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Božično veselje

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

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

Vaščan, šte vil ka 3, je pri lo ga 101. šte vil ke Go renj ske ga  
gla sa, ki je iz šla 20. decembra 2016. Na kla da je 1100 
iz vo dov. Prej me jo jo vsa go spo dinj stva v kra jev ni skup-
no sti Kokrica. 

Fotografija na naslovnici: Gorazd Kavčič

VAŠČAN

Krajevna skupnost Kokrica, Cesta na Brdo 30, Kokrica

Božična luč spremlja vernega človeka od zi-
belke do groba, kaže pravo smer našemu iska-
nju, odločanju in ravnanju. Ta dobrotna božja 
luč nam je potrebna tudi danes, v dobi razdrtih 
odnosov z Bogom, duhovne slepote in zamrle-
ga čuta za večno veljavne vrednote.

Božični praznik nas z enkratno močjo prebu-
ja v življenje, prinaša nebeško sonce, podarja 
Rešitelja. Dragocenost Božiča je v tem, da nam 
leto za letom kliče v zavest osrečujočo resni-
co, da nismo prepuščeni slepi usodi, ampak da 
Bog iz čiste ljubezni prihaja naproti človeku, da 
nam prižge luč upanja po neminljivem Božjem 
življenju.

Osrednja tema božičnega praznika je angel-
ski slavospev: »Slava bogu na višavah in na 
zemlji mir ljudem, ki so mu po volji.« Angeli 
oznanjajo slavo Bogu in želijo mir ljudem in 
med ljudmi, ki jih ima Bog rad, ki jih Bog ljubi, 
nad katerimi ima veselje in se blagohotno ozira 
nanje. Bog nam je naklonjen in nas ljubi.

Angel oznani veliko veselje za vse ljudstvo: 
»Dete nam je rojeno; sin nam je dan.« Zname-
nje božje naklonjenosti je novorojeno Dete, po-
vito v plenice in položeno v jasli. Božji Sin se 
nam in za nas rodi v hlevu.

Kako pa mi sprejemamo Božjo naklonjenost? 
Po domovih in cerkvah postavljamo jaslice, s či-
mer na zunaj pokažemo, da sprejemamo Božje 
dete medse. Ne ustavimo pa se samo pri zuna-
njosti. Bog se človeku vedno bliža in nas ob-
darja: stvarstvo, družina, domači, drugi ljudje, 
življenje … V božičnem prazniku pa nam po-
darja samega sebe. Sprejmimo ta dar. Odprimo 
mu svoja srca s hvaležnostjo. Veselimo se tega 

božjega daru. Posredujmo ga tudi drugim. Za-
želimo in podelimo božični mir in božjo naklo-
njenost, ki nam jo Jezus prinaša v božični noči.

V tem duhu vam voščim vesele, mirne in bla-
goslovljene božične praznike in srečno novo 
leto. Jože Klun, župnik

Ne bojte se!  
Oznanjam vam veliko veselje!

Božič je naš slovenski človek od nekdaj občutil kot najbolj domač in prisrčen praznik, ki mu je  
vlival življenjski pogum in zaupanje, ga navdajal s tisto nadnaravno močjo, veseljem in upanjem,  

ki tudi v najtežjih preizkušnjah ne splahni.

Vesele božične praznike  
ter srečno in zdravja polno  
leto 2017 vsem krajankam  
in krajanom Krajevne 
skupnosti Kokrica želi

Svet Krajevne skupnosti Kokrica
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Aktualno

Naša vaščanka in svetnica MO Kranj je v svo-
jem sporočilu v svojem glasilu, že iz naslova 
glasila (Vaščanka) je razvidno, da kakšnih no-
vih idej ne premore, navedla nekaj zavajajočih 
trditev. Ker je bilo glasilo Vaščanka razdeljeno 
po vseh gospodinjstvih, menim, da je temu treba 
nameniti nekaj pozornosti. Barbara Gunčar za-
vestno zavaja krajane naše krajevne skupnosti in 
je za vse, kar ni bilo storjenega od leta 1945, okri-
vila zadnjo sestavo sveta KS, ki v nekaterih delih 
nasprotuje izvajanju njenih predvolilnih obljub, 
saj menimo, da imamo na Kokrici bolj pomemb-
ne in nujne projekte, kot je cesta Mlaka–Bobo-
vek–Brdo, za kar pa bo svet KS v kratkem pre-
dlagal tudi rešitev, ki bo šla v smeri, kot je bila ta 
cesta pred rekonstrukcijo Golniške ceste. Kar se 
tiče Mlaške ceste, si lahko vsak v času uradnih 
ur v prostorih KS pogleda, kdo je bil v civilni ini-
ciativi in 51 podpisov, ki so zahtevali na Mlaški 
cesti obojestranski pločnik, kar bi pomenilo, da 
bi bilo pločnik pri nekaterih treba speljati po bal-
konih. Seveda so te zahteve postavljali tisti, ki 
jim zato ne bi bilo treba ničesar prispevati. Glede 
bejzbolskega igrišča je bilo že večino povedane-
ga, so pa športniki (nogometaši) njena volilna 
baza, ki jih je pridobila z nerealnimi obljubami, 
ki jih ni izpeljala (vodovod, elektrika na igrišču). 
Vsekakor se za reševanje teh problemov ne zna 
točno izjasniti in se opredeljuje tako, kot ji je v 
določenem trenutku bolje, in zato je nekaj časa 
za, nekaj časa pa proti športnemu parku. Veliko-
krat se sklicuje na župana in na obljube; seveda 
je pisna zagotovila, ki jih imamo od njega v zve-
zi s športnim parkom, ignorirala. V proračunu 
za leto 2017 ni za »njeno« cesto zagotovljenih 
nobenih sredstev, kar se tiče kapelice pri »Zna-
menšku« in energetske sanacije šole, je zasluga 
svetnikov sveta KS. Vendar, kar je dobrega storil 
svet KS Kokrica in ji odgovarja – odgovarja ji pa 
vse, kjer je kaj narejenega – si to želi prisvojiti. 
Seveda smo v svetu KS še vedno pripravljeni na 
sodelovanje z njo pri vseh projektih, ki bodo v 
korist naših krajank in krajanov, kakor tudi s 
komerkoli drugim, ki bi nam pri tem pomagal. 
Naloge in pristojnosti KS so sicer zelo omejene. 
Tudi finančna sredstva, ki jih imamo na razpo-
lago, so zelo omejena, tako da z njimi ne mo-
remo izpeljati kakšne investicije, vendar si zato 
prizadevamo, da bi naše potrebe prišle v plan in 
proračun MO Kranj.

