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Krajevna skupnost

Zaključuje se projekt Gorki na Kokrici
Projekt izgradnje javne fekalne in meteorne kanalizacije ter vodovoda na območju
Kokrice je po dobrem letu in pol zaključen.

Trenutno potekajo še nekatera dela, ki so vezana na določene poškodbe, ki so nastale v fazi
gradnje in ureditev okolice gradbišč. Nekatere
stvari, kot je del povezovalne ceste Betonove
ulice in Ceste na Brdo ter izgradnja voda javne
kanalizacije za objekte ob Brdskem potoku,
bodo narejene v naslednjih mesecih, ker to ni
zajeto v projekt Gorki.
Svet KS je zelo intenzivno sodeloval pri sami
izgradnji in tudi na podlagi naših prizadevanj
je bilo narejenih kar nekaj stvari, ki jih drugače ne bi bilo: izgradnja pločnika pri »Kopaču«,
preplastitev pločnika in avtobusne postaje pri
gostilni Lakner, preplastitev Ceste na Brdo od
mostu čez potok Rupovščico do Mercatorja,
sanacija pločnika ob cesti na Rupo, asfaltiranje
delov cest, kjer je bil še makadam, razširitev
nekaterih križišč itd. Samo podatek, da je bilo
v času gradnje 82 operativnih sestankov, na katerih je bil v veliki večini prisoten član sveta,
pove, kakšna je bila naša angažiranost. Seveda
v to niso všteti vsi dogovorjeni skupni ogledi
in reševanje težav na terenu, kakor tudi dogovori o določenih izvedbah posameznih del.
Člani sveta KS smo bili tako v povprečju na
gradbišču prisotni vsak delavni dan cca tri ure,
kjer smo reševali različne težave ter krajanom
dajali informacije in jih opozarjali, na kaj naj
bodo pri gradnji pozorni. Vsak, ki je želel dobiti
informacijo, jo je tudi lahko dobil. Dosegljivi
smo bili tudi v času uradnih ur KS, vendar se je
te možnosti poslužilo malo krajanov, verjetno
je to posledica tega, ker so informacije lahko
dobili že neposredno na terenu.
Člani sveta KS smo se aktivno vključili v
izvedbo projekta Gorki, saj smo pričakovali,
da bomo edino na tak način najbolj pomagali
svojim krajanom. Zaradi seznanjanja so bili
sklicani tudi trije sestanki, na katerih ste dobi-
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Milan Klemenčič, predsednik sveta KS Kokrica
li ustrezne informacije. Istočasno s projektom
Gorki pa se je izvedlo polaganje cevi za optično
omrežje, plin in javno razsvetljavo.
Ob zaključku del je prvopodpisani na peticiji
Branko Čander pričel z zbiranjem podpisov z
utemeljitvijo, da je komunalni prispevek previsok in da je izgradnja projekta neskladna z
gradbenim dovoljenjem ter nekaterimi drugimi
očitki, ki ne zdržijo realne presoje. Peticijo naj
bi podpisalo 260 krajanov, ki so bili vključeni v
projekt Gorki, med katerimi se je pojavilo tudi
veliko nezadovoljstvo, kljub temu da smo že vsi
na začetku vedeli, da bomo morali plačati komunalni prispevek, ki se je obračunal v skladu
z določili Odloka o opremljanju stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Kranj (Ur.
list RS, št. 71/2014 in 30/2015). Pred podpisovanjem peticije je član gradbenega odbora že
preveril pravilnost izračuna glede na sredstva
Evropske unije in Republike Slovenije in pri
tem ugotovil, da je izračun točen, v kolikor so
točni tudi vneseni podatki o kvadraturi površine parcele in neto tlorisne površine objekta. Če
ti podatki niso točni, ste lahko ugovarjali že na
informativni izračun oziroma podali pritožbo
na odločbo. Pravilnost izračuna je bila potem
preverjena še za nekaj objektov in ugotovitve so
bile, da so v skladu z odlokom.
Zaradi netočnih informacij predstavnikov
civilne iniciative, ki so bile podane krajanom,
vključenim v projekt Gorki, je svet KS 2. septembra ob 19. uri sklical sestanek, kjer smo želeli krajane seznaniti z vsemi podrobnostmi in izračunom za komunalni prispevek. Pri tem smo
na sestanek povabili predstavnike MO Kranj,
izvajalca, nadzora in Komunale Kranj. Dva dni
po vabilu sta KS skoraj identično vabilo za sestanek ob istem času in v istih prostorih posredovala tudi civilna iniciativa s prvopodpisanim

