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Za vasnovica
beležimo
čas
Lokalna
je kraljica

Krajevne novice

Krajane prosimo za potrpežljivost

Spoštovane krajanke in krajani KS Kokrica! Pred vami je prva številka letošnjega Vaščana, v njem vam bomo
predstavili, kaj smo naredili v letu 2013 in kakšni so naši načrti za leto 2014 kakor tudi družabne
in prostočasne aktivnosti naših društev.
Če se ozremo v preteklo leto in spomnimo, kaj je
bilo narejenega, bi začeli pri investicijah v infrastrukturo. Na območju Mlake in Griča se je opravljala plinifikacija, hkrati s tem so bile vgrajene
instalacije za optični kabel kakor tudi za postavitev javne razsvetljave. Delno sta bila asfaltirana
odseka cest, in sicer del Mlaške ceste in del Štefetove ulice. Na pokopališču smo uredili izolacijo
in preuredili mrliške vežice ter zamenjali vhodna
vrata na pokopališče. V naselju Ilovka je bil obnovljen most prek Rupovščice. Konec leta 2013 se je
pričela gradnja kanalizacijskega in vodovodnega
omrežja (projekt Gorki), in sicer na delu Ceste na
Brdo proti Ilovki in delu Ceste na Belo ob Partizanski poti. V zvezi z gradnjo kanalizacijskega
in vodovodnega omrežja je bil sklican tudi delni
zbor krajanov, kjer so bili prisotni seznanjeni s
potekom gradbenih del kakor tudi z okvirnim
terminskim planom gradnje. Svet krajevne skupnosti Kokrica se je sestal na sejah sedemkrat, pri
tem pa obravnaval in dajal pripombe na predpise,
ki so se sprejemali na Svetu Mestne občine Kranj,
problematiko KS, kakor tudi pripravil in sprejel
Pravilnik o pokopališki in pogrebni dejavnosti v
KS Kokrica ter na podlagi tega pripravil in sprejel
ostale akte povezane z upravljanjem pokopališča
in tudi Doma krajanov Kokrica. Svet KS je sodeloval tudi pri pripravi ureditvenega načrta za
pokopališče in njegove okolice. Z vsemi društvi je
bil sklican tudi sestanek, kjer smo se dogovorili,
da bomo začeli bolj sistematično planirati izvedbene aktivnosti in pri tem upoštevati tudi terminske plane vseh društev, izvedli bomo tudi skupno
akcijo odstranjevanja japonskega dresnika. S
pomočjo MO Kranj nam je uspelo zagotoviti avtobusno postajališče in progo do naselja Tatinec.
Ob prvem maju smo organizirali prireditev pred
trgovino Mercator, ki se je pričela z nastopom
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pihalnega orkestra Mestne občine Kranj in nadaljevala z družabnim srečanjem, kjer so za hrano
in pijačo poskrbeli naši »gasilci in turisti«. Glede
na udeležbo in zadovoljstvo udeležencev se je svet
KS odločil, da bo prireditev postala tradicionalna. Ob novem letu pa smo skupaj z društvom upokojencev in Rdečim križem obiskali naše starejše
in bolne krajane.
Za leto 2014 načrtujemo naprej sodelovanje
pri gradnji kanalizacijskega in vodovodnega
omrežja, pri tem pa obveščamo vse krajane, ki
bi imeli kakršnekoli težave, da nam to sporočijo
osebno v času uradnih ur ali po e-pošti na naslov
ks.kokrica@siol.net. Potrudili se bomo, da bomo
težave rešili, saj je sodelovanje tako s predstavniki občine, nadzora kot izvajalca del vzorno in
težave sprotno uspešno rešujemo. Zavedati pa se
moramo, da bo v času gradnje na »našem« območju verjetno oteženo naše vsakdanje življenje,
vendar moramo to potrpežljivo sprejeti, saj nam
bo potem, ko bodo gradbena dela zaključena
in izvedeni vsi priklopi, laže. Od krajanov pričakujemo malo potrpežljivosti, saj se izvajalec
vsekakor trudi, da bi bilo čim manj prizadeto in
omejeno naše vsakodnevno gibanje, vendar se
bo kljub temu kakšen dan zgodilo, da z avtom ne
bomo mogli na svoje dvorišče in ga bomo morali
pustiti pri sosedu ali na parkirišču pri Mercatorju. Prosimo vas, da težav ne rešujete neposredno
z delavci na terenu, saj vam oni največkrat ne
morejo pomagati in boste zato potem slabe volje oboji. Tukaj bi želeli obvestiti tudi vse krajane
Kuratovega naselja, ki imajo hiše ob avtocesti,
da se bo po trasi ob ograji avtoceste gradila kanalizacija in da bodo morali odstraniti vse, kar
je tam. Gradnjo bo izvajalec nadaljeval takoj, ko
mu bodo vremenske razmere to dopuščale. Več o
sami gradnji pa si lahko preberete na portalu MO
Kranj. Na naslednji strani objavljamo predviden
terminski plan gradnje, spodaj pa tudi podatke
o članih gradbenih odborov, ki bodo spremljali
gradnjo in posredovali nerešena vprašanja na KS.

Vaščan je priloga Gorenjskega glasa
o Krajevni skupnosti Kokrica.
Prilogo pripravlja uredništvo Gorenjskega glasa.
Odgovorna urednica: Marija Volčjak
Urednik: Simon Šubic
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: Poš ta Slovenije.
Vaščan, številka 1, je priloga 19. številke Gorenjskega
glasa, ki je izšla 7. marca 2014. Naklada je 1100 iz vodov. Prejmejo jo vsa gospodinjstva v krajevni skupnosti
Kokrica.
Naslovnica: Pomlad se prebuja
Foto: Primož Pičulin
Krajevna skupnost Kokrica, Cesta na Brdo 30, Kokrica
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Letos tako bomo poleg že omenjenega pripravili idejni projekt adaptacije Doma krajanov in
idejni projekt ureditve športnega parka Čukova
jama, kjer bomo v pripravo projektov vključili
tudi naša društva. Na pokopališču bomo pripravili in pridobili vso zahtevano dokumentacijo za določitev in ureditev prostora, kjer bo
možen raztros pepela pokojnih, in namestili
nova vrata na vhod do pokopališke vežice. Pri
tem bi bili zelo veseli vsakega predloga, ki ga
bomo v zvezi s tem dobili. Za prihodnje leto
bomo poskušali v proračunu MO Kranj zagotoviti sredstva za javno razsvetljavo na Mlaki in
Griču. Zgradili bomo manjkajoči del pločnika
na Cesti na Brdo do odcepa za Čukovo jamo
in s pomočjo društev uredili kletne prostore v
Domu krajanov. Tako kot pretekla leta bomo
tudi letos v skladu z možnostmi pomagali društvom pri izvajanju njihovih aktivnosti. Pri tem
pa z zadovoljstvom ugotavljamo, da so društva
med seboj pripravljena sodelovati in si pomagati, kar seveda pripomore k boljši in cenejši
organizaciji prireditev. Na vse krajanke in krajane bi apeliral, da se poskušajo v čim večjem
številu udeleževati prireditev, ki jih organizirajo naša društva, saj jim na tak način izrazimo podporo, po drugi strani pa so prireditve
namenjene vsem nam. Člani sveta tudi več sodelovanja in pobud pričakujemo od krajanov in
ne samo takrat, ko nastopijo določene težave, ki
jih je treba reševati.
Kot vidite, je pred svetom KS Kokrica še kar
nekaj izzivov, povezanih s prostorskim urejanjem in z zagotavljanjem ustrezne infrastrukture, kakor tudi s spodbujanjem k udeležbi na
družabnih in prostočasnih aktivnostih, ki jih
organizirajo naša društva. Pri tem v svetu KS
računamo tudi na vašo pomoč, udeležbo, podporo kot tudi kritično razmišljanje, saj vse to
prinaša napredek v našo KS.
Milan Klemenčič,
predsednik sveta KS Kokrica

Gradbeni odbori – projekt Gorki
KS Kokrica je imenovala gradbene odbore oz. predstavnike po ulicah KS Kokrica, ki so
vključeni v projekt »GORKI«:
ULICA

PRIIMEK IN IME

PRIIMEK IN IME

BETONOVA

Hudobivnik Jože

Zorč Cveto

KURATOVA, GALETOVA

Polak Jože

Kolar Ivan

GROSOVA

Ravšelj Jaka

SNEDICEVA, OKORNOVA,
DEŽMANOVA, C. NA RUPO

Verčič Niko

Jerše Marjan

C. NA BRDO, ILOVKA

Jauh Martin

Naglič Miha

C. NA BELO, PARTIZANSKA

Simič Nikolaj

Jusufovič Enes

POKOPALIŠKA (sp. del)