Kljub vsem očitkom se je nekaj stvari v za-
dnjih treh leti vendarle naredilo. Energetska 
sanacija in obnova mrliških vežic, ureditev in 
priprava prostora za raztros pepela, ki je sedaj 
pripravljen in se na njem lahko raztrese pepel 
pokojnih. Polaganje infrastrukturnih vodov na 
Mlaki (plin, optika, cevi za javno razsvetljavo, 
postavitev luči), asfaltiranje dela Mlaške ceste 
in Štefetove ulice, kjer je bil še makadam, ter 
sanacija mosta pri Oretnekovi jami. Na Mlaki 
smo zagotovili, da se je postavilo nekaj luči in 
položilo cevi za javno razsvetljavo. Izgradnja 
kanalizacijskega omrežja, obnova vodovoda, 

polaganje električnih kablov v zemljo, optično 
omrežje na območju Kokrice sever in jug. Pri 
tem je svet KS sodeloval na več kot 70 opera-
tivnih sestankih, kjer se je izvajala koordinacija 
gradnje in reševala druga nastala problematika. 
Stalno smo spremljali potek realizacije projekta 
Gorki in pri tem po najboljših močeh poskuša-
li pomagati ljudem, da bi jih gradnja čim manj 
prizadela oziroma bi imeli čim manjše težave. 
Vsega skupaj so člani sveta v izvedbo projekta 
vložili več kot 1400 ur. Izborili smo, da kraja-
nom, ki so bili priklopljeni na javno kanaliza-
cijo (Kuratova ulica in del Betonove ulice), ni 
bilo treba plačati komunalnega prispevka, ker so 
imeli svoj kanalizacijski vod že ob gradnji nase-
lja in jim je bila odvzeta mala čistilna naprava 
zaradi izgradnje avtoceste. Asfaltirali smo del 
pločnika pri križišču za Čukovo jamo, izvedli 
preplastitev avtobusne postaje pri Laknerju in 
dela Ceste na Brdo od mostu čez Rupovščico do 
križišča pri Mercatorju. Kar nekaj krajanom, ki 
so izpadli iz projekta Gorki oziroma bi morali 
sami izgraditi tudi del javne infrastrukture, smo 
zagotovili izgradnjo le-te brez njihove dodatne 
obremenitve. V domu krajanov smo do konca 
izvedli opremljanje kuhinje, tako z belo teh-
niko kakor tudi s pohištvom in ostalim pribo-
rom, in je prostor sedaj veliko bolj sprejemljiv 
za oddajanje ob praznovanju različnih jubilejev 
in prireditvah. V dvorani smo namestili nove 
reflektorje za osvetljevanje odra ter tudi LCD 
projektor in platno. Vseskozi smo tudi pomagali 
pri delovanju društev, ki imajo sedež v naši KS, 
kakor tudi sodelovali pri organizaciji različnih 
prireditev (npr. sprejem Roberta Kranjca, čistil-
na akcija itd.). Izvedenih je bilo kar nekaj sestan-
kov s predstavniki društev, kjer smo predvsem 
poskušali, da jih čim bolj povežemo med seboj 
in se tako izognemo koncentraciji prireditev v 
kratkem času, ker je potem obisk zelo slab. S 
krajani naselij, kjer je potekala izgradnja kana-

lizacije, je bilo izvedenih kar nekaj sestankov, 
kjer smo jim s pomočjo investitorja, nadzornika 
in izvajalca dajali odgovore na vprašanja, ravno 
tako je bilo organiziran tudi sestanek s krajani 
Mlake, ki so stranke v postopku pri pripravi in 
pridobivanju dokumentacije za izvedbo projek-
ta Gorki – Mlaka, ki naj bi se začel izvajati v 
letu 2017, kjer so bili seznanjeni z idejno zasnovo 
projekta in kaj od njih pričakujemo.

Spoštovani, svet KS Kokrica se trudi, da v 
sklopu razpoložljivih sredstev in svojih pri-
stojnosti naredi vse, da si izborimo čim večji 
delež pri rezanju občinske pogače. Koliko smo 
uspešni, je verjetno stvar ocene posameznika 
in nanjo verjetno vpliva dejstvo, kaj je posa-
meznik osebno s tem pridobil. Ocenjujem, da 
je bilo v zadnjem obdobju, ne glede na to, kaj 
menijo posamezniki, storjenega veliko in veli-
ko še bo narejenega. Verjetno take investicije, 
kot je in še bo, v tem mandatu v naši KS ne bo 
več desetletja, in zato bi bilo prav, da tudi tam, 
kjer imamo različna mnenja, najdemo skupni 
jezik in poskušamo včasih potlačiti svoj ego in 
nekaj sprejeti, če je to v korist večine. 