Branetom Čandrom. Seveda se pri tem o ničemer niso dogovorili s svetom KS, kakor tudi ne z
vabljenimi predstavniki. Zaradi tega jim sestanek v veliki dvorani Doma krajanov ni bil dovoljen, ponujena pa jim je bila mala sejna soba,
v kolikor bi želeli imeti svoj sestanek, vendar se
za to niso odločili. Na sestanku so krajani dobili
informacije, ki se tičejo vseh, seveda pri tem individualnih »težav« nismo mogli rešiti in so bili
krajani pozvani, da do 12. septembra sporočijo
na KS vse pripombe, ki jih imajo. Pri zbiranju
podpisov peticije in kasnejšem preimenovanju
podpisnikov peticije v civilno iniciativo (ali so
vsi podpisniki s tem soglašali) se postavlja vprašanje, kakšen namen so pobudniki imeli in kaj
so sploh želeli doseči s tem. Dejstvo je, da nobenega od treh prvopodpisanih pred začetkom
zbiranja podpisov ni bilo niti enkrat na KS, kjer
bi lahko dobili ustrezne informacije oziroma bi
lahko šli skupaj v »akcijo«, če bi ugotovili, da
je nekaj narobe. Interes Sveta KS Kokrica je bil,
da bo komunalni prispevek čim manjši in da bi
krajani pridobili čim boljšo in kvalitetno infrastrukturo. Zato smo tudi aktivno sodelovali in
dajali pripombe v postopku sprejemanja Odloka o opremljanju stavbnih zemljišč za območje
Mestne občine Kranj. Kje je bila civilna iniciativa takrat, ko bi mogoče tudi z njihovo pomočjo
dosegli bolj ugodne pogoje. Projekt nam je kljub
vsem upravičenim in neupravičenim očitkom
prinesel veliko dobrega, saj imamo sedaj nove
ceste, urejeno odvajanje odpadnih voda, vodo
iz ustreznih novih cevi, javno razsvetljavo, plin,
optično omrežje in tudi električno omrežje, ki
bo v večini potekalo po zemlji, in verjetno bo
to po realni presoji deloma odtehtalo finančni
strošek, ki ga imamo s prispevkom. Sedaj pa
je potrebno opraviti še individualne priklope,
za katere pa je rok 31. oktober. M. Klemenčič

Krajevna skupnost

Akcija Pomagajmo
Kristini končana

Foto: Suzana Kovačič

Z veseljem sporočam, da smo akcijo Pomagajmo Kristini, ki sta jo vodila Krajevna organizacija Rdečega križa Kokrica in Prostovoljno
gasilsko društvo Kokrica, končali.
Končna cena postavitve dvigal z vsemi gradbenimi deli je bila 24.984 evrov, od tega smo
z vašo pomočjo in pomočjo ostalih donatorjev
zbrali 23.284 tisoč evrov, razliko do polne cene
pa je pokrila Kristinina družina.
Vsem, ki ste na kakršen koli način pomagali
k izvedbi tega projekta, se v svojem imenu ter
v imenu Kristine in njenih staršev najlepše zahvaljujem. Milan Klemenčič

Obvestila krajevne skupnosti
Obveščamo vas, da se bo na pokopališču
začel urejati prostor za raztros pepela. Ureditev naj bi bila končana v roku enega meseca
in potem bo možno koristiti tudi to možnost.
Na otroškem igrišču pri trgovini Sončnica
se je v peskovniku zamenjala mivka in je sedaj peskovnik možno uporabljati. Košev za
smeti na samem igrišču ne bomo nameščali,
ker je smeti treba ločevati in obstaja ekološki
otok 50 metrov od igrišča pred Domom krajanov. S tem se boste morali uporabniki igrišča sprijazniti, saj toliko finančnih sredstev,
da bomo plačevali še nekoga, ki bo ločeval

odpadke, nimamo.
Za območje Mlake se zbirajo soglasja za
služnostne pravice za izgradnjo omrežja za
odvajanje odpadnih in fekalnih voda ter vodovoda. Svet KS se bo v pripravo izvedbene
dokumentacije aktivno vključil in poskušal zagotoviti, da bo v projektu zajeta tudi
adaptacija Mlaške ceste. Pri tem pa seveda
pričakujemo, da nekateri krajani Mlake tega
ne boste onemogočili. Sprijazniti se je potrebno z dejstvom, da pločnika z obeh strani
vozišča ne bo.
Milan Klemenčič, predsednik sveta KS

