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Aktualno

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 ni k: Simon Šubic
Te le fon: 04/201-42-00, faks: 04/201-42-13,   
E-pošta: info@g-glas.si. 
Oglas no tr že nje: Miroslav Cvjetičanin, tel. 04/201 42 44, 
031/614 467, e-pošta: miroslav.cvjeticanin@g-glas.si. 
Teh nič ni ured nik: Gre ga Flaj nik 
Iz da ja telj: Gorenjski glas, d. o. o., Ble i we i so va ce sta 4, 
Kranj; pri pra va za tisk: Go renj ski glas; tisk: Ti skar na Lit te ra 
pic ta, d. o. o.; di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je. 

Vaščan, šte vil ka 2, je pri lo ga 77. šte vil ke Go renj ske ga  
gla sa, ki je iz šla 27. septembra 2013. 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. 

Naslovnica: Odstranjevanje japonskega dresnika
Foto: Damjan Renko

VAŠČAN

Krajevna skupnost Kokrica, Cesta na Brdo 30, Kokrica

»V letošnjem letu je bilo realiziranih že ne-
kaj projektov. Tako sta že asfaltirana Štefeto-
va ulica in makadamski del Mlaške ceste, po 
Mlaki in Griču se tudi že gradi vodovod, poleg 
njega pa vgrajujejo tudi optične kable in javno 
razsvetljavo. Na Ilovki smo obnovili most, v 
vežicah na pokopališču so se uredili prosto-
ri in namestila izolacija,« je novi predsednik 
sveta KS Kokrica Milan Klemenčič na hitro 
preletel tekoče aktivnosti na območju krajev-
ne skupnosti. 

Poleg tega je svet KS v minulem obdobju pri-
pravil sestanek s predstavniki vseh društev v 
KS s ciljem, da združijo podobne aktivnosti, 
ki jih izvajajo posamezna društva, in poskuša-
jo njihove aktivnosti enakomerno porazdeliti 
prek celega leta. »Organizirali smo tudi odstra-
njevanje japonskega dresnika na štirih lokaci-
jah, v katera smo vključili vsa društva, ki sedaj 
tudi skrbijo za sprotno odstranjevanje japon-
skega dresnika. Pri odstranjevanju dresnika 
smo se s sodelujočimi društvi dogovorili, da 
jim bo KS pomagala pri njihovih aktivnostih 
glede na vloženo delo,« je pojasnil Klemenčič. 

Svet KS Kokrica krajane opozarja, da biolo-
ški odpadki sodijo v posebne smetnjake, ne v 
gozd, kakor se je to razpaslo v zadnjem obdo-
bju. Če se bo to še nadaljevalo, bodo zaprosili 
pristojne službe, da poostrijo nadzor in kršitelje 

tudi sankcionirajo. Ravno tako prosijo, da sme-
ti ločujejo tudi na pokopališču, kjer so ločeni 
zabojniki za mešane odpadke, cvetje in sveče. 
Če se bo tudi tam v bodoče pojavljalo, da bodo 
odpadki pomešani, bo morala KS najeti neko-
ga, ki jih bo ločeval, kar pa posledično pomeni 
zviševanje cene najema grobov, opozarja Kle-
menčič. Ob tem poudarja, da hišne smeti ne so-
dijo v zabojnike na pokopališču, kjer je samo en 

zabojnik za mešane odpadke. Na pokopališču 
bodo v kratkem zaklenili tudi stranska vrata, 
kamor bodo potem namestili zabojnike za sme-
ti, še pojasnjuje. 

Pred kratkim je bila vzpostavljena tudi avto-
busna povezava mestnega prometa z naseljem 
Tatinec, kjer je bil določen vozni red in avtobu-
sna postajališča, ki pa krajanom ne ustrezajo. 
Prav zato se trenutno izvaja anketa o najbolj 
primernih časovnih terminih in avtobusnih po-
stajališčih, kar bo služilo za pripravo predloga, 
kako novo avtobusno linijo čim bolj uredijo v 
korist uporabnikov. 

»V prihodnje nas čaka projekt gradnje fe-
kalne kanalizacije, imenovan Gorki, in hkrati 
gradnje vodovoda, v katerega bo vključena tudi 
Kokrica. Predvidoma naj bi ga začeli izvajati 
že prihodnji mesec. Pred izvedbo bo svet KS 
Kokrica organiziral delni zbor krajanov, kjer 
bomo vse, ki so v zadevo vključeni, seznanili s 
projektom in terminskim planom izvedbe, ka-
kor tudi imenovali gradbene odbore, ki bodo 
skrbeli za komunikacijo med izvajalci, krajani 
in vodstvom KS. Vse zainteresirane, ki bi želeli 
sodelovati v gradbenih odborih, prosimo, da se 
nam javijo na elektronski naslov ks.kokrica@
siol.net ali osebno v času uradnih ur v pone-
deljek med 18. in 20. uro,« je še povedal Kle-
menčič. 

Kmalu začetek gradnje kanalizacije
Projekt Gorki, v katerega je vključena tudi Kokrica, bodo predvidoma začeli izvajati že prihodnji mesec.

Milan Klemenčič

Prihodnje leto bo leto lokalnih volitev. 
V jesenskem času (oktober ali november) 
bomo na občinski ravni volili novega župana 
in občinski svet. V naši krajevni skupnosti pa 
bodoče člane sveta KS. Izvoljeni kandidati 
bodo na svoji ustanovni seji imenovali no-
vega predsednika sveta KS – bodočega »ko-
kriškega župana«, ne glede na število glasov, 
ki jih je dobil posamezen izvoljeni kandidat.

Želja sedanjega sveta je, da v postopku 
evidentiranja zberemo čim več kandidatov. 
Po Zakonu o lokalnih volitvah obstajajo tri 
oblike kandidature v svet KS:

1. imenovanje kandidatov prek politične 
stranke: pravila evidentiranja določi poli-
tična stranka sama oz. njeni krajevni odbori;

2. imenovanje kandidatov prek skupine 
volivcev z zbiranjem podpisov: samostojna 
kandidatura, kjer mora krajan kandidat zbra-
ti določeno število podpisov med krajani (10 
podpisov);

3. imenovanje kandidatov prek predloga 
sveta KS, organizacij ali društev: posto-
pek kandidiranja je podoben samostojnemu 
kandidiranju. Svet KS, krajevna društva ali 
organizacije predlagajo več kandidatov, ki 
morajo dobiti podporo (10) krajanov z volil-

no pravico, ki jo overijo s podpisom. Razlika 
je v tem, da za podporo poskrbi svet KS, or-
ganizacija ali društvo.

Kandidira lahko vsak krajan z volilno pra-
vico bodisi prek krajevnega odbora politične 
stranke, samostojno z zbranimi podpisi ali 
prek sveta KS oz. zbora volivcev skupine 
krajanov. 

Vse krajane prosimo, ne glede na neugodno 
družbeno politično klimo, da se v čim večjem 
številu aktivno vključijo v postopek kandidi-
ranja in nam neposredno (kot kandidati) ali 
posredno (kot predlagatelji kandidatov) po-
magajo pri evidentiranju posameznih kandi-
datov. Posebno apeliramo na društva in orga-
nizacije v KS, da nam iz svojih vrst predlagajo 
imena kandidatov. Več kandidatov bo, kvali-
tetnejši bo izbor in s tem tudi volilni rezultati. 
Ne pozabite na kvoto ženskega spola, ki bo 
verjetno morala biti najmanj 25-odstotna.

Časa je še dovolj. Krajane pozivamo, da se 
aktivno vključijo v postopek evidentiranja in 
na enega izmed omenjenih načinov kandidi-
ranja predlagajo kandidate, ki bodo s svojim 
znanjem, izkušenostjo in povezavami poiz-
kusili Kokrico narediti »še lepšo«.

Brane Roblek

Kokrica še lepša in urejena
“Kokrica mora postati še lepša in komunalno urejena” -  

moto prihodnjih krajevnih volitev.
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Pravilnik

Na podlagi 25. člena Zakona o pokopališki in pogrebni de
javnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84 
s spremembami) je Svet KS Kokrica na 14. redni seji dne 
12. 9. 2013 sprejel

PRAV ILNIK
o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju 

pokopališča v KS Kokrica

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

S tem pravilnikom se določajo način opravljanja pokopa
liške in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališča na 
Kokrici, pravice in obveznosti skrbnika grobnega prostora 
in upravljavca pokopališča ter najem mrliške vežice.

2. člen
Pokopališko in pogrebno dejavnost ter urejanje pokopališč 
izvaja KS Kokrica – Pokopališka uprava (v nadaljevanju 
»upravljavec«). 

3. člen
Opravljanje pokopališke dejavnosti obsega: 
–  opravljanje pokopaliških storitev, 
–  urejanje pokopališč.

4. člen
Pokopališke storitve se izvajajo na pokopališču in so pred
vsem naslednje: zagotovitev uporabe mrliške vežice, izva
janje pogrebnih slovesnosti in opravljanje drugih nalog, ki 
so določene z zakonom, Odloki MOK in s tem pravilnikom.

5. člen
Urejanje pokopališč je dejavnost, ki obsega vzdrževanje 
pokopališč, razdelitev na posamezne zvrsti grobov, prekope 
grobov in opustitev pokopališča oziroma razširitev in zajema 
predvsem naslednja dela: čiščenje in odstranjevanje odpad
kov in snega; odvoz odpadkov; košnja zelenic, vzdrževalna 
dela na objektih in napravah, vodenje katastra pokopališča.

II. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA 

6. člen
Upravljavec ima zlasti naslednje pravice in obveznosti, gle
de na obseg izvajanja storitev po tem pravilniku: 

–  skrbi za urejenost in vzdrževanje pokopališča; 
–   izdela in vodi pokopališki kataster, načrt pokopališča in 

druge predpisane evidence;
–   oddaja grobne prostore v najem in vodi register sklenje

nih pogodb; 
–  vodi evidenco o grobovih in pokopih;
–  nadzira razna dela na pokopališču; 
–   skrbi za red in čistočo na pokopališču in v njegovi nepo

sredni okolici; 
–   skrbi za urejanje in vzdrževanje mrliške vežice in njene

ga funkcionalnega zemljišča; 
–   zagotavlja redno tekoče vzdrževanje vseh skupnih 

objektov in naprav na območju pokopališča ter komu
nalnih objektov in naprav in tehničnih ureditev, kot so: 
odlagališče smeti in odpadkov, ograje in poti na območju 
pokopališča, vode za zalivanje, osvetlitev pokopališča, 
ozvočenje; 

–   določa mesto, datum in uro pokopa, praviloma v dogovo
ru z naročnikom;

– skrbi za organizacijo javne pogrebne slovesnosti.

III. UREJANJE POKOPALIŠČ
7. člen

Na pokopališču Kokrica so urejeni vrstni grobovi razpore
jeni drug ob drugem z vmesnim prostorom in v minimalnih 
dimenzijah. Na starem delu pokopališča se dimenzije groba 
prilagajajo obstoječemu stanju. Pokopališče ima lahko tudi 
grobišča. Gradnja grobnic na pokopališču ni dovoljena.

8. člen
Upravljavec mora imeti načrt pokopališča, evidenco gro
bov in pokopanih oseb v posameznem grobu in datum 
pokopa. 
Za izdelavo pokopališkega načrta mora poskrbeti uprav
ljavec.

9. člen
V žarne grobove se shranjujejo žare s pepelom umrlih. V 
enem žarnem grobu je lahko shranjenih več žar. 
Žare se lahko shranjujejo tudi na drugih grobovih.

10. člen
Grobišča so: kostnice, prostori za skupni pokop ob more
bitnih naravnih nesrečah, v vojni in v izrednih razmerah ter 
skupna grobišča. 

V skupna grobišča se prenesejo posmrtni ostanki iz žarnih 
grobov, za katere ni podaljšana najemna doba ali so se 
najemniki odpovedali najemu, do raztrosa pepela na po
kopališču.

