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Za vasnovica
beležimo
čas
Lokalna
je kraljica

Aktualno, obletnica

Jubilejni pevski večer na Kokrici

Glasbeno poustvarjanje slovenske zborovske glasbe in druženje s pevci drugih vokalnih skupin je rdeča nit
delovanja Vokalne skupine Kokr'čan.
Tudi letos so na jubilejni, dvajseti Pevski večer na Kokrici povabili mnoge pevske zasedbe
iz celotne dežele: Moški pevski zbor Bizeljsko,
Vokalno skupino Snežet iz Tolmina, Vokalno
skupino Dominus iz Mirne, Moški pevski zbor
Štingl'c iz Borovnice in Mešani pevski zbor
KUD Matija Tomc iz Mirne. Vsak izmed sestavov je predstavil po tri pesmi tako ljudskih kot
umetnih skladb, večer pa so zaključili domačini s pesmimi Planinska roža, Pesem o Martinu
Kebru in O Kresu.
Od leta 1996 se je odru Kulturnega doma na
Kokrici predstavilo štirideset različnih zborovskih skupin, prireditev pa so obogatili tudi
mnogi glasbeniki, plesalci in igralci. »Veseli nas,
da se je v 23 letih delovanja Pevski večer uveljavil
kot osrednja prireditev, ki odmeva preko občinskih meja. Vedno znova odpiramo nove poti v
glasbene svetove in pod vodstvom Ignaca Gorjanca rastemo v zrel vokalni ansambel. V program smo vnesli glasbena dela Josipine Urbančič - Turnograjske, ki predstavljajo svojevrsten,
skorajda pozabljen dragulj slovenskega glasbenega ustvarjanja. Najpomembnejši del našega
repertoarja pa zaseda slovenska narodna pesem,
katere slavo ponašamo povsod, kjer gostujemo,«
pravijo člani Vokalne skupine Kokr'čan, ki obljubljajo, da bodo ostali aktivni še naprej.
Samo Lesjak

Uradne ure Krajevne
skupnosti Kokrica
Krajanke in krajane obveščamo, da ima
predsednik Sveta Krajevne skupnosti Kokrica Milan Klemenčič uradne ure vsak
ponedeljek od 18. do 20. ure. Kontaktna
telefonska številka 04 204 52 12.

Vokalna skupina Kokr'čan ustvarja in razveseljuje s pesmijo že več kot dvajset let. / Foto: arhiv skupine

Javna dražba za gostinski lokal
Krajevna skupnost Kokrica bo oddala v najem gostinski lokal z
vrtom v pritličju Doma krajanov na Kokrici.
Izklicna cena za najem poslovnega prostora je 590,08 evra mesečno. Kot je povedal
predsednik Krajevne skupnosti Kokrica Milan Klemenčič, je na voljo 38,70 kvadratnega
metra gostinskega lokala, 17,90 kvadratnega metra skladiščnega prostora, souporaba
vhoda, vhodne avle in sanitarij ter gostinski
vrt v izmeri 40 kvadratnih metrov. Gostinski
lokal oddajajo brez opreme, v izklicno ceno
tudi niso všteti obratovalni stroški in stroški
vzdrževanja. Po pooblastilu Mestne občine
Kranj, lastnice poslovnega prostora, s prostorom upravlja Krajevna skupnost Kokrica.

VA Š Č A N
Vaščan je priloga Gorenjskega glasa
o krajevni skupnosti Kokrica.
Prilogo pripravlja uredništvo Gorenjskega glasa.
Odgovorna urednica: Marija Volčjak
Urednica: Suzana P. Kovačič
Telefon: 04/201-42-00, faks: 04/201-42-13,
E-pošta: info@g-glas.si.
Oglasno trženje: Miroslav Cvjetičanin, tel. 04/201 42 44,
031/614 467, e-pošta: miroslav.cvjeticanin@g-glas.si.
Tehnični urednik: Grega Flajnik
Izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Bleiweisova cesta 4,
Kranj; priprava za tisk: Gorenjski glas; tisk: Tiskarna Littera
picta, d. o. o.; distribucija: Pošta Slovenije.
Vaščan, številka 1, je priloga 39. številke Gorenjskega
glasa, ki je izšla 17. maja 2016. Naklada je 1100 izvo
dov. Prejmejo jo vsa gospodinjstva v krajevni skupnosti
Kokrica.
Naslovnica: Mamut v krožišču na Kokrici, foto: Tina Dokl
Krajevna skupnost Kokrica, Cesta na Brdo 30, Kokrica
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Oddajajo tudi gostinski vrt.

Javna dražba za najem poslovnega prostora
bo v torek, 24. maja, ob 10. uri v sejni sobi
številka 14 na sedežu Mestne občine Kranj
na Slovenskem trgu 1 v Kranju. Najkasneje
do petka, 20. maja, do 12. ure pa morajo pravne in fizične osebe na občinski Urad za splošne zadeve dostaviti zahtevane dokumente iz
splošnih pogojev. Za pogoje najema in pravila javne dražbe in še več drugih informacij
v zvezi s tem se kandidati lahko obrnete na
Mestno občino Kranj na telefonski številki
04 2373 113 ali 051 603 297 ali na spletni
strani www.kranj.si. S.K.