Krajane, ki so z MO Kranj podpisali dogovor 
o obročnem plačevanju komunalnega prispev-
ka, bi želel opozoriti na dejstvo, da civilna inici-
ativa s prvopodpisanim Brankom Čandrom ni 
sprožila ustavnega spora v zvezi s komunalnim 
prispevkom in da bodo komunalni prispevek 
morali plačati v času, za katerega so se zave-
zali. Opozorilo je podano zato, ker so se med 
krajani razširile govorice, da komunalnega 
prispevka ne bo treba plačati. Če bi prišlo do 
kakšne spremembe na tem področju, vas bomo 
vsekakor o tem takoj obvestili.

Ob prihajajočem letu 2017 svet KS Kokri-
ca vsem krajankam in krajanom želi veliko 
zdravja, osebne sreče, zadovoljstva in uspe-
hov ter vesela praznovanja ob prihajajočih 
praznikih.                                 Milan Klemenčič

Tudi v naši krajevni skupnosti  
se je kaj naredilo

Tako je bila videti cesta Mlaka–Bobovek.
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Društva

6 90
EUR

 Cena priročnika 

Nepogrešljivi del priročnika 
je lunin koledar po mesecih 
s setvenimi podatki. Za 
primeren čas naših aktivnosti 
v skladu z luno nam daje 
napotke za: sajenje in setev, 
hujšanje z luno, ugodne 
dneve za ljubezen, za 
sekanje posameznih vrst 
lesa,  za operacije, za  
parjenje živali,...  
Ne zamudite tudi  
horoskopa za leto 2017. 
Leto bo v znamenju Sonca, 
ta v astrologiji prinaša 
vitalnost, dostojanstvo. V 
poglavju vrtni koledar po 
mesecih je Miša Pušenjak 
pripravila  uporaben in 
natančen koledar opravil  
v sadnem, zelenjavnem in 
okrasnem vrtu.

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

www.gorenjskiglas.si

Tudi tokratna odločitev, komu vse dati priznanje, je bila težka. Vedno 
več je namreč domov, ki so res lepo urejeni, čeprav zadnja leta opaža-
mo manj rož na oknih in balkonih.

Posebno nas veseli spoznanje, da se tudi naši krajani vključujejo v 
akcijo Gorenjske turistične zveze Vrnimo gorenjski nagelj na okna in 
balkone. Čeprav je vzgoja pravih gorenjskih nageljnov zelo zahtevna, 
nekaterim to uspeva. Letos priznanje in nagrado za najlepši gorenjski 
nagelj komisija podeljuje Fani Lončar, Cesta na Belo 21. 

Kot zanimivost naj navedem še podatek, da smo v zadnjih dvajsetih 
letih podelili več kot 150 priznanj za lepo urejeno hišo z vrtom. Nekaj 
jih je priznanje prejelo že dvakrat, čeprav zadnjih deset let dosledno 
upoštevamo določilo pravilnika, da med dvema podelitvama mora pre-
teči najmanj pet let. 

Komisija bo svoje delo v skladu s programom dela TD Kokrica na-
daljevala, veseli pa bomo vaših pripomb in predlogov za boljše delo. 
Dobitniki priznanj prejmejo tudi nagrado v obliki darilnega bona. 
Nagrade poleg TD Kokrica prispevajo še Cvetličarna Cvet, Vrtnarija 
Urša in Trgovina Sončnica. Sponzorjem se lepo zahvaljujemo! Preje-
mniki priznanj za lepo urejeno hišo z vrtom za leto 2016: Marija Ko-
kalj, Tatinec 12, Fani Lončar, Cesta na Belo 21, Irena Čadež, Galetova 
16, Julka Nunar, Na Griču 2, Boris Krek, Mlaška cesta 39. (Predsednik 
komisije Vinko Potočnik.)

Izvedli smo zelo prijetno etnografsko prireditev Večer ob krušni 
peči, na kateri smo imeli v gosteh Marine ljudske pevke iz Domžal 
in družinski ansambel Jemc iz Škofje Loke. S skečem in igrami smo 
obogatili večer. Tudi naših flancatov ni manjkalo.

Sonja Jerič Štefe, ki poučuje na Biotehnični šoli v Strahinju, je vodila 
delavnico izdelave adventnih venčkov in aranžmajev, ki je bila dobro 
obiskana.

Obiskal nas je prvi dobri mož sv. Miklavž, ki je komaj imel dovolj 
daril za polno dvorano predšolskih otrok naše Krajevne skupnosti.

Krajevna skupnost in turistično društvo sta organizirala vsakoletni 
Božično-novoletni koncert pihalnega orkestra MOK pod taktirko Ma-
teja Rihterja in s sopranistko Marto Močnik Pirc 

Leto bomo zaključili z domovinskim pohodom z baklami po nase-
ljih naše KS. Dobimo se 26. decembra ob 17. uri pred Mercatorjem 
na Kokrici in ga zaključimo z dobrimi željami in kuhanim vinom na 
dvorišču farne cerkve. Z udeležbo izkazujemo pripadnost svoji domo-
vini. Vljudno vabljeni.

Upravni odbor TD vam želi lepe in prijetne božične in novoletne 
praznike in vse dobro v letu 2017. Upravni odbor TD Kokrica

Dejavnosti 
turističnega društva

Komisija za ocenjevanje urejenosti hiš in vrtov pri 
Turističnem društvu (TD) Kokrica je tudi v letu 
2016 nadaljevala dolgoletno tradicijo in skrbno 

spremljala stanje na tem področju. 

Najlepši gorenjski nagelj, ki ga je vzgojila krajanka Fani Lončar.

Končno vas lahko razveselimo z lepo novico: premiera naše nove 
komedije z naslovom Čudežna terapija bo v zadnjih dneh letošnjega 
leta. V Kulturnem domu na Kokrici vas pričakujemo 26. decembra 
ob 20. uri. 

Kot že omenjeno, se vam bomo tudi letos predstavili s komedijo, 
tudi tokrat v režiji našega hišnega režiserja Jake Šuštarja in igralske 
zasedbe Alja Jež, Monika Rihar ter Jaka Šuštar.