11. člen
Tlorisna površina grobov ne sme presegati površine dolo
čene iz načrta pokopališč. 

Globina klasičnih in vrstnih grobov je najmanj 1,80 m, globi
na žarnega groba je najmanj 0,70 m. Poti med vrstami gro
bov morajo biti široke najmanj 0,50 m. Na novo postavljeni 
spomeniki, nagrobne ograje in druga znamenja ne smejo 
segati zunaj meje določenega grobnega prostora, v višino 
in širino smejo segati največ 0,80 m. 

Spodnji in zgornji rob novega groba mora biti poravnan z 
linijo že obstoječih grobov.

12. člen
Prekop groba oziroma ponoven pokop v isti grob je dovoljen 
po preteku mirovalne dobe. Mirovalna doba je čas, ki mora 
preteči od zadnjega pokopa na istem mestu in na istem 
grobu. Mirovalna doba ne sme biti krajša od 10 let. 

Pred potekom mirovalne dobe se sme grob odpreti le, če to 
zahtevajo svojci ali druge fizične in pravne osebe, ki imajo 
interes, da se umrli izkoplje in prenese na drugo pokopali
šče ali v drug grob na istem pokopališču, po predhodnem 
soglasju najemnika groba in z ustreznimi dovoljenji pristoj
nih organov.

13. člen
Ekshumacije, ki so bile uradno odrejene od pristojnih orga
nov, se opravljajo ob vsakem času in v skladu z zakonodajo.

IV. ODDAJANJE PROSTOROV ZA GROBOVE V NAJEM
14. člen

Prostore za grobove daje v najem KS Kokrica. Najemnik 
groba podpiše pogodbo o najemu groba. Pogodba vsebuje 
podatke o najemniku ter vrsto, zaporedno številko in veli
kost groba. Pogodba je sestavni del pravilnika in se uporab
lja od uveljavitve tega pravilnika dalje.

15. člen
Pravico do najema groba ima tisti, ki je poravnal stroške 
pokopa. To pravico je mogoče prenesti na drugega samo 
pismeno, obnoviti ali podaljšati pa jo je mHogoče pod po
goji, ki jih določi krajevna skupnost. 

16. člen
Najemnina za grobni prostor se plačuje letno na podlagi 
izstavljenega računa KS Kokrica.

17. člen
V primeru, da najemnik kljub predhodnemu opozorilu dve 
leti ne plača letne najemnine groba, se obravnava grobni 
prostor kot opuščen. Upravljalec je z oddajo groba dolžan 
počakati do konca mirovalne dobe, nato se grob odda dru
gemu najemniku. Žare se začasno prekopljejo in namestijo 
v skupna grobišča do raztrosa pepela.

18. člen
Višina najemnine za grobove in uporabo mrliških vežic se 
določi s posebnim cenikom, katerega potrdi svet KS Kokri
ca. Zbrana sredstva so prihodek KS Kokrica.

19. člen
Najemno razmerje preneha v naslednjih primerih: 
–   če najemnik grobnega prostora dve leti kljub predho

dnem opozorilu ne poravna najemnine; 
–  na pisno željo najemnika; 
–   če najemnik kljub pismenemu opozorilu upravljavca redno 

ne vzdržuje groba in s tem spomenik ogroža varnost ljudi 
ali zanemarjen grob kvari estetski videz pokopališča;

–  ob opustitvi pokopališča; 
–  kadar tako zahteva načrt razdelitve pokopališča.

V. MRLIŠKE VEŽICE
20. člen

Na pokopališču Kokrica je mrliška vežica, v kateri se pra
viloma čuva umrle, ki bodo pokopani na tem pokopališču. 
Ceno najema mrliške vežice določa Svet krajevne skupno
sti Kokrica.

21. člen
Ključe mrliške vežice upravlja vodja Pokopališke uprave, 
ki svojcem umrlega da potrebne informacije v zvezi z naje
mom mrliške vežice in pogrebnega obreda.

Mrliška vežica je praviloma odprta v naslednjem času:

–  od 1. aprila do 30. septembra od 8. do 21. ure;
–  od 1. oktobra do 31. marca od 8. do 19. Ure.

Mrliška vežica je lahko odprta zunaj določenega časa po 
sporazumnem dogovoru med vodjo Pokopališke uprave in 
svojci umrlega, vendar ne dalj kot do 23. ure.

22. člen
Najemnik mrliške vežice se mora držati hišnega reda, ki je 
izobešen v prostorih mrliške vežice.

V mrliških vežicah je zagotovljeno ustrezno gretje oziroma 
hlajenje prostorov. Najemnik mrliške vežice mora poskr
beti, da se med najemom racionalno ravna z električno 
energijo.

Najemnik mora kot dober gospodar z osnovnimi sredstvi 
in inventarjem ravnati skrbno in odgovorno ter skrbeti za 
čistočo sanitarij, prostora za svojce in drugih pripadajočih 
prostorov.

V primeru nastanka škode ali okvare se le to sporoči vodji 
Pokopališke uprave, ki presodi, ali nastalo škodo plača na
jemnik mrliške vežice ali se opravi na stroške KS Kokrica.

23. člen
Najemnik mrliške vežice je dolžan po opravljeni pogrebni 
slovesnosti prostore mrliške vežice očistiti in ključe predati 
vodji Pokopališke uprave.

VI. VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU  
NA POKOPALIŠČIH

24. člen
Na območju pokopališča ni dovoljeno: 

–   nedostojno vedenje, kot je: vpitje, glasno smejanje, 
razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za 
grobove; 

–   odlaganje smeti in odpadkov zunaj za to določenega 
prostora; 

–   druge vrste onesnaževanja pokopališkega prostora in 
objektov v območju pokopališča; 

–   poškodovanje mrliške vežice, grobov, nasadov in drugih 
naprav in predmetov na območju pokopališča, ne glede 
na lastnino; 

–  vodenje živali na pokopališče; 
–   vožnja s kolesom ali motornim vozilom in ustavljanje 

teh vozil na pokopališču, razen za pogrebno službo in 
izvajalce del na pokopališču ob soglasju upravljavca; 

–   odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških pro
storov in iz objektov na območju pokopališča;

–   odlaganje robnikov, spomenikov in drugega materiala, 
ki ostane ob prenovi groba ali ureditvi novega groba, v 
zabojnike za smeti ali na pokopališču;

–   urejanje okolice, preurejanje povezovalnih poti in poseg 
v prostor zunaj meja grobnega prostora.

Zidarska, kamnoseška in druga dela, ki so namenjena ure
janju grobov, se lahko opravljajo le s predhodnim pisnim 
dovoljenjem upravljavca. 

V neposredni bližini območja pokopališča v času pogreb
nih slovesnosti niso dovoljene dejavnosti, ki motijo njihov 
potek (na primer povzročanje hrupa, vpitja, moteči zvoki 
in podobno). 

Upravljavec oziroma tisti, ki vodi pogrebne slovesnosti, 
povzročitelja na to opozori pred pričetkom pogrebnih slo
vesnosti. 

25. člen
Najemniki grobov so dolžni vzdrževati grobove in vmesne 
prostore med grobovi. 

Če je grob tako zanemarjen, da kvari videz sosednjih gro
bov in pokopališča kot celote, se obravnava kot zapuščen. 
Upravljavec je dolžan v takem primeru najemnika opozoriti 
ter določiti rok za ureditev groba, kateri ne more biti daljši 
od dveh mesecev niti krajši od 15 dni. Po preteku tega roka 
se postopa skladno z določbami 19. člena tega pravilnika.

26. člen
Najemnik je pred vsakim gradbenim ali kamnoseškim 
posegom na grobu o tem dolžan pridobiti pisno soglasje 
upravljavca. Če tega soglasja nima, mu upravljavec ali 
predstavnik sveta KS poseg prepreči.

27. člen
V zadevah, ki jih ne ureja ta pravilnik, se uporabljajo do
ločbe občinskih predpisov ali predpisov Javnega podjetja 
Komunala, s katerimi urejajo pokopališko dejavnost in 
ureditev pokopališč.

28. člen
Pravilnik začne veljati 15. dan po objavi na oglasni deski 
KS Kokrica na pokopališču in na naslovu Cesta na Brdo 30.

 Milan Klemenčič
 PREDSEDNIK SVETA KS KOKRICA
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Ljudje in dogodki

Svet KS Kokrica je na pobudo predsednika 
Milana Klemenčiča 3. junija sklical sestanek 
vseh predsednic in predsednikov delujočih 
društev na območju KS Kokrica z namenom, 
da se seznanijo s perečo problematiko pojava 
invazivnih rastlin na območju KS Kokrica. Po 
kratkem uvodu je predsednik predal besedo pri-
sotni strokovnjakinji Sonji Rozman iz dislocira-
ne enote Zavoda RS za varstvo narave v Kranju, 
ki je prisotnim na kratko pojasnila zgodovinsko 
ozadje in pot ene najbolj neavtohtonih evropskih 
invazivnih rastlin v naši KS, in sicer japonskega 
dresnika (lat. Fallopia japonica).

Povedala je, da je japonski dresnik uvrščen 
med sto najbolj invazivnih rastlin tega planeta. 
Gre za grmičasto trajnico z votlimi kolenčasti-
mi stebli, ki vsako leto poženejo iz podzemnih 
korenik dva do tri metre visoko. Nadzemni 
deli rastline v jeseni odmrejo, na površini pa 
ostanejo posušena stebla brez listov. Podzemne 
korenike prezimijo; so zelo razraščene in lahko 
segajo več metrov stran od materinske rastline 
ter segajo tudi do tri metre v globino. Če ra-
stlino kosimo, iz njenih korenik na različnih 
mestih vsakič znova poženejo do nekaj deci-
metrov visoka stebla, ki običajno ne cvetijo. 
Japonski dresnik je podobno kot številne dru-
ge invazivke pozno poleti cvetoča rastlina, pri 
nas vzcveti konec julija. Ima drobne belkaste 
do zelenkaste cvetove, združene v pokončna 
socvetja. Rastlina izvira iz Japonske, Koreje, 
Tajvana in severne Kitajske. Zanesen je bil v 
Avstralijo in Novo Zelandijo, močno invazivna 
je v Severni Ameriki in pri nas, v Evropi. 

Japonski dresnik najraje naseljuje zmer-
no vlažna rastišča, najpogosteje ob rekah in 
potokih. Čeprav mu najbolj ustrezajo oson-
čeni kraji pa tudi polsenca, ga srečamo tudi 
na zasenčenih krajih, npr. pod drevesnimi 
krošnjami. Najhitreje poseli območja, kjer je 
zaradi človekovega delovanja prišlo do večjih 
premikov zemlje. Največ rastišč najdemo ob 
cestah, železniških progah, ob bregovih rek in 
potokov, na zapuščenih obdelovalnih ali stavb-
nih zemljiščih, vendar se zaradi svoje izredne 
konkurenčnosti vse bolj vključuje v naravno 
rastje, kjer izpodriva domorodne rastline. Kjer 
se razraste, tvori goste sestoje, ki izpodrivajo 
naravno rastje ter tako spreminjajo videz kra-
jine in negativno vplivajo na biotsko pestrost. 
Korenike japonskega dresnika lahko prodrejo 

skozi 5 cm debele plasti asfalta, zato ima lahko 
negativen vpliv na stavbe in druge objekte, kot 
so ceste, nasipi, jezovi itd. Zaradi invazivnosti 
lahko hitro preraste tudi obdelovalne površine, 
zlasti travnike, ki jih ne kosijo redno.

