razvoj skupne strategije e-mobilnosti na Go-
renjskem in izven gorenjske regije v povezavi 
s sosednjimi državami, razvoj alternativne 
komunalne energetike, implementacijo ener-
getsko in okoljsko učinkovitih virov energije 
in javnega prevoza lokalni in regionalni ravni, 
vzpostavitev zelenih mest s poudarkom ve-
čjega komforta bivanja, spodbujanje javne in 
lokalne samooskrbe z energijo, spodbujanje 
in nagrajevanje večje okoljske ozaveščenosti 
ter za večji razvoj podeželske prepoznavnosti.

V letu 2019 sem sodeloval pri pripravi traj-
nostnego energetskega podnebnega načrta 
Gorenjske (TEPN Gorenjske), e-mobilnosti, 
pripravi občinskega podrobnega prostorskega 
načrta Kanjon Kokre (OPPN Kanjon Kokra), 
pri pripravi tehnične podlage za nov odlok o 
javno-zasebnem partnerstvu (JZP) za izvedbo 
projekta e-mobilnost v Mestni občini Kranj. 
Aktiven sem pri pripravi ustrezne rešitve 
za oživitev Majdičevega mlina z namenom 
ohranjanja kulturne, naravne in industrijske 
dediščine, sodelujem pri pripravi ustreznih 
rešitev povezovanja starega mestnega jedra 
s Savskim otokom, sodelujem pri celostnih 
energetskih rešitvah in pri pripravi na pred-
sedovanje EU 2021, ki bo potekalo na Brdu 
pri Kranju.

Delovanje v KS Kokrica
Svoje delo upravljam tako v poslovnem kot 

družbenem okolju s filozofijo združevanja 
in povezovanja za doseganje skupnih intere-
sov in potreb. Zato sem se pridružil interesni 
skupini svetnikov iz različnih strank in list, 
stanujočih v KS Kokrica, z namenom večje 
učinkovitosti pri uresničevanju danih zavez 
glede reševanja problematike na lokalnem 

nivoju. Skupina si je zadala prioritete izva-
janja projektov in reševanja problematike na 
področjih:

– izvedba izgradnje kanalizacije in obnove 
ceste Mlaka,

– aktivno sodelovanje in pomoč pri reševanju 
projekta Mlaka West, z ustrezno okoljsko spre-
jemljivo rešitvijo bivalnih površin, 

– urejanje športnega parka Kokrica z infra-
strukturo,

– umestitev prenove obvoznice od Brda do 
Mlake v proračun 2020–2022,

– spodbujanje turistične ponudbe lokalnih 
kmetij v povezavi s turizmom,

– spodbujanje povezovanja in ohranjanje lo-
kalnih kmetij, pomoč pri povezovanju …

V KS Kokrica se kot svetnik MO Kranj in 
krajan zavzemam za ureditev prometne in-
frastrukture do leta 2021, saj je KS Kokrica v 
neposredni bližini Brda, ki bo v času predsedo-
vanja predstavljal veliko obremenitev za samo 
krajevno skupnost in hkrati veliko priložnost 
za prepoznavnost v kulturnem, turističnem in 
sonaravnem pomenu.

Gorenjska regija predstavlja izreden poten-
cial na področju turizma, zato kot svetnik 
posvečam posebno skrb za povezovanje vseh 
elementov, kot so energetika, okolje, trajno-
stna mobilnost, znanje, turizem, tehnična in 
industrijska dediščina, kmetijstvo in lokalna 
samooskrba s ciljem, da MO Kranj postane 
primer dobre prakse povezovanja in sodelova-
nja med vsemi deležniki na različnih nivojih. 
Bogato naravno danost, tehnično in kulturno 
dediščino, močne turistične elemente in lo-
kalno kmetijski potencial je in mora biti vo-
dilo presežkov v MO Kranj in celotni regiji 
s ciljem ustvariti blagovno znamko »Zelena 
Gorenjska«.

Cilj je povezovanje 
Iztok Jenko, mestni svetnik Slovenske demokratske stranke

Krajanke in krajani so vabljeni, da 
svoje pobude sporočajo KS Kokrica, ki  
ima uradne ure vsak prvi ponedeljek v 
mesecu med 18. in 20. uro v prostorih KS 
v Kulturnem domu Kokrica. E-naslov:  
kokrica.ks@gmail.com, tel. št.: 040/195 
867 (predsednik). 

Obvestilo
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Naši svetniki

Rojen sem v Kranju leta 
1982. Do svojega 18. leta 
sem živel v Škofji Loki, 
prelomnega milenijske-
ga 2000. leta pa smo se 
skupaj s starši preselili na 
Mlako pri Kranju, kjer 
živim še danes skupaj z 
ženo in enim otrokom ter 
v pričakovanju drugega. 

Sem diplomirani politolog na FDV v Ljublja-
ni, a v življenju sem delal in počel marsikaj. 
Zase rad pravim, da sem kulturni entuziast, 
navdušen folklorni ustvarjalec, ki je že več kot 
20 let aktiven na področju ljudske dediščine. 
Pri svojem delu se veliko ukvarjam s pedago-
giko, veliko delam z otroki in mladino, z orga-
nizacijo dogodkov, menedžmentom v kulturi, 
sem pa tudi lastnik gostinskega lokala. Najbo-
lje se znajdem pri delu s skupinami ljudi, orga-
nizaciji dela, vodenju skupin. Rad motiviram 
ljudi, da postanejo boljši, da izkoristijo svoje 
potenciale, da napredujejo iz dneva v dan.

V lokalno politiko sem se podal, ker me je 
to področje od nekdaj zanimalo. Sem v svojem 

prvem mandatu v mestnem svetu Mestne obči-
ne Kranj in se še privajam na sam sistem dela 
v svetu, spoznavam zakonitosti političnega 
udejstvovanja in skušam uporabiti svoje teo-
retsko znanje, ki sem ga pridobil v času študija. 
Sem član statutarno pravne komisije na MOK 
in eden od treh predstavnikov občine v svetu 
zavoda Gasilsko reševalne službe Kranj pa 
tudi podpredsednik kulturnega društva Brdo 
iz Kranja.

Rad bi znal biti ta, ki bo slišal glas ljudstva 
in znal slišano vsaj poskušati udejanjiti. Tu-
kaj mislim na pobude, ideje, rešitve občanov v 
sami krajevni skupnosti Kokrica, kjer živim. 
Pri svojem političnem delovanju na področju 
celotne občine se zavzemam za to, da se zač-
nemo pogovarjati o možnosti izgraditve mul-
tifunkcionalnega kulturnega centra v Kranju, 
ki bo postal centralni prireditveni prostor za 
kulturna društva, umetnike in ustanove. Ne 
smemo pozabiti, da je človek najprej kulturno 
bitje, da je kulturna identiteta ena osnovnih 
stvari, s katero se srečujemo kot posamezni-
ki v procesu socializacije. Seveda to ni edina 
moja skrb in želja. Želim si bolje urejenega 

stanovanjskega vprašanja za mlade družine, 
tako na lokalnem kakor tudi na državnem ni-
voju, za krepitev procesov, ki bodo zadržali 
mlade, sposobne izobražene kadre v Sloveniji 
in lokalno, ki bodo svojo produktivnost imeli 
kje izraziti in uporabiti in ne bodo odhajali v 
tujino. Tu mislim na krepitev lokalnega go-
spodarstva, na podporo lokalnih oblasti ma-
lim podjetjem in podjetnikom. Tudi sam sem 
namreč živel tri leta v Nemčiji v Münchnu, 
a sem se po tej sicer odlični izkušnji odločil, 
da se vrnem in v Kranju nadaljujem svoje po-
slanstvo.

Ponosen sem na dejstvo, da smo se svetniki 
z območja KS Kokrica zbrali, povezali in ne 
glede na politično in strankarsko pripadnost 
zavzeli za skupne ideje, projekte ter da se 
medsebojno podpiramo in usklajujemo. V 
imenu cele skupine lahko zagotovo trdim, 
da se bomo maksimalno zavzeli za napredek 
naše krajevne skupnosti, sam osebno pa sem 
na voljo za vsa vprašanja, pobude, ideje, za 
katere mislite, da jih lahko kot svetnik pred-
stavim v mestnem svetu (milan@zavod2010.
com, tel: 040/292 192).

Človek je najprej kulturno bitje
Milan Glamočanin, mestni svetnik Liste za razvoj Kranja

Naša stranka se še po-
sebej zavzema za razvoj 
lokalnega okolja in pod-
jetništva.

V letošnjem osnutku 
poračuna je v planu ši-
ritev vrtca v vrednosti 
500 tisoč evrov. Vendar 
pa si mi na Kokrici, ki 
smo bili dolga leta zapo-

stavljeni, želimo več. Šola je potrebna prenove, 
vrtec pa bo s širitvijo, ki je tokrat v planu, komaj 
ujel sedanje potrebe. Kje so potrebe po špor-
tnem igrišču, cestah, pločnikih, igralih ipd.?

Zato smo svetniki KS Kokrica pogledali čez 
meje svojih strank in list ter se začeli pove-
zovati za Kokrico. Iz KS Kokrice prihajamo 
štirje svetniki, ki zelo dobro sodelujemo tudi 
s svetom KS. Vsak od nas je iz druge politične 
skupine, vsi pa želimo dobro našim krajanom.