Komedija govori o zakonu in predvsem zakonskih težavah. Kadar v 
zakonu hudo škriplje, prideta človeku na misel vsaj dve zelo različni 
rešitvi: ločitev ali obisk zakonske posvetovalnice oziroma psihotera-
pevta. Tako se tudi Jana in Valentin Dorek, par srednjih let z dvema 
skoraj odraslima otrokoma, namenita reševati zakonsko barko, ki ne-
usmiljeno tone. Njuna psihoterapevtka, ženska z dolgoletno prakso, 
jima postreže s celo vrsto različnih psiholoških vaj za izboljšanje ko-
munikacije, ki pa po prvih obotavljajočih se korakih sprožijo hudour-
nike medsebojnega obtoževanja. Na dan privrejo zatajevani občutki 
Jane, ki se je vsa leta zakona počutila odrinjeno in zapostavljeno, saj 
Valentinu nikoli ni odpustila skoka čez plot. Vendar ji zagrenjeni Va-
lentin vrne milo za drago, ker si je tudi ona nekoč privoščila ljubimca. 
Kot vsi dolgoletni zakonci sta Jana in Valentin izkušena in do zob 
oborožena veterana zakonskega bojišča; vešče vrtita meče očitkov, 
mečeta kopja obtoževanj, podstavljata mine poniževanj in streljata 
drug drugemu naravnost v srce. Bo mirovna misija uglajene in obupa-
ne psihoterapevtke uspela ali pa bo s svojimi metodami vred končala 
kot kolateralna škoda vojne zakoncev Dorek?

Če bi radi izvedeli, kako se bo končala zgodba zakoncev Dorek, si 
ob koncu leta le privoščite še eno odlično komedijo! 

Gardelinovci vam v duhu skorajšnjih praznikov voščimo blagoslo-
vljen in predvsem miren božič ter vse dobro in po načrtih v prihaja-
jočem letu 2017!  Se vidimo tudi takrat! Vaš Gardelin

Za konec leta  
se še pošteno nasmejte
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Zeleno okno

»isto je lepo.

Vesele praznike in 
sreËno novo leto 2017

www.komuna la -k ran j . s i

Turistična zveza Slovenije je v sklopu svetov-
nega dne turističnih delavcev, ki je letos potekal 
pod sloganom Turizem za vse, povabila vsa tu-
ristična društva in zavode po Sloveniji k sodelo-
vanju v skupni akciji pod imenom Zeleno okno, 
ki naj nakazuje neko posebnost kraja. Lahko je 
to spomenik, park, lep razgled ali znamenitost z 
namenom, da se je zavemo in jo damo na ogled 
obiskovalcem. Kajti zlasti zeleni turizem je tisti, 
ki ponuja največ možnosti za razmah tako turiz-
ma kot celotne družbe, so sporočili iz Tursitične 
zveze Slovenije.

»Na Kokrici smo pogled skozi okno usmerili 
na naše čudovite gore od Kriške preko Storžiča 
do Krvavca. Postavili smo ga ob podružnični 
šoli na Kokrici, organizacijo in postavitev smo 
izvedli člani Turističnega društva Kokrica. 
Šola na Kokrici je sodelovala pri snovanju in s 
kulturnim programom ob odprtju 27. septem-
bra,« je v imenu Turističnega društva Kokrica 
povedal Martin Leskovar. 

Suzana P. Kovačič, foto: Tina Dokl

Pogled skozi zeleno okno
»Na Kokrici smo pogled skozi zeleno okno usmerili na naše čudovite gore od Kriške preko Storžiča  

do Krvavca,« je povedal Martin Leskovar iz Turističnega društva Kokrica.

Pred nekaj dnevi je bil pogled sicer meglen, v jasnem vremenu pa je skozi okno čudovit pogled na gore. 

Bistvo zelenih oken je na nevsiljiv način 
opozoriti na izjemnost krajev in privlačnih 
lokalnih točk.
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Gasilci

Oktober je bil mesec požarne varnosti. Letos 
je potekal pod geslom Delujmo preventivno, 
tematika pa je bila namenjena splošni požar-
ni varnosti v gospodinjstvih in problematiki 
ogljikovega monoksida. Zato smo gasilci v 
PGD Kokrica organizirali prikaz gašenja ku-
hinjskega požara, in sicer prikaz pravilnega ter 
nepravilnega gašenja požara kuhinjskega olja 
v ponvi. Prikaz je bil organiziran 22. oktobra 
pred Mercator centrom Kokrica ter pred Kra-
jevno skupnostjo Tenetiše. Odziv vaščanov je 
bil sicer dober, vendar pa smo pričakovali nekaj 
več obiskovalcev. 

V začetku novembra je v Gasilski zvezi Me-
stne občine Kranj potekala ocenitev društev. 
Ocenjuje se aktivno delo članic, članov, gasil-
ske mladine in splošno poslovanje ter doseženi 

uspehi društva. Naše društvo je bilo v letu 2016 
precej aktivno, zato smo izmed šestnajstih dru-
štev dosegli odlično drugo mesto, kar je res 
zavidanja vreden rezultat, na katerega smo vsi 
člani posebej ponosni.

Aktivni pa so bili tudi naši najmlajši člani, 
ki so novembra skupaj s člani društva odšli na 
ogled ter predstavitev dela poklicnih gasilcev 
na letališče Jožeta Pučnika na Brniku. Gasilci 
iz Brnika so nam predstavili delovanje njihove 
enote, za najmlajše pa je bilo še posebej zanimi-
vo njihovo vozilo Panter 8x8, o katerem so nam 
brniški gasilci povedali kar nekaj stvari. Prav 
tako so nam prikazali delovanje ter vso opre-
mo, ki jim je na voljo. Na koncu so nas popeljali 
tudi po pisti med letali, tako da smo si jih lahko 
ogledali tudi od bližje. Mladinci so se v začetku 

decembra odpravili na ogled praznično okraše-
nega starega mestnega jedra Ljubljane. 