Pogosto se vrsta novih območjih naseli zaradi 
prenosa zemlje in peska z območij, ki so z njo že 
okužena. Preventivna ravnanja morajo tako obse-
gati preprečitev uporabe zemljine z okuženih ob-
močjih. Naselitev in razširitev rastline pa se pre-
prečuje tudi z zasajevanjem brežin rek in drugih 
območij podvrženim človekovemu delovanju, z 
domorodnimi, lokalno prisotnimi vrstami. 

Odstranjevanje japonskega dresnika je izre-
dno težaven in dolgotrajen proces, zlasti zaradi 
sposobnosti njegove regeneracije že iz majh-
nih koščkov korenike. Fizično odstranjevanje 
rastline je zelo dolgotrajen proces in zahteva 
veliko vztrajnosti. Redno in več let zapovrstjo 
je treba kositi ali puliti mlade poganjke ter iz-
kopavati korenike, vendar je z odpadnim mate-
rialom treba previdno ravnati (npr. posušiti in 
sežgati), saj se sicer lahko neprimerno odvržen 
zopet zakorenini. Fizično odstranjevanje je 
uspešno v manjših populacijah, zlasti na za-
četku njihovega širjenja. Veliko bolj uspešno je 
kemično odstranjevanje s pomočjo herbicidov, 
kar pa ima lahko ob nenadzorovani rabi zelo 
negativen vpliv na okolje. Zlasti škropljenje 
herbicidov ima lahko negativen vpliv na okolje 
in pri tem moramo zlasti ob vodah (vodonosni-
ki) biti izredno pazljivi. Veliko bolj priporočlji-

vo, pa tudi učinkovito je nanašanje herbicidov 
(npr. glifosat ali triklopir) na približno 5 cm vi-
soka pokošena stebla ali injiciranje herbicidov 
v stebla. Proces je včasih treba ponoviti, vendar 
je z vztrajnostjo mogoče vrsto na omejeni po-
vršini iztrebiti. 

Po predstavitvi Sonje Rozman so se predstav-
niki posamičnih društev zavezali, da bodo na 
konkretno določenih rastiščih s svojim član-
stvom do preklica skrbeli za fizično odstra-
njevanje japonskega dresnika. Prva krajevna 
akcija je tako potekala 12. junija, in sicer na 
rastiščih na brežini potoka Rupovščice pod 
krajevnim pokopališčem, ob kolesarski poti 
proti Zlatemu polju, ob poti proti rolkarski 
stezi in na brežini pod avtocestnim viaduk-
tom Rupovščica. Člani krajevne organizacije 
borcev za vrednote NOB Kokrica smo najprej 
pomagali pri odstranjevanju japonskega dre-
snika na rastišču ob kolesarski poti, kjer smo 
vse odstranjene ras tline znosili na temno folijo, 
nato pa bodo po posušitvi transportirane in uni-
čene na skupni lokaciji v bodočem športnem 
parku Kokrica. Akcija odstranjevanja japon-
skega dresnika je bila družno z vsemi drugimi 
udeleženci zaključena na brežini pokopališča, 
kjer je rastišče japonskega dresnika največje. 
Za prijeten družabni zaključek akcije so poleg 
predsednika KS Klemenčiča poskrbeli tudi 
naši gasilci, ki so pri objektu PGD Kokrica or-
ganizirali malico za udeležence akcije.

Damjan Renko

Odstranjevanje japonskega dresnika
Odstranjevanje japonskega dresnika je izredno težaven in dolgotrajen proces, zlasti zaradi sposobnosti njegove 

regeneracije že iz majhnih koščkov korenike. 

TD Kokrica napoveduje ...
– BOLŠJI SEJEM

Bolšji sejem poteka vsako prvo soboto v mesecu pred kulturnim 
domom na Kokrici ali v njem od 8.–12. ure (odvisno od vremena).

Zagotovljene so brezplačne mize za krajane KS Kokrica (do 31. 12. 
2013).

Povabljeni vsi krajani, ki si želite ogledati, prodati, zamenjati ali 
podariti kakšen kos starejšega predmeta.

– 5. NAJ KOSTANJČEK v oktobru
Prireditev poteka pred trgovino Mercator na Kokrici in v njej. 
Vabljeni vsi, ki imate ustvarjalno žilico, da naredite kakšen izdelek 

iz kostanja.

– 14. VEČER OB KRUŠNI PEČI  
16. novembra ob 17. uri

Kulturno-etnografska prireditev s prikazom starih običajev.
Vabljeni vsi, ki še ne poznate vseh teh običajev.
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Eko

Konec meseca septembra bo zaključena pomembna inve-
sticija, nadgradnja zbirnega centra za ločevanje odpadkov 
Zarica. Investitor nadgradnje centra je Mestna občina Kranj, v 
imenu katere je investicijo vodila Komunala Kranj. Zbirni cen-
ter je eden izmed načinov pravilnega ravnanja z odpadki, 
zato smo želeli urediti uporabnikom in okolju prijazno mesto 
za ločevanje odpadkov. 
Novi center ima pokrite površine in urejeno nivojsko odlaga-
nje odpadkov, kar bistveno olajša oddajo odpadkov. Odlaga-
nje odpadkov tudi v slabem vremenu ni moteno. Uredili smo 
dodatne skladiščne prostore, ki zagotavljajo varno skladišče-
nje odpadkov do prevzema s strani pooblaščenih prevzemni-
kov. Z novo ureditvijo centra je zagotovljena tudi večja varnost 
obiskovalcev in zaposlenih, tako znotraj samega centra kot 
tudi pri uvozu v center.
Lokacija centra je ostala nespremenjena, in sicer na Savski 
loki v Kranju, ob cesti proti naselju Drulovka, med Centralno 
čistilno napravo Kranj in Servisnim objektom Zarica. 

V zbirnem centru ločeno zbiramo: papir, papirno in karton-
sko embalažo; steklo in stekleno embalažo; oblačila in te-
kstil; hladilno zamrzovalno tehniko; televizorje in monitorje; 
male in velike gospodinjske aparate; les in leseno embala-
žo, plastiko in različno plastično embalažo; kovine in barv-
ne kovine; kovinsko embalažo in druge tovrstne odpadke, 

sestavljeno embalažo; izrabljene avtomobilske gume; vrtne 
biorazgradljive odpadke, kosovne odpadke, sveče, gradbe-
ne odpadke, zemljo in kamenje.
V ločenem, zaprtem prostoru zbiramo nevarne odpadke, in si-
cer sprejemamo vse vrste nevarnih odpadkov iz gospodinjstev 
(akumulatorje, baterije, barve in lake, razna škropiva, jedil-
na olja in maščobe, fluorescentne cevi, zdravila, odpadno 
kozmetiko in detergente, ki vsebujejo nevarne snovi, kemi-
kalije in fotokemikalije, topila, tlačne posode in podobno).
Gospodinjstva lahko enkrat mesečno brezplačno oddate do 
količine enega kubičnega metra odpadkov iz gospodinjstev 
in kosovne odpadke ter dvakrat letno štiri avtomobilske gume 
brez platišč. 
V zbirnem centru lahko odpadke oddajo tudi pravne osebe, 
samostojni podjetniki posamezniki ali posamezniki, ki samo-
stojno opravljajo dejavnost. Oddaja odpadkov se obračuna 
skladno z veljavnim cenikom.

Pomembna novost nadgrajenega zbirnega centra Zarica je 
tudi center ponovne uporabe odsluženih izdelkov. Z Mestno 
občino Kranj in Fundacijo Vincenca Drakslerja, ki je v letu 
2012 pridobila status socialnega podjetja, smo kot pridruže-
ni partner pristopili k vzpostavitvi centra ponovne uporabe s 
ciljem preprečevanja oz. zmanjšanja količin odloženih odpad-
kov in obenem spodbujanja zaposlovanja težko zaposljivih 
skupin. Kar je za nekoga odpadek, je za drugega morda 
uporaben izdelek. Tako bo v sodelovanju s Fundacijo urejen 
poseben prostor, kjer boste obiskovalci lahko oddali uporab-
ne izdelke za namen ponovne uporabe.

 

Kmalu bomo odprli vrata sodobnejšega  
zbirnega centra zarica

Čisto je lepo.
KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ

Zbirni centri so posebej urejeni in opremljeni prostori 
za ločeno zbiranje in začasno hranjenje različnih vrst 
ločenih odpadkov, ki jih oddajo povzročitelji odpadkov, 
vključeni v sistem ravnanja z odpadki na območju obči-
ne, v kateri je zbirni center urejen. S pravilno oddajo se 
večina odpadkov lahko predela, zato zbirni centri pred-
stavljajo okolju prijazno ravnanje z odpadki. 

V zbirnem centru Zarica odpadke sprejemamo od pone-
deljka do petka od 7. do 19. ure (čas malice med 9.30 
in 10. ter med 17. in 17.30) ter sobotah od 8. do 16. ure. 
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Turistično društvo

Predstavljali smo 
se v Kranju

Sredi junija smo na povabilo Zavoda za 
turizem Kranj ob vodnjaku na Glavnem 
trgu v Kranju na petih stojnicah predsta
vili delo v KS Kokrica. Že drugo leto smo 
se odzvali njihovemu vabilu.

Razdeljevali smo prospekte, kroniko 
TD Kokrica in predstavili prihajajoče pri
reditve. Na stojnicah ni manjkalo sveže 
pečenih flancatov in že znanega mamu
tovca (žgana pijača).

V KS Kokrica imamo tudi zelo talenti
rane risarje – portretiste, nabiralce čajev, 
plesalke countryja, upokojence, ki aktiv
no kolesarijo, mlade gasilce, športnike, 
gledališčnike, citrarko in harmonikarja.

Obiskovalci naših stojnic so lahko vide
li, kako nastajajo skodle, in se čudili delu 
našega spretnega skodlarja. 

Mislim, da smo z našimi društvi popes
trili utrip mesta, zato smo bili izredno ve
seli tudi pisne zahvale Zavoda za turizem 
Kranj.

Razšli smo se z mislijo, da se prihodnje 
leto zopet srečamo.

Mimi Rozman

Letos so nam igralci predstavili pomen ognja v 
času prazgodovine vse do mlajše kamene dobe. 
Narava jim je veliko ponujala, vendar so bile 
vremenske razmere lahko usodne. Za rešitev so 
lahko poiskali drug prostor, drugo bivališče. Ni
koli se niso vdali v usodo, iskali so druge možno
sti preživetja. V predstavi smo bili priča rojstvu 
otroka, ki je člane rodu navdal z novim upanjem.

Spraševali smo se tudi o vpletenosti celega 
rodu v delo in o pridobivanju delovnih navad. 
Dotaknili smo se začetkov alternativnega 
zdrav ljenja. Z gibi zgornjih okončin, izpušča

njem glasov in mimiko obraza so igralci izre
dno dobro prikazovali različna razpoloženja.

Na Pohodu po mamutovi deželi drugo soboto 
v septembru naši igralci prikažejo delček od
lomka iz predstave v naravi.

Vsem igralcem iskrena zahvala za njihov trud 
in delo, ki ga vlagajo v predstave. Igralci so: 
Tinka in Pavle Jenko, Mare in Meri Finžgar, 
Simon Kogovšek, Angelca Likozar, Bojan 
Lombar in otroci: Manca, Eva, Maša, Neža, 
Ana, Iza, Tina, Ana, David in Žan. Zahvala 
gre tudi tehnični ekipi, ki vsako leto poskr

bi, da predstava poteka nemoteno. V ekipi so 
vsako leto: Miran Gale, Marjan Bašelj, Vinko 
Potočnik, Matjaž Hudobivnik, Stane Lombar, 
Marjan Čadež, Minka Podpeskar, Suzana Str
niša, Špela Hudobivnik, Katja Lopuh in naša 
predsednica TD Mimi Rozman.

Generalka pred predstavo je bila naporna. 
Sponzorja predstave sta poskrbela, da nismo 
bili lačni in žejni. To sta Brunarica Štern in tr
govina Mercator na Kokrici. Obema se iz srca 
zahvaljujem za vso pomoč in podporo.