Zaznali smo ključne potrebe razvoja. Ena od 
prioritet je Mlaka West. Želimo si kompromi-
sne rešitve med tožniki in morebitnim investi-
torjem. Zavedamo se, da je najboljša rešitev, 
da vsak malo popusti. Rešitev, ki bo ohranila 
naravo in človeka v sožitju. Predno bi prišlo 
do investicije, pa je treba pogledati, ali ni po 
številu prebivalcev Kokrice že potrebna tudi 
devetletka.

Infrastruktura pri športnem parku Čukova 
jama je slaba. Športniki morajo dobiti poleg 
igrišča še garderobe in sanitarije, zato se tru-
dimo, da bi brunarico legalizirali. Preostre in 
prestroge ukrepe za varovanje Čukove jame – 
glinokopnih jezerc je po mojem mnenju treba 
omiliti. Z njimi je bil do sedaj dosežen kontra 
učinek. Razraščajo se invazivne rastline, ki 
jih je treba umetno uničiti. Čaplje in štorklje 
(ki jih Kokrčani ne poznamo od nekdaj) so 
posegle v zarod žab. So njihova hrana, zato jih 
skoraj ni več. Ljudje v okolici puščajo smeti, ni 
košev, da bi ostanke lahko kam odložili. 

Prava pot bi morala biti, da človeka in naravo 
povežemo, ker sta del narave, v sodelovanje in 
sobivanje. To pomeni, da bi morali pripraviti 
skupaj z ministrstvom odlok, ki bo povezoval 
oba dela narave. Ne da ju izključuje. Nekoč 
so namreč kmetje tam kosili travo, kopali so 
ilovico, zdaj pa nič od tega ne bi smeli.

Tam želimo, da so igrala za otroke, učne poti 
in še kaj, kar bi v to okolje lahko z inovativnimi 
rešitvami ponudili domačinom in turistom.

K temu sodi tudi cesta Brdo–Mlaka, ki je 
obvoznica za KS severno od Kranja (Golnik, 
Goriče, Trstenik, Tenetiše, Kokrica), hkrati pa 
bi lahko bila dostop do parka Čukova jama s 
parkiriščem, ki ga Odlok o glinokopnih jezerih 
že tudi predvideva.

Brdo se tako lahko poveže z okoljem. Eno-
smerna cesta ali obvozi po drugih poteh ne 
pridejo v poštev, saj bi potem promet preveč 
obremenil Srakovlje in druge kraje, s tem is-
točasno želimo razviti turistično infrastruktu-
ro skladno z razvojem Odloka o glinokopnih 
jezerih na Kokrici. Danes se po cesti dnevno 
povprečno prepelje 1400 avtomobilov, ki uni-
čujejo bankine in zemljo kmetom. To je doda-
ten argument, da se tega lotimo.

Prenovljena infrastruktura naj bo skladna z 
Naturo 2000, prilagojena živalskim vrstam, ki 
so zaščitene. V neposredni bližini v Celovcu je 
primer umeščenosti narave Natura 2000 tehno-
loški park, univerza in hotelsko okolje. Verja-
memo, da znajo naši arhitekti narediti kaj tako 
zanimivega, da se bomo lahko pohvalili v času 
predsedovanja EU, ki bo večinoma potekalo v 
neposredni bližini.

Povezani svetniki ne gledamo na politiko, 
gledamo na razvoj in v dobro prebivalcev Ko-
krice. 

Sem predsednica komisije za pobude in 
pritožbe, v kateri skupaj z ostalimi člani re-
dno vsak mesec obravnavamo kakršnekoli 
predloge za izboljšanje življenja v Mestni 
občini Kranj. 

Lahko mi pošljete svoje predloge in pri-
pombe na e-pošto: barbara.guncar@nets.si. 

Na Kokrici si želimo več
Barbara Gunčar, mestna svetnica in predsednica Stranke za enakomeren lokalni razvoj in podjetnost
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Nataša Majcen, rojena 
leta 1976 v Kranju, sem 
mama dveh šoloobve-
znih otrok in z družino 
živimo na Kokrici, v več 
kot sto let stari hiši mojih 
staršev. Sem diplomira-
na organizatorka in me-
nedžerka pred zagovo-
rom magistrske naloge, 

ki govori o zelo aktualni temi. Pišem o tem, 
kako smo Slovenci pripravljeni/ nepripravljeni 
na novo gospodarsko krizo. 

Navdih za temo sem dobila ob vstopu v poli-
tiko v začetku leta 2018. Želela sem prispevati 
k spremembam, predvsem v malem gospodar-
stvu, ki ga tudi najbolje poznam. Ob pridružitvi 
stranki LMŠ so me mnogi spraševali, čemu mi 
je tega treba. Jaz pa sem imela dovolj »kavč« 
komentiranja in padla je odločitev za kandida-
turo. Najprej na državnozborskih volitvah in 
kasneje tudi na lokalnih volitvah, kjer sem bila 
izvoljena v mestni svet Mestne občine Kranj. 
Za izkazano zaupanje volivcev sem neizmerno 
hvaležna in obljubila sem si, da bom to prilo-
žnost čim bolje izkoristila. 

Možnost prispevati k spremembam se je po-
večala z imenovanjem za predsednico Komi-
sije za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo. 
Tako smo skupaj z ekipo (komisija šteje pet 
članov – trije med njimi smo svetniki) skle-
nili, da se bomo povezovali, si pomagali in s 
skupnimi močmi skušali v tem kratkem štiri-
letnem obdobju kaj premakniti. Na bolje. Že 
samo ime komisije pove, na katerih področjih 
smo najbolj dejavni, čeprav pri tem ne more-

mo izključiti ostalih področij, saj sta na pri-
mer turizem in kultura neposredno povezana. 
Želimo si povezati gospodarstvenike in turi-
zem, prav tako kmetijstvo in turizem, kjer ima 
povezovalno vlogo Mestna občina Kranj oz. 
njena uprava. 

Ključnega pomena pri povezovanju je tudi 
neposredna bližina protokolarnega objekta 
Brdo in predsedovanje Slovenije Svetu EU v 
letu 2021. Časa imamo vsak dan manj in želimo 
si več pomoči, sodelovanja in predlogov tudi 
s strani prebivalcev MO Kranj. Ne zamudimo 
priložnosti, kot smo jo leta 2008, in postavimo 
območje MO Kranj na zemljevid turističnih 
destinacij, kamor se bodo turisti radi vračali in 
to destinacijo priporočali tudi ostalim. 

Predhodno sem omenila, da najbolje poznam 
malo gospodarstvo, zato vem, da Kranju manj-
ka osrednje področje, kjer bodo mala in srednja 
podjetja imela možnost razvoja. Upam, da nam 
bo s Poslovno cono Hrastje uspelo zagotoviti 
prepotreben prostor, namenjen prav njim, in da 
v prihodnje podjetniki ne bodo odhajali v dru-
ge občine, kjer takšne cone že imajo. Pomemb-
no je, da jih zadržimo, saj so v kriznih časih 
prav oni gonilo gospodarstva in pomemben 
vir delovnih mest. Prav tako pomembna je tudi 
lokalna samooskrba s hrano, zato se bomo tru-
dili, da bodo kmetje slišani, da mladi ne bodo 
obupali in opuščali kmetijstva. Pomagali jim 
bomo postati pomembna gospodarska panoga 
v MO Kranj.

Verjamem, da bomo lahko, če podremo ogra-
je in prenehamo vrtičkati vsak v svojem vrtič-
ku, dosegli bistveno večje rezultate. Tako kot 
nas vodi povezovanje v komisiji, ne glede na 

strankarsko pripadnost, tako nas ta želja vodi 
tudi pri povezovanju med kranjskimi svetniki, 
ki prebivamo v KS Kokrica. Pri tem ima ključ-
no vlogo mlad in nadobuden predsednik KS 
Kokrica Domen Hvala.

S Kokrico sem povezana celo življenje, če-
prav sem otroštvo preživela v drugem kraju. 
Oče in mama sta na majhni kmetiji (po domače 
Pr' Jug) ves čas pomagala ostarelima zakonce-
ma Alojziji in Tomažu, ki sta bila brez otrok 
in sta za svojega vzela mojega očeta. Pomoč je 
bila potrebna vse bolj pogosto in preselili smo 
se na Kokrico. Takrat je Čukova jama postala 
moja najljubša točka v okolici mojega novega 
domovanja. Bila je naše zbirališče in prostor za 
druženje, poleti in pozimi. 

Želim si, da bi ta prostor okoli glinokopnih 
jezerc zopet zaživel kot osrednji prostor za 
rekreacijo in druženje, mladih in starih. Ra-
zumem naravovarstvenike, ki želijo ohranjati 
zelenje in goščo na tem območju, ki nudi do-
movanje številnim živalskim in rastlinskim 
vrstam. Vendar bi ob tem od njih pričakovala 
manj okorelosti in večjo povezanost s prebival-
ci, ki živijo v neposredni bližini omenjenega 
območja, ter zmanjšanje varovanega območja 
oziroma združevanje narave in ljudi po zgledu 
Natura 2000. Upam, da nam bo skupaj uspe-
lo, da na območju pri nogometnem igrišču na 
Bobovku zopet vzpostavimo center, kjer bodo 
lahko delovala in se predstavljala vsa društva, 
ki delujejo v KS Kokrica. 

Vabljeni, da nam s predlogi in pobudami  
pomagate pri nadaljnjem razvoju KS Ko-
krica in MO Kranj, naslovite jih lahko na  
natasa.majcenms@gmail.com.