Grašič Igor

Snediceva ulica

Cesta na Rupo

Kanal FK 17.0

Kanal FK 18.0

Kanal FK 19.0

Kanal FK 14.0

6

7

8

9

10

Kanal FK 20.0

Kanal FK 20.1

Kanal FK 21.0

Kanal FK 21.2

Kanal FK 21.3

Kanal FK 21.4

Kanal FK 21.5

13

14

15

16

17

18

19

Betonova ulica

Kanal FK 8.0

Kanal FK 8.1

Kanal FK 8.2

Kanal FK 8.2.1

Kanal FK 8.2.2

ostala infrastruktura

zgornji ustroj

Kanal FK 9.0

Kanal FK 10.0

Kanal FK 11.0

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

13 dni

Kuratova ulica

Kuratova ulica

Kanal FK 11.3

Kanal FK 11.4

Kanal FK 11.5

Kanal FK 11.6

ostala infrastruktura

zgornji ustroj

Kanal FK 12.0

Kanal FK 13.0

ostala infrastruktura

zgornji ustroj

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Galetova ulica

Cesta na Rupo

Kuratova ulica

Kuratova ulica

8 dni

6 dni

20 dni

20 dni

11 dni

7 dni

9 dni

15 dni

12 dni

15 dni

12 dni

Kanal FK 11.2

Kuratova ulica

Kanal FK 11.1

35

36

Kuratova ulica

zgornji ustroj

14 dni
10 dni

ostala infrastruktura

33

42 dni

13 dni

9 dni

25 dni

18 dni

15 dni

9 dni

33 dni

30 dni

52 dni

314 dni

40 dni

18 dni

13 dni

23 dni

18 dni

10 dni

58 dni

9 dni

25 dni

30 dni

15 dni

28 dni

13 dni

20 dni

17 dni

15 dni

20 dni

293 dni

34

Kuratova ulica

Betonova ulica

Betonova ulica

Betonova ulica

Betonova ulica

južno od C. na Rupo

21

Betonova ulica

ostala infratsruktura

zgornji ustroj

20

Grosova ulica

Dežmanova ulica

Okornova ulica

Snediceva ulica

Grosova ulica

zgornji ustroj

Grosova ulica

Grosova ulica

ostala infratsruktura

11

12

Cesta na Rupo

Okornova ulica

Kanal FK 16.0

5

Dežmanova ulica

severno od C. na Rupo

Kanal FK 15.0

4

25 dni

Pet. 19.6.15

Sre. 20.5.15

Sre. 20.5.15

Pon. 20.4.15

Pon. 20.4.15

Pet. 6.2.15

Tor. 7.4.15

Tor. 17.3.15

Pet. 27.2.15

Pet. 6.2.15

Sre. 21.1.15

Čet. 4.12.14

Čet. 18.12.14

Pon. 6.10.14

Pon. 6.10.14

Sre. 17.9.14

Čet. 4.9.14

Tor. 30.9.14

Pet. 23.5.14

Čet. 4.9.14

Pet. 22.8.14

Pon. 7.7.14

Pet. 23.5.14

Pon. 10.3.14

Pon. 10.3.14

Tor. 4.11.14

Tor. 4.11.14

Tor. 4.11.14

Pet. 21.11.14

Čet. 22.1.15

Tor. 17.2.15

Tor. 12.8.14

Tor. 7.4.15

Tor. 3.3.15

Pon. 31.3.14

Pon. 31.3.14

Čet. 3.7.14

Pet. 13.6.14

Pet. 16.5.14

Pon. 21.4.14

Pon. 31.3.14

Pon. 3.3.14

Pon. 3.3.14

Sre. 16.10.13

Sre. 16.10.13

Začetek

Sre. 1.7.15

Čet. 18.6.15

Tor. 16.6.15

Tor. 19.5.15

Sre. 6.5.15

Pet. 17.4.15

Pet. 17.4.15

Pon. 6.4.15

Pon. 16.3.15

Čet. 26.2.15

Čet. 5.2.15

Tor. 20.1.15

Čet. 29.1.15

Sre. 17.12.14

Sre. 3.12.14

Pet. 3.10.14

Tor. 16.9.14

Tor. 4.11.14

Pon. 29.9.14

Sre. 24.9.14

Sre. 3.9.14

Čet. 21.8.14

Pet. 4.7.14

Čet. 22.5.14

Sre. 1.7.15

Pon. 25.5.15

Tor. 21.4.15

Čet. 20.11.14

Sre. 21.1.15

Pon. 16.2.15

Pon. 2.3.15

Pon. 3.11.14

Pet. 17.4.15

Pon. 6.4.15

Sre. 10.9.14

Sre. 13.8.14

Pon. 11.8.14

Sre. 2.7.14

Čet. 12.6.14

Čet. 15.5.14

Pet. 18.4.14

Pet. 28.3.14

Pon. 25.5.15

Sre. 20.11.13

Sre. 1.7.15

Konec

103,66

111,49

27,46

71,99

45,64

68,33

43,77

60,52

239,61

55,61

34,39

84,34

20,99

179,64

284,1

301,06

55,99

124,41

83,71

43,41

328,78

28,76

132,3

150,39

52,64

100,31

93,86

71,09

93,8

dolžina v m.

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

KOKRICA JUG

pripravljalna dela

2

3

395 dni

Trajanje
47

ulica

Sklop 2. sklop

Ime dela

1

zgornji ustroj

ostala infrastruktura

Kanal FK 7.0

Kanal FK 6.0

zgornji ustroj

ostala infrastruktura

vodovod

meteorna

fekalna

Kanal FK 5.0

zgornji ustroj

ostala infrastruktura

vodovod

meteorna

fekalna

Kanal FK 4.0

zgornji ustroj

ostala infrastruktura

vodovod

meteorna

Kanal FK 3.1

Kanal FK 3.0

Kanal FK 2.2

Kanal FK 2.1

fekalna

FK 2.0 - 2. FaZa Dn 250

zgornji ustroj JR

vodovod

meteorna

fekalna

FK 2.0 - 1. FaZa Dn 200

Kanal FK 2.0

Kanal FK 1.5.1

Kanal FK 1.5

zgornji ustroj

ostala infrastruktura

fekalna

Kanal FK 1.4.1

Kanal FK 1.3

Kanal FK 1.2

zgornji ustroj

ostala infrastruktura

vodovod

fekalna

Kanal FK 1.0

KOKRICA SEVER

Ime dela

Cesta na Brdo

Dolžanova pot

Pokopališka ulica

Partizanska po

Cesta na Belo

Cesta na Belo

Cesta na Belo

Cesta na Brdo

Cesta na Brdo

Ilovka in Cesta na Brdo

Cesta na Belo

Cesta na Belo

Cesta na belo

Cesta na belo

Cesta na belo

Partizanska po c. na Belo

ulica

Trajanje

10 dni

8 dni

5,79 dni

14,8 dni

8 dni

9 dni

9 dni

17 dni

17 dni

51 dni

3 dni

3 dni

2 dni

2 dni

6 dni

16 dni

10 dni

7 dni

7 dni

8 dni

3 dni

8 dni

6 dni

2,88 dni

16 dni

40 dni

15 dni

13 dni

13 dni

13 dni

41 dni

41 dni

4,05 dni

6,85 dni

5 dni

3 dni

5 dni

5 dni

2,58 dni

2,82 dni

15 dni

5 dni

9 dni

23 dni

43 dni

188,99 dni

Začetek

Pon. 1.9.14

Sre. 20.8.14

Tor. 12.8.14

Tor. 22.7.14

Čet. 10.7.14

Pet. 27.6.14

Pet. 27.6.14

Tor. 3.6.14

Pet. 9.5.14

Pet. 9.5.14

Sre. 5.3.14

Pet. 28.2.14

Sre. 26.2.14

Pon. 24.2.14

Pet. 14.2.14

Pet. 14.2.14

Čet. 7.8.14

Tor. 29.7.14

Pet. 18.7.14

Pet. 18.7.14

Pon. 11.8.14

Sre. 30.7.14

Tor. 22.7.14

Pet. 18.7.14

Čet. 26.6.14

Čet. 26.6.14

Pet. 24.1.14

Pon. 9.12.13

Sre. 20.11.13

Sre. 20.11.13

Sre. 20.11.13

Sre. 20.11.13

Pon. 12.5.14

Sre. 30.4.14

Pet. 14.2.14

Pet. 14.2.14

Pet. 14.2.14

Pet. 14.2.14

Tor. 6.5.14

Sre. 30.4.14

Sre. 9.4.14

Sre. 2.4.14

Sre. 2.4.14

Pet. 28.2.14

Pet. 28.2.14

Sre. 20.11.13

Konec

Pon. 15.9.14

Pon. 1.9.14

Sre. 20.8.14

Tor. 12.8.14

Tor. 22.7.14

Čet. 10.7.14

Čet. 10.7.14

Pet. 27.6.14

Tor. 3.6.14

Tor. 22.7.14

Pet. 7.3.14

Tor. 4.3.14

Čet. 27.2.14

Tor. 25.2.14

Pet. 21.2.14

Pet. 7.3.14

Čet. 21.8.14

Sre. 6.8.14

Pon. 28.7.14

Tor. 29.7.14

Čet. 14.8.14

Pon. 11.8.14

Sre. 30.7.14

Tor. 22.7.14

Čet. 17.7.14

Čet. 21.8.14

Čet. 13.2.14

Čet. 23.1.14

Pet. 6.12.13

Pet. 6.12.13

Čet. 13.2.14

Čet. 13.2.14

Pet. 16.5.14

Pon. 12.5.14

Čet. 20.2.14

Tor. 18.2.14

Čet. 20.2.14

Čet. 20.2.14

Pet. 9.5.14

Tor. 6.5.14

Tor. 29.4.14

Tor. 8.4.14

Pon. 14.4.14

Tor. 1.4.14

Tor. 29.4.14

Pon. 15.9.14

71,89

206,95

355,18

91,23

21,38

100,93

65,83

28,21

321

200

521,51

45,69

87,69

47,17

23,69

27,25

468,1

dolžina v m.

GORKI - terminski plan
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Krajevne novice

Bližajo se lokalne volitve

Letošnje leto bo leto lokalnih volitev. V mesecu oktobru bomo na občinski ravni volili novega župana
in občinski svet, v krajevni skupnosti pa bodoče člane sveta KS.
Izvoljeni kandidati za člane sveta Krajevne
skupnosti Kokrica (KS) bodo na svoji ustanovni seji imenovali novega predsednika sveta KS
– bodočega “kokriškega župana”, ne glede na
število glasov, ki so jih dobili posamezni izvoljeni kandidati.
Želja sedanjega sveta je, da v postopku evidentiranja zberemo čim več kandidatov. Glede
na obstoječi Zakon o lokalnih volitvah obstajajo tri oblike kandidature v svet KS:
1. imenovanje kandidatov prek politične
stranke. Pravila evidentiranja določi politična
stranka sama oz. njen krajevni odbor;
2. imenovanje kandidatov prek skupine
volivcev z zbiranjem podpisov: samostojna
kandidatura, kjer mora krajan kandidat zbrati
določeno število podpisov med krajani (10 podpisov);
3. imenovanje kandidatov prek predloga
sveta KS, organizacij ali društev
Postopek kandiranja je podoben samostojnemu kandidiranju.