Operativni gasilci pa smo v novembru poma-
gali izvesti dobrodelni bazar z društvom Korak 
na Brdu. Prav tako smo aktivno sodelovali pri 
prenovi Mercatorjevega centra na Kokrici, in 
sicer smo v času prenove aktivno izvajali po-
žarno stražo v času del v in zunaj objekta.

Doletela pa nas je tudi žalostna vest, da je pre-
minil naš dolgoletni aktivni član Alojz Štern, 
ki je imel v društvu status častnega člana. Kot 
se spodobi za pravega gasilca, smo se mu za-
dnjič poklonili s pravim gasilskim pogrebom. 

Decembrsko veselje ter praznovanja so prišla 
tudi v naše društvo. Naši pionirji so okrasili 
notranjost gasilnega doma, člani pa smo na 
gasilski stolp postavili novoletno jelko, ki je 
znova najvišja v okolici in vas tako še dodatno 
opozarja na delovanje gasilskega društva.

Žal pa so nam 13. decembra ob 10.36 zazvo-
nili pozivniki. Odpravili smo se gašenje kle-
tnega požara v Tenetišah. Na poziv se je kljub 
dopoldanskim uram odzvalo šest operativnih 
gasilcev iz našega društva, na kraju pa so po-
sredovali tudi že poklicni kolegi iz Kranja, tako 
smo jih nudili le zaledno pomoč in podporo.

V mesecu decembru na vrata vaših domov 
ponovno potrkamo člani gasilskega društva. 
Pri vas se oglasimo s koledarji in lepimi že-
ljami. Obenem smo veseli vsakega vašega pri-
spevka, ki ga namenite društvu. S tem aktivno 
pomagate pri ohranjanju tradicije gasilskih 
društev in nam omogočate opravljanje našega 
poslanstva. 

Na tem mestu se vam ponovno najlepše za-
hvaljujem za vsak vaš prispevek. Zavedamo se, 
da denarja v današnjih časih ni na pretek, zato 
nam še toliko več pomeni, ko vidimo, da med 
krajani uživamo takšno podporo in ugled.

Luka Murnik, tajnik

Prejeli drugo najvišjo oceno
Proti koncu gre še ena jesen, ki pa smo jo kokriški gasilci po poletnem oddihu preživeli kar delovno. 

Prikaz gašenja kuhinjskega požara

Obisk gasilske enote Brnik
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Upokojenci

Še nekaj dni nas loči in stopili bomo v leto 2017. 
Da se leto že poslavlja, kar ne moremo verjeti. 
Naredili smo kar veliko, čeprav nas čas vedno 
priganja. Imeli smo pohode, izlete in druženja, 
ki nam bodo vsem ostali v lepem spominu.

V marcu smo imeli občni zbor, avgusta naš 
tradicionalni piknik. Septembra smo se udele-
žili srečanja gorenjskih upokojencev v Lescah, 
novembra pa martinovanja v Marendolu. Pov-
sod je bila res številna udeležba in vsi smo bili 
zadovoljni. Zaključek leta pa bomo praznovali 
30. decembra ob 16. uri v kulturnem domu, 
imeli se bomo lepo.

V tem letu smo imeli veliko športnih dejavno-
sti. Sedaj v zimskem času ne kolesarimo, am-
pak vsako sredo kegljamo na Kegljišču Triglav 
Kranj. Vsak ponedeljek je na Osnovni šoli Fran-
ceta Prešerna na Kokrici telovadba. Vsak torek 
spomladi in jeseni smo imeli nordijsko hojo. V 
zimskem času pa imamo v domu Vitalis vadbo. 
Da dobro hodimo in vadimo, poskrbi mentorica 
Maja Benedičič. Vsako drugo soboto v mesecu 
imamo pohode, ki so prilagojeni vsem pohodni-
kom. Zadnji pohod v letu pa vedno zaključimo v 
prijetnem vzdušju lovskega doma na Pangršici.

Z voščilnico smo se spomnili tudi jubilantov, 
ki so praznovali okrogle obletnice – 80, 85, 90 
in več let. V oktobru smo jih povabili v bruna-
rico Štern. Povabilu se je odzvalo 93 članov, 
kar je zelo pohvalno. Nagovoril jih je tudi pred-

sednik KS Kokrica Milan Klemenčič. Zaželel 
jim je veliko zdravja in ponovnega srečanja v 
naslednjem letu. 

Bližajo se prazniki in novo leto. Ob zadnjih 
dnevih leta se bomo zamislili, kaj smo zamu-
dili, kaj bi še lahko naredili ali se česa udeleži-
li. Zato naredimo načrt za prihodnje leto in ga 
bolje izkoristimo.

Zahvaljujem se vsem za zaupanje, uprav-
nemu odboru in tistim, ki veliko naredijo za 
naše društvo. V imenu društva in tudi v svo-
jem imenu vam želim vesele božične praznike 
in srečno, zdravja polno novo leto. To voščilo 
še posebno velja bolnim in tistim, ki živijo v 
domovih.

Predsednik DU Kokrica Jožef Kern

Bili smo še kar pridni

Imeli smo pohode, izlete in druženja, ki nam bodo vsem ostali v lepem spominu.

 

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

Naj vam božič prinese mir,  
upanje, ljubezen, zdravje in veselje.  
Vse to naj vas spremlja v letu,  
ki prihaja.