Poziv krajanom
KS poziva in obvešča krajane:
– Naj žive meje ne segajo v cestišče in
zmanjšujejo preglednosti;
– Parkiranje na občinskih cestah je prepovedano;
– Odlaganje trave, obrezanega drevja in
živih mej ter smeti v vodotoke je prepovedano;
– Pobirajte iztrebke hišnih ljubljenčkov,
ne jih odlagati na Cesti na Rupo in drugog.
O kršitvah bomo obveščali pristojne inšpekcijske službe, ki jih lahko sankcionirajo. KS Kokrica
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Iz mestnega sveta

O delu v mestnem svetu

Leto dni je od tega, odkar so bile volitve za župana in mestni svet.
Res sem si kampanjo plačala sama, vendar pa brez vidne podpore svoje KS verjetno ne bi prišla
v mestni svet. Vsem, ki ste mi dali podporo, še enkrat hvala.
Zdaj, ko sem del te lokalne politike, šele vidim, kako pomembno je, »da
si zraven«. Čeprav obstaja Komisija za krajevne skupnosti, pa je dobro,
da imata predsednik KS in svet KS podporo tudi v mestnem svetu.
Kot mestni svetnici in prebivalki KS Kokrica je zame zelo pomembno,
da naredim čim več za nas vse, za reševanje naših težav. Teh pa ni malo.
Projekt Gorki je omenil predsednik KS (zajema tudi cesto in razsvetljavo), zato o tem ne mislim razpravljati, upam, da bomo obnovo ceste,
ki jo pričakujemo že tako dolgo, res doživeli v letih 2016 in 2017. V
mestnem svetu redno dobivamo poročila o poteku projekta. Za zdaj teče
vse po načrtu.
Načela pa bom problematiko ceste od Gregorca na Mlaki do Bobovka.
To je postala obvozna cesta za skoraj vse Kranjčane, ki se vozijo v smeri
Golnika, tja in nazaj. Preozka je že za širino enega avta, kaj šele srečevanje dveh avtomobilov, kolesarjev in pešcev, ki jih tam ni malo. Tam hodimo na sprehod, tečemo, kolesarimo do Brda in Čukove jame ali pa tudi
do Preddvora in naprej. Okolica je lepa in veseli smo, da lahko živimo v
takem lepem kraju, kjer imamo le nekaj korakov do gozda. V mestnem
svetu je bila dana tudi pripomba, da bi lahko bila pot enosmerna. Vsem
navzočim sem povedala, da to ne bi bila dobra rešitev, ker bo potem tok
prometa šel skozi Srakovlje, kjer so lani v samo kratkem času precej
zdelali cesto, kmetje, ki imajo tam zemljo, pa se res ne morejo voziti
naokrog, ko dnevno obdelujejo svoje njive in travnike s stroji ter traktorji.
Rešitev je prav gotovo širitev ceste, s stezo za pešce in kolesarje.
V mestnem svetu smo obravnavali tudi odlok o glinokopnih jezerih –
po domače ureditev območja Čukove jame. V tem trenutku je območje
strogo zaščiteno kot naravna vrednota, kjer ni dovoljeno nič (ne drsanje, ne ribolov, ne kolesarjenje, skratka nič), pa je kljub temu območje
neurejeno, samo dobra volja KS in športnikov je, da občasno počistijo
smeti. Veliko krajanov je mnenja, da je območje premalo urejeno in da
bi lahko bilo zelo uporabno za turistično-športne namene. V Avstriji je
mnogo primerov (skoraj vsaka vas), ki omogočajo ljudem sobivanje z
naravnimi – prvobitnimi biotopi.
Zato menim, da bi lahko tam postal športno-turistični center, ki ima v
svojem središču tudi zavarovano območje s strožjim režimom ohranjanja narave. Čeprav si sama pogosto postavljam vprašanja, zakaj človek
ni obravnavan kot del narave.
Ta odlok je prvi v Sloveniji, ki po vzoru Avstrije omogoča povezovanje
zaščitenih območij z območji, urejenimi za turizem, šport in rekreacijo.
Za zdaj je predlog še v obravnavi, nekaj pripomb pa je že prišlo. Predvsem
v zvezi z območjem za športnike, otroške aktivnosti, kopanje in ribolov