Irena Hudobivnik, TD Kokrica

Življenje v času mamuta
Za nami je že 11. prireditev Življenje v času mamuta. Predstava je bila zadnjo soboto v avgustu na Čukovem 

bajerju ob nogometnem igrišču KS Kokrica.

Leto je naokoli in tako smo 14. septembra 
organizirali tradicionalni Pohod po mamuto
vi deželi, letos že šestič zapored. Vreme nam 
je bilo izredno naklonjeno. Ni bilo vroče, 
pač pa toplo in sončno, tako da je bila hoja 
nadvse prijetna. Zbor in prijave so potekale 
pred supermarketom Mercator na Kokrici, od 
koder smo se podali na 14 kilometrov dolgo 

pot, nekaterim pa je zadostovala že krajša, 
šestkilometrsk pot. V športnem parku blizu 
Čukove jame so si pohodniki lahko ogledali 
kratek odlomek iz predstave Življenje v času 
mamuta. Ob obronkih Kokrice, Ilovke, Mla
ke, Srakovelj, Tatinca in Udin boršta nas je 
spremljala dobra volja, na kontrolnih točkah 
pa so nas čakali žigi in okrepčila. 

Zaključek je tako kot vsako leto potekal pred 
supermarketom Mercator na Kokrici, kjer so 
pohodniki dobili zasluženo malico. Podelili 
smo nagrado za najštevilnejšo skupino, katero 
so zopet dobili Joštarji in jim v tej priložnosti še 
enkrat čestitamo za takšno udeležbo. Zahvalili 
bi se tudi sponzorjema SM Mercator Kokrica 
in Adriatic Slovenica, ki sta nam pomagala, da 
je bil pohod uspešen in pohodniki zadovoljni. 

Že sedaj pa vas vabimo na pohod prihodnje 
leto, ki bo ravno tako drugo soboto v mesecu 
septembru. Vsem udeležencem letošnjega po
hoda pa se zahvaljujemo za udeležbo in pod
poro ter za vso dobro voljo, ki so jo prinesli 
s seboj. 

Marjan Čadež, foto: Marjan Čadež

Šestič krenili po mamutovi deželi
Nagrado za najštevilnejšo skupino na Pohodu po mamutovi deželi so 

znova prejeli Joštarji. 

Pohodniki so izbirali med 14 in 6 kilometrov dolgima 
potema. 
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Razno

V letu, ki je za nami, smo imeli v Prostovolj
nem gasilskem društvu Kokrica veliko dela. V 
članku bom povzel bistvene stvari od zadnje iz
daje glasila. V začetku meseca maja smo imeli 
Florjanovo mašo. Vsako leto tradicionalno or
ganiziramo sveto mašo in se tako zahvalimo 
svojemu zavetniku.

V sredini maja smo organizirali tradicional
no tekmovanje v spomin ustanovnim članom, 
kjer so naša društva osvojila lepe rezultate. V 
naslednjem tednu smo imeli tudi občinsko tek
movanje, katerega smo se udeležili s šestimi 
ekipami. Dve ekipi sta se uvrstili tudi na regij
sko tekmovanje, ki bo v mesecu oktobru. Or
ganizirali smo tudi nogometni turnir, katerega 
smo se udeležili z dvema ekipama in dosegli 
odmevno uvrstitev.

V mesecu juniju je bila dvodelna vrtna vese
lica. V letošnjem letu nam je prizaneslo tudi 
vreme, tako da ste se lahko vaščani dva dni za
bavali v družbi ansambla Saša Avsenika in an
sambla Vrisk. Vsem, ki se kakorkoli pripomo
gli k izvedbi veselice, se najlepše zahvaljujemo.

Še vedno pa poteka tudi zbiralna akcija za 
novo vozilo. Če naši člani še niso prišli do vas, 
vsekakor pričakujte obisk do konca meseca. 

Vsem, kateri ste karkoli prispevali za novo vo
zilo, se najlepše zahvaljujemo.

Naj povem, da okvirno pričakujemo novo 
vozilo sredi meseca oktobra. Vsekakor boste o 
vsem obveščeni. Na vozilo trenutno namešča
jo osnovno nadgradnjo, tako da počasi dobiva 
pravo obliko.

V mesecu oktobru se bomo z dvema ekipama 
udeležili tudi regijskega tekmovanja, katerega 
bo gostilo mesto Kranj.

Žal pa moramo napisati, da kdaj ni tako, kot 
bi si želeli. Tako nas je pred nedavnim zapustil 
dolgoletni član, bivši predsednik in nepogreš
ljiv član tekmovalne desetine Avgust Škrjanc. 
Vsem njegovim še enkrat izrekamo iskreno 
sožalje.

Pred nami je tudi obdobje ocenitve društva, 
saj nas bo obiskala komisija gasilske zveze in 
ocenila naše dosedanje delo.

Toliko o delu v dosedanjem obdobju, več pa 
boste o delu gasilcev prebrali v decembrski šte
vilki glasila, kjer boste lahko prebrali tudi vse o 
novem vozilu, katerega bomo prejeli v mesecu 
oktobru.

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ.
Andraž Šifrer, PGD Kokrica

Pričakujemo novo vozilo
V Prostovoljnem gasilskem društvu Kokrica novo vozilo pričakujemo  

v sredini oktobra.
Poletje vsako leto mine prehitro. In rav

no tako je tudi letos. Komaj smo čakali 
vročih dolgih večerov, že spet so tu šola, 
mraz, mrzla zgodnja jutra …

Ampak, vsaka stvar je za nekaj dobra. In 
ravno tako je z jesenjo. Pred nami je spet 
nova gledališka sezona. 

Gardelinovci že komaj čakamo, da vam 
pokažemo, kaj za Vas pripravljamo za le
tošnjo sezono. 

Že v jeseni, okvirno v mesecu novembru, 
vas bomo razeseljevali z novo komedijo. 
Še pred tem pa seveda sledijo ponovitve 
naše zadnje uspešnice Andreja Rozmana 
Roze Ana Migrena. 

Z Ano Migreno se bomo usmerili pred
vsem na druge krajevne skupnosti, da po 
lanski uspešni sezoni, ko smo komedijo 
uspešno predstavili doma in v okoliških 
krajih, nasmejimo tudi druge Slovence. 

Vsekakor se bo še veliko dogajalo. 
Upamo, da se jeseni in še vse leto vidi

mo čim večkrat. Vsem želimo čim bolj 
prijeten skok v jesen. Otrokom prijazen 
začetek novega šolskega leta, starejšim pa 
prijeten skok v ustaljene tirnice. 

In čim več kulturnih oddihov.
Se vidimo na predstavi!

Vaš Gardelin 

Pred novo  
gledališko sezono

PRIMOŽ BREZAR, s.p.

GsM: 041 697 467 

Mlaška c. 75, 4000 Kranj

Avtoservis HermAn nunAr s.p.
Na Griču 1, 4000 Kranj

GSM: 041/712 314, e-pošta: hnunar@siol.net

PRODAJA IN VGRADNJA DELOV DOBAVITELJEV ZA PRVO VGRADNJO 
TER ORIGINALNIH NADOMESTNIH DELOV!

  servisiranje in popravila 
 japonskih in drugih osebnih vozil
  menjava in centriranje 
 pnevmatik
  polnjenje klimatskih naprav
  diagnostika avtoelektronike



 

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

tel.: 04/204 72 70,  
e-pošta: milojka.kopac@amis.net

Pri nas vam nudimo vse potrebno  
za delo na  vrtu. 

v jesenskem času ponujamo  
zasaditev okrasnih gred in grobov.

Konec oktobra prodaja  
sadnih sadik in jagodičevja

novo:  
agrohomeopatska  

škropiva

.
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Kultura

V začetku Tedna mladih, najodmevnej-
šega mladinskega festivala v okolici Kra-
nja, je študentsko Gledališko društvo Toj 
to! premierno uprizorilo igro Dinozaver, 
ki jo je podpisala mlada Kokrčanka Kaja 
Zalokar.

V nedeljo, 12. maja, je v starem delu 
mestnega jedra Prešernovega mesta vse 
več ljudi iskalo Stolp Škrlovec. Gre za 
novo gledališko prizorišče v bližini gradu 
Khislstein, da pa bi prišli do tja, moramo 
skozi obokana vrata Hiše Layer. Številne 
radovedne glave so se množično zgrinja-
le po Layerjevih terasah in upale na svoj 
prostor v dvorani, vendar je bilo prizorišče 
premajhno, da bi lahko sprejeli vse naen-
krat. Za vse, ki se niso mogli udeležiti prve 
predstave, smo takoj po premieri uprizo-
rili še eno. 

Uvodno besedo v predstavo je poveda-
la vodja projekta Literarnega natečaja za 
najboljše dramsko besedilo Kluba štu-
dentov Kranj Eva Kern, pozdravila člane 
žirije in mlado nagrajenko Kajo Zalokar, 
ki je že vsa preplašena čakala v prvi vrsti, 
od kod se bo pojavil naslovni protagonist. 
Luči so se ugasnile in napočil je čas, da se 
vsi v dvorani soočimo s sanjskim svetom 
povsem običajnega fanta, čeprav bi se ta 
ista sanjska snov lahko zavrtinčila tudi v 
sen vsakogar izmed nas. Dinozaver je mali 

človek, ki je obsojen na utečeno zgodbo 
vsakdana. Ne zna gledati niti videti, ne zna 
se zabavati, predvsem pa ne zna uživati v 
vsakdanjih malih srečah. Zato v njegovo 
bit vdrejo tri postave, ki ga s hecnim zba-
danjem, rahlim manipuliranjem in naga-
jivostjo pripeljejo do spoznanja, da je prav 
ljubiti življenje.

Čeprav predstava govori o spraševanju o 
svoji lastni identiteti, je primerna tudi za 
mlajše udeležence. Igra je kratka, kostu-
mografija pa tako barvita in nazorna, da 
v njej hvaležno uživajo tudi šolarji. Za to 
se imamo zahvaliti kostumografki Man-
ci Konkolič, ki je predstavi pustila viden 
pečat. Velika zahvala gre še Evi Kern, 
vodji projekta natečaja, organizatorjem 
TM, osebju PGK in Layerjeve hiše, KS 
Kokrica in MOK. Vsi veliki, ki ste premi-
ero »pravljice za odrasle«, zamudili, nove 
priložnosti ne zgrešite oktobra, prav tako 
v Stolpu Škrlovec.

Gledališčniki smo tako z Dinozavrom 
postavili svojo tretjo gledališko premiero 
in fajn se nam zdi. Vseeno pa ne želimo 
predolgo jahati na krilih dotedanjega 
uspeha. Za prihajajoče mesece načrtuje-
mo že novo presenečenje, ki ga drugače od 
zdajšnjih projektov ne bomo uprizarjali na 
odru. Spremljajte naše spletne portale!

Tadeja Tomšič, foto: Tjaša Jenko

Pravljica za odrasle ali Utelešenje 
Dinozavra

V začetku Tedna mladih, najodmevnejšega mladinskega festivala v okolici Kranja, je študentsko Gledališko 
društvo Toj to! premierno uprizorilo igro Dinozaver, ki jo je podpisala mlada Kokrčanka Kaja Zalokar.

Na sliki sta Primož Držanič in Katja Sreš, ki sta skupaj z 
Davidom Gjuranom zastopala vlogo postav. Naslovnega junaka 
je uprizoril Žiga Mrak. 

Dinozaver, Žiga Mrak

Čas od razglasitve zmagovalnega besedila 
do uprizoritve je stekel mimo precej hitro. Kaj 
hitro sem se znašla v prvi vrsti Stolpa Škrlo-
vec in kot vsi drugi gledalci nervozno čakala 
na začetek.