Potica je 
slovenska 
znamenitost, 
kulinarična 
posebnost, ki 
jo poznajo vse 
naše pokrajine. 
V dvojezični 
knjigi  
(SLO/ANG) 
spoznamo 
zgodbo o tem 
prazničnem 
pecivu, 

www.gorenjskiglas.si

P O T I C E

A n d r e j  G o l j a t

Z A L O Ž B A

K M E Č K I  G L A S

Cena  
knjige je 

EUR
10     

Uporabna knjiga in lepo darilo  
tudi za turiste.

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

Konec leta se približuje in takrat vsi radi pogle-
damo na delo, ki smo ga opravili v tem času, in pa 
seveda kujemo načrte za prihajajoče leto. V letu 
2016 smo bili člani Vokalne skupine Kokr´čan 
zelo dejavni in imeli večje število nastopov. Po-
hvalimo se lahko z uspešno izvedenim že 20. 
letnim koncertom Pevski večer na Kokrici, s 
kar nekaj koncerti in nastopi na povabilo drugih 
društev s Kokrice in ostalega občinskega okoli-
ša. Niso manjkali niti nastopi v različnih krajih 
po Sloveniji, kamor nas povabijo člani pevskih 
skupin, ki gostujejo na naših koncertih. 

Zelo nas veseli, da je vsako leto več tudi tako 
imenovanih »podoknic«, kjer skupaj z doma-
čimi pripravimo pevsko presenečenje za sla-
vljence ob raznih dogodkih. To so nastopi, ki so 
nam še posebno pri srcu. Potekajo v manjšem 
krogu poslušalcev in v sproščenem vzdušju. Za 
dušo, kot večkrat rečemo.

Razširili smo program in naštudirali kar ne-
kaj novih pesmi. Te so vedno bolj zahtevne, vse 
večkrat pa se nam pridružijo tudi instrumenti, 
ki pesem še dodatno poživijo.

Tudi v prihajajočem obdobju imamo plan 
izvesti pevski večer in nadaljevati s podokni-
cami. Dela je veliko, vendar verjamemo, da 
bomo z načrtnim delom in dobro voljo dosegli 

zastavljene cilje. Kot vsako leto pa se pri kape-
lici pod cerkvijo na Kokrici na dan državnosti 
srečamo ob zaključku pohoda z baklami.

Ob tej priložnosti bi se še enkrat radi zahva-
lili vsem donatorjem in podpornikom za izka-
zano zaupanje in pomoč pri našem delovanju. 
Zahvala gre tudi KS in ostalim društvom v 

krajevni skupnosti Kokrica, s katerimi dobro 
sodelujemo. In ne nazadnje zvestim poslušal-
cem in ljubiteljem slovenskih pesmi, ki jih radi 
prepevamo.

Vsem skupaj ob izteku leta voščimo blago-
slovljen božič in veliko sreče, veselja in miru v 
prihajajočem letu 2017. Klemen Naglič

Razširili smo svoj program
V letu 2016 smo bili člani Vokalne skupine Kokr´čan zelo dejavni in imeli večje število nastopov. 

Letos smo pripravili že dvajseti Pevski večer na Kokrici.

Pohod

14 - VA Š Č A N

Tudi letos je prireditev zelo us-
pela, saj je bila kljub nekoliko
muhastemu vremenu dobro
obiskana, organizatorji pa smo
poskrbeli, da so udeleženci odšli
iz našega kraja zadovoljni in polni
prijetnih vtisov. Prvič sta ob pra-
poru Krajevne organizacije
borcev za vrednote NOB Kokrica
plapolala tudi prapora dveh veter-
anskih organizacij iz osamosvo-
jitvene vojne. To sta bila prapora
Policijskega veteranskega društva
Sever Gorenjska in Združenja voj-
nih veteranov Kranj. Na to smo še
posebej ponosni, saj smo tako na
simbolični ravni predstavili vez
med uporom proti nacifašističnim
okupatorjem leta 1941 in bojem za
svobodno, samostojno in neodvis-
no Slovenijo leta 1991. Nesporno
zgodovinsko dejstvo je, da ne bi
bilo današnje neodvisne Sloveni-
je, če se ne bi naši predniki leta
1941 uprli okupatorju, ki je name-
nil slovenskemu narodu popolno
iztrebljenje. 

Vse manj je znano, kako odločil-
no vlogo je imel Udin boršt, ta

največji gorenjski ravninski gozd,
v času narodnoosvobodilnega
boja, torej v letih od 1941 do 1945.
Na zahodnem obrobju tega gozda,
pri vasi Cegelnica, je bila že julija
1941, ko je nemška vojska triumfi-
rala po vsej Evropi, ustanovljena
Kranjska partizanska četa, katere
komandir je postal Franc Mrak.
Ta pogumen in odločen mož je bil
naš sokrajan, torej doma s
Kokrice, nanj nas spominja
skromna spominska plošča na nje-
govi hiši. Kasneje je bil ujet in v

začetku leta 1942 usmrčen v zlo-
glasni gestapovski mučilnici v Be-
gunjah. Kranjska četa se je čez
nekaj dni s Tržiško četo združila v
Storžiški bataljon, ki je bil prvi
partizanski bataljon v okupirani
Sloveniji in verjetno tudi v vsej
zasedeni Evropi.

Ta mogočni gozd je pogosto nu-
dil borcem za svobodo zatočišče,
tu so imeli taborišča, od tu so od-
hajali na večje akcije v okolici Kra-
nja. Bil pa je tudi prizorišče težkih
bojev in grob mnogih partizank in

partizanov. Najhuje je bilo leta
1942, aprila in septembra, ko so
močne nemške policijske in voja-
ške enote obkolile partizane, ki so
v njem taborili. Obakrat so jih iz-
sledili s pomočjo domačih ovadu-
hov, ki so za prgišče rajhovskih
mark ovajali svoje sonarodnjake.
Ti so za razliko od njih imeli po-
gum in odločnost, da se zoperstavi-
jo najmočnejši oboroženi sili v
zgodovini človeštva do takrat. V
obeh bitkah je bilo ubitih več deset
partizank in partizanov, veliko se
jih je raje odločilo za prostovoljno
smrt, kot da bi bili zajeti, nekaj pa
je bilo tudi ujetih in nato pobitih
blizu Begunj ali po vsej Evropi,
kjer so imeli nacistični krvniki svo-
ja koncentracijska taborišča. Le
manjšemu delu partizanov se je
uspelo rešiti.