Barbara Gunčar
v Čukovi jami. Krokodilnica pa ostaja zelo zaščitena in se bo možno tam
samo sprehajati ter opazovati ptice, rastline in druge spremembe, ki jih je
v naravi mnogo.
Upam samo, da se tokrat ne bo našla pobuda in podrla dolgoletnega dela
vključenih v projekt.
Obenem opozarjam vse, ki imajo željo prekvalifikacije zemljišča, da
Mestna občina Kranj občane in vso drugo zainteresirano javnost obvešča, da bo v času od 1. do 31. oktobra 2015 sprejemala pobude in predloge
za spremembe ter dopolnitve Občinskega prostorskega načrta (Uradni
list RS, št. 33/07).
Na vsaki seji mestnega sveta je tudi točka dnevnega reda Pobude in
predlogi, kjer mestni svetniki lahko podamo kritična vprašanja. Pošljite
mi svoje predloge in pobude (barbara.guncar@nets.si), MOK mora na
vse odgovoriti, in če gre za perečo težavo, tudi ukrepati.
Mestna svetnica Barbara Gunčar

Letos prvič na Martinov pohod
Želje krajanov in tendence po spremembi so narekovale, da v letošnjem letu v času martinovanja
spremenimo svojo udeležbo na tovrstnih pohodih.
Letos naj bi si prvič namesto pohoda od Litije do Čateža izbrali prav
tako tradicionalni Martinov pohod od Sv. Areha do Sv. Urbana na
Tinsko. Za tiste, ki še ne poznate teh krajev, omenjeni pohod je v osrčju Olimja in Podčetrka s številnimi turističnimi in zgodovinskimi
znamenitostmi. Za spremembo smo se odločili, ker je po dolžini in
konfiguraciji trase pohod manj zahteven in krajši, oddaljenost od našega kraja pa približno enaka.
Nekaj informacij o programu pohoda:
TURISTIČNO DRUŠTVO PRISTAVA PRI MESTINJU organizira
vsako leto MARTINOV POHOD. Letos bo v soboto, 7. novembra, z
začetkom ob 10. uri od Sv. Areha izpred vikenda Tomažinovih. Pohod
poteka od Sv. Areha čez Sv. Emo do Sv. Urbana na Tinsko, kjer je
zaključek z martinovim krstom.
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Na pohodu je 12 do 15 postojank, kjer se okrepčamo in poskusimo
vino iz zidanic. Med pohodom je topla malica, poskrbljeno je tudi za
brezalkoholne pijače in na zaključku topla jed. Za dobro voljo skozi
ves pohod skrbita dva muzikanta.
Vsak pohodnik prejme svoj kozarec in opis poti.
Letos bodo tudi druga presenečenja, zato prisrčno vabljeni.
Prispevek za pohod je 15 evrov na osebo.
KS bo organizirala avtobusni prevoz. Prijave sprejema Branko Roblek na elektronski pošti ks.kokrica@siol.net. Lahko se prijavite tudi
vsak ponedeljek v času uradnih ur (med 18. in. 20. uro) s plačilom
akontacije 10 EUR zaradi resnosti prijave do zasedenosti avtobusa
oz. 26. oktobra.
Brane Roblek

Oglas

Zbirali bomo nevarne odpadke iz gospodinjstev
Akcija zbiranja nevarnih odpadkov je priložnost, da nevarno odložite na varno.
Brezplačno boste lahko oddali različne vrste nevarnih odpadkov.
Krajevno skupnost Kokrica bomo
s posebno mobilno postajo obiskali v
ponedeljek, 19. oktobra 2015.
Nevarne odpadke boste lahko oddali
med 10. in 13. uro na parkirišču pred
domom krajanov Kokrica.
Med nevarne odpadke sodijo odpadna zdravila, pralna in kozmetična sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi, barve, laki,
topila, lepila, škropiva, pesticidi, razne kemikalije, spreji, odpadno jedilno in motorno olje, masti, hladilna tekočina, akumulatorji, baterije, tonerji, neonske cevi … Mednje sodi tudi embalaža, v kateri je bil izdelek z nevarnimi snovmi (embalaža
barve, kemikalij … ).
Najbolj zanesljive podatke o nevarnih lastnostih preberemo na izdelku samem. Bodimo pozorni na različna opozorila in
navodila v obliki grafičnih simbolov: vnetljivo, zdravju škodljivo, eksplozivno, oksidativno, okolju škodljivo, strupeno, jedko.
Ste vedeli?
• V mnogih izdelkih, ki jih vsakodnevno uporabljamo, so snovi, ki lahko ob nepravilni uporabi, shranjevanju in
odstranjevanju škodujejo našemu zdravju in okolju.
• Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati skupaj z ostalimi odpadki.
• Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati v naravo, saj s tem ogrožamo podtalnico, zrak, prst in živali.
• Zlivanje odpadnega olja in ostalih tekočih izdelkov v odtok, greznico ali kanalizacijo je škodljivo.
• Ko nevarne odpadke odložimo ločeno, preprečimo njihov škodljiv vpliv na okolje. Z ločenim zbiranjem zagotovimo,
da se bodo ti odpadki predelali oz. strokovno uničili.
• Nevarne odpadke lahko oddate tudi med letom v času uradnih ur zbirnega centra Zarica in Tenetiše.
Žal v zabojnikih za mešane odpadke in odpadno embalažo še vedno najdemo odpadna zdravila, baterije, barve, lake,
plastenke z odpadnim oljem in ostale nevarne odpadke. Omogočite varno odstranitev svojih nevarnih odpadkov in jih
prinesite na zbirno mesto v času akcije.