Četudi je od premierne uprizoritve se-
daj minilo že nekaj mesecev, imam v glavi 
še vedno živo podobo bližnjega srečanja z 
Dinozav rom. Ne more vsak avtor reči, da se 
je iz oči v oči srečal s svojim junakom iz be-
sedila. Niti ne v primeru, ko me je ta s svojim 
glasnim rjovenjem poskušal prestrašiti, pa se 
je zgodilo ravno obratno. Šele takrat sem se 
popolnoma umirila in sem lahko uživala v 
predstavi, ki so jo pripravili. 

Svet, v katerega smo vstopili vsi, ki smo bili 
v Stolpu Škrlovec, je bil zares kot v sanjah. 
Podobe postav so spremenile barve. Dinoza-
ver je stal na odru. Takšen, kot sem ga opi-
sala. Popolnoma zmeden zaradi dogajanja, v 
iskanju odgovorov. Že med pisanjem sem se 
zabavala in smejala, na predstavi pa je to še 

bolj prišlo do izraza. Celotno predstavo sem 
spremljala z odprtimi usti in nasmehom. Uži-
vala sem. V enem delu pa se me je še tako zelo 
dotaknila, da sem imela skoraj solzne oči.

Besedilo je lepo teklo. Odziv publike je bil 
odličen. Vsi so bili navdušeni. Samo to sem 
slišala.

Kot sem napisala po predstavi na svojem 
blogu, so tu moji najljubši trenutki.

Eden je »uživanje v tišini«, ko sem mislila, 
da me bo pobralo od smeha. Dvakrat. In sem 
se pridušeno smejala.

Drugi je uporaba »semaforiziranega kroži-
šča«, ta me je že med pisanjem zabaval.

Tretji je tisti, ko ugotovi, da vsakdo potrebu-
je nekoga. In tukaj obrnem glavo in pogledam 
na svojo desno, se nasmehnem, se spogleda-
va in se posvetim predstavi z ohranjenim na-
smehom. Srečna. Resnično srečna.«

Ko sem na koncu druge predstave obsede-
la na sedežu, sem na glas rekla: »Napisala 
sem dramo!« in o tem poskušala prepričati 

sebe. Dobila sem odgovor: »Ne, napisala si 
komedijo.«

Vse zahvale gredo celotni ekipi Gledališke-
ga društva Toj to! za izvedbo ter Klubu štu-
dentov Kranj za organizacijo.

Kaja Zalokar, foto: Tjaša Jenko

Kako avtorica besedila doživi predstavo Dinozaver

Kaja Zalokar, avtorica Dinozavra
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Šport, rekreacija

V Športnem društvu Zdravo gibanje smo v prvi polovici leta organi-
zirali številne športne dogodke. Poleg tekmovanja v malem nogome-
tu, ki se bo končalo v oktobru, smo organizirali dva teniška turnirja 
ter v športnem parku postavili fitnes na prostem, širši športni javnosti 
znan pod izrazom »street workout«. 

Fitnes na prostem oziroma »street workout« je v zadnjem obdobju 
zelo priljubljen pri rekreativnih športnikih. Omogoča različne nači-
ne vadbe, ki povečini zajemajo gimnastične in atletske prvine. Zelo 
priljubljen je zlasti med mlajšimi generacijami, saj gre za brezplačno 
vadbo, poleg vsega pa spodbuja tudi zdravo in družabno preživljanje 
prostega časa. V športnem parku Čukova jama smo letos dokončali 
prvo fazo konstrukcije tega parka. V prihajajočem letu bomo obsto-
ječi infrastrukturi dodali še nove elemente, ki bodo omogočali vadbo 
večjega obsega različnih vadbenih sklopov. 

V sodelovanjem s ŠC Videmce v Besnici smo organizirali dva teniška 
turnirja. Prvi je potekal v mescu juliju, drugi pa v septembru. Tekmovanje 
bo postalo tradicionalno in ga bodo pripravili vsako leto. V septembrskem 
tekmovanju smo poleg tekmovanja »enojk« organizirali tudi tekmovanje 
v dvojicah. Oba turnirja smo popestrili tudi z družabnim piknikom.

Rezultati julijskega turnirja: 1. Matej Pilar, 2. Jan Klemenčič, 3. 
Tomaž Mezek. Rezultati septembrskega turnirja, enojke: 1. Jure 

Razinger, 2. Blaž Medja, 3. Peter Žnidar. Rezultati septembrskega 
turnirja, dvojice: 1. Jure Razinger/Darko Nikolič, 2. Jan Klemenčič/
Gaj Kolar

Več informacij o aktivnostih društva najdete na spletni strani www.
sdzg.si

ŠD Zdravo Gibanje, foto: Andraž Švegelj

Postavili fitnes na prostem
V športnem parku Čukova jama smo v letošnjem letu dokončali prvo fazo konstrukcije tega parka. 

Vadbeni park v Čukovi jami

V lepem sončnem vremenu je Tekaško bia-
tlonska sekcija ŠD Kokrica odprla novo sezo-
no smučarskih tekov, saj je zadnjo soboto v 
avgustu na Rudnem polju na Pokljuki izvedla 
uvodno-+ tekmo smučarjev tekačev v novi se-
zoni 2013/14. V štirih otroških kategorijah se je 
tekme na tekaških rolkah udeležilo 88 tekmo-
valcev iz enajstih slovenskih in dveh hrvaških 
klubov. Vsi tekmovalci – udeleženci so prejeli 
spominsko medaljo KS Kokrica, prvih šest v 
vsaki kategoriji diplome in prvi trije medalje.

Za uspešno izvedbo se iskreno zahvaljujem 
staršem naših tekmovalcev, članom našega 
druš tva, gasilcem PGD Kokrica in reševalcem 
GRS postaje Kranj, ki so doprinesli k izjemno 
uspešni izvedbi prve letošnje tekme. Kandidi-
rali pa bomo tudi za izvedbo zimske tekme v 
februarju.

Čeprav rolke uporabljamo predvsem kot orodje 
za poletne treninge – imitacijo smučarskega teka, 
pa so vsi naši tekmovalci izboljšali lanske skupne 
uvrstitve. Dobro delo v poletnem pripravljalnem 
obdobju pa se je pokazalo tudi s solidnimi uvr-
stitvami na drugi rolkarski tekmi, ki je bila prvi 
vikend v septembru v vasi Podcerkev pri Ložu. 
Drugi vikend so se naši tekmovalci udeležili kar 
dveh tekem na tekaških smučarskih rolkah, in si-
cer v petek najmlajši na poligonu Policijske šole v 
Tacnu, starejši pa v nedeljo krožne tekme v Logat-
cu. Do konca poletnih tekem na rolkah se bomo 
udeležili še treh tekem, to je v Ihanu in Dolu, za 
»cukrček« pa še zadnje v soboto, 12. oktobra, v 
dolini Bistre v Črni na Koroškem, kjer organiza-
tor pripravi vedno prijazen in prijeten zaključek 
sezone rolkarskih tekem z bogatimi nagradami in 
pogostitvijo za vse tekmovalce in spremljevalce 
na turistični kmetiji na koncu doline. 

Po vseh teh zadnjih novicah pa pojdimo še 
na začetek. Ker je PGD Kokrica stari kombi, 
ki smo ga uporabljali za izvedbo treningov in 
prevoze na tekme, odprodalo, smo v mesecu 
marcu pridobili za vse nas pomemben kombi 
Opel Vivara, ki ga sedaj uporabljamo za prevo-
ze na treninge in tekme. Pri pologu za najem je 
pomagala KS in večina staršev.

V ponedeljek, 13. maja, smo pričeli letne pri-
prave, to so treningi štirikrat na teden za vse 
naše tekmovalce, ki so se treningov, razen v 
času dopustov, pridno udeleževali. Na povabilo 
Zbora za biatlon so bili vsi naši tekmovalci po 
enkrat od treh možnih terminov na štiridnev-
nih pripravah – biatlonskih taborih v vojašnici 
na Pokljuki, kjer so na rolkarski progi in okoli-
ških vršacih pridno trenirali. 

Tudi v letošnji sezoni je naša sekcija izvedla 
skupne priprave za vse naše tekmovalec, ki so 
bile letos v čudovitem okolju hotela Bolfenk na 
Pohorju. Poleg lepih prog za rolkanje, možnosti 
za tek v naravi proti Arehu so se naši tekmo-
valci popeljali tudi s Pohorsko vzpenjačo in ob 
večerih namakali v hotelskem bazenu. 

Do pričetka prave sezone na snegu bomo v 
okviru treningov enkrat tedensko šli na Poklju-
ko, kjer se bodo tekmovalci privajali na strelja-
nje, ob koncu leta pa se bomo na povabilo SZS 
udeležili Miklavževih priprav na Pokljuki. Tri 
naše tekmovalce, glede na dosežene rezultate v 
pretekli sezoni, vabi SZS, drugi pa se bodo teh 
štiridnevnih priprav udeležili ob minimalnem 
prispevku staršev. 

Franc Rutar

Zima trka na duri
Tekači ŠD Kokrica so nanjo pripravljeni odprli novo sezono smučarjev tekačev.
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Razno

Pokrajinska zveza društev upokojencev Gorenjske znova obvešča 
svoje člane, naj ne pozabijo na Zdraviliško sprostitveni oddih v topli-
cah v Fojnici – BiH. 

Znova organiziramo letovanje in zdravljenje v Zdravilišču REU-
MAL v Fojnici (od 29. 9. do 7. 10.). Lanski udeleženci so bili z letova-
njem zelo zadovoljni. Nekatere od njih bomo imeli za sopotnike, saj so 
se njihovi sklepi, težave z revmo, artritisom, srcem, pritiskom itd. po 
takem letovanju občutno izboljšale. Spoznali bomo izredno prijaznost 
in strokovnost medicinskega osebja ter izjemne vrednote tamkajšnje 
mineralne zdravilne vode. Zanimivo in poučno si bo ogledati deželo, s 
katero smo nekoč živeli v skupni državi, in ljudi, ki so ohranili pristno 
gostoljubnost in dobro voljo. 

VSEBINA PROGRAMA: 8 x polni penzion v 1 sobi, zdravniški 
pregled, kontrolni zdravniški pregled po potrebi, dve medicinski te-
rapiji po nasvetu zdravnika vsak dan, plavanje v bazenu, trim kabinet, 
zdr. karton in odpustno pismo, živa glasba za ples, TT in hotelsko 
zavarovanje.

NASTANITEV: 
1/2 sobe (TV, telefon, brezžični internet, kopalnica, WC). 
HRANA: trije obroki dnevno (2–3 meniji), cene so zelo ugodne.
DODATNE INFORMACIJE PZDU Gorenjske: 
Cveta Škopelja, 040 226 667, Vlado Todorovič, 041 256 811, 
pzdu.gorenjske@gmail.com.

Povabilo upokojencem

Zgodba, ki je služila kot rdeča nit oratorija, je 
bila povzeta po Lewisovih Zgodbah iz Narnije. 
Spremljali smo tri otroke – Edmunda, Lučko in 
Evstahija – ki so pristali v čudežni deželi Nar-
niji, kjer so prebivale govoreče živali. Skupaj 
z njimi so se z ladjo odpravili na potovanje, da 
bi našli Aslana, velikega kralja, pri tem pa so 
doživeli razne pustolovščine. 

Priložnost, da se otroci naučijo česa novega in 
pokažejo svoje talente, so ponujale delavnice. 
Športna delavnica je preizkušala kondicijo in 
spretnost pri igrah z žogo, v okviru lesne delav-
nice so izdelovali pručke, pri kemijski delavnici 
pa so si naredili povsem naravno kremo za telo. 
Znanje tujih jezikov in poznavanje tujih kultur 
pride vedno prav, ker pa se imajo otroci prilo-
žnost učiti angleščine, nemščine in drugih bolj 
razširjenih jezikov v šoli, so se jim pripravljavci 
jezikovno-ustvarjalne delavnice odločili ponu-
diti nekaj bolj eksotičnega. Spoznavali so torej 
osnove hebrejščine, kitajščine, ruščine, grščine 
in japonščine ter tudi njihove kulture, delavnico 
pa so sklenili z izdelkom, tipičnim za posamezno 
deželo. Pustolovsko obarvana je bila delavnica 
Survivor, pri kateri so se podali na pot v »nezna-
no« in se spotoma učili trikov preživetja v naravi.