Brez vrtičkanja lahko dosežemo več
Nataša Majcen, mestna svetnica stranke Lista Marjana Šarca 

Najprej smo imeli prijetno prireditev Dih pomladi, na kateri smo 
gostili glasbene šole Kranj, Divača in Sežana. Naslednja prireditev 
Sekanje pirhov je bila ob lepem vremenu lepo obiskana in uspešna.

Tudi v letošnjem letu smo na pohodu po mamutovi deželi v sodelo-
vanju z Zavodom za turizem Kranj podelili bogato nagrado za izžre-
banega pohodnika in množico manjših nagrad.

V sklopu načrtovanih aktivnosti smo čistili japonski dresnik, ureje-
vali park in krožišče.

Poleg načrtovanih aktivnosti smo poskrbeli za popravilo poškodo-
vanega mamuta, postavili smo mizi in klopce v Udin borštu pri mlinč-
kih, za kar smo dobili soglasje lastnikov.

Skozi leto smo dvakrat očistili informacijske table, na katerih se 
naberejo sponke, tako da je prav težavno dodati nova obvestila. V KS 
Kokrica jih je 12 in je za čiščenje potrebno veliko časa.

V zimskem času bomo imeli Miklavževanje za predšolske otroke, 
izdelavo adventnih venčkov, božično-novoletni koncert (v gosteh bo 
ansambel Mihelič), pohod za domovino z baklami in zanimiva pre-
davanja.

Spremljajte nas na Facebooku, internetu, plakatih, v Gorenjskem 
glasu in v prilogi Kam v Kranj.

Spoštovani krajani, želimo vam prijetne prihajajoče dni.
Turistično društvo Kokrica, 

foto: Primož Pičulin

Decembra imamo še kup prireditev
V Turističnem društvu Kokrica smo izvedli vse do sedaj načrtovane prireditve in aktivnosti za tekoče leto.
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Razno

Z akcijo smo zbirali sredstva za Ivanko in Suzano Šenk, ki jima je 
eksplozija uničila stanovanjsko hišo na Mlaki pri Kokrici. 

Če kratko povzamemo, 30. januarja 2018 je na Mlaki pri Kranju prišlo 
do eksplozije v družinski hiši in mati in hči sta ostali brez strehe nad 
glavo in posledično brez premoženja. Predsednica krajevne organiza-
cije Rdečega križa Kokrica gospa Marinka Delavec je takoj pristopila 
k organizaciji humanitarne akcije in še isti dan je v okviru RKS OZ 
Kranj stekla humanitarna akcija, v kateri smo zbirali sredstva za pomoč 
omenjenima. Humanitarna akcija je bila medijsko zelo dobro podprta, 
saj je večina lokalnih in regionalnih medijev informirala javnost o mo-
žnosti doniranja. Prav tako je v okviru Krajevne organizacije Rdečega 
križa Kokrica stekla široka akcija zbiranja prostovoljnih prispevkov od 
hiše do hiše, od podjetnika do podjetnika. Skupna sredstva, ki smo jih v 
okviru humanitarne akcije na RKS OZ KRANJ zbrali, so bila v višini 
26.220 evrov.

Z zbranimi sredstvi smo že februarja 2018 plačali račun za popravilo 
poškodovanih oken pri sosedih. V septembru 2019 je prišlo do reali-
zacije prenove porušenega objekta in 13. septembra 2019 smo celotna 
zbrana sredstva nakazali za delno plačilo računa podjetja SGP Beni, d. 
o. o., ki v teh dneh intenzivno gradi omenjeni objekt. Zbrana sredstva 
so bila torej porabljena namensko za plačilo materiala in dela nove hiše. 

Ob tej priložnosti se vsem sodelujočim, še posebej predsednici Kra-
jevne organizacije Rdečega križa Kokrica Marinki Delavec, iskreno 
zahvaljujem za njeno požrtvovalno delo in hitro ukrepanje, prav tako 
vsem medijem, ki so pripomogli, da je informacija o nezgodi prišla do 
vas, in seveda iskrena hvala vsem vam, posameznim darovalkam in 

darovalcem ter podjetjem, ki ste donirali sredstva oz. finančno pomoč. 
Hvala vsem, Ivanki in Suzani Šenk pa želim srečno in zdravo bivanje 
v novih prostorih.

Marjan Potrata, sekretar, RKS OZ KRANJ

Humanitarna akcija Rdečega križa
Humanitarno akcijo Pomoč družini ob eksploziji, ki smo jo na Rdečem križu Kranj in krajevni organizaciji 

Kokrica začeli v mesecu januarju 2018, smo uspešno zaključili. 

Ivanki in Suzani Šenk želimo srečno in zdravo bivanje v novih prostorih.

Seveda je največ poudarka na športno-rekreativnih dejavnostih, ki 
obsegajo balinanje, kegljanje, kolesarjenje, plavanje, telovadbo, nor-
dijsko hojo, vadbo iVitalis in pohode.

Treba je pohvaliti vodje sekcij, ki poskrbijo, da aktivnosti nemoteno 
potekajo. Zahvalil bi se ravnateljici osnovne šole na Kokrici in svetu 
krajevne skupnosti, da nam brezplačno dajo na voljo svoje prostore. 

Čeprav so vse aktivnosti v prvi vrsti namenjene druženju, moram 
potarnati nad vse manjšo zainteresiranostjo članstva. Tako se nam 
nekatere aktivnosti komaj splača pripravljati. Za ta namen od Mestne 
občine Kranj na podlagi razpisa pridobimo nekaj finančnih sredstev 
in jih bo zato težko opravičiti.

Tudi od treh planiranih turističnih izletov nam je uspelo izpeljati samo 
dva. Pri organizaciji teh poskušam, da so vsebinsko čim bolj bogati in 
dostopni vsem članom, tako po finančni kot fizični stani. Tako smo na 
prvem letošnjem izletu obiskali hrvaško mesto Bjelovar. Čeprav nas je 
za tisti čas pričakalo zelo mrzlo vreme, smo si kljub temu z zanimanjem 
ogledali center mesta, kjer se nahaja zelo lep park, ki je bil velikonočno 
okrašen. Obiskali smo tudi muzej čipk, kjer smo videli veliko čudovitih 
izdelkov tamkajšnjih čipkaric. Kot zanimivost smo izvedeli, da v Bje-
lovarju vse starejše stavbe, razen ene, nimajo balkonov. Iz mesta smo se 
odpravili v bližnjo okolico do vinarstva Šapić na kosilo. Nad bogato in 
obilno postrežbo smo bili prijetno presenečeni. Še največji problem na 
poti tja in nazaj je bilo prečkanje šengenske meje.

Na željo nekaterih smo po desetih letih v juniju ponovili splavarje-
nje po reki Dravi. Nad koroškimi splavarji smo bili zelo razočarani, 
predvsem zaradi oderuških cen.

Da ne bi vsega našteval, naj omenim, da nam je letošnji piknik 
društva, kljub temu da brez dežja ni šlo, zelo uspel. Tudi na srečanju 
starejših nad 80 let, ki smo jih gostili v brunarici Štern na Kokrici, 

so udeleženci, bilo jih je okrog devetdeset, izrazili zadovoljstvo. Pri 
kritju stroškov pogostitve nam vsako leto pomaga krajevna skupnost, 
zato se svetu KS lepo zahvaljujem.

Po prijetni, a naporni trgatvi smo imeli tudi martinovanje, tako kot 
vsako leto v Marendolu na Dolenjskem.

Naše društvo je bilo pred kratkim v kulturnem domu na Kokrici go-
stitelj razstave ročnih del gorenjskih upokojencev. Ti so imeli marsikaj 
pokazati, kar pa veseli, je bil zelo dober obisk razstave.

Ker se bliža konec leta, bomo starejše članice in člane tudi letos 
skromno obdarili. Konec leta bomo v petek, 27. decembra, zaključili 
s prednovoletnim srečanjem, kamor ste vsi že sedaj vabljeni. 

Marjan Jerše, DU Kokrica

Tudi pri upokojencih se dogaja
Tudi v letu 2019, tako kot vsako leto, izvajamo aktivnosti, ki smo si jih zadali na občnem zboru. 

Na prvem letošnjem izletu smo obiskali hrvaško mesto Bjelovar.
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Na odru

Ustvarjamo za vas.
Srečno 2020!

Cvetličarna Cvet
Cvet, d. o. o., Kokrica, Cesta na Rupo 18, 4000 Kranj 
Tel.: 04/204 77 00, GSM: 040/201 271
Delovni čas: od pon. do pet. od 8. do 19. ure, 
ob sob. od 8. do 13. ure.

Tokrat gre za komedijo z naslovom Žena mo-
jega moža … V predstavi, ki vas ne bo pustila 
ravnodušnih, se naključno srečata dve ženski 
iz istega naselja. Dolgčas na klopci preganjata 
s pogovorom. Seveda pogovor nanese tudi na 
moške. Vedno bolj podrobno se pogovarjata o 
svojih možeh, vedno bližje sta grozljivi ugoto-
vitvi … Več pa spomladi. 