Najboljši je tisti odpadek, ki sploh ne nastane!
Premislimo, preden kupimo, natančno preberimo etiketo na izdelku in se tako seznanimo s snovmi, ki jih ta izdelek
vsebuje. Izogibajmo se izdelkom, ki vsebujejo nevarne snovi, bodimo pozorni na besede, kot so opozorilo, nevarnost, previdnost, saj so s temi besedami označene nevarne snovi. Poiščimo varnejše nadomestke, izberimo
izdelek, ki je okolju prijazen in ne vsebuje snovi, ki bi bile lahko škodljive oziroma nevarne.
Več o pravilnem ravnanju z odpadki na www.krlocuj.me.

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

Čisto je lepo.
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Medobčinski inšpektorat

Onesnaženje cest
in nepravilna razdalja pri oranju

Medobčinski inšpektorat Kranj v varovalnem pasu ceste nadzoruje na cesti onesnaženja z blatom in zemljo,
oranje preblizu ceste in gradnjo v varovalnem pasu brez soglasja.
Javni interes uporabnikov javnih cest je, da so te normalno prevozne
in da na njih ni elementov, ki ogrožajo ali so potencialno nevarni za vse
udeležence v prometu.
Kmetje v času poljedelskih opravil pripeljejo delovne stroje oz. trak
torje in delajo na poljih, njivah, travnikih in v gozdovih. Kar nekaj po
vršin se nahaja v bližini javnih poti in cest, katerih lastnik je občina.
Onesnažene ceste so še posebej nevarne za voznike, kadar so mokre
zaradi padavin. Poljedelec je dolžan, da preden se z delovnim strojem
vključi na javno pot, s pnevmatik in delovnih strojev očistiti blato, zemljo
in podobne snovi.
Onesnaženja cestišč mnogokrat povzročajo tudi tovorna vozila, ki do
važajo in odvažajo potrebni material z gradbišč. Investitorji oziroma
izvajalci gradbenih del, kljub zagroženim globam, ne poskrbijo za redno
čiščenje pnevmatik ob izvozu z gradbišča na cesto. Takšno onesnaženje
pomeni tudi prekršek cestnoprometnih predpisov, saj 1. alinea 5. točke
2. odstavka 5. člena Zakona o cestah določa, da je na cestišče javne ceste
prepovedano nanašati blato ali ga kako drugače onesnaževati. Za ome
njen prekršek je predpisana tudi dokaj visoka globa v višini 1000 evrov.
Občina zato poziva vse poljedelce in voznike tovornih vozil, da so pri
svojem delu pozorni na kakršnokoli onesnaženje javne ceste, ki bi bilo
posledica njihovega dela na kmetijskih zemljiščih ali izvozov z gradbišč.
Prav tako je potrebno poljedelce opozoriti na posledice nedovoljenega
oranja njiv v bližini javne ceste. 4. točka 2. odstavka 5. člena Zakona o ce
stah namreč prepoveduje orati na razdalji manj kot 4 metre od roba ces
tnega sveta v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot 1 meter od
roba cestnega sveta vzporedno s cesto (primer pravilnega vzporednega
in pravokotnega oranja odmika od roba asfalta sta na spodnjih slikah).
Tudi za tovrstni prekršek je predpisana globa v višini 1000 EUR. Pri tem
je potrebno posebej poudariti, da cestni svet ni rob asfalta. Orač in tudi
drugi morajo upoštevati, da je potrebno poleg roba asfalta za odmik upo
števati najmanj še bankino, bermo, naprave za odvodnjavanje, če so tik
ob cestišču (mulda, koritnica), nasip ali vkop, ker vse to sestavlja cestno
telo in vpliva na cesto in so del cestnega sveta. Na sliki spodaj je naveden
primer pravilnega vzdolžnega oranja, ki pri oranju upošteva tudi odmik
od cestnega telesa, in ne samo od roba asfalta oziroma vozišča.
V primeru oranja pod kotom 30 stopinj se prepoveduje orati na razdalji
manj kot 2 m od roba cestnega sveta, pod kotom 45 stopinj je ta razdalja
2,85 m in pod kotom 60 stopinj je ta razdalja najmanj 3,45 m.
Oranje kmetijske površine bližje od predpisane v preveliko bližino cest
pomeni, da se poškoduje spodnji nosilni ustroj ceste. Posledica preorane
njive preblizu bankine ali celo v cestišče je razpokanost asfalta, posedki