Da se otroci z oratorija niso vračali spočiti in 
s presežki energije, so poskrbele velike igre. 
Pri Igrah brez meja so se skupine – ki so si 
nadele imena Lenobe, Monsterji, Uporniki, 
Gliste, Converske, Narnijci, Kisle kumarce in 
Levi – pomerile med sabo na različnih poligo-
nih, cilj pa je bil čim hitreje opraviti posame-
zen poligon, po možnosti pred vsemi drugimi 
skupinami. Pri Norih zastavicah so si skupi-
ne med sabo kradle zastave, vodne igre pa so 
bile, kot vedno, mokre. Prav posebna točka je 
bila namenjena fotografiranju, pri katerem so 
animatorji nič hudega sluteče otroke, ki so se 
nastavljali objektivu, izza hrbta zalili z vodo. 
Za veliko dozo smeha so zaslužne Oratorij-
ske karaoke, pri katerih je vsaka skupina je 
izžrebala popularno pesem, nato so se jo mo-
rali naučiti zapeti, sestaviti koreografijo in za 
piko na i poskrbeti še za ustrezna oblačila ter 
modne dodatke. Zadnji dan so se z gusarjem 
Rambom odpravili na potovanje po otokih z 
nenavadnimi imeni in prav tako nenavadnimi 
nalogami.

Za izvedbo takšnega projekta, kot je oratorij, 
je potrebno sodelovanje številnih ljudi, zato bi 
se na tem mestu rada zahvalila vsem animator-

jem, ki so se vse od začetka aprila pripravljali 
na oratorij, gospodu župniku za duhovno vod-
stvo ter gospe Tilki, Mitju Leskovarju, Marti-
nu Leskovarju in Blažu Zabretu za vso pomoč. 
Hvala tudi vsem otrokom, ki so se udeležili 
oratorija in animatorje vsakodnevno nasmejali 
s svojimi vragolijami, ter posameznikom, ki 
so kakorkoli prispevali k temu, da je oratorij 
gladko potekal. 

Posebna zahvala gre vsem sponzorjem, ki so 
z denarjem ali dobrinami podprli oratorij: Žu-
pnija Kokrica, KS Kokrica, Gostilna Lakner, 
Brunarica Štern, Slaščičarna Lincer, Pizzerija 
Viva, Pekarna Mlaka, PDG Kokrica, Valy, d. 
o. o., Oralna kirurgija in zobozdravstvo Ravni-
har Benjamin, Trgovina Zora tekstil, Trgovina 
Sončnica, Odeja, d. o. o., Avtoservis Hernam 
Nunar, s. p., Sušnik Branislav, s. p., Ključavni-
čarstvo Cunk Jože, s. p., in posamezniki.

Sporočilo letošnjega oratorija je, da nas Bog 
išče, a do nas lahko pride, le če se mu pustimo 
najti. Zato vam, dragi udeleženci oratorija, že-
lim, da bi v vsak dan stopili z odprtimi očmi, 
odprtimi ušesi in odprtim srcem, da ne bi pre-
zrli Božjega klica.

Vesna Rogl

Oratorij na Kokrici
Na letošnjem oratoriju, ki je potekal julija, se je zbralo trideset animatorjev in 75 otrok. Vsakokrat smo ob dvigu 
in spustu zastave prepevali geslo Bog je z nami, nismo sami. Da ta stavek še kako drži, smo se trudili spoznati 

ob igrici, pri katehezah, na delavnicah in pri igrah, najbolje pa je o tem pričalo dobro vzdušje.
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Prostovoljci

Prostovoljno delo je neplačano delovanje v 
korist drugega ali v korist skupnosti. Prosto
voljstvo je pomembna vrednota. V Sloveniji 
deluje veliko prostovoljcev, ki opravljamo ple
menita in koristna dela, da nekomu pomaga
mo, ne da bi pričakovali plačilo ali formalno 
hvaležnost. Tudi prostovoljci imamo v svojem 
delu zadovoljstvo in korist. To izhaja predvsem 
iz zavesti, da darujemo svoj čas, znanje in pri
spevamo k boljšemu življenju drugih oseb. Pri 
tem se razvijajo nove vezi, nova prijateljstva, 
pridobivamo novo znanje in spoznavanja. Pro
stovoljci smo lahko vsi – mladoletniki, odrasli, 
starejši, zaposleni, brezposelni. Vsakdo lahko 
opravlja prostovoljno delo, prilagojeno svoji 
sposobnosti, telesni kondiciji, psihični zmog
ljivosti in v času, ki ga imajo na voljo. Le odlo
čiti se je treba. 

Letos v prvem poletju smo dosegli normativ, 
to je dokaz, da naši prostovoljci delajo zavestno 
in ažurno. Zastavljene mesečne naloge prosto
voljke in prostovoljca opravijo sproti. Lahko se 
tudi pohvalimo, da so naši prostovoljci najbolj
ši v MO Kranj. Za opravljeno delo bodo naše 
prostovoljke nagrajene.

V aktivnosti prostovoljnega dela ste vabljeni 
vsi, ki vas veseli delo z ljudmi in ste pripravljeni 
pomagati oz. posvetiti malo svojega časa dru
gim ljudem. Med nami je še kako dobrodošel 
prav vsak, ki želi na ta način polepšati trenutke 
človeku in s tem tudi samemu sebi, predvsem 

sedaj, ko smo pridobili novo področje brez po
kritja s prostovoljcem – Podgorje, torej vabljeni 
ste k novim izzivom. Pripomnil bi, da smo v 
letošnjem letu pridobili dve prostovoljki; kot 
vidite, se ozaveščenost in delavnost povečujeta.

Vsako leto imamo strokovni izlet, takrat obi
ščemo društva upokojencev v drugem kraju, 
kjer že imajo medgeneracijski center. Lani smo 
v nepopolni postavi obiskali medgeneracijski 
center v Renčah. Renče so velike kot Kokrica 
ali še manjše, pa čeprav so občinsko središče. 
Z veseljem so nas sprejeli in nam razkazali cen
ter, ki je res vreden ogleda. Nato smo obiskali 
spomenik več generacij na Cerjah in druge zna
menite kraje na Goriškem.

Da bi dosegli povezanost med generacijami, 
bi morali bolje sodelovati. Za boljše sodelova
nje bi nas pritegnil prav medgeneracijski cen
ter. To je ustanova, v kateri se zbirajo pripadni
ki vseh starostnih generacij in pomagajo drug 
drugemu, ne da bi zahtevali plačilo ali posebno 
zahvalo. 

Medgeneracijski center bi omogočal:
– učenje tujih jezikov,
– pogovorne skupine,
– vaje za urjenje spomina,
– literarnodebatni krožek, 
– učenje ljudskega petja,
– različne rekreacijske aktivnosti,
– učenje standardnih plesov, 
– kuhanje,

– šivanje
– slikarstvo,
– razna ročna dela,
– računalništvo in še kaj.
Navsezadnje bi center omogočal tudi kvalite

tno preživljanje prostega časa ob klepetu, pre
biranju dnevnega časopisa, družabnih igrah in 
še kaj. Zato predlagam, da se v tej smeri pogo
vorimo društva v KS in gotovo bi nam uspelo. 
Če prej začnemo, prej pridemo do Medgenera
cijskega centra. Ko bomo imeli Medgeneracij
ski center, se bomo spraševali, zakaj prej nismo 
tega počeli.

Vlado Todorović, DU Kokrica

Medgeneracijski center povezuje 
Da bi dosegli povezanost med generacijami, bi bilo potrebno boljše sodelovanje. V to bi nas pritegnil prav 

medgeneracijski center, v katerem se zbirajo vse starostne generacije in pomagajo druga drugi.

Izlet prostovoljcev v Cerje na Goriškem

V Sloveniji letos obhajamo 60letnico organiziranega krvodajalstva 
pod okriljem Rdečega križa Slovenije. Zavedati se moramo, da v naši 
državi kri daruje približno pet odstotkov ljudi in v teh 60 letih je kri da
rovalo okoli pet milijonov ljudi. Kri daruje od 350 do štiristo krvoda
jalcev vsak delovni dan in to zagotavlja našim bolnišnicam zadostno 
količino te življenjsko pomembne tekočine. Naša kri je tako nenado
mestljivo zdravilo in najdragocenejše, kar lahko podarimo sočloveku. 
Gre za majhno dobrodelnost, ki rešuje življenja. Predvsem pa se mora
mo zavedati dejstva, da nikoli ne vemo, kdaj jo bomo potrebovali sami 
ali naši najbližji, zato bi morala biti odločitev, da postanemo krvoda
jalci, lahka in bi to morala biti moralna »dolžnost« vsakega zdravega 
človeka. Seveda bi k lažji odločitvi moralo prispevati tudi dejstvo, ki 
je spoznanje sodobne medicine, da darovanje krvi izboljšuje delovanje 
srca, stimulira pa se tudi kostni mozeg darovalca in proizvajajo nove 
krvne celice. Raziskave pa tudi kažejo, da se pri osebah, ki darujejo kri 
dva ali trikrat letno, zmanjšuje možnost za nastanek srčne kapi za več 
kot petdeset odstotkov, kakor tudi, da se pri darovalcih krvi zmanjšuje 
možnost za nastanek nekaterih oblik raka.

Kdo lahko daruje kri?
Zaradi ohranjanja zdravja krvodajalca in prejemnika krvi transfu

zijska služba predpisuje, da ste darovalec krvi lahko, če ste stari med 
18 in 65 let, tehtate najmanj 50 kilogramov in ste zdravi. Pomemben 

podatek je tudi ta, da ženske lahko darujejo kri vsake štiri mesece, 
moški pa vsake tri. Krvi ne morete darovati, če se na dan darovanja ne 
počutite dobro, imate povišano temperaturo, ste slabokrvni, če krvni 
tlak in srčni utrip nista normalna ali ste pred odvzemom jemali anti
biotike in druga zdravila. Količina darovane krvi predstavlja samo del 
rezervne krvi, ki ne more ogroziti zdravja niti ohromiti vsakodnevnih 
aktivnosti darovalca. Po darovanju krvi se v dveh dneh obnovi plaz
ma, levkociti se obnovijo v nekaj urah, trombociti v treh do petih dneh, 
eritrociti v enem mesecu, železo v eritrocitih pa v dveh mesecih.

In še v razmislek
Mnogokrat slišim razprave, da v Avstriji tisti, ki »daruje« kri dobi 

zato trideset evrov, kar sicer ni malo, veliko pa tudi ne. Pri nas ima 
krvodajalec za dan, ko je daroval kri, prost plačan delovni dan, orga
niziran prevoz na krvodajalsko akcijo in v večini primerov po konča
ni akciji organiziran izlet ali pa organizirano druženje krvodajalcev, 
tako da verjetno s takim načinom večina krvodajalcev dobi več kot 
trideset evrov pa še prijetno druženje z sovaščani. 

KORK Kokrica organizira krvodajalske akcije dvakrat letno, in si
cer v spomladanskem in jesenskem času. Več informacij pa lahko 
dobiš pri poverjenicah in poverjenikih RK ali na organiziranih stoj
nicah, ki jih imamo pred akcijami.