Gledališko društvo Gardelin se že nekaj se-
zon spopada z veliko stisko igralskega kadra 
in enako je tudi letos. Izjemno ponosni smo, da 
nam je uspelo začeti priprave za vsaj eno pred-
stavo, ki jo bomo pripravili do pomladi 2020. 
Še enkrat pozivamo vse krajane KS Kokrica, 
ki bi jih zanimalo delo v gledališču, oziroma 
vse, ki se radi družijo, zabavajo in ob tem še 
stojijo na odru in zabavajo ljudi, da se nam pri-
družijo. Z nami vam ne bo hudega. Če vas za-
nima, kako je biti Gardelinovec, potem se nam 
oglasite na e-naslov gdgardelin@gmail.com 
ali preko obrazca na naši spletni strani www.
gdgardelin.si

Kljub kadrovski stiski, ki jo imamo, se tru-
dimo in želimo pripraviti čim več zanimivega 
programa za naše krajane. Tako poleg že ome-
njene predstave za pomlad 2020 pripravljamo 
še eno prireditev, ki vas ne bo pustila ravnodu-
šnih. Prvič se bomo lotili zabavno-glasbenega 

večera na Kokrici. Več vam pa za zdaj še ne 
izdamo. Spremljajte nas v Vaščanu in na soci-
alnih medijih, kjer boste pravočasno dobili vse 
informacije. 

Ob koncu vam gledališko društvo Gardelin 
vošči lep prazničen december, miren in družin-
ski božič ter obilo lepega v novem letu. 

Vaš Gardelin, foto: arhiv Vaščan

Spomladi končno spet na odru
Gardelinovci se že pospešeno pripravljamo na novo komedijo, ki jo bomo občinstvu predstavili spomladi. 

Pozivamo vse krajane Kokrice, ki jih zanima delo v gledališču, da se nam pridružijo. Fotografija je iz ene od 
preteklih predstav.
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Novo znamenje

Pri križišču današnje Ceste na Brdo in Ceste 
na Belo je nekoč stalo Rokovo znamenje, ki je 
bilo v sedemdesetih letih ob gradnji nove ceste 
na Belo in širitve ceste na Brdo porušeno. Kra-
jani, ki se ga še spomnijo, so dali pobudo, da bi 
ga zopet postavili. Tako je bilo v letošnjem letu 
s pomočjo mnogih krajanov v križišču Ceste 
na Belo in Ceste na Brdo postavljeno novo zna-
menje sv. Roka.

Svetemu Roku se Kokričani že od nekdaj radi 
priporočamo in je upodobljen tudi v stranskem 
oltarju naše stare cerkve. V zgodovini so se ro-
marji k sv. Roku priporočali za pomoč v mno-
gih težavah.

O samem znamenju
Znamenje je v razmerju 1 : 7 sestavljeno iz 

šestih vertikalnih modulov in sedmi je strešni 
zaključek. Število šest je število človeka, se-
dem je število Boga, ki je nad vsem! Zunanjost 
predstavlja telo, ki je nosilec duše. Z odprtino 
skozi celotno telo dosežemo transparentnost in 
prisotnost sv. Duha. V središču je oltar, sredi-
šče duše, skozi katero veje sv. Duh in v razmer-
ju 1 : 3 simbolizira troedinega Boga. Kovana 
vratca, poudarjen savski prod na krtačenem 
betonu s strmim naklonom znamenje vključuje 
v gorenjsko tipologijo in dediščino.

O svetem Roku
Živel je v začetku 14. stoletja v Franciji. Kot 

mlademu so mu umrli starši, nakar je razdelil 
imetje in potoval po svetu kot reven romar. Na 
poti v Rim, da bo molil na grobovih apostolov, 
je v krajih, kjer je razsajala kuga, stregel bolni-
kom. Nekatere je ozdravil, ko jih je pokrižal po 
namenu Gospoda, Sina in sv. Duha. Ob vrača-
nju iz Rima se je tudi sam okužil. Zavlekel se 
je v gozd in bival v zapuščeni koči. Angel ga 
je krepčal s pijačo, pes pa mu je nosil hrano iz 
sosednjega gradu, dokler ni čudežno ozdravel. 

Ko je graščak to zvedel, je tudi sam deloval za 
dobrodelne namene.

Po vrnitvi v domači kraj ga niso prepoznali 
in so ga vrgli kot vohuna v ječo, kjer je po petih 
letih umrl. Ob smrti so ga prepoznali po mate-
rinem znamenju. 

Po mnogih ozdravitvah, ko so se ljudje zate-
kali k njemu za pomoč, je zavetnik bolnikov, 
bolnišnic, zdravnikov, veterinarjev, lekarnar-
jev, kmetov, zidarjev in tesarjev.

V odboru za postavitev smo mnenja, da je 
znamenje obogatitev kraja še zlasti na poti proti 

Brdu, ki bo v kratkem zopet sedež predsedo-
vanja EU.

Ob tej priložnosti se člani odbora iskreno 
zahvaljujemo mnogim darovalcem in dona-
torjem za vse spodbudne besede in denarne 
prispevke.

Žal imamo še precejšen del neplačanega 
dolga, zato nadaljujemo zbiranje prostovolj-
nih prispevkov na hranilni račun predsednice 
odbora Mete Cvirn. ŽR: SI56 0760 6462 1704 
661 ali pa nas pokličite na tel: 031/200 915. Z 
veseljem se oglasimo za vaš dar.

Novo znamenje sv. Roka na Kokrici
V letošnjem letu smo s pomočjo mnogih krajanov v križišču Ceste na Belo in Ceste na Brdo  

postavili novo znamenje sv. Roka.

Novo znamenje je blagoslovil kokriški župnik Jože Klun, pri obredu pa je sodeloval tudi domačin  
msgr. Mitja Leskovar.

Na uradnem odprtju in blagoslovitvi novega znamenja se je zbralo veliko krajanov. Pobudnica postavitve novega znamenja je bila Marjeta Cvirn.
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Župnija

 

Gostilna Lakner
Cesta na Brdo 33
Kokrica
 4000 Kranj
Tel. za rez. 031 219 673
www.gostilna-lakner.com
lakner.gostilna@gmail.com
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Spoštovani sokrajani,
želimo vam vesel božič in vse dobro  

v novem letu 2020.
Ostanite še naprej z nami, 

rezervirajte si mizo v predprazničnem  
decembru, ko vas pričakujemo z izbranimi  

in okusnimi jedmi. 

Osebje gostilne Lakner
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Spoštovani sokrajani,
Želimo vam vesel Božič in vse dobro  

v novem letu 2020.
Ostanite še naprej z nami, 

rezervirajte si mizo v predprazničnem  
decembru, ko vas pričakujemo z izbranimi  

in okusnimi jedmi. 

Osebje gostilne Lakner

A zato se še nima za nevernega. Je preprosto iskalec resnice. Išče pa 
jo pošteno. Na vsakem razpotju si izbere težjo pot. Dodal je: »Zavi-
dam vernim. Imajo svoj dom. Ob nedeljah jih gledam, ko se vračajo 
iz cerkve. Razodevajo, da so bili nekje, kjer se počutijo kot doma. Jaz 
takega doma nimam. Sem sicer član naroda, v katerem sem se rodil. A 
kot človek sem sam. Ne vem, od kod sem prišel in kam grem. Blagor 
vam, ki to veste!«

Na prvi strani Kronike kokriške župnije je v letu 1970 zapisano: 
»Ko bo človek postal bratu brat in bosta v svetu zavladala medsebojna 
ljubezen in zaupanje, bomo postali božje ljudstvo. Zato hočemo kot 
skrbni farani, zdravi in čvrsti v samem sebi, zidati trdno stavbo našim 
družinam, farnemu občestvu in s tem tudi slovenskemu narodu. Za 
vse to nam Bog pomagaj!« Tega leta se je uresničila dolgoletna želja 
takratnega živega občestva – ustanovitev Župnije Kokrica.

Prihodnje leto bomo obhajali zlati jubilej župnije, 25 let duhovništva 
Mitje Leskovarja, novo mašo diakona Anžeta Cunka in še kakšno slo-
vesnost. Na poti k praznovanjem že potekajo priprave. Poleg vsakda-
njega dogajanja je v cerkvi vsako sredo po maši molitev za duhovno 
prenovo župnije. Razmišljanja izmenjaje vodijo mala župnijska obče-
stva: župnijski pastoralni svet, molitvena skupina za duhovne poklice, 
biblična skupina, Karitas, mladina, pevski zbor, zakonska skupina, 
krasilke in čistilke.

Molimo za mir in pravičnost, poštene medsebojne odnose, družine, 
telesno in duševno zdravje, prave življenjske odločitve. Vse z name-
nom, da bi se bolje zavedali, kakšen dar je župnijska cerkev, občestvo 
oltarne mize, nedeljska evharistija, kruh božje besede, ljudska in zbo-
rovska pesem, domače cvetje, zvonjenje. Tako bomo gradili duhovni 
dom, kamor radi stopamo in od koder se vračamo s srečnejšim obra-
zom; ki nam daje moč za ves teden, tudi če je naporen in težak. Vrata 
v ta dom so odprta za vse. 

Tudi na zunanji videz svetišča ne smemo pozabiti. Zvonik cerkve sv. 
Lovrenca je najstarejša stavbna dediščina na Kokrici, ki stoji vse od 
leta 1533. Potreben je »sveže obleke«. Vsi, ki se razveselite pogleda 
nanj ob prihodu v domači kraj, ste naprošeni k pomoči za uresničitev 
tega projekta. Jože Klun, župnik

Blagor vam,  
ki imate dom!

Te besede je v pogovoru izrekel znani kulturnik,  
ki je odkrito povedal, da ni veren.