Svet KS, krajevna društva ali organizacije
predlagajo več kandidatov, ki morajo dobiti
podporo (10) krajanov z volilno pravico, ki jo
overijo s podpisom. Razlika je v tem, da za podporo poskrbi svet KS, organizacija ali društvo.
Kandidira lahko vsak krajan z volilno pravico 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 kandidiranja in
nam neposredno (kot kandidati) ali posredno (kot
predlagatelji kandidatov) pomagajo pri evidentiranju posameznih kandidatov. Posebno apeliramo
na društva in organizacije v KS, da nam iz svojih
vrst predlagajo imena kandidatov. Več kandidatov
bo, kvalitetnejši bo izbor in s tem tudi volilni rezultati. Ne pozabite na kvoto ženskega spola, ki bo
verjetno morala biti najmanj 25-odstotna.
Predlagajte tudi kandidate za občinske volitve oz. volitve župana občine, če menite, da se

je kdo med krajani pripravljen soočiti z občinsko politično klimo in problemi.
Časa je še dovolj. Krajane pozivamo, da se
aktivno vključijo v postopek evidentiranja in
na enega izmed omenjenih načinov kandidiranja predlagajo kandidate, ki bodo s svojim
znanjem, izkušenostjo in povezavami poskusili Kokrico narediti “še lepšo”.
Brane Roblek, foto: Tina Dokl

Pot v šolo za otroke iz naselja Grič
Nekateri starši iz naselja Grič so na Osnovno šolo Franceta Prešerna naslovili pobudo, da bi uvedli
avtobusno linijo, ki bi povezovala tudi naselje Grič za prevoz otrok v šolo.
Ravnatelj šole je pobudo poslal na Mestno občino Kranj, ta pa v
mnenje Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Svet za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu je izdal negativno mnenje.
Zaradi tega sta bila sklicana dva sestanka in sicer s predstavniki staršev, vodstvom šole, KS Kokrica, Zavodom Stonoga in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Na sestanku so bili predstavniki
staršev seznanjeni, da avtobusnega prevoza za prevoz šoloobveznih
otrok ni mogoče zagotoviti, ponujena pa jim je bila možnost organizacije spremstva otrok v šolo od Zavoda Stonoga. Spremstvo otrok bi
bilo tako pod okriljem Zavoda Stonoga. Na zadnjem sestanku smo se
dogovorili, da čeprav je za starše sprejemljiv samo avtobusni prevoz,
poskušamo organizirati spremstvo otrok v šolo, in če bo interes, tudi
iz šole domov, za otroke iz naselij Grič in Mlaka. Pri tem je pripravljen
sodelovati tudi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, tako z
nasveti kot tudi z ustreznim opremljanjem šolarjev in spremljevalcev,
da bodo bolj opazni v prometu. Od staršev sedaj pričakujemo, da se
bodo odločili, ali so za tako možnost ali ne, in da tisti, ki so zainteresirani, to sporočijo vodji osnovne šole na Kokrici. Organizirano
spremstvo bi pričeli izvajati takoj, ko bi se za tak način spremljanja
odločili starši najmanj petih otrok.

Stonoga – Peš v šolo
To je projekt, pri katerem spodbujamo sodelovanje in povezovanje
otrok, ki obiskujejo isto osnovno šolo, in njihovih staršev. Ideja, ki
izhaja iz Francije, temelji na socioloških in ekoloških prvinah. Učenci
hodijo v šolo v koloni ob spremstvu dveh odraslih. Naloga odraslega,
ki hodi na čelu kolone, je ustavljanje prometa na prehodih za pešce
in ustavljanje kolone na zbirnih točkah, tisti na repu pa skrbi za red v
koloni. Pot je trasirana vnaprej, Stonoga ima posebej označene zbirne
točke, na katerih pobira v bližini živeče učence, ki jih do tja pripeljejo
starši. Ti se že na poti v šolo psiho-fizično aktivirajo, kar jim omogoča
večjo koncentracijo pri pouku, obenem pa se učijo vedenja v prometu.
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Staršem/spremljevalcem je ob spremljanju obnašanja otrok v skupini
in vsebin njihovih pogovorov dano bolje spoznati otroški svet. Smisel
Stonoge je tudi drugače zanimiv za vas – starše. Namesto vsakodnevnega hitenja od doma, vožnje skozi gost jutranji promet, gneče na šolskem parkirišču, izgubljanja časa in živcev, vam bo treba le nekajkrat
mesečno pospremiti otroke, ali pa prispevati nekaj za druge. Če boste
z njimi, vas bo sproščena otroška družba že navsezgodaj spravila v
dobro voljo, s to akcijo pa boste Kranju prihranili veliko količino izpušnih plinov, ter tako storili še nekaj dobrega za naš planet.
Zakaj Stonoga?
– Ker je poučno: hoja v šolo pomaga otroku graditi neodvisnost,
po poti se uči varnosti v prometu, druženje z vrstniki pa mu
omogoča razvoj socialnih spretnosti;
– ker je zdravo: otrok potrebuje vsaj eno uro gibanja dnevno. Pot v
šolo je idealen čas za to, otrok pa je v šoli posledično bolj zbran
in laže sledi pouku;
– ker je ekonomično: starši prihranijo čas in denar, velikokrat pa
tudi živce. Nič več hupanja na cesti, gneče na parkirišču in zamujanja k pouku;
– ker je okolju prijazno: če vsak dan zamenjate vožnjo, krajšo od 2
km, s hojo, svoj ogljični odtis zmanjšate do 86 kg letno.
Milan Klemenčič – Ekipa Stonoge

Brezplačni humus
Krajane KS Kokrica obveščamo, da bo predvidoma sredi meseca
marca pred Kulturni dom Kokrica pripeljan tovornjak humusa, ki
ga krajani lahko dobijo brezplačno. Točen datum prevzema bo objavljen na oglasnih deskah. Pri prevzemu morajo krajani imeti seboj
vreče ali drugo embalažo, kamor bodo humus naložili.
Svet KS Kokrica

Z dobro voljo v leto 2014

Upokojenci

Upokojenci smo aktivni vse leto; malo manj v zimskem času, v poletnem pa smo polno zasedeni.
Dolgi zimski dnevi se počasi bližajo koncu.
Na obzorju se že kažejo prvi znaki, da prihaja pomlad, za njo pa poletje. Upokojenci smo
aktivni vse leto; malo manj v zimskem času,
v poletnem pa smo polno zasedeni, tako da za
nas res velja: »nimam časa«. Letos smo zače-

li kegljati vsako sredo. Vsako drugo soboto v
mesecu imamo pohod. Pohodi so enkratni in
zabavni, saj nas je na vsakem pohodu več. Vsak
petek se dobimo v kulturnem domu, kjer se gremo razne igre. V marcu organiziramo pustovanje v kulturnem domu. Konec aprila pričnemo

kolesariti. Letos naše društvo organizira srečanje kolesarjev Pokrajinske zveze Gorenjske,
ki bo v juniju. V načrtu imamo tri izlete ter dva
kopalna izleta v Izolo. V avgustu imamo srečanje naših upokojencev, oktobra pa srečanje
starejših članov. Novembra organiziramo martinovanje in decembra novoletno zabavo.
Naše društvo bo imelo občni zbor 14. marca.
Na njem bomo volili nove člane v odbore, zato
vabim, da se občnega zbora udeležite in pomagate pri izvolitvi novih organov, ki nas bodo
zastopali prihodnja štiri leta. Imamo še veliko
upokojencev, ki niso včlanjeni v naše društvo,
zato jih vljudno vabimo, da se nam pridružijo.

Obvestilo Župnijske karitas
V primeru kakršnekoli stiske se lahko
obrnete na Župnijsko karitas Kokrica. Na
voljo smo vam vsak zadnji ponedeljek v
mesecu od 16. do 17. ure na telefon 031
689 110, kjer se boste lahko dogovorili o
pomoči, ki jo potrebujete. V poštni nabiralnik Karitas, ki je pri vhodu v župnišče,
pa lahko oddate tudi pisno prošnjo.
Delovna skupina, ki na vseh prireditvah skrbi za vzorno postrežbo naših članov.

Čestitamo ob 8. marcu,
dnevu žena,
in vabimo v našo
cvetličarno!

Cvetličarna Cvet

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

Oratorijski dan o denarju

Denar nas lahko hitro zaslepi, da začnemo gledati le nase in ne vidimo potreb drugih. Nasprotno pa lahko,
če ga delimo, predstavlja vir veselja tako za nas kot za obdarovance.
Z denarjem se v življenju navadno prvič srečamo, ko nam straši ali kakšen drug sorodnik
v roko stisnejo kakšen kovanec ali bankovec
nižje vrednosti s priporočilom: »Pa kaj lepega
si kupi.« Seveda smo vznemirjeni, ker si bomo
končno lahko sami nekaj kupili, a umetnosti

Oratorijski dan je potekal v kokriškem župnišču.