Pravna posvetovalnica
in mediacija

Nina Ana Jäger, s. p.

LL.M., mag. prav. in mediatorka

Nina Ana Jäger, s.p., Šorlijeva 29, Kranj

Koroška cesta 19
4000 Kranj
Tel. 051 305 998
E-pošta: pravna.posvetovalnica@gmail.com
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Poljedelec je dolžan, da s pnevmatik in delovnih strojev očisti blato, preden zapelje
na javno cesto.
robu prometnega pasu, spremenjena trdnost bankin in s tem stabilnost
samih cest, kar precej skrajšuje življenjsko dobo cest. Poškodbe cestišča
se morajo zaradi zagotovitve varnosti udeležencev v cestnem prometu
nujno takoj sanirati. Škoda, ki nastane, je velika, precej večja od nekaj
več pridelka in jo mora plačati občina iz proračuna. Namesto, da bi denar
namenjali za nove ceste in celovite prenove, je občina prisiljena name
njati sredstva za popravilo obstoječih cest.
Zaradi premajhnih odmikov od cestnega sveta orači obračajo traktorje
s priključki na cestnem svetu, celo na asfaltnem vozišču, s čimer povzro
čajo poškodbe bankine in onesnaženje vozišča.
Za vsako od naštetih kršitev – poškodba bankine, poškodba cestne
ga smernika, poškodba prometnega znaka, oranje njive preblizu ceste,
onesnaženje vozišča – je predpisana globa. Zato je ob oranju, spravilu
poljskih pridelkov in podobnem potrebno paziti, da se stroji ne obračajo
na cestišču (na bankini in asfaltnem vozišču) in da se ne onesnaži vozišča
ter poškoduje bankin ali cestnih smernikov. Osnovni namen članka je
preventivni in odvrnitev občanov od škodljivega ravnanja in posledično
izrekanja sankcij inšpekcije oziroma redarstva. Občani bi se morali v pri
meru kršitev zavedati, da so odgovorni za svoje ravnanje, še posebej, če je
zaradi tovrstnih posegov ogrožena varnost v cestnem prometu.
Slavko Savić, Medobčinski inšpektorat Kranj

Zbiranje pomoči za begunce
Prostovoljne prispevke za akcijo »RKSPomoč beguncem 2015«
se lahko nakaže na račun:
Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana,
TRR: SI56 0310 0111 1122 296
sklic: 00 96868
BIC banke: SKBASI2X,
Koda namena: CHAR

Medobčinski inšpektorat

Preglednost in gradnja ob cestah
Medobčinski inšpektorat Kranj tako kot policija nadzoruje oviranje preglednosti cest in gojenja
previsoke ali preširoke vegetacije.
Javni interes tako občine kot tudi vseh občanov, uporabnikov javnih
cest, je, da so te normalno prevozne in da na njih ni elementov, ki bi
ogrožali ali bili nevarni za vse udeležence v prometu.
Višji posevki od 75 centimetrov tik ob cestišču zmanjšujejo vidljivost
in preglednost na vozišču (npr. drevesa, grmovnice, višje poljščine, npr.
koruza), ki z vejami segajo v zračni prostor ceste. Občani se s takšnimi
zasaditvami pogosto ne zavedajo odgovornosti za svoje ravnanje.
Lastniki zemljišč morajo skrbeti za varovalni pas, v katerem se razrašča vegetacija iz stavbnih in kmetijskih zemljišč v zračni prostor javnih
cest, saj to zelo vpliva na varno odvijanje cestnega prometa. Občane
zatorej opozarjamo, da obrežejo nevarne zasaditve v okolici cest in poti.
Globa je predpisana v 5. in 98. členu Zakona o cestah. Po 5. členu znaša
1000 evrov, po 98. členu pa 500 evrov. V primeru prometne nesreče, ki
bi nastala zaradi razraščene vegetacije kot ovire na ali ob cesti, je lastnik
zemljišča, s katerega raste vegetacija, tudi odškodninsko odgovoren za
nastalo škodo. Želimo, da kršitelji sami odstranijo moteče ali nevarno
zelenje oziroma vejevje, ker to pomeni večjo prometno varnost in hkrati
s tem se izognejo nepotrebnemu plačilu globe oz. obrezovanju na njihove
stroške.
Gradnja, rekonstrukcija in podobne spremembe v varovalnem pasu občinskih cest, tudi npr. ograj, so dovoljene le s soglasjem občine, čeprav
ta dela potekajo na zasebnem zemljišču. Po 97. členu Zakona o cestah
se varovalni pas občinske ceste meri od zunanjega roba cestnega sveta v
smeri prečne in vzdolžne osi, pri premostitvenih objektih pa od tlorisne
projekcije najbolj izpostavljenih robov objekta na zemljišče pri lokalnih
cestah znaša 10 metrov, pri javnih poteh pa 5 metrov. Z globo 200 evrov
se kaznuje za prekršek posameznik, ki v varovalnem pasu občinske ceste
brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem upravljavca ceste gradi ali rekon-