Prihod narodne noše
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Pobuda

Naslovna tema članka morda zveni malce provokativno, v bistvu pa 
pomeni le dobrodošel začetek konca dolgoletnih prizadevanj Krajevne 
organizacije borcev za vrednote NOB Kokrica za ponovno umestitev 
napisa »Kulturni dom Mrak Franc – Kokrica« na fasado kulturnega 
doma, od koder je bil konec prejšnjega desetletja nezakonito odstra-
njen. Odstranimo torej nekaj tančic pozabe zgodovinskega spomina. 

V povojnih letih 1945/46 se je na območju takratne občine Kranj 
začela gradnja zadružnih domov, eden prvih je bil zgrajen tudi na 
Kokrici na parceli, ki so jo že leta 1939 kupili prostovoljni gasilci in 
takratna Strojna zadruga, da bi zgradili nov objekt za svoje delovanje. 
Pred začetkom gradnje zadružnega doma, ki je potekala več ali manj 
le z udarniškim delom krajanov, je bilo na parceli zaradi poplavnega 
terena predhodno izvedeno nasutje gradbenega materiala za pripravo 
izgradnje temeljev. Zadružni dom, v katerem so kasneje dobile svoj 
prostor za delovanje vse takratne družbenopolitične organizacije in 
društva na Kokrici, je bil slavnostno odprt dne 15. avgusta 1947. 

V letu 1950 se je takratna povojna kranjska občinska oblast zahvalila 
našemu velikemu krajanu Francu Mraku za njegov prispevek domovi-
ni s preimenovanjem zadružnega doma v Kulturni dom »Mrak Franc 
– Kokrica« in poimenovanjem ene od mestnih ulic v Kranju. 

Franc Mrak je bil rojen 19. novembra 1907 na Kokrici. Kot predvojni 
revolucionar in eden prvih organizatorjev OF na območju Kokrice in 
Kranja je v začetku vstaje proti nemškemu okupatorju v letu 1941 bil 
imenovan za komandirja ene prvih partizanskih enot na Gorenjskem 
in v slovenskem prostoru, in sicer Kranjske čete, ki se je nato dne 4. 
avgusta 1941 na Mali Poljani pod Storžičem združila skupaj s Tržiško 
četo v prvi partizanski bataljon (Storžiški oz. Kranjski bataljon) v Slo-
veniji. Žal je tega nemški zločinski okupacijski bojni stroj s pomočjo 
domačih izdajalcev že naslednjega dne vojaško onemogočil. Francu 

Mraku pa je težko ranjenemu uspel pobeg s kraja napada za Storžičem 
domov na Kokrico in kasneje v Ljubljano, kjer se je zdravil pod lažnim 
imenom. Po izdaji in italijanski aretaciji v novembru 1941 je bil nato 
dne 13. decembra 1941 na demarkacijski črti v Šentvidu pri Ljubljani 
predan Nemcem, ki so ga po zaslišanju in nečloveškem mučenju na 
sedežu Gestapa v Kranju in v begunjskih zaporih 3. januarja 1942 s še 
35 drugimi zaporniki v dolini Drage ustrelili kot talce. 

Domoljubni prispevek Franca Mraka kot enega prvih partizanskih 
komandirjev v Sloveniji in na Gorenjskem je bil v povojnih letih na 
področju publicistike iz neugotovljenih razlogov odrinjen v pozabo. 
Del te pozabe naj bi bilo tudi domnevno preimenovanje Kulturnega 
doma »Mrak Franc – Kokrica« v nevtralni naziv »Kulturni dom«, ki 
naj bi bil izveden v poosamosvojitveni politični histeriji, kar pa ne 
drži. V novembru 2018 je bilo namreč nedvoumno ugotovljeno, da 
preimenovanje kulturnega doma »Mrak Franc – Kokrica« v obdobju 
po letu 1991 v bistvu nikoli ni bilo izvedeno. Občinski svet MO Kranj 
namreč po letu 1991 ni sprejel nikakršnega občinskega odloka o pre-
imenovanju objekta. Hkrati je bilo na podlagi novih dejstev (izjava 
priče in fotografije) tudi ugotovljeno, da je bil kovinski napis »Kul-
turni dom Mrak Franc – Kokrica« odstranjen tik pred obnovo fasade 
objekta kulturnega doma v letu 2009, na podlagi osebne odločitve 
takratnega predsednika KS Kokrica. Napisa pa po zaključeni obnovi 
fasade, kljub večkratnim kasnejšim pobudam, takratni predsednik 
KS Kokrica ni hotel namestiti nazaj, prav tako pa tega ni želel storiti 
nihče od njegovih naslednikov. 

V konkretnem primeru je šlo za klasičen primer protizakonite od-
stranitve oz. lahkotnega »domačijskega« dojemanja javnega objekta, 
ki ga med ostalim ščiti Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD). 
Objekt Kulturnega doma »Mrak Franc – Kokrica« je namreč zašči-
ten kot memorialna dediščina, v katero se lahko posega le v skladu 
s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem pristojnega ZVKD, ki pa 
si jih že omenjeni odredbodajalec v našem konkretnem primeru ni 
priskrbel.

V januarju 2019 je tako KOBZV NOB Kokrica na razširjeni seji no-
voizvoljenega Sveta KS Kokrica podala pisno pobudo za vzpostavitev 
prvotnega stanja na objektu »Kulturni dom Mrak Franc – Kokrica«, da 
se protizakonito odstranjeni kovinski napis ponovno umesti nazaj na 
prvotno mesto. Pobudo je Svet KS Kokrica soglasno sprejel in se zave-
zal, da jo bo realiziral še letos. S tem nedvomno humanim pietetnim 
dejanjem se bo naš veliki krajan Franc Mrak kot eden naših najbolj sve-
tlih sinov dokončno povrnil iz pozabe v zgodovinski spomin Kokrice 
in slovenskega naroda. Damjan Renko, foto: Vladimir Todorović

Vrnitev pozabljenega junaka 
Krajevna organizacija borcev za vrednote NOB Kokrica si prizadeva za ponovno umestitev napisa »Kulturni 

dom Mrak Franc – Kokrica« na fasado objekta kulturnega doma.

Kovinski napis »Kulturni dom Mrak Franc – Kokrica« je bil odstranjen tik pred 
obnovo fasade kulturnega doma v letu 2009.

30
EUR
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V spomin

Pokojni tov. Štefan je bil rojen 6. novembra 
1923 v vasi Dobrava, v takratni občini Spodnji 
Dravograd, očetu Štefanu in materi Mariji, ro-
jeni Šteharnik. Že kmalu po njegovem rojstvu se 
je družina zaradi izboljšanja socialnih razmer 
preselila v Trbovlje, ki so bile v tistem času znane 
po uporništvu in njenih ponosnih in pokončnih 
prebivalcih, ki so si že od nekdaj služili trd kruh 
ter so zato toliko bolj znali ceniti svobodo, slogo, 
solidarnost in tovarištvo ter se vedno znali upreti 
izkoriščevalcem. 

Štefan je otroštvo preživljal v hudem pomanj-
kanju skupaj s sestro Marico in bratom Jožetom. 
Osnovno šolanje do 5. razreda in šolanje v takra-
tni meščanski šoli je zaključil v letu 1939. Kljub 
njegovi veliki želji po nadaljnjem šolanju se je 
temu zaradi slabih socialnih razmer v družini in 
kasnejše prepovedi nemškega okupatorja moral 
odreči in se zaposliti kot pomožni laborant v ce-
mentarni Trbovlje. 

V decembru 1943 je bil nato prisilno mobili-
ziran v nemško vojsko ter poslan na zahodno 
fronto v Francijo. Tu je nato dne 8. avgusta 1944 
v skupini prisilnih mobilizirancev dezertiral na 
zavezniško stran in bil nato kot vojni ujetnik in-
terniran v enega od takratnih taborišč vojnih 
ujetnikov na območju Edinburgha na Škotskem. 
Dne 4. novembra 1944 je prostovoljno prestopil 
v narodnoosvobodilno vojsko Jugoslavije (NOV) 
kot borec 5. Prekomorske brigade. V tem obdo-
bju je v partizanih spoznal tudi svojo življenjsko 
ljubezen in kasnejšo življenjsko sopotnico – ženo 
Jožico, doma iz Trbovelj, s katero sta se po par-
tizansko tudi »poročila«. Kot vojak NOV Jugo-
slavije je bil v obdobju do demobilizacije dne 27. 
septembra 1946 še v več vojaških enotah, svoj 
vojaški angažma pa je zaključil v 17. Vzhodno 
bosanski udarni diviziji, ki je sodelovala tudi v 
nekaterih najbolj težkih zaključnih bojih osvo-
bajanja Jugoslavije. Takoj po demobilizaciji je 
začel študij na takrat novoustanovljenem Zavo-

du za fizkulturo v Ljubljani in ga tudi uspešno 
zaključil v juliju 1947, ko sta se z ženo preselila v 
Kranj, kjer sta nato tudi formalno še enkrat skle-
nila zakonsko zvezo pred matičarjem. 