Kranjčanom se obeta
spletna serija
Gledališčniki Kulturno umetniškega
društva Toj to! smo podlegli radovednosti
in z odra stopili pred kamere. S sodelovanjem avdio-video skupine IRE Studios
smo zajadrali v nov projekt, v snemanje
spletne serije. O čem? Zgodba preplete
usode petih protagonistov, ki se po naključju znajdejo v skupnem prostoru vsak
s svojimi težavami in skrivnostmi. Liki
živijo, delajo in ustvarjajo v Kranju in
okolici, najbolj pozorni pa boste lahko
prepoznali lokacije, snemane na Mlaki
in na Kokrici. V objektiv bo ujet tudi kak
znan obraz domače Gardelinske zasedbe. Serijo bo sestavljalo pet zaporednih
epizod po 10 minut. Zaplet in razplet psihološkega trilerja Naključja bomo lahko
spremljali oktobra 2014 na spletnem portalu YouTube.
Za seboj imamo že kar nekaj uspešnih
snemalnih dni. Naše filmsko življenje
lahko spremljate na www.toj-to.si ali
FB-profilu.
Tadeja Tomšič
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nakupovanja se moramo šele naučiti. Kako
se kaj kupi, se kaj hitro nauči vsakdo, kako
odgovorno ravnati z denarjem, pa je težji del
tega procesa.
Rdeča nit oratorijskega dne, ki je potekal 23.
novembra lani v župnišču na Kokrici, je bil

prav denar in naš odnos do njega. V dan nas je s
svojimi vragolijami popeljal priljubljen literarni junak Emil iz Lönneberge, nasmejali pa smo
se tudi njegovi skopuški družini. Pri katehezah
smo kot vrednoto izpostavili skromnost, pogovarjali pa smo se o razlikah med varčnostjo in
skopostjo, o dobrodelnosti, pravični porazdelitvi dobrin, navezanosti na stvari … Denar nas
lahko hitro zaslepi, da začnemo gledati le nase
in ne vidimo potreb drugih. Nasprotno pa lahko, če ga delimo, predstavlja vir veselja tako za
nas kot za obdarovance.
Ker je bil advent tik pred vrati, smo se v okviru delavnic lotili izdelave adventnih venčkov.
Porabljenega je bilo veliko zelenja, niti, okraskov in potrpežljivosti in na koncu so nastali
čudoviti, unikatni izdelki.
Pri velikih igrah so se otroci razdelili v tri
skupine, ki so med seboj tekmovale v zbiranju
denarja. Za vsako uspešno opravljeno nalogo
so dobile določeno vsoto. Cilj je bil zbrati čim
več denarja, ki so ga v nadaljevanju potrebovale za nakupe na dražbi. Med igrami so skupine lahko darovale tudi v dobrodelne namene; prispevki so bili prostovoljni, vendar pa so
bili največji skopuhi kaznovani z odvzemom
določene vsote denarja. Zmagala je skupina,
ki ji je na dražbi uspelo kupiti največ predmetov.
Cilj dneva je bil spoznati, da deliti ne pomeni
izgubljati, pač pa pridobivati. Pa naj gre za denar, čas, znanje ali veselje. Vesna Rogl

Prostovoljstvo je socialni kapital
S svojim delom prostovoljci veliko prispevajo h kakovosti življenja,
zmanjšujejo socialno izključenost občanov ...
Prostovoljno delo je izraz dobre volje občanov, ki so prostovoljno vključeni v različne oblike
in vsebine dela z ljudmi različnih generacij. Prostovoljci izvajajo take naloge, ki jih javne in
strokovne službe ne morejo izvajati. Pri tem gre za poseben odnos s človekom v njegovem
najbližjem okolju, za zaupanje, da bodo dobili pomoč v raznih situacijah, ki se najlaže rešujejo
v neposrednem okolju. V prostovoljnem delu pa ne gre le za socialne programe, temveč je
prostovoljstvo prisotno na vseh področjih človekovega življenja: vzgoja, sosedska medsebojna
pomoč in solidarnost, izobraževanje, kultura, zdravstvo, šport in rekreacija, varnost in pomoč v
elementarnih nesrečah … Nadvse je pomembno, da prostovoljci delujejo na področju kakovosti
vsebinskih aktivnosti občanov. Še zlasti je pomembno za otroke in mladino, da čim bolje izkoristijo prosti čas, ki je pomemben dejavnik oblikovanja interesov in razvoja celovite osebnosti.
Prostovoljstvo je družbena in osebna vrednota v skrbi za človeka. Prostovoljci najhitreje prepoznavajo potrebe, zlasti ranljivih skupin, priložnost imajo obravnavati probleme in javno delovati z namenom spremljanja miselnosti. Tako tudi razvijejo odnose v pozitivno klimo v okolju.
Prostovoljstvo postaja pomembno tudi v luči ekonomije družbe. S svojim delom prostovoljci veliko prispevajo h kakovosti življenja posameznikov ali skupin prebivalstva, zmanjšujejo
socialno izključenost občanov, zato je vrednost njihovega dela neprecenljiva, edinstvena in
nenadomestljiva. To pomeni, da je prostovoljstvo socialni kapital, ki presega materialno
storitev, je nadgradnja kapitala s človekovo solidarnostjo.
Društvo upokojencev Kokrica je v letu 2013 dobilo neobdelan prostor sosednih Krajevnih
skupnosti, in sicer: KS Tenetiše, KS Trstenik, KS Goriče in KS Golnik. Nekaj je že pokritega,
sedaj se trudimo, da bi teren v celoti pokrili s prostovoljkami. Zato naprošamo vse občane
omenjenih KS, naj nam priporočijo osebo, ki bi bila pripravljena delati z nami.
Koordinator DU Kokrica Vlado Todorović

Kokr'čani dopolnili dvajset let

Kultura

Vokalna skupina Kokr'čan bo letos namesto tradicionalnega pevskega večera pripravila
predstavitev delovanja skozi 20 let.

Kokr'čani na lanskem pevskem večeru
Člani vokalne skupine Kokr'čan smo bili v
preteklem letu zelo dejavni. Nastopali smo na
mnogih kulturnih prireditvah zunaj našega
kraja, lepo pa sodelujemo tudi z drugimi društvi naše krajevne skupnosti. Uspešno smo organizirali in izvedli naš 18. Pevski večer, kjer
smo imeli obilo povabljenih zborov iz različnih
krajev Slovenije. Pozitivni odzivi zborov, predvsem pa poslušalcev so nam dali novo energijo
in potrditev, da smo na pravi poti.
V lanskem letu smo dopolnili dvajset let delovanja skupine. Od začetka štirih prijateljev z
veseljem do petja pa do danes, ko nas je štiri-

najst, smo se pevsko kalili in napredovali. Ves
čas kot umetniški vodja s skupino dela Ignac
Gorjanc.
V našem programu je največ slovenskih ljudskih in umetnih pesmi, ki se javno ne izvajajo
veliko ali pa jih je skupina Kokr'čan zapela
sploh prvič. Omeniti je treba uglasbitve Franca
Potočnika in pesmi Josipine Urbančič Turnograjske, ki jih je uglasbil Gorjanc.
Poleg omenjenih pa izvajamo tudi partizanske, cerkvene in dalmatinske skladbe, katere
nam omogočajo večje število nastopov predvsem v domačem kraju.

Na vajah se dobivamo najmanj dvakrat tedensko v »pevski sobi« v kulturnem domu.
Trenutno je vsa energija usmerjena v priprave na praznovanje okrogle obletnice. Odločili
smo se, da letos namesto tradicionalnega pevskega večera predstavimo delo Kokr'čanov
skozi 20 let.
Prireditev bo v soboto, 12. aprila, v dvorani
kulturnega doma na Kokrici.
Ob tej priložnosti vas vse krajane KS in bralce
Vaščana lepo povabimo, da se nam pridružite
in da skupaj preživimo lep večer.
Klemen Naglič

Drugi Gardelinov festival končan
Za nami je že 2. Gardelinov festival. Tokrat je bil še za en dan daljši
kot lani, torej je ponudil še eno gledališko poslastico več! V šestih festivalskih dneh se je na odru KD Kokrica zvrstilo šest predstav in več
kot petdeset igralcev. Nastopili so: Prosvetno društvo Vrhovo; skupina
Žaba gleda&išče, Mladinski oder Kranj, študenti AGRFT, Skupina
slovenskega kulturnega kluba v Trstu, Kulturno umetniško društvo
Toj to! in mi, Gardelinovci!
Ob zaključku festivala bi se radi zahvalili: najprej vsem nastopajočim, gledalcem, Marjanu Bašlju iz krajevne skupnosti, Plesni skupini
Colorado Country Dance, piceriji Viva, clubu Extreme iz Kranj in
vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k uspešni izvedbi festivala.
Gardelinovci pa kljub uspešno izvedenemu festivalu ne počivamo,
ampak še ponavljamo našo zadnjo uspešnico Kam iz zadrege?. Vsi, ki
si je še niste mogli pogledati, imate v mesecu marcu in aprilu še nekaj
priložnosti. Vljudno vabljeni!
Na sliki: S predstave La Machine de Moliere v izvedbi študentov
AGRFT Foto: Željko Stevanić
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Turistično društvo

Pohod po Mamutovi deželi

Sredi septembra smo spet organizirali pohod
po mamutovi deželi, tokrat že šesto leto. Vreme
je bilo idealno. Ni bilo vroče, pač pa prijetno
toplo in sončno. Kot vsako leto so potekale prijave pred trgovino Mercator na Kokrici. Hoja
po obronkih naše krajevne skupnosti in skozi
Udin boršt je bila prijetna, polna veselega razpoloženja in smeha. V Čukovem bajerju so si
pohodniki lahko ogledali kratek odlomek iz
predstave Življenje v času mamuta, na kontrolnih točkah pa so si pridobili žige in dobili
okrepčila.
Zaključek je prav tako potekal pred supermarketom Mercator na Kokrici. Pohodniki so
dobili zasluženo malico, podelili pa smo tudi
nagrado za najštevilnejšo skupino, katero so
prejeli Joštarji.
Zahvalili bi se vsem sponzorjem, ki so nam
pomagali, da je bil pohod uspešen in pohodniki
zadovoljni.
Že sedaj pa vas vabimo na naslednji pohod, ki
bo 13. septembra 2014. Se vidimo!
Foto: Marjan Čadež

Pohod z baklami

Naj kostanjček

Ob dnevu samostojnost in enotnosti Slovenije je Turistično društvo Kokrica organiziralo tradicionalni pohod z baklami po poteh
Kokrice in Mlake. S pohodom po majhnem koščku domovine simbolično pozdravljamo samostojnost Slovenije. Pohodniki smo se
odpravili izpred trgovine Mercator na Kokrici 26. decembra 2013
ob 17. uri. Z baklami smo se kot vsako leto sprehodili po glavnih
ulicah in po približno eni uri zaključili pot ob kapelici pred cerkvijo
na Kokrici. Z blagoslovom, zdravico in kozarčkom kuhanega vina
smo tudi tokrat počastili našo domovino.
Iz nagovora pohodnikom: Domovina je kakor zdravje: ko smo
zdravi, se ga ne zavedamo, ko zbolimo, ga iščemo. Domovino imamo, je samo naša, pazimo nanjo! Martin Leskovar