Aktualno

Zakaj na Kokrici ne bomo imeli
športnega parka
Krajani Krajevne skupnosti (KS) Kokrica
imamo že dolgo časa željo, da bi tudi mi dobili
urejen športni park, ki bi bil namenjen širšemu
krogu uporabnikov z različnimi potrebami.
Športni park naj bi bil namenjen vsem staros
tnim skupinam krajanov in naj bi dopuščal
raznovrstne športne aktivnosti. Na pobudo
sveta KS Kokrica smo že v prejšnjem mandatu
pristopili k pripravi projekta za izgradnjo špor
tnega parka, ki je bil tudi izdelan, zataknilo se
je pa kot vedno pri problemu financiranja. Po
volitvah v letu 2014 se je sestanka sveta KS
udeležil tudi župan Boštjan Trilar s svojimi so
delavci, ki smo jih seznanili s situacijo v naši
KS, kakor jim tudi izrazili potrebo, da bi Kokr
čani kot ena od večjih KS v Mestni občini (MO)
Kranj dobili svoj športni park. Župan nam je
na tej seji obljubil, da bo, če bomo našli soinve
stitorja, k uresničitvi želje po športnem parku
pristopila tudi MO Kranj. Glede na obljubo

Dogovorjeno je bilo, da se pripravi nov
projekt športnega parka, v katerega bodo
vključena igrišča (nogomet, bejzbol,
košarka, balinišče, dve igrišči na mivki,
otroško igrišče, fitnes na prostem), prostor
za piknik in tribuna s spremljajočimi objekti
(prhe, garderobe, manjši lokal, prostor za
mehanizacijo za vzdrževanje športnega
parka in zelenic v KS Kokrica).
župana smo tako začeli iskati soivestitorja in
ga končno našli – in to predsednika bejzbolske
zveze Slovenije, ki nam je zagotovil, da lahko
od svetovne zveze zagotovi sredstva za izgrad
njo bejzbolskega in nogometnega igrišča kakor
tudi infrastrukture dovozne poti, elektrike in
vode. Po nekaj uvodnih razgovorih in ko je
bilo ugotovljeno, da je ponudba resna, smo za
čeli s konkretnimi dogovori. S predsednikom
Bejzbolske zveze Slovenije, ki je istočasno
tudi kranjski podžupan, Borisom Vehovcem
je bilo dogovorjeno, da se pripravi nov projekt
športnega parka, v katerega bodo vključena
igrišča (nogomet, bejzbol, košarka, balinišče,
dve igrišči na mivki, otroško igrišče, fitnes na
prostem), prostor za piknik in tribuna s sprem
ljajočimi objekti (prhe, garderobe, manjši lo
kal, prostor za mehanizacijo za vzdrževanje
športnega parka in zelenic v KS Kokrica).
Še preden je bila idejna zasnova končana, so
bili s projektom seznanjeni svetniki KS Kokri
ca kakor tudi aktivna društva v naši KS. Sve
tniki so projekt soglasno potrdili. Med vsemi
društvi pa je pomislek o izgradnji športnega
parka v taki vsebini izrazilo le Športno društvo
za zdravo gibanje (ŠDZG), ki pa so tudi podprli
projekt, vendar so imeli pomisleke okrog igri
šča za bejzbol. Pogoj za pridobitev sredstev iz

svetovne bejzbolske zveze je bil, da se na tem
igrišču že letos organizira Evropsko prvenstvo
divizije C, ki bi bilo že konec julija in začetek
avgusta 2016. Glede na to, da je bilo časa zelo
malo, smo intenzivno začeli z dogovori, kako se
bo športni park zgradil, in dogovorjeno je bilo,
da se športni park gradi v treh fazah. V prvi
fazi nogometno in bejzbolsko igrišče, v drugi
fazi preostala igrišča in v tretji fazi tribuna s
spremljevalnimi prostori. Svetovna bejzbolska
zveza bi financirala izgradnjo bejzbolskega in
nogometnega igrišča, kar bi pomenilo, da bi
letos v ta projekt investirala dvesto tisoč evrov,
v nadaljevanju pa bi sofinacirala še postavitev
tribun in spremljevalnih objektov. Tik pred
podpisom pogodbe so se začela nasprotovanja.

ŠDZG in nekdanji direktor NK
Triglav Miran Šubic
Potem ko smo vseskozi od ŠDZG dobivali
informacije, da so za športni park in da izgrad
nji ne bodo nasprotovali, se je zgodil prevrat
in naenkrat so začeli projektu nasprotovati, pri
tem pa jim je pomagala tudi svetnica v svetu
MOK z našega območja. Projektu so se začeli
upirati zaradi tega, ker nogometno igrišče ne
bo več v centru športnega parka, da želijo igrati
nogometno ligo, ki naj bi se začela v maju, in
da tekem ne bodo igrali na drugih igriščih, da
ni zagotovljenega denarja za izgradnjo bejzbol
skega in nogometnega igrišča. Ko jim je bilo
dejansko o vseh zahtevah, razen da se gradi
bejzbolsko igrišče, ugodeno, so začeli načrtno
in sistemsko s pomočjo svetnice MO Kranj
delati na tem, da projekt ustavijo. Kljub mno
gim razgovorom z vodstvom in člani ŠDZG do
kompromisa nismo mogli priti. Z vodstvom
ŠDZG je bilo dogovorjeno, da se organizira
sestanek z vodji nogometnih ekip (14). Pri tem
je prišlo do zlorabe dogovorjenega, saj je na
sestanek prišlo več kot 40 udeležencev, med
katerimi so bili nekateri celo opiti in dejansko
se tako nismo mogli dogovoriti ničesar. Pri tem
pa je na sestanek med KS in ŠDZG svetnica
MO Kranj Barbara Gunčar povabila lastnika
zemljišča, ki meji na cesto Mlaka–Bobovek,
ki je zahteval, da se cesta razširi in zgradi za
normalno srečevanje vozil. Seveda je to ena od
predvolilnih obljub bivše kandidatke za župa
njo, ki bi morala vedeti, kako se sprejema pro
račun MO Kranj. V proračunu za leto 2016 za
cesto Mlaka–Bobovek ni predvidenih sredstev.
Vsekakor je pa videla svoj trenutek v izgradnji
športnega parka in tukaj na tak način poskušala
izsiliti in uresničiti svoje predvolilne obljube.
Na sklicani sestanek je prišel tudi dopisnik
Dnevnika, Kranjske trme in nekdanji direktor
NK Kranj Miran Šubic, ki je v sredstvih ob
veščanja namerno zavajal, prikrojeval podatke
in neresnično poročal o samem projektu ali po
njegovem bejzbolskem igrišču, pozabil pa je na
vse ostalo. Tako je z različnimi manipulacijami