struira stavbo ali objekte ali v njem postavlja kakršnekoli druge objekte
ali naprave ter izvaja kakršnakoli dela na pripadajočih zemljiščih. Pravni
osebi, samostojnemu podjetniku posamezniku in posamezniku, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori enak prekršek, kot v prejšnjem stavku, se
izreče globa 2000 evrov, za njihove odgovorne osebe pa 200 evrov.
Temeljni namen tega članka je preventivni in ima cilj odvrnitev občanov od škodljivega ravnanja in posledično izrekanja sankcij inšpekcije
oziroma redarstva. Slavko Savić, Medobčinski inšpektorat Kranj

Na Kokrici plešemo kavbojske plese
Dekleta, dame, žene in tudi nekaj fantov s
kavbojskimi klobuki s Kokrice in okoliških
krajev že nestrpno pričakujemo novo 8. COLORADO kavbojsko plesno sezono. Tako
kot lani bomo tudi letos nadaljevali s tečajem kavbojskih plesov vsak torek in sredo
zvečer, ko se v dvorani KS Kokrica prepustimo užitkom na ritme kantriglasbe. Letos
se bomo naučili več kot 12 novih koreografij
kavbojskih plesov. V vrsti, drug poleg drugega, plešemo in se učimo country line dance

na vse štiri strani neba. Organizirali bomo
tudi tečaje za začetnike.
Ali ste vedeli? Vaše praznovanje popestrimo z nastopom kavbojskih plesov. Z Golico
po kavbojsko smo na Festivalu Avsenik zaplesali v spomin Slavku Avseniku. V naše
vrste poleg ljubiteljev plesa in kantriglasbe
vabim tudi vse, ki znate kaj zabrenkati na kitaro. Svet pod klobukom je drugačen! Pridi
in začuti kavbojsko zgodbo z nami. Več nas
je, še bolje je. Majda Starovašnik

Predavanje
o osebni rasti
V kulturnem domu Kokrica bo v torek,
13. oktobra, potekalo brezplačno predavanje Osebna rast tukaj in sedaj – pomembnost celovitega samorazvoja v sodobnem
svetu. Predavanje vodi Kokričanka Maja
Benedičič, bivša vrhunska športnica in
olimpijka, učiteljica in svetovalka različnih terapevtskih pristopov za samorazvoj
in samopomoč. Na predavanju bodo govorili o pomenu ozemljevanja negativnih
energij ter zavestnega delovanja, o nastanku bolečinskih teles v zgodnjem otroštvu
in njihovem vplivu na psihofizično počutje v odrasli dobi ter o pomenu povezanega
dihanja kot orodja za sproščanja globokih
tenzij v telesu.
Uvodno predavanje je namenjeno vsem,
ki jih zanimajo alternativna znanja in tehnike samorazvoja. Vsebina predavanja
sloni na 8-letnem študiju in prakticiranju
znanj Tradicionalne kitajske medicine in
kvantnih metod samorazvoja. Predavanju bodo glede na interes sledila tedenska
srečanja (vsak torek ob 18.30), ki bodo
vsebovala podrobne predstavitve in vaje z
uvodnega predavanja.
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Bolšji sejem na Kokrici