Prireditev Naj kostanjček poteka v času pobiranja kostanja in okušanja dobrot iz kostanja, organizirata jo TD Kokrica in trgovina
Mercator na Kokrici. Na njej brezplačno pečemo kostanj, zraven pa
ponudimo še kuhano vino in topel čaj.
V notranjosti trgovine krajani in otroci že v začetku meseca oktobra razstavijo izdelke iz kostanja in naravnih materialov, ki so
jih ustvarili doma. Pri delu morajo biti inovativni, ustvarjalni in
domiselni. Obiskovalci trgovine lahko glasujejo za svojega favorita,
strokovna komisija pa oceni tudi naj izdelke te prireditve.
Prvi trije izbrani dobijo nagrade, preostali sodelujoči pa prejmejo
tolažilne nagrade. Vsako leto nas je več. Naj bo to predlog za veselo
druženje ljudi dobre volje. Vidimo se oktobra 2014 na 6. prireditvi pred
trgovino Mercator na Kokrici. TD Kokrica, foto: Marjan Čadež

Večer ob krušni peči
November je mesec, ko narava že počiva in je čas za našo tradicionalno prireditev Večer ob krušni peči. Tokrat malo drugače: nismo
robkali koruze, tolkli orehov, luščili in prebirali fižola, ampak smo
povabili k nam izdelovalca cajn, brezovih metel, prav tako pa niso
manjkale niti kvačkane rože izpod rok Darinke iz Preddvora. Za
ples so poskrbeli folkloristi FD Kranj in Grosuplje. Tamburaški
orkester iz Kranja je izvabljal iz svojih inštrumentov lepe melodije.
Krjavelj iz Grosuplja pa je s svojimi igralci pričaral utrinek, kako
je hudiča presekal na dvoje. Razpoloženje v dvorani smo popestrili
tudi s čajem, mamutovcem in svežimi flancati. Mimi Rozman

www.gorenjskiglas.si

Splača se biti naročnik
Gorenjskega glasa
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Pokličite 04/201 42 41 ali pišite: narocnine@g-glas.si

Turistično društvo

Sedemnajsti novoletni koncert
V soboto, 14. decembra 2013, smo izpeljali
že 17. Novoletni koncert Pihalnega orkestra
Mestne občine Kranj pod taktirko dirigenta
Mateja Rihterja in koncertnega mojstra Tomaža Kukoviča. V rednem programu so nam
zaigrali deset prijetnih znanih in malo manj
znanih sklad, za zaključek pa nekaj njihovih
udarnih, kot sta Radetzky Marsch in Židana

marela. Med odmorom so se nam predstavili trsteniški slavčki – Kostanarji, ki prepevajo tako
slovenske pesmi kakor tudi dalmatinske in tuje
pesmi. Ob tej priložnosti se še enkrat zahvaljujem vsem pokroviteljem, ki so nam s svojim
prispevkom pomagali pri izvedbi vsakoletnega
koncerta, ki nam je polepšal sobotni popoldan
v tem lepem adventnem času. Mihela Šifrer

Miklavževanje

Predavanja z aktualnimi
vsebinami
V Turističnem društvu Kokrica smo
v letni program dogodkov vključili tudi
predavanja na temo zdravega življenja in
drugih najbolj aktualnih tematik. Z izbiro
kvalitetnih vsebin in odličnih predavateljev
želimo krajanom popestriti večere v dolgem
jesensko-zimskem obdobju. Tako smo oktobra organizirali predavanje energetskega
svetovalca glede uporabe toplotnih črpalk v
gospodinjstvu. V novembru je prim. dr. Irena Grmek Košnik predavala o boleznih, ki
jih prenašajo klopi, januarja pa je mag. farm.
Teja Germovnik svetovala, kako ravnati pri
sladkorni bolezni. Pred začetkom pomladi pa
pripravljamo še dve zelo zanimivi predavanji
in vabimo vse, da se jih udeležite. O terminih
predavanj bomo še naprej obveščali preko
Gorenjskega glasa, na naši spletni strani
www.turisticnodrustvo-kokrica.si/ ter na
plakatnih mestih na Kokrici in v bližnji okolici. Albina Držanič

Tako kot vsako leto v začetku decembra sta TD Kokrica in KS Kokrica pripravila miklavževanje za vse predšolske otroke v Kulturnem domu na Kokrici. GD Gardelin je pripravilo
pravljico, Miklavž pa je vsakega otroka obdaril. Tatjana Germovnik

Načrt dejavnosti TD Kokrica v letu 2014
1. Petek, 21. februarja, ob 17.00
prostor TD
REDNI OBČNI ZBOR DRUŠTVA
2. Ponedeljek, 21. aprila, ob 9.00
Mercator Kokrica
SEKANJE PIRHOV (20. prireditev)
Prireditev z obujanjem in ohranjanjem starih
ljudskih običajev ob velikonočnih praznikih
3. Četrtek, 24. aprila, ob 17.00,
Dom krajanov Kokrica
DIH POMLADI (21. prireditev)
Kulturno-zabavna prireditev ob prihodu
pomladi
4. Sobota, 21. junija, ob 20.00
Ob športnem igrišču
ŽIVLJENJE V ČASU MAMUTA
(12. prireditev)
Etnografska prireditev s prikazom življenja
jamskega človeka
5. Sobota, 13. septembra, ob 9.00
Mercator Kokrica
POHOD PO MAMUTOVI DEŽELI
(7. prireditev)

Športno-družabna prireditev
6. Oktobra 2014, Mercator Kokrica
NAJ KOSTANJČEK (6. prireditev)
Izbor izvirnih izdelkov iz kostanja in
naravnih materialov

Pohod v počastitev dneva samostojnosti
Slovenije.

7. Sobota, 22. novembra, ob 17.00
Dom krajanov Kokrica
VEČER OB KRUŠNI PEČI (15. prireditev)
Kulturno-etnografska prireditev: druženje
in prikaz kmečkih del v zimskem času ob
krušni peči

12. OČIŠČEVALNE AKCIJE OKOLJA

8. Četrtek, 4. decembra, ob 17.00
Dom krajanov Kokrica
MIKLAVŽEVANJE
Obisk sv. Miklavža – obdaritev približno
200 predšolskih otrok

11. V jesensko-zimskem času
PREDAVANJA

V sodelovanju s KS Kokrica
13. V poletnem času
UREJANJE KRAJEVNEGA PARKA
IN KROŽIŠČA
Čiščenje, urejanje cvetlične gredice,
obrezovanje grmičkov, gojenje, zasaditev
cvetja …

9. Sobota, 13. ali 20. december, ob 16.00
Dom krajanov Kokrica
NOVOLETNI KONCERT (18. prireditev)
Kulturno-zabavna prireditev

14. V poletnem času
OCENJEVANJE NAJLEPŠE
UREJENIH HIŠ IN VRTOV
V planirane stroške niso vštete prostovoljne
ure, ki jih opravijo naši člani in drugi krajani
Kokrice

10. Četrtek, 26. decembra, ob 17.00
Mercator Kokrica
VEČERNI POHOD Z BAKLAMI
(13. prireditev)

Turistično društvo Kokrica,
www.turisticnodrustvo-kokrica.si,
tel. 04/20 45 175
Predsednica TD Marija Rozman
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Pomagamo

Gasilci aktivno v novo leto

Tudi kokriški gasilci smo aktivno sodelovali pri odpravi posledic žledoloma v začetku februarja.

Konec novembra smo v Kranju prevzeli novo gasilsko vozilo.

Odstranjevanje ožledelih vej
Leto 2014 se je komaj dobro pričelo, vendar
pa smo bili gasilci Prostovoljne gasilskega društva Kokrica aktivni kakor že nekaj časa ne.
S tem želim izpostaviti predvsem žledolom, ki
nas je presenetil v začetku meseca februarja.
Za nami je tudi že čas občnih zborov, kjer si
vsa društva zadamo naloge in cilje, katere želimo uresničiti v tem koledarskem letu. Tudi mi
smo si zadali cel kup nalog, za katere smo trdno
odločeni, da jih opravimo, tako da bomo imeli
tudi letos veliko dela.
Kot verjetno veste, smo 26. novembra lani
v Kranju prevzeli novo gasilsko vozilo Iveco
Daily. Na občnem zboru 25. januarja smo opravili tudi društveni prevzem, vaški župnik g.
Jože Klun pa je opravil tudi blagoslov vozila. Po
prevzemu smo novo vozilo tudi dokončno uredili in polepili z odsevnimi nalepkami za boljšo vidnost na cesti ali na kraju nesreče. Samo
vozilo pa je bilo v uporabi že večkrat, kot bi si
želel kdorkoli izmed nas. »Ognjeni krst« za novi