polresnicami in neresnicami še dodatno prilil
bencin na ogenj in pri mladih povzročil še do
daten revolt.

ŠDZG dokončno ustavi projekt
športnega parka
Po zgoraj omenjenem sestanku je bil oprav
ljen še poizkus, da bi se kljub vsemu poskušali
dogovoriti in uskladiti interese vseh, in tako so
se v ŠDZG celo uskladili in v nedeljo, 3. aprila,
dali soglasje k izgradnji športnega parka, ki pa
so ga potem v torek, 5. aprila, preklicali in poda
li svoje mnenje, da so proti bejzbolskemu igri
šču in športnemu parku. Povedati je treba, da
je zemljišče, na katerem naj bi se gradil športni
park, v lasti KS in MO Kranj in da za izgradnjo
športnega parka pravzaprav ne bi potrebovali
nobenega soglasja od ŠDZG, vendar smo tega
želeli pridobiti. Ko pa so se pojavile grožnje od
pripadnikov ŠDZG, da bodo zaprli dovozne ce
ste, da bodo preorali že zgrajeno igrišče, smo
se odločili, da projekt ustavimo. ŠDZG je imelo
v skladu z pogodbo s KS igrišče v upravljanju
za mesečno najemnino deset evrov, s tem da je
bila ta pogojena z vzdrževanjem reda in čistoče
na igrišču in tudi samo vzdrževanje igrišča. Pri
tem smo jim v KS izdatno pomagali, saj smo
na račun KS tudi kosili igrišče in tudi podpirali
njihova srečanja. V svetu KS smo bili mnenja,
da jim je treba pomagati in jih tudi vzpodbujati
k fizičnim aktivnostim, pri tem pa so v ŠDZG
to naše zaupanje zlorabili in dajali zemljišče,
last KS, v podnajeme, kjer so se nekateri tako
na račun vseh nas šli pridobitno dejavnost. Ne
kateri člani ŠDZG, z vednostjo njenega pred
sednika Domna Hvale, ki so na zemljišču KS
nelegalno postavili objekta, pa te prostore brez
vednosti in soglasja KS tržijo.
Žal nam je nekaj deset krajanov naše KS pro
jekt, od katerega bi tako stari kot mladi in tudi
tisti najmlajši imeli kaj, porušilo. Ne vem, ali
se ne zavedajo, da bodo tudi oni kmalu stari,
da bodo imeli svoje otroke in vnuke in ali ne bi
bilo lepo, da bi jih lahko popeljali v čudovito in
urejeno okolico Čukove jame.
Projekt je dokončno ustavljen. Zavrgli smo
najmanj štiristo petdeset tisoč evrov, ostaja
nam neurejeno in zanemarjeno zemljišče, in si
cer zato, ker nekaj posameznikov meni, da jim
moramo zagotoviti izvajanje njihovega hobija
ne glede na to, kakšni so interesi večine.
Zaključek tega je pravzaprav, da na Kokrici
ne želimo imeti ničesar; če nam kdo kaj želi
dati, mu moramo to preprečiti z uporabo vseh
razpoložljivih sredstev, med katera sodijo
grožnje posamezniku, njegovi družini kakor
tudi premoženju, samo da dosežem svoj ozek
cilj. Kljub vsemu sem še vedno globoko prepri
čan, da bi s tem projektom velika večina kraja
nov pridobila.
Milan Klemenčič, predsednik
Krajevne skupnosti Kokrica
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Pohod

Na Pohodu prijateljstva in spomina
Na praznično sredo, 27. aprila, je potekal že 23. Pohod prijateljstva in spomina – Udin Boršt 2016.