Pa kljub temu okupatorju, tudi s
pomočjo domačih izdajalcev, ni
uspelo zatreti svobodomiselnega
duha v pokončnih Slovencih, ki so
med vojno odšli v gozdove in pre-
rasli v mogočno osvobodilno voj-
sko, ki je ob boku zavezniških ar-
mad slavila osvoboditev do-
movine. Nemčija je kapitulirala 9.
maja 1945, to je tudi dan, ki ga
slavi vsa Evropska unija kot svoj
največji praznik. Pri nas se je voj-
na končala šele 15. maja.

Vsakoletni pohod je namenjen
tako rekreaciji v zdravem in lepem
okolju tega mogočnega gozda, ki
je značilen po zanimivih dreves-
nih vrstah in življu, in obujanju
spominov na veličastna dejanja
pogumnih Slovenk in Slovencev.
Narod, ki ne spoštuje in ceni svoje
zgodovine, ni vreden prihodnosti!

Brane Virant, 
foto: Gorazd Kavčič

Po poteh partizanskega Udin boršta
Na dan upora proti okupatorju, kot se imenuje državni praznik, ki ga praznujemo 27. aprila, smo na Kokrici
že devetnajstič gostili Pohod prijateljstva in spomina - Udin boršt 2011, eno največjih prireditev v naši KS. 

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

SERVIS IZPUŠNIH CEVI
vgrajevanje nadomestnih delov 

v motorna vozila

Slavko Smolko s. p.
Grosova ul. 25, 4000 Kranj

Tel.: 04/204 54 50, GSM: 031 377 012

Mlaške piške
Za 4 osebe potrebujemo: 2 kosa piščančjih prsi brez kože in kosti, 15

dag pršuta, 20 dag sira, 2 dl kisle smetane, 1 jajce, sol, poper, olje.

Piščančje prsi razpolovimo, posolimo, popopramo in damo v naol-
jen pekač. Čez damo rezine pršuta. Pekač damo v ogreto pečico na
200 stopinj. Pečemo približno 20 minut. Medtem razžvrkljamo jaj-
ce, mu dodamo kislo smetano in posolimo. Na piščanca s pršutom
položimo še rezine sira in vse skupaj prelijemo z jajcem in smetano.
Pečemo še 20 minut. K mlaškim piškam lahko postrežemo mlad
pečen krompir in skledo solate z domačega vrta. 

Dober tek vam želi vaša Zofi!

Srečno 2017  

          v
sem  

            
   sokrajanom!

Srečno 2017  
vsem sokrajanom!

Kokrica
C. na Brdo 47

KRANJ

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

Prodaja domačih pridelkov 
okoliških kmetov: jabolka, kislo zelje 
in repa, med, fižol češnjevec, moka, 
prosena in ajdova kaša, ješprenj ...

Voščeni okraski za drevešček. 
Darilo ob nakupu: Setveni koledar.

Špela Sekne s.p.
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Šport

Letos smo bili organizatorji dveh tekem za 
Pokal Geoplin – zimske in rolkarske na Poklju-
ki. Ker smo med vzornimi organizatorji tekem, 
nam je bila v novi sezoni zaupana izvedba dr-
žavnega prvenstva otroških kategorij, ki bo 4. 
in 5. februarja prihodnje leto.

V pretekli sezoni so vsi naši tekmovalci napre-
dovali in si za prihajajočo sezono zaradi dosež-
kov na tekmah zagotovili dobra startna mesta. 
Dva naša tekmovalca sta se pomerila na tekmi 
FIS in si priborila točke, ki jih bosta poskušala 
v novi sezoni še izboljšati, prvič že na tekmi FIS 
kontinentalnega pokala 7. januarja v Planici. 

V mesecu maju smo po treh letih končali svoj 
največji projekt: razširitev, podaljšanje in pre-
plastitev rolkarske proge Kokrica, ki smo jo 
zgradili leta 1989. Na njej varno vadijo tekmo-
valci mnogih klubov osrednjeslovenske regije. 

Priprave na novo sezono smo začeli v mesecu 
maju in pridno trenirali v upanju na še boljše 
tekmovalne dosežke v prihajajoči zimi. Tekme 
se začnejo v tem mesecu. Dobro izhodišče nam 
zagotavljajo rezultati testiranj in zagnanost na-
ših tekmovalcev.

Vse doseženo in načrtovano seveda ne bi bilo 
mogoče brez podpore in sodelovanja staršev na-

ših otrok in pomoči Krajevne skupnosti Kokri-
ca, od koder izhajamo. Vsem hvala! Vsem kra-
janom KS Kokrica želimo tekmovalci, njihovi 

starši in vodstvo Tekaško-biatlonske sekcije pri 
ŠD Kokrica vesele praznične dni in mnogo lepih 
trenutkov v družinskem krogu. Franc Rutar

Mladi tekači ŠD Kokrica
Ob koncu leta je običajno čas za inventure in v Športnem društvu Kokrica smo z narejenim  

in doseženim v tem letu zadovoljni.