Predsednik KORK Kokrica Milan Klemenčič

Kri rešuje življenja
Naša kri je tako nenadomestljivo zdravilo in najdragocenejše, kar lahko podarimo sočloveku. Gre za 

majhno dobrodelnost, ki rešuje življenja. 
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Šola

V teh štiridesetih letih se je v šolstvu marsikaj 
spremenilo. Osemletka se je preoblikovala v 
devetletko, spreminjali so se učni načrti, natis
njeni so bili številni novi učbeniki, pouk je bil 
nekaj časa v dveh izmenah, celo v treh, uvajali 
smo celodnevno šolo, menjavali so se učitelji 
... Šolo v Naklem, ki je bila prav tako podru
žnica Prešernove šole, so ob nastanku občine 
Naklo povečali v popolno osnovno šolo, prav 
tako šolo na Orehku. V Besnici so ji dogradili 
veliko športno dvorano. Naša šolska zgradba 
pa je, kljub željam in načrtom, da bi prerasla 
v popolno osnovno šolo, in čeprav je največja 
podružnična šola v Sloveniji, skoraj ves čas 
ostajala nespremenjena. Na podstrešju smo ob 
uvedbi devetletke uredili najprej dve, nato pa še 
tri učilnice. Zaradi gneče v vrtcu smo eno od 
učilnic odstopili starejši skupini vrtca, zborni
co preselili v stanovanje, knjižnico selimo iz 
prostora v prostor. Pred leti smo prekrili streho, 
zamenjali tlake, lani obnovili sanitarije, šolo 
smo opremili s sodobno tehnologijo. Čeprav 
smo utesnjeni, se v naši šoli dobro počutimo 
in radi hodimo vanjo, saj se v njej ves čas nekaj 
dogaja. Polna je od jutra do večera, predvsem 
telovadnica, saj jo koristijo tudi druga društva 
iz KS Kokrica. 

Čeprav smo šele začeli jubilejno štirideseto 
šolsko leto, smo se četrtošolci že vrnili s tabo
ra na Debelem rtiču, sedaj pa bomo vsi skupaj 
pripravljali prireditve, s katerimi bomo pra

znovali štirideset let šole. Prireditve se bodo 
vrstile od 21. do 25. oktobra 2013. Pripravili 
bomo športne igre, glasbeno popoldne, odprli 
razstavo del slikarja Lojzeta Dežmana, ki bo 
šoli poklonil več svojih likovnih del, na dnevu 
odprtih vrat pa si boste lahko pogledali, kako 
poteka pouk. Na osrednjo prireditev, ki bo 24. 
oktobra, bomo povabili nekdanje učence, uči

telje ... in vsi sedanji učenci, otroci iz vrtca, 
učitelji in vzgojitelji šole jim bomo pokazali, 
da šola ni le zgradba, šola so učenci, učitelji, 
starši, krajani. 

Vabimo vas, da se prireditev ob praznovanju 
štiridesetletnice šole udeležite v čim večjem 
številu, ne samo kot gledalci, temveč tudi kot 
soustvarjalci programa.

Šola praznuje štirideset let
Res je. Slavnostno odprtje šole je bilo 25. avgusta 1973, 1. septembra 1973 pa so učenci in učitelji pričeli  

pouk v lepi novi šoli, prav taki, kakršne so bile v Naklem, na Orehku in v Besnici.  
Prej so se učenci morali voziti v šole v Kranj in Predoslje.

Nikola, 4 leta in pol, vrtec Kokrica

– V torek zjutraj sem se poslovila od domačih, od psov Gala in Nori
ka, od zajklje Lili ter od mačje družine. Na morje smo se vozili okoli 
dve uri. Na poti nam je učiteljica Dijana povedala zgodbo o Ljubljan
skem barju. Klara, 4.č

– Všeč mi je bilo, da sem bil v sobi s prijatelji. Lan, 4.č
– Ker punce iz naše sobe ponoči nismo mogle spati, smo bile zjutraj 

zelo zaspane. Živa, 4.c
– V bazenu sem se naučila lepo prsno plavati. Ko smo imeli srečelov, 

sem zadela barvice, vendar sem jih zamenjala za flomastre in lepilo. 
Anja, 4.č

– V torek zvečer smo si šli ogledat čarovniško predstavo. Mene je 
čarovnik povabil na oder. V posodi je imel ogenj, potem je posodo 
zaprl. Ko jo je spet odprl, je bil tam morski prašiček. Tina, 4.c

– Veliko zanimivega smo počeli: učili smo se plavat 'kravelj', skakali 
smo reševalne skoke, hodili smo na poučne sprehode, se igrali na igra
lih, nabirali smo školjke. Tisa, 4.c

– Čarovnik, ki je čaral, je bil Italijan in je govoril italijansko. Neka 
gospa je sproti prevajala v slovenščino. Naslednji dan pa je sošolec 
Jan po pošti prejel paket. V njem mu je mamica poslala celo škatlo 
sladkarij. Matej M., 4.č

– Najbolje sem se počutil, ko smo igrali košarko in ko smo pod vodo 
iskali obročke. Tim Č., 4.č

– Zabavno je bilo, ker smo plavali v morju in tudi v bazenu s slano 
vodo. Špela, 4.č

– Najbolj všeč mi je bila čarovniška predstava. To pa zato, ker nika
kor nisem mogel ugotoviti, kako čarovnik izvede tiste točke. Zdelo se 
mi je zelo zapleteno. Jakob, 4.č

– Na čarovniški predstavi se mi je zdelo najbolj smešno, ko je ča
rovnik dal v usta papir; ko pa ga je vlekel iz ust, je bil papir čisto suh. 

Maks, 4.c
– Zelo me je zabavalo iskanje modrih palic pod vodo in skoki nazaj 

v vodo. Erik, 4.c
– Učiteljica nam je povedala, da je Luka Koper naše edino pristani

šče. Lara Š., 4.č
– V spominu mi je ostal večerni ples. Zelo rad sem plesal. Emre, 4.č
– Ker prvi dan nisem mogel spati, sem se drugi dan preselil na po

grad. Potem sem lahko spal zelo dobro. Jure, 4.c
– Spomnim se, da mi je bila hrana, ki smo jo jedli prvi dan, zelo 

všeč. Rok, 4.č
– Všeč so mi bili morski klobuki, ki smo jih videli v morju. Zadnji 

večer smo sedeli na travi v krogu in peli pesmi. Učitelj je zraven igral 
na kitaro. Jan, 4.č

– Gospa vrtnarka nam je pokazala, kaj vse raste na Debelem rtiču. 
Tam imajo velike kaktuse, drevored cipres, nasad jagod in zelišča. 
Videli smo tudi bombažno sivko in čokoladno meto. To sta rastlini. 
Tam raste tudi bambus. Tadeja, 4.č

– Čudila sem se, ko sem videla, da tam rastejo tudi lubenice. Ena je 
bila še čisto majhna. Tinaja, 4.c

Vtisi iz šole v naravi
Učenci 4.c in 4.č razreda s Kokrice o šoli v naravi v začetku septembra na Debelem rtiču:
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Šola

– V šoli so mi najbolj všeč: likovna vzgoja, 
sirni namaz za malico, pri kosilu pa špageti. 
Izabela, 2.č

– Rad imam slovenščino in matematiko. Zelo 
rad sem tudi v podaljšanem bivanju, ker se lah-
ko igramo. S prijatelji se najraje igramo s kar-
tami, ki jih prinesem v šolo. Včasih se igramo 
z lego kockami. Kadar v podaljšanem bivanju 
rišem, mi ni všeč, če gremo ravno takrat ven. 
To pa zato, ker me zmoti pri risanju. Jaka, 2.c

– Najrajši imam športno vzgojo, ker rada te-
čem in skačem. Jona, 2.č

– Zelo všeč mi je, kadar pišemo s svinčnikom 
črke. Blaž S., 2.č

– Všeč so mi odmori, ker se lahko igramo. 
Najrajši postavljamo domine pokonci, kot vla-
kec. Ko se dotakneš ene domine, vse popadajo 
na tla. To je zelo zabavno. Blaž G., 2.č

– Likovna vzgoja mi je zelo všeč. Tam naj-
rajši rišem karkoli o morju. Najbolje je risati z 
barvicami, ker lahko zradiramo, če se slučajno 
zmotimo. Neja, 2.c

– Rada hodim v podaljšano bivanje. Všeč so 
mi kosila. Škoda pa, da nimamo včasih tudi pa-
niranega piščanca, ker ga imam najraje. Ana, 
2.c

– Meni se zdi najboljša športna vzgoja. Rada 
tečem. Všeč mi je tudi, ko tekmujemo po sku-
pinah. Nika, 2.c

– Jaz v šoli najrajši računam. Kadar dobimo 
račune za domačo nalogo, sem vesela. Izraču-
nam jih že v podaljšanem bivanju. Potem pa 
prosim še doma mamico, da mi napiše nekaj 
računov. Nato jih vse izračunam. Pia, 2.č

Kaj nam je v šoli všeč
Nekateri drugošolci s Kokrice, ki radi hodijo v šolo, pa so povedali,  

kaj jim je v šoli najbolj všeč.

Tjaša, 3.č

Dirkam v morje, kar se da, 
rad videl bi kaj zanimivega. 
Videl sem morskega psa, 
usta široko odprta ima.
On rad bi koga ugriznil v rit, 
mi pa se hitro letimo učit. 
Matic Z., 4.c

Na morju se lepo imamo,
s kiti se igramo. 
Če meduza bi tu bila, 
rdeča bi naša koža bila.
Ker pa meduz ni, 
rjavi ostanemo vsi. 
Jaša L., 4.c

Na morju veliko plavamo in se zabavamo. 
Ko pa nekdo potone, 
hitro dobi bombone. 
Srečno se reši, 
bombone pa vedno zgreši. 
Glorija A., 4.c

Zjutraj sem se poslovila, 
tabora se veselila.
Tam smo se igrali, 
plavali in čofotali. 
V morju smo videli klobuke 
in niti ene same kljuke. 
Punce lovile bi komarje, 
fantje pa loparje. 
Klara L., 4.č

Morske rime

Cvetličarna CvetCvetličarna CvetCvetličarna Cvet
Cvet, d. o. o., Kokrica,  
Cesta na Rupo 18, 4000 Kranj 
Tel.: 04/204 77 00, GSM: 040/201 271

Delovni čas: od 8. do 19. ure,
 ob sobotah od 8. do 13. ure 

Cvetličarna CvetCvetličarna CvetCvetličarna Cvet
Cvet, d. o. o., Kokrica, 
Cesta na Rupo 18, 4000 Kranj 
Tel.: 04/204 77 00, GSM: 040/201 271

Delovni čas: od 8. do 19. ure,

Podarite cvetje svojim bližnjim ali sebi. V cvetličarni 
Cvet vam bomo prijazno in strokovno svetovali pri izbiri 

cvetja in cvetličnih aranžmajev za vse priložnosti. Cvetje 
in druga darila za vse, ki jih želite razveseliti za rojstni dan 

ali kar tako, zavijemo po vaši želji. V ponudbi imamo tudi 
rastline za čudovite jesenske zunanje zasaditve, od mačeh 
do jesenskih vres. 

Obiščite nas!
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Policija

Obveščamo vas, da smo sprejeli vašo vlogo, v 
kateri pojasnjujete, da se na pokopališču na Ko-
krici pojavljajo tatvine s spominskih znamenj, 
in poudarjate, da ne želite pregona storilca ka-
znivega dejanja, temveč želite samo opozoriti 
na problem.

Sporočamo, da policija varuje življenje in 
premoženje ljudi ter odkriva, preiskuje in pre-
prečuje kazniva dejanja in prekrške tudi na ob-
močjih, kjer so pokopališča. Policijske kontrole 
se zato opravljajo tudi tam, vendar pa je treba 
poudariti, da policisti obravnavajo samo tista 
nezakonita ravnanja ljudi, o katerih so ali obve-
ščeni ali pa nezakonitost ugotovijo med izvaja-
njem nalog policije. So tudi primeri, ko dejanje 
ni naznanjeno, je pa bilo storjeno in oškodova-
nec ve za to, vendar tega ne prijavi. Taka neza-
konita ravnanja ostajajo skrita, pregon storilca 
pa je praktično nemogoč, tudi če bi policisti pri 
izvajanju policijske naloge npr. zasegli pred-
met, ki bi lahko izviral iz kaznivega dejanja, 
saj nimajo podatka, kdo je oškodovanec.