Temeljni razlogi za organizacijo tega tradicionalnega pohoda tičijo predvsem v ohranjanju
vrednot NOB in domovinske zavesti. Sekundarni razlogi pa so usmerjeni v rekreativno
gibanje pohodnikov po še dokaj neokrnjenem
naravnem okolju krajinskega parka Udin boršt, ki je od leta 1985 na pobudo Zveze združenj
borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja
Slovenije (ZB NOB) Kranj zavarovan z občinskim Odlokom kot zgodovinski in kulturni spomenik. V deževnem jutru so se pohodniki začeli zbirati na izhodiščni točki pred trgovskim
centrom Mercator na Kokrici in se glede na svoje psihofizične sposobnosti odločili za pohod na
krajši (7 km) ali daljši (13 km) trasi. V nadaljevanju so posamično ali v skupinah krenili po
trasah, ki potekata po dobro uhojenih gozdnih
poteh in cestah, kjer je organizator na posamičnih točkah poskrbel tudi za njihovo usmerjanje.
Približno na polovici prehojene poti so pohodniki na krajši trasi odšli v smeri vasi Cegelnica
in nato mimo mlinčkov v Zelencih proti izhodišču. Pohodniki na daljši trasi pa so šli po gozdni
cesti, mimo umetnih jezer Račnik do zatrepa
doline Želin (Kapnik), kjer stoji partizansko
spominsko obeležje. To spominja na čas NOB,
ko je bilo na tem območju zbirališče, bivališče
in izhodišče za partizanske akcije na območju
Udin boršta. Pohodnike so pričakali prijazni
člani Krajevne organizacije borcev za vrednote NOB Duplje in članice Turističnega društva
Kokrica s toplim čajem. Med pohodniki so bili
tudi tisti z območja občin Tržič in Naklo, kar
kaže na še vedno visoko domovinsko zavest
prebivalcev tega konca Gorenjske.
Pohodniki so se nato vrnili po gozdni trasi
mimo naselja Cegelnica in Zelencev na izhodišče, kjer se je opoldne na javni površini pred
trgovskim centrom Mercator na Kokrici odvil
zaključni del prireditve. V družabno-kulturnem programu, ki ga je povezovala mag. Ana

Nastopili so učenci PŠ Kokrica. / Foto: Damjan Renko

Ana Pavlovski in Violeta Tomič / Foto: Damjan Renko

Pavlovski, so sodelovale učenke OŠ Franceta
Prešerna Kranj – podružnične šole Kokrica
pod vodstvom prof. Brigite Fojkar.

Sledil je nagovor predsednika ZB NOB Kranj
Marjana Gorze, ki je po pozdravu poudaril
željo in zavezo po ohranjanju vrednot NOB.
Publiko je s ponosom seznanil, da je Krajevna
organizacija borcev za vrednote NOB Kokrica 26. aprila 2016, na razširjeni slavnostni seji
predsedstva ZZB NOB Slovenije, prejela zlato
plaketo ZZB NOB Slovenije, s čimer se je uvrstila med štirinajst najuspešnejših organizacij v
državi. To visoko priznanje je Krajevna organizacija borcev ZB NOB Kokrica prejela zaradi
uspešnega delovanja s področja promocije vrednot NOB, zglednega uresničevanja vloge ZB v
svojem okolju in združenju, ohranjanja številčnosti organizacije s sprejemom novih članov in
skrbjo za vzdrževanje in urejenost spominskih
obeležij na svojem območju.
Kot slavnostna govornica je nastopila poslanka državnega zbora tov. Violeta Tomič iz poslanske skupine Združena levica. V ognjevitem
govoru je opredelila trenutni položaj Slovenije
v svetu in poudarila, da morda niti fašizma niti
okupatorja nismo zares premagali, a da ima
prav vsak izmed nas možnost vplivati na dogajanje in spremeniti svet na bolje. Govor, ki ga
je publika večkrat prekinila z navdušenim ploskanjem, je zaključila z besedami: »Ta narod je
preživel že mnogo nesreč, pa bo preživel tudi ta
brezdušni neoliberalni kapitalizem!«
V zaključni besedi se je povezovalka v imenu soorganizatorjev zahvalila vsem, ki so na
kakršenkoli način pomagali pri organizaciji.
Prisotne je povabila, da se v letu 2017 udeležijo 24. Pohoda spominov in tovarištva – Udin
boršt 2017. Uradni del prireditve se je kljub
dežju v nadaljevanju prevesil v praznično
popoldne. Pohod je potekal v soorganizaciji
ZB NOB Kranj, Krajevne organizacije borcev ZB NOB Kokrica, Krajevne organizacije
borcev ZB NOB Duplje in ob pomoči Krajevne skupnosti Kokrica, Prostovoljnega gasilskega društva Kokrica, Turističnega društva
Kokrica ter Društva upokojencev Kokrica.
Že šesto leto zapored so se ga udeležili tudi
članice in člani OZVVS Kranj in PVD Sever
Gorenjska.
Damjan Renko

Dobitniki zlate plakete
Po uvodnem izvajanju državne himne je povezovalka v imenu soorganizatorjev pozdravila goste in okoli 350 pohodnikov ter druge
udeležence zaključne slovesnosti. Sledil je
opis pomena 75. obletnice državnega praznika
– dneva upora proti okupatorju, ki nas spominja na 26. april 1941, ko je bila v hiši književnika Josipa Vidmarja v Ljubljani ustanovljena
Protiimperialistična fronta – predhodnica OF.
Enako je omenjen pomen letošnje zgodovinske
71. obletnice konca 2. svetovne vojne in dneva
zmage nad fašizmom in nacizmom. Opisan je
bil tudi pomen Udin boršta kot zibelke gorenjskega partizanstva ter Pohoda prijateljstva in
spomina – Udin boršt, s katerim se na Kokrici
združujejo misli na narodov upor in njegov boj
proti okupatorjem, ki so hoteli Slovenijo in Slovence izbrisati s svetovnega zemljevida.