Letos smo bili organizatorji dveh tekem za Pokal Geoplin – zimske in rolkarske na Pokljuki.
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Šola

Dolgo smo čakali, da bi se okoli šole na Kokri-
ci kaj spremenilo, in končno smo dočakali. Novi 
pločnik bo učencem omogočil varnejši, nova 
plast asfalta na dohodni poti in nadstrešek pred 
vhodom pa bolj suh prihod do šole. Končno se 
bomo znebili velike luže, ki se je ob vsakem dež-
ju nabrala na asfaltni poti, in blata pred vhodom, 
učenci pa bodo na začetek pouka čakali pod stre-
ho. Tudi v kuhinji smo uredili novo prezračeva-
nje. Ne bo več treba odpirati oken, da bi se znebili 
sopare, prepiha ne bo več, prehladov bo manj.

Najbrž smo bili zelo pridni, da smo dobili 
tako darilo. Prav vseeno nam je, kateri dobri 
mož nam je to prinesel, z veseljem smo v četr-
tek pred bazarjem pripravili kratko otvoritveno 
slovesnost. Trak sta prerezala prvošolca, ki bo-
sta skozi prenovljeni vhod še nekaj let vstopala 
v šolo, starše pa smo povabili, naj skozenj vsto-
pijo na novoletni bazar. 

Na bazarju smo letos pripravili srečelov, ugibali 
maso torte, posladkali smo se s palačinkami … 
Hkrati smo pripravili polno drobnih izdelkov in 
jih ponudili obiskovalcem. Vstopnina so bile le-
tos šolske potrebščine, s katerimi bo šolski sklad 
pomagal nekaterim učencem. Tudi večina zbra-
nega denarja je namenjena šolskemu skladu, del 
bomo namenili za nakup športne opreme, igrač 
za podaljšano bivanje, varčujemo za nova igrala. 
Veseli smo, da se je bazarja udeležilo veliko star-
šev, predvsem pa nas veseli, da ste si vzeli čas, 
posedeli v telovadnici ter poklepetali z znanci. 

Od novega leta nas loči le še nekaj dni in prav 
tega medsebojnega druženja naj bo v teh dneh 
veliko. Še po televiziji je vse več reklam, ki nas 
opominjajo, da smo največje darilo mi sami, 
naj vsaj za en dan v letu odložimo telefon in se 

posvetimo drugim. Predvsem otrokom. Skupaj 
z njimi ustvarjajte, kuhajte, pojdite na sprehod 
in si oglejte pisane lučke, poslušajte jih in jim 
odgovarjajte na njihova vprašanja. Ne kupujte 
jim dragih daril, namenite jim svoj čas. Prije-

tno vam bo, dobro se boste počutili, otroci vam 
bodo hvaležni.

Tudi mi smo vam hvaležni za predloge, ute-
meljene kritike, spodbudne besede in pohvale. 
Trudili se bomo, da bi tudi v novem letu uspe-
šno sodelovali, in vam želimo srečno novo leto.

Kolektiv PŠ Kokrica

V šolo zdaj varneje in po suhem
Končno se bomo znebili velike luže, ki se je ob vsakem dežju nabrala na asfaltni poti, in blata  

pred vhodom v podružnično šolo. 

Izdelki, ki smo jih pripravili za novoletni bazar

Rezanje traku

Maša, 2. c
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Šola

Ko so šolski novinarji povprašali tretješolce, četrtošolce in petošolce, 
ali jim je všeč domači kraj, so vsi brez izjeme odgovorili pritrdilno. Ko 
pa so jih vprašali še, kaj jim je všeč oziroma zakaj, so bili odgovori zelo 
zanimivi in pestri.
Pa povzemimo nekaj odgovorov:
Za našo hišo je gozd.
Tu je veliko dreves in travnikov. 
Rad imam živali v bližini in dobre sosede. 
Všeč so mi igrala pa tudi cerkev in šola.
Veliko zelenja je tu in veliko objektov.
Moj domači kraj ni mesto; mi imamo hišo na hribu.
Čukova jama, ker so tam našli okostje mamuta.
Tukaj na srečo ni preveč onesnaženega zraka.
Všeč so mi vsi moji prijatelji.
Na krožnem križišču imamo upodobljenega mamuta.
Sliši se ptičje petje pa tudi sonca je dovolj.
Super je, da imamo na šolskem igrišču gole.

Potem pa so šolski novinarji povprašali še zaposlene na podružnični 
šoli na Kokrici o tem, kaj jim pomeni domovina oziroma kaj je domo-
vina.
Takole so povedali:
Domovina so varnost, domačnost, prijetnost.
So ljudje, ki živijo okrog nas. 
Je zavetje, pripadnost, skupnost.
Prostor, pokrajina z naravnimi in kulturnimi znamenitostmi.
Domovina je Slovenija, so Slovenci, smo narod. 
Dežela, v kateri živimo, so naši prijatelji, gore, doline, reke.
To je kultura. Je tudi tradicija, so naše korenine.
Je rodni kraj, svoboda in lepa dežela. 
Je moja preteklost in tudi moja prihodnost.
Nekaj toplega, to je tam, kjer se dobro počutimo.

Je tam, kjer nismo ne lačni ne žejni.
Domovina je tudi prostost. 
Domovina je tam, kjer je tekla moja zibel. Je varen pristan, dom, pribe-
žališče.
So pristne slovenske, domače besede.

Domovina je tudi zrak, ki te obdaja na poti v šolo in domov. Je ptičje 
petje, jutranja zarja, zvezdnato nebo, šelestenje listja, žuborenje potoka. 
Je mestni utrip in hkrati tišina v gozdu. Tudi toplo mamino naročje je 
domovina. In vse znanje, ki ga že imaš in ga boš še dobil. 

Ja, vse to in še več je naša domovina.

Domovina je tudi domači kraj

Luka, 3. c

Martin C., 2. c David, 2. c
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Za vas beležimo čas

Z vami smo že sedemdeset let

Vsi stari časopisi so z vašega domačega računalnika brezplačno  
dostopni v arhivu spletnega časopisa www.gorenjskiglas.si.