Tudi sicer je preiskava teh kaznivih dejanj 
zahtevna iz več razlogov. Storilci namreč 
praviloma najprej odtujijo tisto, kar je laže 
dosegljivo in odtujljivo. Pogosto izkoristijo od-
sotnost oškodovancev in stvar ukradejo, zato 
je tudi sledi in informacij, ki bi pripomogle k 
izsleditvi storilca, manj. V nekaterih primerih 
oškodovanci ne znajo podrobno opisati odtu-
jenega predmeta, še manj pa je fotografij teh 

predmetov, ki bi omogočale kasnejšo identifi-
kacijo. Nekatera dejanja niso takoj naznanjena 
policiji ali pa je mesto kaznivega dejanja spre-
menjeno, prostori očiščeni, predmeti prema-
knjeni. Vse to uniči ali poškoduje sledi (če jih 
je storilec pustil na kraju), ki bi lahko pripeljale 
do odkritja storilca kaznivega dejanja.

Ljudem v takšnih primerih zato svetujemo, 
naj vedno, ko sumijo, da je bilo storjeno katero 
izmed kaznivih dejanj ali pa so bili z ravna-
njem storilca oškodovani, to čim prej sporoči-
jo na Policijsko postajo Kranj, 04 233 64 00, 
ali na intervencijsko številko 113. Do prihoda 
policistov na kraj naj ničesar ne prijemajo ali 
premikajo, da se ne bi poškodovale ali uničile 
sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca 

kaznivega dejanja. Pomembno je še, da so sumi 
nezakonitih ravnanj naznanjeni čim prej in da 
oškodovanci v preiskavi sodelujejo s policisti. 

Lastnikom grobov predlagamo še, naj pred-
mete na grobovih, spomenikih oz. spominskih 
znamenjih fotografirajo, saj bodo policisti s 
temi dokazi laže identificirali odtujene pred-
mete in jih povezali s točno določenim krajem 
kaznivega dejanja in oškodovancem. 

Obenem sporočamo, da se lahko za dodatna 
pojasnila o zadevi obrnete na vodjo policijskega 
okoliša Sejda Halačevića, ki je v delovnem času 
dosegljiv na telefonski številki (04) 233 64 00 
ali na e-naslovu: sejdo.halacevic@policija.si. 

Brane Roblek, foto: Gorazd Kavčič

Kraje tudi na pokopališču Kokrica
V letošnjem letu, predvsem v poletnem času, so se kraje začele pojavljati tudi na pokopališču Kokrica, o čemer 

smo obvestili tudi Policijsko postajo Kranj. V nadaljevanju objavljamo njen odgovor, kako policija rešuje to 
problematiko in kako naj krajani ravnajo v primerih kraj.

In spet smo tukaj … Učenci namreč. Letne počitnice in večji del 
letnih dopustov je za nami, pred nami pa polno nepredvidljivih pri-
čakovanj, razigranosti in upanja za čim boljši uspeh. V prihajajočem 
obdobju se bo vzdušje na Kokrici z okoliškimi vasmi močno spreme-
nilo. Prav je tako, da se naši otroci izkažejo s polno energije, saj jo bodo 
nedvomno tudi potrebovali.

Tudi letos za čas poletja v policijskem okolišu na Kokrici nisem be-
ležil hujših kršitev. Bilo je celo nasprotno, saj sem stike in sodelova-
nje z občani močno okrepil ter tako preprečeval negativna dogajanja. 
Vendar ob hvali zaradi pozitivne korelacije ne gre prezreti splošnega 
dogajanja v zvezi s posamezniki. Ob tem bi rad poudaril, da za izstopa-
joče naloge po prometu opažam, da posameznim kljub ukrepom težko 
dopovem, kje so meje varnega obnašanja v cestnem prometu. Hitrost 
in alkohol sta pri voznikih še vedno močno prisotna v poletnih mese-
cih, vse to pa sem neposredno ugotovil ob doslednem delu. Tolerance 
ob kršitvah, katere so največkrat vzrok za hujše prometne nesreče, ni! 

Vsak začetek je težak, zato se moramo skupaj zavedati, da je tako 
tudi za prvošolce na Osnovni šoli Kokrica. Razigrani, nepazljivi v 
pričakovanju vsega dobrega, niso pozorni na udeležence v prometu. 
Iz tega razloga in še mnogo drugih opozarjam vse, ki s »težavo« vo-
zijo počasi, da jih bo čakalo negativno presenečenje. Nadzor prometa 

se bo vršil hkrati z večjim številom patrulj in civilnimi vozili, saj se 
zavedamo, da bo le tako začetek novega šolskega leta varen. Tudi za 
prvošolce se bodo opravila predavanja in praktični prikaz varne hoje 
in pravilnega obnašanja ob cesti, za kar bom poskrbel sam. V nada-
ljevanju šolskega leta, bom pod svoje okrilje vzel tudi učence višjih 
razredov z namenom izobraževanja in predstavitve vseh negativnih 
okoliščin, katere doživljamo v vsakdanjem življenju (vandalizem, ka-
zniva dejanja, prepovedane substance itd.). 

Z vidika prometne varnosti imamo policisti v prihodnjih mesecih 
tudi nalogo, da odkrijemo lastnike vseh tistih kmetijskih zemljišč, kjer 
je vidljivost na cesti, predvsem v ovinkih, zaradi previsokega posevka 
na polju (koruza), močno zmanjšana. Pri svojem delu policisti namreč 
opažamo, da posamezniki sejejo pridelke povsem do roba ceste oz. 
vse do neutrjene bankine. Zakon o cestah v 5. členu 2. odstavka in 
4. točki namreč določa, da je prepovedano orati na razdalji manj kot 
štiri metre od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto ali na 
razdalji manj kot en meter od roba cestnega sveta vzporedno s cesto. 
Cestni svet znaša dva metra od roba bankine. Globa za posameznika 
znaša tisoč evrov, za pravno osebo (podjetje) je globa štiri tisoč evrov, 
za odgovorno osebo podjetja pa prav tako tisoč. 

Vodja policijskega okoliša Sejdo Halačević

Šolarji spet na cesti 
Z vidika prometne varnosti imamo policisti v prihodnjih mesecih tudi nalogo, da odkrijemo lastnike vseh 
tistih kmetijskih zemljišč, kjer je vidljivost na cesti, predvsem v ovinkih, zaradi previsokega posevka na 

polju (koruza), močno zmanjšana. 
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Zanimivosti

Potrebujemo: 1 kg morskih rib (skuše, sar-
dele), 2 dl olivnega olja, 3 žlice moke, 0,5 
kg čebule, 2 papriki, 2 čvrsta paradižnika, 
peteršilj, 3 stroke česna, 3 dl belega vina. 
0,5 dl vinskega kisa, sol, poper v zrnju, rož-
marin, lovorjev list. Po želji lahko dodamo 
korenček, grah, koruzo, kapre, olive.

Ribe očistimo, jih povaljamo v moki in 
spečemo v malo olivnega olja. Pečene ribe 
po želji razkosamo na manjše kose, sploh 
če smo vzeli skuše. Sardele pa pustimo kar 
cele. Preložimo v posodo. Na preostalem olju 
najprej prepražimo čebulo, ko postekleni, ji 

dodamo česen. Na hitro prepražimo in pre-
ložimo v drugo posodo. Nato na hitro pre-
pražimo na večje kose narezano papriko in 
paradižnik. Po nekaj minutah dodamo čebu-
lo s česnom, potresemo z narezanim peterši-
ljem in dodamo druge začimbe in zelenjavo 
po želji. Zalijemo s 3 dl vina, počakamo, da 
zavre, dodamo še 0,5 dl vinskega kisa. Še 
vročo marinado prelijemo čez pečene ribe, 
pustimo, da se ohladi, in shranimo v hladil-
nik. Lahko sicer jemo takoj, vendar je bolj 
okusno šele naslednji dan. V hladilniku lah-
ko ribe v marinadi hranimo tudi 10 dni.

Dober tek vam želi vaša Zofi!

Ribe v marinadi

KRANJ – KOKRICA  
(Kulturni dom, Cesta na Brdo 30)

SREDA, start 18. 9. 2013  ob 19. uri
     

25. 9. 2013  
po objavljenem urniku (www.colorado.si)

Country Line Dance za vse generacije. 
Country sprošča in osvobaja  

vse generacije.

Pridružite se nam, več nas je – lepše je.

Dodatne inf. 
Majda, 041 734 198, www.colorado.si 

colorado.linedance@gmail.com

Country Line Dance 
COLORADO

Golniška c. 25, Mlaka
(cesta proti Golniku, Kranj)

T: 04 204 56 87

Golniška c. 25, MlakaGolniška c. 25, Mlaka

  kakovost po ugodnih cenah
   velika ponudba za ženske, moške in otroke
  bunde, jakne, jope, velurji
   tunike, puloverji, puliji, brezrokavniki 
  pajkice, trenirke
   pižame, spodnje perilo
   brisače
   pletenine Špenko in Nikoplet

Vabljeni v našo trgovino!
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Zavarovalnica Adriatic Slovenica s široko 
ponudbo zavarovanj tudi pri vas doma

Simona Vene, GSM: 070 221 150, 
simona.vene@adriatic-slovenica.si

Zavarovalna družba Adriatic Slo-
venica bo tudi to jesen nenehno 
skrbela, da bodo njihovi zavaro-
vanci zadovoljni tako s produkti, 
ki jih bodo še posodobili, in z do-
stopnostjo na terenu, na območju 
celotne Gorenjske. Zavarovalni za-
stopnici in predstavnici zavaroval-
ne družbe Adriatic Slovenica Sonja 
Klavčič in Simona Vene sta na voljo 
za korektno predstavitev posame-
znih zavarovanj in za različna sve-
tovanja v primeru škod.

“Letos smo se še posebej potrudili in preu-
redili avtomobilska zavarovanja, s katerimi 
smo se še bolj približali željam in potrebam 
zavarovancev, ob tem pa še naprej skrbi-
mo, da naši zavarovanci dobijo kvalitetno 
zavarovanje za primerno ceno in se izo-
gnemo nezadovoljstvu ob morebitni škodi.” 
Sonja Klavčič
“Vsekakor imamo tudi zelo dober produkt 
DOM AS, s katerim zavarujemo vaš dom 
na eni polici. To zavarovanje je zelo kvali-
tetno in ponuja ogromno možnosti zavaro-
vanj za izjemno ceno. Naj poudarim tudi, 
da smo zavarovalnica, ki sklepa vse vrste 
zavarovanj, tudi osebna. Imamo veliko za-
varovancev z dopolnilnim zdravstvenim za-

varovanjem, poskrbimo za zdravstveno za-
varovanje z asistenco v tujini, z veseljem pa 
se posvetimo vsakemu posamezniku glede 
na njegove želje in potrebe tudi ob sklenitvi 
življenjskega zavarovanja.” Simona Vene
V Adriatic Slovenici smo prepričani, da 
moramo biti v nenehnem stiku z zavaro-
vanci, če hočemo ugoditi njihovim željam 

in potrebam, zato imamo sodelavce za-
varovalne zastopnike na posameznih 
območ jih po celi Gorenjski.
Zavarovalni zastopnici Sonja Klavčič in 
Simona Vene vam bova z veseljem sve-
tovali in si vzeli čas za kratek klepet, če 
naju boste poklicali ali nama pisali in se 
dogovorili za srečanje. 

Sonja Klavčič, GSM: 040 900 002, 
sonja.klavcic@adriatic-slovenica.si