GVV-1 je bil na eni večjih intervencij lanskega
leta, na eksploziji plina v Hrastjah v začetku novembra. Od takrat pa smo z njim intervencijsko
posredovali že na več kot 25 različnih dogodkih.
Večina teh posredovanj pa je bila v začetku februarja, ko nas je doletel hud žledolom in smo
imeli gasilci po vsej državi kopico dela.
Ko že govorim o novem vozilu, bi se znova
rad v imenu vseh članov PGD Kokrica zahvalil vsem krajanom in krajankam KS Kokrica
in KS Tenetiše za prispevke, s katerimi ste
omogočili nakup in predelavo novega vozila.
Ne nazadnje pa se najlepše zahvaljujemo tudi
Gasilski zvezi Mestne občine Kranj in sami
Mestni občini Kranj, ki nam je projekt v večini
tudi financirala.
Dela v društvu je vedno dovolj, če ne na intervencijah, pa sodelujemo in pomagamo pri drugih aktivnostih v naši krajevni skupnosti ali pa
urejamo gasilski dom in njegovo okolico. Tako
tudi za letos načrtujemo delno prenovo gasil-

skega doma. Radi bi namreč obnovili dvorano
gasilskega doma in v garažo namestili nove
garderobne omarice za naše operativce. Tudi
kar za sodelovanje z drugimi društvi naše krajevne skupnosti smo bili vedno na voljo in smo
vedno priskočili na pomoč po svojih najboljših
zmožnostih. Tako tudi letos upamo na enako
mero medsebojnega sodelovanja v okviru društev naše KS.
Da lahko sploh opravljamo svoje delo, pa se
moramo učiti in vaditi. Redno se udeležujemo
izobraževanj, ki jih pripravljata Gasilska zveza
Slovenije in Gasilska zveza MOK. Veliko pa za
pridobivanje novega znanja storimo tudi sami,
saj redno pripravljamo interna društvena izobraževanja za naše člane.
Približuje se pomlad, ki je čas tekmovanj. Spet
se bomo v čim večjem številu udeležili tekmovanj in ponosno zastopali kokr'ške gasilce.
Andrej Oman,
foto: PGD Kokrica in Tina Dokl

Nakup defibrilatorjev in dvigala
Za leto 2014 smo si v Krajevnem odboru Rdečega križa Kokrica zadali kar nekaj ciljev,
ki jih bomo tudi poskušali uresničiti.
Vsekakor sta najbolj pomembna cilja za
letošnje leto nakup in namestitev defibrilatorja ter zbiranje sredstev za nakup in vgradnjo hišnega dvigala. Defibrilator je naprava,
namenjena za prvo pomoč ob zastoju srca, s
katero lahko upravlja vsak, tudi tisti, ki nima
medicinskega znanja. Tako lahko bolniku pomagajo tudi ljudje brez medicinske izobrazbe
in v usodnih minutah do prihoda strokovne
pomoči rešijo življenje. Vsak dan v Sloveniji
doživijo srčni zastoj tri osebe. Brez izvajanja
temeljnih postopkov oživljanja jih preživi
manj kot sedem odstotkov. Ob pravilnih stisih
prsnega koša in umetnem dihanju je preživetje deset- do dvajsetodstotno. Z uporabo avtomatskega eksternega defibrilatorja (AED) se
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delež oseb, ki preživijo srčni zastoj, poveča
in znaša od 24 do 52 odstotkov. Zaradi tega
smo se določili, da bomo poskušali kupiti dva
prenosna defibrilatorja, od katerih bi enega
namestili na Mlaki in drugega verjetno na
Gasilskem domu Kokrica. Za en aparat bomo
namenili sredstva iz pobranih članarin RK,
za drugega pa bomo sredstva poskušali zbrati
od naših podjetnikov. Pred namestitvijo defibrilatorja bomo za vse člane društev, ki imajo
sedež v naši KS, in krajane izvedli usposabljanje za rokovanje z aparatom.
Naslednja akcija, ki jo bomo izpeljali skupaj
s Prostovoljnim gasilskim društvom Kokrica,
je nakup in postavitev hišnega dvigala. Vsekakor se bomo potrudili, da bomo zbrali sred-

stva v višini 15 tisoč evrov, kot je predračun
za postavitev dvigala, in na tak način družini,
ki ima invalidnega otroka, omogočili, da bodo
bolj mobilni in da bodo otroku lahko omogočili vsaj nekatere stvari, za katere je prikrajšan.
Pri tej akciji seveda pričakujemo pomoč tudi
drugih društev, kakor tudi krajank in krajanov
naše KS z udeležbo na različnih prireditvah, ki
jih bomo organizirali v ta namen.
Vsekakor bomo v tem letu tako kot v preteklih organizirali tudi druge aktivnosti, kot so
krvodajalske akcije, pomoč socialno ogroženim in obiski naših najstarejših in bolnih občanov.
Milan Klemenčič,
predsednik RK Kokrica

Šport in rekreacija

Nogometna liga in pokal
V nogometni ligi, ki jo je organiziralo ŠD Zdravo Gibanje, je sodelovalo osem ekip,
že tretje leto zapored pa je suvereno zmagala ekipa Partizani.

Pavijani, zmagovalci Iztokovega pokala
Koledarsko leto 2013 se je za Športno društvo Zdravo gibanje zaključilo zelo uspešno.
Organizirali smo številne športne prireditve
ter uredili športni park Čukova jama z bližnjo
okolico. V okviru KS Kokrica smo pozdravili pobudo predsednika Milana Klemenčiča in
sklenili sodelovanje s številnimi društvi, ki delujejo v krajevni skupnosti.
Glavni dogodek je bil tako kot že vsako leto
organizacija nogometnega tekmovanja. V letošnjem letu smo zaokrožili že deseto sezono.
Tekmovanje želimo vsako leto izboljšati, tako
smo v letošnji sezoni napravili velik korak naprej, saj smo sklenili sodelovanje z Društvom

Rezultati pokalnega tekmovanja,
Iztokov memorial 2013
Ime ekipe
1. Pavijani
2. Partizani
3. Švedi

Zaključni nogometni piknik
nogometnih sodnikov Gorenjske, ki je imelo
kontrolo nad sojenjem na tekmah. V nogometni ligi je sodelovalo osem ekip, vsaka ekipa je
po principu trikrožnega igralnega sistema odigrala dvaindvajset tekem. Že tretje leto zapored
je ligo suvereno osvojila ekipa Partizani, ki je
skozi celotno sezono igrala s konstantno formo.
V mesecu septembru smo organizirali zaključni piknik ter priredili pokalno tekmovanje – Iztokov pokal. Tekme so se igrale ob lepem vremenu in v prijateljskem vzdušju. V tem
letu je lovoriko osvojila mlada ekipa Pavijani,
ki je v ključnih trenutkih pokazala zrelost in po
izvajanju kazenskih strelov premagala favorizirano ekipo Partizanov.
Ligaško tekmovanje in zaključni piknik z
nogometnim turnirjem bomo organizirali tudi
letos. Pričeli bomo v mesecu maju, končali pa v
septembru. Tekme se bodo odvijale ob torkih in
četrtkih popoldne. Če imate željo po udejstvovanju v nogometnem tekmovanju, nam sporočite po e-pošti na: info@sdzg.si. Več informacij
pa najdete na spletni strani www.sdzg.si.

Rezultati nogometne lige, sezona 2013:
Ime ekipe
Število osvojenih točk
1. Partizani
51
2. Red & Black
40
3. Pavijani
36
4. Švedi
29
5. Mlacas Locos
27
6. Amaterji
19
7. Brunarica Štern
14
8. FC Blue Wings
13
Seveda pa bi organizacijo težko izpeljali
sami. Ob strani nam že leta stojijo športni prijatelji iz KS Kokrica: g. Klemenčič, g. Roblek,
PGD Kokrica ter g. Janez Podpeskar – Štros,
g. Anton Draksler in g. Janez Miklavčič, ki
nam pomagajo pri urejanju športnega parka.
Športno društvo Zdravo gibanje,
foto: Jan Klemenčič

Avtoservis HermAn nunAr s.p.
Na Griču 1, 4000 Kranj
GSM: 041/712 314, e-pošta: hnunar@siol.net
■

■

■
■

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

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

PRIMOŽ BREZAR, s.p.
Mlaška c. 75, 4000 Kranj

GsM: 041 697 467
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Šport, rekreacija

Tekači vseskozi napredujejo

Na tekmah Poletnega in Zimskega Pokala Geoplin tekači ŠD Kokrica vseskozi napredujejo in so uspešni
tudi na tekmovanjih v tujini, saj so bili v pretekli sezoni ekipni zmagovalci Južnokoroškega pokala.
Mladi smučarji tekači Tekaško biatlonske
sekcije pri ŠD Kokrica so priprave na zimsko
sezono pričeli že sredi maja. Po štirih obdobjih
priprav, ki so potekale v okolici Kokrice, so
izvedli treninge s kolesi, veliko tekli, hodili v
hribe in proti koncu poletja rolkali.
Konec avgusta nam je SZS zaupala izvedbo prve rolkarske tekme za Pokal Geoplin, ki
smo jo s pomočjo staršev naših tekmovalcev in
PGD Kokrica uspešno izvedli 30. avgusta na
rolkarskih progah Športnega centra Pokljuka.
V Poletnem pokalu Geoplin so vsi naši tekmovalci, čeprav ne uporabljajo tekmovalnih rolk,
izboljšali uvrstitve na posameznih šestih tekmah v rolkah in v skupnem seštevku za Poletni
Pokal Geoplin.
V pripravah na zimsko sezono smo se udeleževali kar nekaj skupnih taborov. Poleti so bili
vsi naši tekmovalci udeleženci enega od treh
poletnih biatlonskih taborov, ki so potekali v
vojašnici na Pokljuki. Ob koncu avgusta smo
že tradicionalno organizirali klubske poletne
priprave, ki so tokrat bile v hotelu Bolfenk na
Pohorju v čudovitem okolju pohorskih gozdov.
Na povabilo SZS pa so se trije naši najboljši
tekmovalci otroških kategorij udeležili priprav
na Pokljuki.
Prav te dni so se vrnili s skupnih zimskih priprav, ki jih že tradicionalno vsako leto med zimskimi počitnicami organiziramo v hotelu Center na Pokljuki, kjer so izjemno ugodne razmere.
V mesecu dobrih treh mož pa nas je s svojim obiskom razveselil dedek Mraz, ki je za tekmovalce
prinesel skromna darila. To je bila priložnost, da
smo ob prigrizku poklepetali s starši naših otrok,
ki so se udeležili tega novoletnega srečanja.