Tudi letos je bil pohod dobro obiskan. / Foto: Damjan Renko
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Društva

Kar smo si zadali, bomo izpeljali
Pri Društvu upokojencev Kokrica smo delovni in aktivni. Vabimo, da se nam pridružite in se prepričate, da je v
našem društvu za vsakega nekaj, kar vam bo koristilo tudi pri zdravju.
V Društvu upokojencev Kokrica smo 22.
marca zaključili z občnim zborom, ki se ga je
udeležilo res veliko članov. Na njem smo podali
poročila, kaj smo naredili v preteklem letu, in
sprejeli načrt za leto 2016.
V letu 2015 smo izpeljali vse načrtovane pohode, ki so bili dobro organizirani in tudi udeležba je bila odlična. Imeli smo tudi nordijsko
hojo, s katero smo že začeli tudi letos. Nordijska hoja poteka vsak torek ob 17. uri, zberemo
se pred gostiščem Dežman in vas vabimo, da se
nam pridružite.
V zimskem času smo vsako sredo kegljali na
kegljišču KK Triglav, udeležba je bila vedno
dobra. V letu 2015 smo imeli tri izlete, tudi letos smo prvega že izvedli. Odpeljali smo se v
Goriška brda, kjer nam je vodička razkazala
vse zanimivosti, bili smo zelo zadovoljni. V
načrtu imamo še dva izleta, junija na Roglo in
oktobra Brkini ter dva kopalna izleta v Izolo.
Avgusta smo organizirali tradicionalni piknik, prišlo je zelo veliko članov društva. Imeli
smo tudi srečanje starejših članov nad 80 let v
brunarici Štern, srečanja se je udeležilo 78 članov. Udeležili smo se tudi Srečanja gorenjskih
upokojencev v Bohinjski Bistrici, bilo nas je
76 članov. Letos bo Srečanje gorenjskih upokojencev 8. septembra, kraj pa še ni določen.

Srečanje kolesarjev Gorenjske v Komendi / Foto: arhiv DU Kokrica
V poletnem času smo vsako sredo kolesarili.
Tudi letos smo že začeli in vas vabimo, da se
nam pridružite.
Lani smo imeli merjenje krvi (sladkor, holesterol) vsak prvi torek v mesecu. Upoštevali
pa smo predlog Rdečega križa, da merjenje
zadošča na vsake tri mesece, tako imamo zdaj
merjenje vsak prvi torek v marcu, juniju, septembru in decembru.

Za novo leto smo skupaj z Rdečim križem
obiskali 287 svojih starejših članov in jih obdarili.
Kot vidite, smo res delovni in aktivni. Zato
vas vabim, da se nam pridružite in se prepričate, da je v našem društvu za vsakega nekaj, kar
vam bo koristilo tudi pri zdravju.
Jože Kern, predsednik
Društva upokojencev Kokrica
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Društva

Gasilci imeli miren uvod v leto

Do sedaj so nam pozivniki piskali samo štirikrat. Pa še to vedno za isti objekt. Smo se pa izobraževali, da bomo
lahko še bolje posredovali na nezgodah.
Zadnjič smo vam pisali tik pred božičnimi
in novoletnimi prazniki. Takrat smo se vam
priporočali in sporočili, da bodo kaj kmalu na
vaših domovih pozvonili naši člani, ki so raznašali koledarje in pobirali vaše prostovoljne
prispevke. Naj se vam v imeni PGD Kokrica
kar takoj zahvalim, saj ste nam s svojimi prispevki omogočili vse aktivnosti, o katerih boste brali v tem članku.
Lahko rečemo, da smo imeli kar miren uvod
v leto. Do sedaj so nam pozivniki piskali samo
štirikrat. Pa še to vedno za isti objekt. Vedno
znova je prišlo do požara sekancev v proizvodnem obratu v Kranju. Gasilci s Kokrice smo
se vedno odzvali v velikem številu in na samem
mestu intervencije prevzeli vodstvene funkcije
in skrbeli za logistično podporo vodji intervencije. Drugih intervencij pa v tem času na
srečo ni bilo. Smo se pa izobraževali, da bomo
lahko še bolje posredovali na nezgodah. Dva
člana sta opravila nadaljevalni tečaj za gasilca,
trije so opravili usposabljanje za reševanje na
intervencijah tehničnega tipa, en gasilec pa se
je podučil, kako posredovati, kadar so na dogodku prisotne nevarne snovi. V mesecu aprilu
smo izvedli tudi prvo ocenjevalno vajo, ki jih
vsakoletno opravljamo po točkovniku Gasilske
zveze Mestne občine Kranj.

Mamut, motiv z naslovnice
Logotip Turističnega društva Kokrica
vsebuje lik mamuta, saj so leta 1953 pri
izkopu gline v Krokodilnici (tako se imenuje eno od jezerc na Čukovi jami, kjer
je imelo društvo svojo brunarico) našli
njegovo okostje, ki je sedaj shranjeno v
Prirodoslovnem muzeju v Ljubljani. Članice in člani Turističnega društva Kokrica skrbijo, da je tudi znamenito krožišče z
mamutom vedno lepo urejeno.
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Po nekaj več kot 40 letih bomo spet prenovili notranjost gasilskega doma.
Na sestanku upravnega odbora smo sklenili,
da začnemo z obnovitvenimi deli v gasilskem
domu. Zato smo ustanovili gradbeni odbor in
mu naložili prve zadolžitve. Tako smo sredi
februarja začeli z deli v gasilski pisarni, spominski sobi in pa, kot ji mi pravimo, »borčevski« sobi. Odstranili smo vse pohištvo, omet,
pod, staro električno napeljavo in tako začeli
projekt, ki ga bomo okvirno zaključili do naše
veselice, ki bo letos 25. in 26. junija. Tako bomo
končno po nekaj več kot 40 letih ponovno prenovili notranjost gasilskega doma. Kot sem že
povedal, ste za obnovo zaslužni vsi vi, ker ste
nam z darovanimi finančnimi sredstvi to omogočili. Je pa pri tem projektu vloženih veliko
prostovoljnih ur, saj vse delo opravimo gasilci
sami. Veliko pa je tudi takih, ki so nam priskočili na pomoč, v obliki dela ali pa v obliki