Kot navdušen športnik se je zaposlil na takratni 
Srednji tehniški tekstilni šoli v Kranju kot učitelj 
telovadbe. Zaradi reforme visokošolskega siste-
ma je nato v obdobju do septembra 1959, kljub 
številnim službenim in družinskim obveznostim, 
ob delu uspešno zaključil nadaljnje štiriletno šo-
lanje na Zavodu za fizkulturo v Ljubljani. V tem 
obdobju je bil zaradi pomanjkanja strokovnega 
kadra s področja športa vsestransko vpet v delo 
v številnih takratnih športnih in telovadnih or-
ganizacijah. Tako sta npr. skupaj s stanovskim 
kolegom prof. Mirom Pintarjem bila pionirja 
organiziranega začetka igranja košarke v Kra-
nju. Hkrati pa je bil nadvse dejaven tudi kot 
eden prvih sodnikov z državno in mednarodno 
licenco na področju atletike, odbojke, košarke 
in zimskih športov. Na vseh teh področjih ga je 
odlikovalo predvsem njegovo izvrstno poznava-
nje športnih tekmovalnih pravil in objektivnost.

Vzporedno sta si v tem obdobju z ženo Jožico 
ustvarila topel dom in postala ljubeča ter skrbna 
starša hčerkama Mileni in Živani ter sinu Vladi-
mirju, ki sta jih vzgojila v poštene in zaupanja 
vredne državljane. V letu 1972 se je tov. Štefan 
z družino preselil v novozgrajeno stanovanjsko 
hišo na Kokrici. Skupaj z ženo Jožico sta se de-
javno in prizadevno vključila v družbeno in dru-
štveno življenje na Kokrici in delovala v KOBZV 
NOB Kokrica, DU Kokrica, TD Kokrica in OO 
RK Kokrica. 

Tov. Štefan je bil med sodelavci in prijatelji 
cenjen in spoštovan. Karakterno ga je odliko-
vala predvsem njegova človeškost, doslednost, 

predanost in strokovnost ter pripravljenost po-
magati sodelavcem in občanom. Svoj življenjski 
poklic in delo na področju športa je opravljal 
predano in kot poslanstvo, o čemer priča tudi 
niz velikega števila prejetih odlikovanj in pri-
znanj, med njimi sta tako tudi medalja SFRJ za 
delo 3. reda (1959) in Red Republike z bronastim 
vencem (1973). Še posebej pa je bil Štefan pono-
sen na Bloudkovo nagrado za življenjsko delo v 
športu (1994), na naziv častnega člana Združe-
nja atletskih sodnikov Slovenije (1997) in zlati 
znak atletske zveze Slovenije (2002).   

Njegovo tretje življenjsko obdobje je minevalo 
mirno in spokojno tudi v bivalnem okolju, kjer 
je bil spoštovan. Kot velik domoljub je po svojih 
močeh tvorno sodeloval v večini društev na Ko-
krici. Veliko svojega prostega časa je namenjal 
tudi publicistiki s področja športa v povojnem 
obdobju na območju Kranja in opravljanju funk-
cije predsednika disciplinske komisije atletske-
ga sodniškega zbora Kranj (2010), predvsem pa 
druženju s svojimi bližnjimi. Zelo je bil navezan 
tudi na vse svoje otroke, hčerki Mileno in Živano 
ter sina Vladimirja. Žal se je v letu 2016 za vedno 
poslovil od žene Jožice, kar ga je hudo prizadelo. 
Zadnja leta se je še posebej vedno razveselil obi-
skov petih vnukinj in vnukov, štirinajstih pravnu-
kinj in pravnukov ter že enega prapravnuka, ki 
so vedno znali poskrbeti za nasmeh na njegovem 
obrazu. 

Vsem njegovim domačim in sorodnikom ter 
vsem, ki ste spoštovali njegovo požrtvovalnost, 
delavnost in domoljubje, cenili njegovo znanje, 
strokovnost in izkušnje, se veselili srečanja z 
njim ali pa so vas bogatile njegove preproste mi-
sli, iskreno in najgloblje sožalje.

Damjan Renko

In memoriam

Štefan Ošina
V soboto, 2. novembra, smo na zadnjo pot pospremili tov. Štefana Ošino (*6. 11. 1923 +29. 10. 2019), aktivnega 

udeleženca NOB in najstarejšega člana KOBZV NOB Kokrica. Neizprosna in neizogibna spremljevalka življenja 
je tako njegovim bližnjim vzela dobrega in skrbnega očeta, deda, pradeda in prapradeda. 

Štefan Ošina



1212

Gasilci

Pa začnimo tokratno poročilo o dogajanju v društvu tam, kjer smo 
prejšnjič končali – pri obnovi dvorane. Obnovitvena dela so nam vzela 
kar precej časa in so se zavlekla pozno v pomlad. Dvorana je sedaj mo-
derno obnovljena. Stene so obložene s ploščami Knauf in prebeljene, po 
tleh pa je stari leseni pod zamenjala keramika. V dvorano smo v namen 
izvedbe izobraževanj in raznih srečanj namestili tudi nove mize in stole. 
Dvorana je doživela tudi temeljito tehnološko prenovo – za razsvetljavo 
skrbijo vgrajene stropne LED-luči z opcijo zatemnitve, prav tako je v 
strop vgrajeno novo ozvočenje in pa projektor. Upravljanje vseh teh elek-
tronskih elementov je preprosto iz multimedijske omarice. Za ogrevanje 
in hlajenje prostora smo namestili klimatsko napravo. Obnova je s tem 
zaključena, vsi pa ste vabljeni, da se nam kdaj pridružite v gasilskem 
domu in si ogledate prenovljene prostore. Na tem mestu velja zahvala 
vsem članom PGD Kokrica, ki so z delom pripomogli k obnovi, in vsem 
krajanom, saj so prav vaši prostovoljni prispevki tisti, ki so nam obnovo 
sploh omogočili. 

Prvo nedeljo v maju smo tradicionalno organizirali sveto mašo v čast 
našemu zavetniku svetemu Florijanu. Takrat pa se je začelo zares. V 
mesecu maju se namreč začne tudi sezona gasilsko-športnih tekmovanj. 
Kot vsako leto precej svoje pozornosti namenimo tudi temu, saj menimo, 
da s tem izboljšujemo svoje fizične sposobnosti in obnovimo veliko-
krat potrebne gasilske veščine. Prvo je na vrsti tekmovanje, katerega 
organizator smo mi. To je potekalo na nogometnem igrišču na Čukovi 
jami. Tekmovanja so se udeležile štiri naše ekipe, a vidnejših uspehov 
žal ni bilo. Drugače pa je bilo na tekmovanju, ki nas je čakalo sedem dni 
kasneje. Na izbirnem tekmovanju, ki vodi na regijsko tekmovanje, je 
sodelovalo šest tekmovalnih enot našega društva. Vse ekipe so dosegle 
dobre rezultate, posebej ponosni pa smo na dosežek ekipe članov A, ki je 
dosegla prvo mesto in se tako uvrstila na regijsko tekmovanje v Šenčurju. 

Po vseh teh tekmovanjih smo končno prišli do zasluženega oddiha. 
Poletje je tako minilo v miru in brez večjih pretresov. Poletni odmor pa 
je bil krajši za tekmovalno ekipo članov A, ki je celotno poletje pridno 
trenirala za nastop na regijskem tekmovanju. V mesecu septembru so se 
člani našega društva odpravili na strokovno ekskurzijo na Primorsko. 
Tam so si ogledali gasilsko enoto Postojna, mesto Koper, vinsko klet 
družbe Vina Koper in se zapeljali z ladjico po slovenski obali. Na koncu 
pa je čakala še odlična večerja, s katero smo sklenili dan in zaključili 
ekskurzijo. 

Nastopil je čas za regijsko tekmovanje. To je bilo na sporedu v mese-
cu oktobru. Ekipa se je v jutranjih urah odpravila v Šenčur, da se pred 
tekmovanjem še ustrezno ogrejejo in pripravijo. Po izvedbi vaje ekipa 
z opravljenim ni bila zadovoljna, saj so se zavedali, da so sposobni vajo 
izpeljati mnogo bolje. Fantje pokala sicer niso dobili, a se je na koncu vse 
srečno izteklo – dosegli so četrto mesto, ki še vodi na državno tekmo-
vanje v Celju prihodnje leto. Fantom vse čestitke ob doseženem uspehu, 
dolge ure vaj in dela so končno prinesle želeni končni rezultat. Vaj seveda 
še ni konec, treba bo nadaljevati treninge za prihajajočo preizkušnjo na 
državni ravni. 

V oktobru je poveljstvo našega gasilskega društva organiziralo prikaz 
gašenja in preventivni dan v okviru akcije Oktober – mesec požarne 
varnosti. Ker je bila osrednja tema varnost v večstanovanjskih objektih, 
je tokratni prikaz potekal pred blokom na Mlaški cesti. Tam je sodelo-
valo nekaj naših operativcev, ki so prikazovali taktike gašenja začetih 
požarov in nudili strokovne nasvete udeležencem. 

Prav tako smo začeli vaje za gasilsko mladino. Vsi se zavedamo, da 
le dovolj podmladka lahko pomeni uspešno delovanje društva na dolgi 
rok. Zato v svoje vrste vabimo vso mladino od šestega leta starosti da-
lje. Pod očesom usposobljenih in strokovnih mentorjev mladine našega 
gasilskega društva se bodo otroci začeli učiti različnih gasilskih veščin, 
hkrati pa se bodo naučili odgovornega ravnanja, dela v ekipi in zaveda-
nja družbene odgovornosti. Vse vabimo, da se nam pridružite na vajah 
v dveh možnih terminih: od 6. do 12. leta se zbiramo vsak ponedeljek 
med 18. in 19. uro, od 12. do 16. leta pa vsak četrtek med 18. in 19. uro. 