Decembra nas je obiskal tudi dedek Mraz.
Konec decembra se je pričelo tekmovanje za
Zimski Pokal Geoplin, ki se ga naši tekmovalci redno udeležujejo. V letošnji zimski sezoni
se je šesterica naših tekmovalcev preizkusila
tudi na treh biatlonskih tekmah in ena od naših
tekmovalk je, kljub začetkom biatlona, med
desetimi najboljšimi v svoji kategoriji. Še naprej bomo trenirali streljanje in se udeleževali
biatlonskih tekmovanj.
Na začetku februarja so nam snežne razmere omogočile poleg zimskih treningov, ki jih
običajno izvajamo na Jezerskem in na Pokljuki,
celo uporabo domačih tekaških prog na Kokrici, ki so seveda služile tudi vsem drugim lju-

biteljem tega vsestranskega športa. V nedeljo,
23. februarja, smo v lepem sončnem vremenu v
čudovitem okolju Pokljuke, kjer je več kot dva
metra snega, izvedli zimsko tekmo otroških
kategorij, ki se je je udeležilo prek 120 tekmovalcev v štirih otroških in dveh cicibanskih kategorijah iz vseh slovenskih klubov. Tekmovanje smo izvedli ob pomoči staršev tekmovalcev
in PGD Kokrica.
Že 3. marca smo pričeli redno vadbo v povsem novi telovadnici v vojašnici Petra Petriča v
Kranju, kjer nam je uspelo zagotoviti uporabo
enkrat na teden vse do konca junija.
Franc Rutar

Beli dan Kokrice
Letos smo se spet srečali na smučišču Senožeta v Srednji vasi pri Bohinju. Mrzlo februarsko
sobotno skoraj sončno vreme je razveselilo vse prijavljene.
Po avtobusni vožnji proti Bohinju, kjer ni manjkalo smeha in veselja,
nas je Bohinj pričakal v pravi zimski idili: smučišče prekrito snežno
belo preprogo, tekaške proge urejene. Bližnja okolica je spominjala
na pravo zimo.
Našemu zimskemu srečanju so se pridružili tudi krajani KS Hrastje.
Tekmovali smo ločeno, vsaka krajevna skupnost zase. Medsebojno
druženje med tekmovanjem in po njem je pripeljalo do predloga, da bi
zimsko druženje postalo tradicionalno.
Udeleženci so tekmovali v treh zimskih športnih panogah: veleslalomu, deskanju in smučarskem teku. Na smučinah Senožet se je zbralo
prek sedemdeset udeležencev vseh starostnih kategorij. Najmlajšemu
je bilo manj kot tri leta (Tjaša Likozar), najstarejšemu pa več kot sedemdeset let (Janez Jauh). Vsi udeleženci niso tekmovali, ampak so
sobotni dopoldan izkoristili za spodbujanje nastopajočih in sprehode
v bližnjo okolico.
Veleslalom in deskanje sta bila izvedena na urejenem smučišču Senožeta. Proga je bila odlično pripravljena, za nekatere »prezahtevna«.
Marsikateremu »papirnatemu« favoritu je preprečila se okititi z eno
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izmed medalj. Ljubitelji smučarskega teka so preizkusili svoje znanje
na urejeni tekaških progah v bližnji okolici, kjer pa so imeli »glavno
besedo« mladi tekmovalci tekaško-biatlonske sekcije pri ŠD Kokrica.
Prireditev je bila namenjena predvsem družabnemu srečanju krajanov. Tekmovalni dosežki so bi bili drugotnega pomena. Vseeno
naj sporočimo še najboljše udeležence tekmovanja: moški (2007 in
ml.) – 1. Martin TONEJEC, 2. Drejc MEGLIČ; moški (2006–2003)
– 1. Matic MEGLIČ, 2. Luka JERIČ, 3. Maks RIHTARŠIČ; ženske (2002–1999) – 1. Manca ERŽEN; moški (2002–1999) – 1. Gal
GROS, 2. Jakob RIHTARŠIČ, 3. Anže GROS; ženske (1978–1964)
– 1. Meta BONCELJ, 2. Maja VALANT, 3. Katja GROS; moški (1953
in st.) – 1. Jernej BONCELJ.
Po končanem tekmovalnem delu smo se vrnili proti Kokrici in se
zbrali v dvorani našega doma, kjer nam je »Marko« pripravil kosilo.
Ob prijetnem kramljanju vseh udeležencev in ob razglasitvi rezultatov
smo preživeli prelep Beli dan Kokrice.
Vsi smo bili enotnega mnenja, da se na podobnem srečanju vidimo
tudi v prihodnjem letu. Brane Roblek

Na slovesnosti

Na spominski slovesnosti v Dražgošah
Naša pohodniška skupina se je udeležila januarske spominske slovesnosti v Dražgošah.

skega, ki se je najgloblje zarezal
med Romane in Germane, ki so
nas skozi stoletja zajedali. Danes
smo ujetniki neoliberalizma. Po
mojem prepričanju bo treba zahtevati, da slovenska in evropska
domovina stopita na pot drugačne
družbene paradigme, ki bo temeljila na socialni pravičnosti in kjer
temeljni vrednoti ne bosta pohlep
in pogoltnost, temveč skromnost.
Graditi bo treba na dejstvu, da je
Zemlja končna količina, da je njena samoreproduktivna sposobnost

omejena. Družba, ki tega ne bo
upoštevala, bo povzročila, da naši
otroci in vnuki ne bodo imeli kje
in od česa živeti.« Slavnostni govornik se je poslovil s prirejenim
partizanskim pozdravom: »Za domovino s pametjo naprej!« ter zato
požel glasen aplavz.
Spominska slovesnost se je zaključila pred spomenikom padlim
v dražgoški bitki, kamor je predsednik republike Borut Pahor položil venec.
Damjan Renko

30 %

PONUDBA

OLIMPIJSKA

podružnične šole Dražgoše in povezovalec programa Jože Logar.
Slovesnost se je pričela z igranjem
nacionalne himne in pozdravom prijateljem Dražgoš, aplavz pa so si zaslužili tudi vsi že našteti pohodniki.
Bučno odobravanje množice sta
po najavi povezovalca požela častni predsednik ZZB za vrednote
NOB Slovenije Janez Stanovnik
in najzvestejši obiskovalec Dražgoš, nekdanji predsednik republike Milan Kučan. Med drugimi
vidnejšimi udeleženci slovesnosti
so bili prisotni še: predsednik DZ
Janko Veber, Mitja Bervar, župan
Občine Železniki Anton Luznar,
predsednik ZZB za vrednote NOB
Slovenije Tit Turnšek, predsednik
stranke SD Igor Lukšič, predsednik stranke DESUS in zunanji
minister Karl Erjavec, šolski minister Jernej Pikalo, Patrick Vlačič, evroposlanka Tanja Fajon,
Miran Potrč, ljubljanski župan
Zoran Janković idr.
Sledili so krajši pozdravni nagovori župana Občine Železniki
Antona Luznarja in predsednika
KUD Dražgoše Roka Pintarja
ter predsednika ZZB za vrednote
NOB Slovenije Tita Turnška, ki je
med drugim dejal: »S terorjem so
nas ustrahovali. Boja za svobodo
niso zatrli. Narod, ki se ni pripravljen boriti in umirati za svojo
svobodo, ne zasluži, da bi kot narod obstajal. Dražgoše so simbol
vrednot: svobode, suverenosti, solidarnosti, tovarištva, pripravljenosti na žrtve. Zaradi vseh padlih
borcev, talcev, taboriščnikov in
izseljencev smo dolžni te vrednote prenašati na mlajše generacije.«
V osrednjem delu slovesnosti je
nastopil slavnostni govornik ekonomist, politik, pisatelj in podjetnik Viktor Žakelj, ki je prisotnim
obiskovalcem med drugim dejal:
»Bohinjska in poljanska vstaja
ter dražgoška bitka so bile nujne
v boju proti nacizmu. Slovenci
smo pokazali, da prevzemamo
svoj del odgovornosti za zmago
na tem zlom 20. stoletja. Zaradi
NOB Nemci Gorenjske niso priključili nemškemu rajhu. Če ne
bi bilo partizanskega boja, moja
generacija ne bi imela leta 1990
česa osamosvajati. Danes so mnogi črnogledi, širijo pesimizem,
terjajo hlapčevstvo. Toda Slovenci za kaj takega nimamo razloga.
Dejstva govorijo, da smo potomci
najbojevitejšega plemena slovan-

PRIHRANEK

NA ZAVAROVANJE ZA AVTO IN DOM

ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3a, 6503 Koper

Januarja smo se članice in člani
Krajevne organizacije združenja
borcev za vrednote NOB Kokrica udeležili osrednje spominske
slovesnosti ob 72. obletnici dražgoške bitke, ki je potekala na
območju vasi Dražgoše od 9.–11.
januarja 1942 v ostri zimi in velja
z vojaškega gledišča za eno večjih
bitk med 2. svetovno vojno na teritoriju Slovenije, ki je dokončno
omajala mit o nepremagljivosti
nemške vojske in je terjala življenje devetih partizanov ter 41 vaščanov Dražgoš, nad katerimi so
se po bitki znesli Nemci.
Naša pohodniška skupina se je v
Dražgoše povzpela peš po lokalni
cesti iz smeri vasi Podblica ter se
malce pred uradnim pričetkom
osrednje proslave zlila z letos resnično veličastno množico ljudi,
ki se je zgrinjala iz vseh mogoči
smeri k osrednjemu spomeniku.
Spominska slovesnost na tem mestu primarno predstavlja tradicionalni vrhunec sklopa prireditev
Po poteh partizanske Jelovice, ki
ohranjajo zgodovinski spomin
na pomen dražgoške bitke. Sekundarni cilj organizatorja pa je
vsekakor tudi v populariziranju
rekreativnega pohodništva med
ljudmi. Prav zaradi tega so bili
tudi letos v Dražgoše organizirani
štirje kolesarski vzponi in enajst
organiziranih pohodov, ki se jih je
udeležilo več kot 1500 ljudi iz Slovenije kot tudi zamejstva. Nekateri pohodniki so se na pot podali že
ponoči, tako so npr. udeleženci že
35. spominskega pohoda Po poti
Cankarjevega bataljona s Pasje
ravni v Dražgoše prispeli po 10do 12-urni hoji (640 pohodnikov),
med njimi je bil tudi predsednik
republike Borut Pahor. Prav toliko časa pa so za krajšo, a težjo pot
potrebovali tudi udeleženci že 15.
rekreativnega pohoda od Železnikov čez Ratitovec do Dražgoš. Po
ocenah organizacijskega komiteja
Po stezah partizanske Jelovice se
je letošnje sklepne 57. spominske
prireditve pred osrednjim spomenikom v Dražgošah udeležilo okoli deset tisoč ljudi.
V programu spominske slovesnosti ob 72. obletnici dražgoške bitke
so sodelovali: slavnostni govornik
Viktor Žakelj, Orkester Slovenske
vojske, Partizanski pevski zbor,
Harmonikarski orkester Železniki, Anton Habjan, baritonist (član
naše KObzv NOB Kokrica), učenci