Z obnovitvenimi deli v gasilskem domu
bomo okvirno zaključili do naše gasilske
veselice, ki bo letos 25. in 26. junija.

malice. Vsem se za izkazano pomoč najlepše
zahvaljujemo!
V maju so ponovno na vrsti tekmovanja.
Sedmega maja je bil na Kokrici 26. Memorial
ustanovnih članov Prostovoljnega gasilskega
društva Kokrica, teden zatem pa še preizkušnja
na občinskem tekmovanju. Naše desetine ciljajo na visoke uvrstitve, saj je bilo v priprave na
tekmovanja vloženih kar nekaj ur. O rezultatih
in dosežkih pa prihodnjič.
Prostovoljno gasilsko društvo Kokrica

Šola, vrtec

Staro modni Čukovci
Na podružnični šoli Kokrica je v letošnjem šolskem letu zaživel Turistični krožek, v okviru katerega mladi
širijo svoje znanje o domačem kraju in se hkrati učijo njegovega promoviranja v vlogi mladih turističnih vodičev.
Skupaj z mentorji so zasnovali turistični produkt, ki so ga poimenovali Staro MODNI Čukovci. Le-ta vključuje skupek miselno-gibalnih iger, preko katerih udeleženci spoznavajo
življenje v času mamuta. Preizkušajo se v ciljanju in risanju mamuta, nabiranju plodov, s tem,
ko se na poseben način premikajo od kolišča do
kolišča, pa se poskušajo vživeti v življenje koliščarjev. Pri tem zbirajo žige in spoznajo nekaj
zgodovinskih podatkov. Seveda dobra promocija vključuje tudi promocijski material, zato
so prav v ta namen nastale priponke, odpirači
in posebna glasbila z razpoznavnim logotipom.
Zasnovane naloge so na verjetno najbolj mrzlo soboto v tej zimi preizkusili učenci matične in podružnične šole Franceta Prešerna. V
mesecu marcu pa se je turistični podmladek
predstavil na Turistični tržnici, ki je v okviru
30. festivala Turizmu pomaga lastna glava potekala v Mercator centru na Primskovem. Naši
mladi Kokričani so v opremi pračloveka poskušali navdušiti obiskovalce in prepričati zahtevno komisijo. Kar dobro jim je šlo, saj so si
med šestnajstimi gorenjskimi šolami prislužili
srebrno priznanje. V veliko pomoč pri zasnovi
in izvedbi projekta nam je bilo tudi Turistično
društvo Kokrica, ki je dobrovoljno delilo svoje
znanje in prosti čas, ter vodstvo šole.

Mladi Kokričani so v opremi pračloveka poskušali navdušiti obiskovalce in prepričati zahtevno komisijo. Med
šestnajstimi gorenjskimi šolami so si prislužili srebrno priznanje! / Foto: Arhiv PŠ Kokrica
Za učence in učenke je bil projekt zelo zanimiva in koristna izkušnja, saj so aktivno
sodelovali v vseh etapah od idejne zasnove do

same izvedbe, se pri tem učili timskega dela in
medsebojnega spoštovanja.
Mentorji turističnega krožka

Drevo pod drobnogledom
V vrtcu na Kokrici je od jeseni leta 2015 pa do maja 2016 potekal
projekt DREVO.
V tem projektu so sodelovale vse tri skupine otrok, njihove vzgojiteljice
ter pomočnice, vključili pa smo tudi starše in zunanje sodelavce z obiskom gozdarke. Vsaka skupina otrok je izbrala svoje drevo, ga spremljala
skozi celo leto in ob tem izvajala različne dejavnosti: drevo za krepko
telo, drevo pod drobnogledom, mizarska delavnica, les, najboljša igrača,
drevesna matematika, družinsko drevo itd. Med drugim se lahko pohvalimo s priznanjem likovnega natečaja »gasilci«. Izdelali smo land art slike

gasilskega vozila in leseno konstrukcijo gasilskega doma. V vrtcu pa je
nastala tudi odlična predstava po slikanici Marlenke Stupica Čudežno
drevo. Razstavo izdelkov in fotografij si do 20. maja lahko ogledate na galeriji našega vrtca in šole. S 23. majem bomo razstavo preselili na matično
šolo Franceta Prešerna Kranj, kjer bo na ogled še štirinajst dni. Vljudno
vabljeni!
Otroci in vzgojiteljice vrtca Kokrica
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Oglasi
Namazi so velika
skupina jedi od
preprostih do
zapletenih, ki jih
namažemo na kruh
ali pecivo, vanje
pomakamo zelenjavo,
grisine ali krekerje.
Recepti so pregledno
razdeljeni: zelenjavni,
mesni, zeliščni,
ribji, sladki namazi
in podkrepljeni
s fotografijami z
idejami za postrežbo.
Le kdo se lahko
upre odličnemu
česnovemu namazu,
namazu iz rdeče
pese ali iz pečenih
jajčevcev? Okusno!