Seveda vabljeni tudi starši, kjer vam bodo naši mentorji pojasnili, kako 
ta srečanja delujejo in kakšnih aktivnosti se lotevamo. Da bi bili mladini 
čim bolj vabljivi, vsako leto organiziramo tudi kup aktivnosti – kosta-
njev piknik, obisk dedka Mraza, različne izlete in piknike. V svoje vrste 
seveda vabimo tudi odrasle. Dela in različnih aktivnosti je v društvu 
dovolj, dodaten par rok pa vedno pride prav. 

Poglejmo še, kaj se je v tem letu dogajalo na operativnem področju. 
PGD Kokrica ima do danes zabeleženih že več kot petdeset intervencij. 
Med intervencijami zagotovo izstopajo požar stanovanja v Jahačevem 
prehodu (zgodil se je ravno na Prešernov dan), požar industrijskega 
objekta livarne Iskra ter poplave ob obilnem deževju v mesecu juliju. 
Poleg teh dveh »vsakdanjih« tipov intervencij smo se letos večkrat od-
zvali tudi na klic na pomoč pri iskanju pogrešanih oseb. 

Gledamo pa že v prihodnost. V polnem teku so priprave na gasilsko 
veselico 2020. Tokrat za vas pripravljamo še bolšji dogodek, ki ga bodo 
spremljala prepoznavna imena slovenske glasbe. Ta naj za zdaj ostanejo 
še skrivnost. V letu 2021 naše gasilsko društvo čaka obletnica – častitlji-
vih sto let delovanja društva. Naše misli seveda že uhajajo k organizaciji 
vseh dogodkov, ki jih bomo pripravili v ta namen. 

Pred nami je mesec december. Mesec, poln dobrot, prazničnega vzduš-
ja in lepih trenutkov s prijatelji in družino. Prav tako pa je to mesec, ko 
vam bomo na vrata zopet potrkali gasilci PGD Kokrica, vam zaželeli 
lepe praznike, predali nove gasilske koledarje in zbrali vaše prostovoljne 
prispevke, s katerimi boste omogočili dobro delovanje domačega gasil-
skega društva tudi v prihodnjem letu. Zavedati se moramo, da so prav 
prispevki krajanov tisti, ki držijo pokonci delovanje gasilskega društva, 
ki za svoje storitve ne prejema nadomestila in plačila. Za vse vaše pri-
spevke se vam že vnaprej lepo zahvaljujemo!

Andrej Oman, tajnik PGD Kokrica

Odhajamo na državno tekmovanje
Ekipa članov A PGD Kokrica se je preko regijskega gasilskega tekmovanja uvrstila na državno  

tekmovanje, ki bo prihodnje leto potekalo v Celju. 

Ekipa članov A ob uvrstitvi na državno tekmovanje
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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.

Iz Šole zdravja sporočajo, da telesna 
vadba še naprej poteka vsak delovni dan 
od ponedeljka do petka ob 7.30 pred go-
stiščem Dežman na Mlaki. Gre za vadbo 
1000 gibov po metodi Nikolaya Grishina, 
ki se odvija po vsej Sloveniji zjutraj na 
prostem pod vodstvom vaditeljev pro-
stovoljcev. Redna in zmerna telesna de-
javnost ima številne pozitivne učinke na 
zdravje ljudi. Veseli bomo vsakega, ki se 
nam bo pridružil (kontakt Breda Kavčič 
040 549 915).

Šola zdravja

Telovadba Šola zdravja poteka vsak delavnik 
zjutraj pred gostiščem Dežman.

V septembru smo zaključili 15. sezono lige 
Kokrica/Mlaka v malem nogometu. Na zadnji 
tekmovalni dan smo organizirali zaključni tur-
nir – Iztokov memorial. Sledila sta družabni 
piknik in podelitev nagrad najboljšim ekipam 
in posameznikom v letošnji sezoni.

Na začetku bi radi poudarili, da vsa organi-
zacija ter urejanje okolice potekata na prosto-
voljni ravni. V prvi vrsti bi se zahvalili Tone-
tu Kavčiču, ki so mu v letošnji sezoni pomoč 
nudili Blaž Kalan, Gaj Kolar in Nejc Štular. 
Za vso podporo in pomoč bi se zahvalili tudi 
predsedniku sveta Krajevne skupnosti Kokrica 
Domnu Hvali in svetnici Mestne občine Kranj 
Barbari Gunčar.

Tekmovanje je potekalo na nogometnem igri-
šču športnega parka Bobovek, bolje poznanega 
pod imenom Čukova jama. V ligaškem delu, ki 
je potekalo od maja do septembra, je sodelovalo 
sedem ekip. Prvo mesto in s tem (vsaj) enole-
tno pravico posedovanja prehodnega pokala je 
osvojila ekipa Švedi. Ob tem bi radi poudarili, 
da igralci v ligi sodelujejo že od njene ustano-
vitve. V letošnji sezoni se je kapetan Švedov 
Jernej Lah lotil pomladitve kadra. Stalno je 
posegal po rotaciji igralcev, kar se je izkazalo 
kot odlična taktična zamisel. Iz tekme v tekmo 
so formo konstantno dvigovali, tako je bila na 
koncu zmaga povsem zaslužena. Tekmovalni 
del so končali samo z enim porazom in s kar 

sedmimi točkami prednosti pred ekipo Pavija-
ni. Tretje mesto je osvojila ekipa Okrepčevalni-
ce Gran. Nagrada za najboljšega strelca lige je 
pripadla Oskarju Grahu iz ekipe Calcio United. 

Sezona se je končala s pokalnim tekmova-
njem Iztokov memorial, ki ga je tudi osvojila 
ekipa Švedi. Drugo mesto je zasedla ekipa Cal-
cio United, tretjega pa Pavijani. 

Sledi zimski premor, nato pa začnemo z or-
ganizacijskimi aktivnostmi za novo sezono. 
Tekmovalni del bomo predvidoma začeli maja. 
Tekme bodo potekale ob torkih in četrtkih po-
poldan. Za vsa vprašanja po sodelovanju v smo 
na voljo na naslovu: sd.zdravogibanje@gmail.
com. Blaž Medja, foto: Blaž Kalan

Prehodni pokal ekipi Švedi
V petnajsti sezoni lige Kokrica/Mlaka v malem nogometu je prepričljivo slavila ekipa Švedi. 

Tekmovanje se je odvijalo na nogometnem igrišču športnega parka Bobovek.
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Krepko smo že zakorakali v novo šolsko leto. Letos smo ga začeli v 
energetsko obnovljeni, polepšani in urejeni šoli. Tudi ogrevanje s toplo-
tno črpalko smo že preizkusili, ne bo nas zeblo. Namestiti je treba še 
zunanje žaluzije na učilnicah na severni strani šole, izdelati podeste pri 
izhodih iz učilnic na južni strani ter prebeliti notranjost.

V šolskem letu 2019/20 šolo na Kokrici obiskuje 180 učencev, kar je kar 
20 učencev več kot lani. Največ je prvošolcev – 47, najmanj pa petošolcev 
– 25. Učenci so razporejeni v devet oddelkov – po dva oddelka prvega 
do četrtega razreda, v petem razredu je en oddelek. Hujše prostorske 
stiske za zdaj še ni, saj imamo dva maloštevilna oddelka četrtega razreda 
in je en lahko nameščen v manjši učilnici nad telovadnico. Če bo vpis 
prvošolcev tako velik tudi prihodnje šolsko leto, bomo učence še nekako 
lahko porazdelili po učilnicah, čeprav pogoji ne bodo najboljši. V nasle-
dnjih letih pa bomo za izvedbo kvalitetnega pouka potrebovali učilnico, 
v kateri zdaj že 13. leto »začasno» biva starejša skupina vrtca. Rešitev se 
je sicer izkazala za dobro, saj je prehod otrok iz vrtca v šolo zelo mehak 
in enostaven, ni pa bila oprema učilnice nikoli popolnoma prilagojena 
zahtevam vrtca, od strokovnih delavk vrtca zahteva veliko dodatnega 
prilagajanja, predvsem v skupnih prostorih (sanitarije, hodnik), starši pa 
pogosto naletijo na težave pri prilagajanju na šolski hišni red. 

Upamo, da bo načrtovana dograditev vrtca – prizidek z dvema igral-
nicama, ločen vhod, obnovljeni obstoječi igralnici in sanitarije ter po-
vezovalni hodnik – do takrat že realizirana. V tako obnovljenem vrtcu 
bi poleg treh oddelkov, v katere so vključeni otroci v starosti od treh let 
naprej, uvedli tudi en oddelek za otroke prvega starostnega obdobja.

Seveda je še vedno živa želja po večji, sodobno opremljeni telovadnici, 
a za zdaj se v tej smeri nič ne dogaja.

Po napornem začetku smo se že odpočili med prvimi počitnicami, 
zdaj pa, poleg rednega pouka seveda, zagnano izvajamo še mnoge druge 
dejavnosti, načrtovane do konca koledarskega leta. 

Učenci gledališkega krožka z mentorjem Tinetom Miklavžičem pri-
pravljajo kar dve igrici. Igrico Vitez Parsifal in zmaj bodo otrokom pri-
kazali ob prihodu Miklavža (4. 12. ob 17.00), novoletno igrico Palčki 
pospravljalčki pa ob novem letu (20. 12. 2019).