Olimpijski prihranki in druge ugodnosti
•
•
•
•

30 % prihranek na novo sklenjeno zavarovanje osebnih vozil*
30 % prihranek na novo sklenjeno stanovanjsko zavarovanje
Brezplačno enoletno zavarovanje prehodne oskrbe zaradi nezgode ob sklenitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
Brezplačno nezgodno zavarovanje za smučarje ob sklenitvi življenjskega zavarovanja

Preverite pri svojem zastopniku, na www.as.si ali pokličite 04 28 17 000.
*Velja za izkušene voznike,ki v zadnjih dveh letih niso povzročili škode.

Akcijo smo podaljšali 14. marca 2014

T: 04 28 17 000
www.as.si
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Šola

Uganke
1.
Čeprav radi imamo meso,
tisti dan ga ne jemo.
Ker smo dobrega značaja,
se držimo tega običaja.
Kateri običaj je to?
2.
Gre za letni čas,
ki pride k nam v vas.
Sonce rado sije,
veter rahlo brije.
Mamice praznujejo
in rade nas imajo.
Kar imajo, vse nam dajo.
Kateri letni čas je to in za kateri mesec gre?
3.
Ko balonček poči,
to pa je ponoči,
Luna na nebo poskoči.
Zjutraj se tam NEKDO zbudi,
pa pomane zaspane si oči.
Potem mehko posije
na tvojo posteljo.
Kdo ali kaj je to?
Uganke so sestavili četrtošolci s Kokrice
in zraven zapisali še rešitve:
1. POST, 2. POMLAD IN DAN ŽENA,
3. SONCE.

Nejc Skok - Jekovec, 5.č

Stoji učilna zidana
Šola na Kokrici je dopolnila 40 let. Zgrajena je bila v sklopu programa
drugega samoprispevka, slovesno je vrata odprla 25. avgusta 1973.
Prvo leto je pouk v dveh izmenah obiskovalo
196 učencev, v vrtec je bilo v dveh skupinah
sprejetih 53 otrok. Število učencev je nasled
nje leto naraslo na 204, kar je največje število
učencev, nato pa začelo počasi upadati. Naj
manj učencev je šolo obiskovalo v šolskem
letu 1999/2000, le 130. Letos šolo obiskuje 164
učencev, vrtec pa 67 otrok.
Štiridesetletnico šole smo slovesno praznovali
v tednu od 21. do 25. oktobra 2013, glavno slo
vesnost pa smo pripravili 24. oktobra. Prireditve
smo povezali pod skupnim naslovom STOJI
UČILNA ZIDANA. Obljubili smo, da vam bomo
pokazali, da šola ni le zgradba, to so učenci, učite
lji, starši, krajani. Povabili smo vas k sodelovanju
in zelo smo bili veseli vašega odziva. Navdušil nas
je pevski zbor staršev z Mačkom Murijem, nek
danji učenci z glasbili in čudovitimi glasovi, vsi,
ki ste se udeležili in sodelovali v športnih delav
nicah, si ogledali razstavo, odprte učne ure … Na
naših prireditvah se vedno zbere veliko gledal
cev, na glavni prireditvi pa se nam je pridružilo še
mnogo povabljenih gostov – nekdanji vodje šole,
učitelji, vzgojitelji, delavci na šoli, gostje Prešer
novih šol iz Maribora in Črenšovcev …
Šola na Kokrici že štirideset let združuje kra
jane – ponosni smo na sodelovanje s KS, TD,
DU, PGD Kokrica, z vsemi društvi in organi
zacijami, na katere se vedno lahko obrnemo.
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Vsem, ki ste skupaj z nami napolnili šolsko
telovadnico in iz zidov ponovno naredili šolo,
se zahvaljujem za obisk in sodelovanje. Hvala
g. Lojzetu Dežmanu za podarjene slike, razsta
vljene so na zgornjem šolskem hodniku. Raz
veselili smo se čestitk podžupanje ge. Nade
Mihajlović in podkvice, ki nam jo je ob tem
poklonila. Mogoče nam bo podkvica res po
magala pri skupnih prizadevanjih in bomo pet
desetletnico šole praznovali v novi telovadnici,
če ne celo v povečani šoli.
Dijana Korošec, vodja šole na Kokrici

Fotografija z glavne prireditve ob 40-letnici šole na Kokrici

Pomlad

Svit, skupina Rega

Lojze Dežman je šoli poklonil dvajset svojih slik.

Prihaja pomlad
ko kurenti zvonijo,
se v maske spremenijo.
Krofi dobri so,
zraven rajajmo.
Zima že odhaja,
pomlad zdaj k nam prihaja.
Otroci se veselijo,
od sreče kar žarijo.
Živali se prebujajo,
mam'ce pa spomine rade obujajo.

Rožice so zacvetele,
iz panjev letajo čebele.
Medved se zbudi,
na pojedino hiti.
Tudi velikonočni zajec že hiti,
da otroke razveseli.
Ljubezen se prebuja,
nihče ob tem se ne kuja.
Veselje je povsod,
na Mlaki in drugod.
Učenci 4. č razreda.

Zavarovalnica Adriatic Slovenica s široko
ponudbo zavarovanj tudi pri vas doma
Zavarovalna družba Adriatic Slo
venica bo tudi to jesen nenehno skr
bela, da bodo njihovi zavarovanci
zadovoljni tako s produkti, ki jih
bodo še posodobili, in z dostopnos
tjo na terenu, na območju celotne
Gorenjske. Zavarovalni zastopnici
in predstavnici zavarovalne družbe
Adriatic Slovenica Sonja Klavčič in
Simona Vene sta na voljo za korek
tno predstavitev posameznih zava
rovanj in za različna svetovanja v
primeru škod.
“Letos smo se še posebej potrudili in preuredili avtomobilska zavarovanja, s katerimi
smo se še bolj približali željam in potrebam
zavarovancev, ob tem pa še naprej skrbimo,
da naši zavarovanci dobijo kvalitetno zavarovanje za primerno ceno in se izognemo 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 kvalitetno
in ponuja ogromno možnosti zavarovanj za
izjemno ceno. Naj poudarim tudi, da smo
zavarovalnica, ki sklepa vse vrste zavarovanj,
tudi osebna. Imamo veliko zavarovancev
z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem,

MILČI MILAN DOLINŠEK S.P., TUPALIČE 55, PREDDVOR

PVC OKNA IN VRATA

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

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

poskrbimo za zdravstveno zavarovanje 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 zavarovanci,
če hočemo ugoditi njihovim željam in potrebam, zato imamo sodelavce zavarovalne
zastopnike na posameznih območjih po celi
Gorenjski.

Zavarovalni zastopnici Sonja Klavčič in Simona Vene vam bova z veseljem svetovali in
si vzeli čas za kratek klepet, če naju boste
poklicali ali nama pisali in se dogovorili za
srečanje.

Adriatic Slovenica, d.d., PE Kranj
Kidričeva cesta 2, Kranj
Tel.: 04 28 17 000
www. adriatic-slovenica.si

Nudimo vam novo generacijo PVC profilov
Rehau GENEO - Uw=0,73W/m2k

KONTAKT: 041 223 595
MERITVE: Simon - 041 979 101
info@milci.si
milan.dolinsek@siol.net

»Pridi, vidi in se čudi, kaj ti Milči nudi«

Abecednik odpadkov
Ločevanje odpadkov ne zahteva veliko truda in časa, le
malo dobre volje. Večino odpadkov ločujemo že doma.
Da bo to še enostavnejše, smo za vas pripravili tiskan
abecednik odpadkov. V njem smo poskušali zbrati najpogostejše odpadke, ki nastajajo v vsakem domu. Vseh
odpadkov žal ne nismo zajeli. Z vašo pomočjo bomo to
poskušali v spletnem abecedniku, ki sicer že deluje na naši
spletni strani www.krlocuj.me.
V abecedniku vam predstavljamo osnovna pravila oz.
načine pravilnega ravnanja z odpadki. V nadaljevanju
so našteti posamezni odpadki in navodila, kako odpadek
pravilno odložite oz. oddate.
Abecednik smo pripravili v sodelovanju z družbami za
predelavo odpadkov, zato so pri odpadkih dodane tudi
zanimive informacije glede zbiranja in predelave.
Abecednik boste do konca meseca marca na dom prejela
vsa gospodinjstva v Mestni občini Kranj.

Za^iZW^i^dhZWcddWkZÐZc^keg^bZgj
bdiZcZdh`gWZhe^icdkdYd4
Prijavite se na brezpla›no obveˆ›anje po e-poˆti ali
SMS sporo›ilih.
Obiˆ›ite naˆo spletno stran www.komunala-kranj.si in izpolnite
obrazec "Prijava na obvestila".
Vaˆo prijavo lahko sporo›ite tudi na info@komunala-kranj.si
ali pisno na naslov Komunala Kranj, d.o.o., Ulica Mirka
Vadnova 1, 4000 Kranj.

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

Čisto je lepo.