Prej, ko se otrok spozna z zemljevidi in dobi občutek
za zemeljsko oblo, razporeditev celin in držav, njihovih
glavnih mest, zastav ter značilnosti, bolje se bo znašel
v šoli in v vsakdanjem življenju. V Otroškem atlasu
sveta s posodobljenimi podatki boste skupaj
z otrokom svet odkrivali na preprost in zanimiv način.
Redna cena knjige je 19,99 eur, nova cena knjige
je le 11,99 eur+poštnina.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Bleiweisova 4 v Kranju, jo naročite po
tel. št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si

www.gorenjskiglas.si

www.gorenjskiglas.si

Ta knjiga
je lepo in
koristno darilo
hkrati.
Trda vezava,
72 strani.

Trda vezava, 304 strani. Redna cena knjige je 27,95 EUR.
Če knjigo kupite ali naročite na Gorenjskem glasu
je cena le 17.95 EUR. Če jo naročite po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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99
EUR

+ po

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Bleiweisova 4 v Kranju ali jo naročite
po tel. št.: 04/201 42 41 vsak dan od 7. do 15. ure,
ob sredah do 16. ure. Naročila sprejemamo
tudi po e-pošti: narocnine@g-glas.si.
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Knjigo lahko kupite ali naročite 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.
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www.gorenjskiglas.si
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je
Knjigo lahko kupite ali naročite na Gorenjskem
glasu, Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po
tel. št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna po
ceniku Pošte Slovenije.
www.gorenjskiglas.si
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Društva

Ustvarjalno vstopili v pomlad
Člani Turističnega društva Kokrica smo veselo, ustvarjalno in energično vstopili v pomlad.
Za nami je že 22. prireditev Sekanje pirhov in z udeležbo smo bili zadovoljni. Udeležili smo se očiščevalne akcije, čaka nas še
čiščenje japonskega dresnika, katerega rast
uspešno zmanjšujemo. Naša skrb je tudi urejenost krožišča z mamutom. Letošnje leto še
prav posebej z veseljem omenimo prireditev
Dih pomladi, saj je poleg vsakoletnih nastopov naših osnovnošolskih otrok imel enourni
nastop Adi Smolar. Podelili smo tudi nagrade
za najlepše urejene hiše in vrtove. Velike pomisleke pa imamo glede bolšjega sejma, saj ne
zaživi tako, kot smo si želeli. V soboto smo ga
priredili v nekoliko drugačni obliki in da bi
pritegnili več obiskovalcev, smo dodali nekaj
novosti.
Vse pogosteje se dogaja, da prihajajo na naše
prireditve ljudje iz okoliških krajev, na večje
prireditve tudi iz cele Slovenije. To nas nadvse
veseli, saj tako vemo, da delamo dobro in smo
odmevni. Vendar pa bi si vseeno želeli, da bi se
jih udeležilo večje število naših krajanov, saj
so prireditve v prvi vrsti namenjene prav vam.
Junija bo na vrsti tradicionalna etnografska
prireditev s prikazom življenja jamskega človeka Življenje v času mamuta, septembra pa
tudi športno-družabna prireditev Pohod po
mamutovi deželi, ki se ga vsako leto množično
udeležijo pohodniki vseh generacij. Vljudno
vabljeni!
Irena Čadež

Za nami je tradicionalna prireditev Sekanje pirhov in z udeležbo smo bili zadovoljni.

V novi knjigi boste našli
napotke, kako glede na
vaše želje in potrebe
izbrati in postaviti
ustrezen rastlinjak.
Pa tudi vse o pravem
zemljišču, prehrani rastlin,
namakanju in varstvu v
pogojih, ki vladajo
v rastlinjaku.
In pa pomembne
vrtnine za dober izbor
in pester kolobar s
podrobnimi nasveti za
njihovo uspešno
gojenje.
Kako podaljšati sezono pridelave vrtnin na vrtu?

Rešitev je rastlinjak!

Knjigo lahko kupite ali naročite 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.

19 EUR
a

+ poštnin

Milojka Kopač, s.p.
Kokrica, C. na Brdo 47, KRANJ

Pri nas vam nudimo
vse potrebno za delo na vrtu.
V pomladanskem času ponujamo
semena, sadike zelenjave, dišavnic
in okrasnih rastlin.
Nudimo zemljo za presajanje
in gnojila.

AGROHOMEOPATSKA
ŠKROPIVA

Tel.: 04/204 72 70
www.gorenjskiglas.si

e-pošta: soncnica@siol.net
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Nagradna križanka
lep dan kliče

Željko Kozinc

TI
O
LOŠKEP
em,
50 izletov po Selšk
Poljanskem
in Žirovskem

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.

Krajepisec Željko
Kozinc nas s
svojim
značilnim
srčnim
doživljanjem,
ki ga poznamo
že iz njegovih
sedmih
izletniških
knjig, vabi k
naravnim in
kulturnim
biserom tega
prelepega
dela
domovine.