V šoli bomo že 27. novembra pripravili Mini novoletni koncert. Pripra-
viti želimo prijetno druženje staršev, otrok in učiteljev. Učenci in otroci 
vrtca se bodo predstavili z glasbeno-plesnimi točkami, zadišalo bo po 
palačinkah in pokovki, pripravili bomo bogat srečelov, lepe voščilnice 
– ja, vsega vam pa ne smemo izdati. Za zgodnejši datum smo se odločili 
z namenom, da boste imeli čas in se boste, pred z dogodki natrpanim 
veselim decembrom, koncerta lahko udeležili. Vabljeni.

Ja, čas je tisti, ki nas vedno preganja. Ni dobro, če ga imamo premalo, 
tudi preveč časa nam povzroča težave, zanimiv je dolgčas – najpomemb-
nejši pa je pravi čas. Ob koncu leta vas zato ne bom opozarjala na stvari, 
ki nam, zaposlenim v šoli, niso všeč in bi jih drugo leto z vašo pomočjo 
želeli izpeljati in urediti drugače – za to bo čas v naslednji številki Vaščana. 

Pa sneg, zima, novoletno vzdušje in voščila? Prekmalu, saj je šele no-
vember. Ni še pravi čas!   Dijana Korošec, pomočnica ravnatelja

Pa smo spet v šoli
V šolskem letu 2019/20 šolo na Kokrici obiskuje sto osemdeset učencev, kar je kar dvajset učencev več kot lani.  

Največ je prvošolcev – sedeminštirideset, najmanj pa petošolcev – petindvajset. 

Žana, 2. č

Jaz sem zajec, ti pa ne,
jaz sem hiter, ti pa ne,

vsak me hoče doma imeti,
tebe pa nobeden.

Jaz sem zajec, ti pa ne
nosim bolhe, ti pa ne.
Ti bi mi jih hotel vzeti,

pa jih nisi vreden.

No, zdaj bi moral že vedeti,
da mi ni lahko slediti.
Prehiter sem za tebe,

ker si ti prepočasen še sam zase.

Jaz grizljam korenček rad,
tebe pa noče pojesti čisto vsak.

Rad imam tudi repo 
in za rep imam veliko puhasto kepo.

Živa, 5.c

Jaz sem zajec

 

 

Pred vami je  
kuharska knjižica,  
ki bo vaši domišljiji 
dala prosto pot!  
Sirove poslastice v 
obliki sonca, šopki 
rož iz surove  
zelenjave,  
vulkanski krompirji 
in čokoladne torte, 
… Izbirate lahko 
med 50 recepti, 
ki vas bodo korak 
za korakom vodili 
do  kulinaričnih 
poslastic. 

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

www.gorenjskiglas.si

5
EUR

Recepti so opremljeni z zabavnimi ilustracijami in fotografijami, 
ob katerih se človeku pocedijo sline! 64 strani.
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          IZLET // sreda, 4. decembra 2019

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št.: 04/201 42 41 ali  
se oglasite osebno na Nazorjevi ulici 1 v Kranju.

Za odjave, ki prispejo kasneje kot v ponedeljek, 2. decembra 2019, ob 10. uri,  
zaračunamo potne stroške. 

Vabimo vas, da se nam pridružite na izletu v Terme Dobrna, ki so najstarejše 
delujoče slovensko zdravilišče z več kot 610-letno tradicijo. Najprej se bomo 
razmigali, nato bomo poslušali predavanje na temo zdravja. Sledilo bo tri-
urno kopanje ter razvajanje v termalni vodi Dobrne. Ta je zelo zdravilna tudi 
za bolnike s perifernimi obolenji ožilja, ljudi z nevrološkimi težavami, za vse 
s sladkorno boleznijo, povišanim krvnim tlakom ter lažjimi obolenji srca in 
dihal. Po kopanju bo kosilo. Domov grede se bomo ustavili še na Trojanah in 
si privoščili krofe. Ne pozabite kopalk in brisač.

Cena izleta: 30 EUR
Cena vključuje:  
prevoz, predavanje na temo zdravja, kopanje, kosilo, krof in DDV.

Odhodi avtobusa:
z AP Radovljica ob 6.50,  z AP Creina Kranj ob 7.15
z AP Mercator Primskovo ob 7.25, z AP Škofja Loka ob 7.45

Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 19.30.

ZA ZDRAVJE V TERME DOBRNA
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Nekega dne, ko sem bila še v drugem ra-
zredu, sem proti koncu leta izgubila kompas. 
Mamico sem cel mesec prosila, naj mi ga kupi. 
In mi ga je. Med počitnicami pa sem čisto po-
zabila nanj. Ko se je začela šola, sem se šele 
spomnila. Začela sem ga iskati vsepovsod, 
vendar ga nikjer nisem našla. Iskala sem in 
ga iskala, a zaman. Celo leto ga nisem našla. 
Nastopile so počitnice in kmalu tretji razred. 
Na začetku leta sem se ponovno spomnila na 
kompas in ga začela iskati. Celo mamico in 
atija sem prosila za pomoč, pa ga nismo na-
šli niti s skupnimi močmi. Nato sem pozabila 

nanj do četrtega razreda. Skoraj celo leto je 
preteklo v tem času. 

Zelo zgodaj imam rojstni dan, in sicer pet-
najstega oktobra. Za rojstni dan sem dobila 
kompas, pa ne od mami ali atija, ampak od 
sorodnikov, ki niso vedeli, da sem prejšnjega 
izgubila. Mislili so, da ga sploh nimam. Kupili 
so mi ga, ker hodim k tabornikom. Na začetku 
sploh nisem vedela, da je to kompas, ker je bil 
tako čudno zapakiran. To sem ugotovila šele 
pozneje. Nisem vedela, kako reagirati na tako 
presenečenje. Zelo sem bila vesela! 

Sara, 4.c

Presenečenje ena A
Ema, skupina Sovica

Na zastavljeno vprašanje so odgovorili takole:
Julija bi ga povprašala, kam je namenjen.
Miha bi se pozanimal, ali je dobil že kaj hrane 
za zimo.
Evo pa bi zanimalo, kako je živeti v gozdu.
Vid bi ga vprašal po imenu in v katerem gozdu 
živi, pa če lahko kdaj pride k njemu na obisk.
Danilo bi ga pozdravil s »Kako si kaj?«
Lano bi zanimalo, zakaj ima bodice. 
Ema bi želela izvedeti, kje točno živi in če ima 
kakšne prijatelje.
Svit in David pa bi ga prosila, naj jima prinese 
vsakemu po eno hruško.
Teja bi ga zaprosila za pomoč pri nošnji stvari.
Nik bi ga pozdravil, ga vprašal po njegovem 
počutju in mu ponudil dom ter pomoč pri is-
kanju hrane.

Kaj bi vprašal 
Drugošolci so odgovarjali na 

vprašanje: »Če bi srečal/a v gozdu 
ježka in bi znal govoriti, kaj bi  

ga vprašal/a?«
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Zame posebnih trenutkov je bilo veliko. Opi-
sal pa bom zadnjega, ki se mi je zgodil.

Nekega dne, ko sem šel iz šole k babici, mi je 
povedala, da naju s sestrico Nejo čaka prese-
nečenje. Bil sem presrečen, ko sem izvedel, da 
gremo s prijateljema Gajo in Majem z vlakom v 
Ljubljano. Ko smo stopili na vlak, sem bil nav-
dušen nad vožnjo. Peljali smo se zelo hitro in 

si med vožnjo ogledovali pokrajino. V Ljublja-
ni smo se presedli na mestni vlakec, si nadeli 
slušalke in poslušali o znamenitostih Ljublja-
ne. Bilo je zelo zanimivo. Izvedeli smo veliko 
novih stvari. Nazadnje pa smo šli v hišo iluzij 
in se pri tem izvrstno zabavali. Na poti domov 
smo na vlaku vsi otroci od utrujenosti zaspali.

Marcel, 4. c

Vožnja z vlakom

Gaber 3. c

Nekoč je živela družina, ki je prebivala na 
kmetiji. To so bili babica Ljuba, dedek Janez, 
deklica Sonja in deček Luka. Imeli so psičko 
Aki. Nekega dne je babica Ljuba hranila ko-
koši, Sanja pa ji je pri tem opravilu pomagala. 
Luka je nahranil psičko Aki, dedek Janez pa ga 

je opazoval. Ko je bilo to delo opravljeno, je šla 
babica pomolst kravo Lisko, Luka pa je pome-
tal hlev krave Liske. Ko je bila babica gotova z 
molžo, so šli vsi skupaj pobirat pridelke na vrtu. 
Ko so jih pobrali, so jih začeli prodajati.

Neli, 3. č

Kako je bilo na kmetiji

Neža, 1. c

Trije krokodilčki tam,
odšli so vsi neznano kam.
Dolgo in daleč so hodili,
vendar pravo pot zgrešili.

Kmalu v reki bi utonili,
tile trije krokodili.
Radi bi se že vrnili,

da kaj sladkega bi spili.

Vendar bolj kot so se trudili,
bolj iz poti so zavili.

Končno se jim nasmehne sreča,
iz daljave vidi se velika vreča.

Nejc, 4. č

Krokodili

Učenci 3. č

Trije krokodili 
so se plazili,

v vodo skočili 
in se potopili.

Videli so ribe tri,
hitro so za njimi šli.

Ribe skrile so se med korale
in veselo se igrale.

Trije krokodili lačni
so plavali v reki mlačni.

Jezno so gledali
in nov plen čakali.

Julija, 4. č

Krokodili

Monika, 1. č