1490
EUR

www.gorenjskiglas.si

Nagrade: 3-krat knjiga Velike posodovke
Rešitve križanke pošljite do srede, 1. junija 2016, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega
glasa pred poslovno stavbo na Bleiweisovi cesti 4. Izžrebani nagrajenci bodo objavljeni v časopisu Gorenjski glas.
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Oglasi
IZLET // 25. maja 2016

NOVOSTI S PODROČJA
VRTNARJENJA IN
ODKRIVANJE LEPOT
UDIN BORŠTA

Na izlet se bomo podali peš.
Zmerne hoje bo šest kilometrov.
Zberemo se ob 8.45 ob vhodu na posestvo BC Naklo.
Avtomobile lahko parkirate na parkirišču pred posestvom.
Zaključek izleta bo ob 17. uri prav
tako na posestvu BC Naklo.

Cena izleta je
.

18 EUR

Cena vključuje: vodenje po
posestvu BC Naklo, kosilo,
demonstracijo izdelave šopka
iz rastlin z domačega vrta in gozda
pod strokovnim mentorstvom,
voden ogled zanimivosti
Udin boršta, DDV.
www.gorenjskiglas.si

Tokrat vas vabimo na drugačen izlet. Najprej nas bodo dijaki Biotehniškega centra Naklo popeljali po šolskem posestvu. Spoznali bomo, kaj je to
akvaponika, občudovali čisto novo zeleno steno, sprehodili se bomo po
medonosnem parku, kupili ekološke izdelke v šolski trgovini, pokukali
bomo lahko v rastlinjake, hlev, sadovnjak. Dijaki in profesorji nam bodo
ob tem povedali marsikaj novega. Pokazali nam bodo tudi, kako lahko
naredimo pravo umetnijo z rožami, ki zrastejo na domačem vrtu, z
drevesnimi vejami in plodovi gozda. Po kosilu nas bodo dijaki popeljali v
Udin boršt – največji sklenjen kompleks gozda v Ljubljanski kotlini. Kraški
pojavi lahko nastanejo v tudi v konglomeratu, kar je posebnost Udin
boršta. Kraški požiralniki in slepe doline so tukaj pogosti skoraj tako kot
rdeči bor in borovnice. Obiskali bomo cerkev sv. Nikolaja v Strahinju in v
njej spoznali freske. V Dupljah se bomo v Vogvarjevi hiši spominjali starih
kmečkih časov. V Dupljanski graščini pa bomo lahko občudovali grajski
vrt in razstavo. Lahko se zgodi, da bomo na poti srečali tudi kakšnega
rokovnjača. Z dijaki bo ves čas tudi njihova mentorica Mojca Logar.

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št.: 04/201 42 41, se oglasite
osebno na Bleiweisovi c. 4 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si.
Pohitite s prijavami, kajti število gostov je omejeno. Za odjave, ki prispejo kasneje kot
v ponedeljek, 23. maja 2016, ob 10. uri, zaračunamo stroške kosila.

Gostilna - pizzerija Brunarica
Martin Štern, s.p.
Cesta na Rupo 16, Kokrica
Kokrica, tel.: 04/236 11 11
Del. čas: pon.–ned.: od 9. do 24. ure
torek zaprto

Brunarica Štern na Kokrici Vam
v prijetnem ambientu nudi
dnevno sveže malice, kosila in
jedi po naročilu.
Sprejemamo tudi zaključene družbe
(poroke, obletnice, mature ...).
Rezervacije sprejemamo na telefonsko
številko 04/236 11 11.
Pridite in se prepričajte o naši
raznovrstni kulinarični ponudbi.
11

Radi okusno
jeste okusno
in domače?
Radi jeste
in domače?

Vabljeniv vmesnico
mesnico
Vabljeni
na
Vabljeni vnamesnico
na
Mlaki
Mlaki

Mlaki

Pri nas vam nudimo:
Kje nas najdete
 domače sveže meso
 mesne
Kje
najdete:
Pri nas vam
nudimo:
Kjenasnas
najdete
domače
svežeizdelke
meso iz lastne predelave
 polpripravljene izdelke iz lastne predelave
 domače
sveže
meso
mesne
iz lastne
 izdelke
prekajeno
meso predelave
 mesne
izdelke
iz lastne
predelave
polpripravljene
izdelke
iz lastne predelave
 domače
klobase
 polpripravljene
izdelke
iz lastne
predelave
 domači
suho mesnati
izdelki
prekajeno
meso
vse za piknik
 prekajenomeso
domače
klobase
 domače
dobrote iz okoliških kmetij
 domače klobase
 suhomesnati
okusni narezki po
naročilu
domači
izdelki

Pri nas vam nudimo:






domači suho mesnati izdelki
za piknik
vse vse
za piknik
domače
dobrote
z okoliških
kmetij
domače
dobrote
iz okoliških
kmetij
okusni
narezki
pod.o.o.
naročilu
okusni
narezki
po
naročilu
Mesnine
Prim
PE Mlaka, Golniška cesta 6, tel. št. 059 / 25 36 05
PE Naklo, Glavna cesta 33, tel. št. 04 / 231 96 90

Mesnine Prim, d.o.o.
Golniška
cesta
6, 6,
tel.tel.
št.št.
059
/ 25/ 25
36 36
05 05
Mesnine Prim d.o.o. PE
PEMlaka,
Mlaka,
Golniška
cesta
059
PE
cesta
tel.
9696
9090
PENaklo,
Naklo,Glavna
Glavna
cesta33,
33,
tel.št.št.0404/ 231
/ 231