Skupno mnenje organizacijskega odbora je, da bi se organizacija
bolšjega sejma še nadaljevala, če se bi število ponudnikov povečalo. Naslednji bo v začetku oktobra.
V letu 2013 je na Kokrici v prostorih KS Kokrica bil prvič izveden bolšji sejem. Takrat je predsednik KS Kokrica Igor Hribar podal pobudo o
organizaciji, za izvedbo pa sta bili predlagani Turistično društvo Kokrica in Društvo upokojencev Kokrica. Obe organizaciji sta se dogovorili,
da izmenično organizirata bolšji sejem, en mesec društvo upokojencev,
drug mesec pa turistično društvo.
Bil je pripravljen Pravilnik o poslovanju bolšjega trga na Kokrici, ki
določa čas izvedbe, ki je bil predviden praviloma vsako prvo soboto v
mesecu, namen priprave, to je prodaja starin in rabljenih predmetov v
smislu garažnega sejma. Bilo je dogovorjeno, da na bolšjem sejmu ni
dovoljena prodaja živilskih proizvodov, zdravil, medicinskih pripomočkov in drugih živilskih in neživilskih izdelkov, katerih proizvodnja ali
prodaja je prepovedana ali omejena. Na bolšjem sejmu lahko prodajajo
le fizične osebe, ki plačajo nadomestilo za stroške organizacije v simbolični ceni in ki upoštevajo navodila organizatorjev.
V prvem letu organizacije je bilo število udeležencev precejšnje, imeli
smo več 10 različnih ponudnikov, saj so bili vsi udeleženci mnenja, da je
trgovanje s starinami lahko zabavno in tudi poučno. Bil je izdan članek
v Gorenjskem glasu z naslovom: »Trgujejo in se nasmejijo«. Nato pa so
prišla bolj sušna obdobja, kjer nas je prišlo trgovati samo nekaj ponudnikov. V letošnjem letu smo poskusili zraven organizacije bolšjega sejma
narediti tudi športne igre v »balinčkanju«. Skupno mnenje organizacijskega odbora, ki ga sestavljajo Turistično društvo Kokrica in Društvo
upokojencev Kokrica, je, da bi se organizacija sejma še nadaljevala, če
se bi število ponudnikov povečalo. Potrebno je informirati več medijev,
tudi v Kranju. Zato smo to leto pripravili en bolšji sejem spomladi, enega
pa bomo v začetku oktobra. Pozivamo vse krajane Kokrice in širše, da
se udeležijo jesenskega bolšjega sejma, saj več bo ponudnikov, bolj bo

Naslednji bolšji sejem bo na vrsti v začetku oktobra.
pritegnilo množice kupcev. Rešili se boste starin, stvari, ki jih že dolgo
niste uporabili, pa bi jih drugi še rabili, vam pa zasedajo prostor. Lahko
pa dobite kakšno uporabno stvar zase, je pa tudi srečanje sosedov, znancev. V glavnem imamo se v redu, pa še malo se zasluži zraven.
Danilo Flis, TD Kokrica

Aktivnosti TD Kokrica jeseni

pomoč v gospodinjstvu
varstvo pedikura

041 856 237

www.socialni-servis-mojca.si
Mojca Jazbec, s. p.
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* V osnovni šoli bomo pričeli s telovadbo
za odrasle v ponedeljek, 5. oktobra, ob 19. uri.
Lepo vabljeni zlasti starejši, da razmigamo
telo.
* V oktobru bomo že tretjič letos porezali
japonski dresnik, ki je zares trdovraten za odstranitev in mu ne smemo dopuščati, da zraste
v večje rastline, ki dajejo hrano koreninam.
Potrebno ga je očistiti nekajkrat letno, tako da
odstranimo tudi delček korenine, iz katere raste zel.
* V jesensko-zimskem delu bomo imeli delavnice ročnih del, na katere vabimo spretne
prstke iz vseh naselij naše skupnosti.
* Kot že dolga leta bomo tudi v prihajajoči
jesensko-zimski sezoni pripravili nekaj zanimivih in za naše zdravje primernih predavanj.
* V novembru (sobota, 21. novembra) je
na programu tradicionalna prireditev Večer
ob krušni peči, s katero ohranjamo običaje
mnogih večernih opravil, s katerimi so po
naših kmetijah pripravljali dobrote za hrano
(luščenje orehov in fižola, kisanje zelja, sušenje jabolk, ličkanje koruze itd.) ali izdelke za
potrebe kmetije ali ljudi (pletenje puloverjev,
nogavic, rokavic, krpanje pletenin, pletenje
košar, popravilo orodja, izdelava metel in še
mnogo drugega).
Ob večernem delu so ljudje radi zapeli, si
pripovedovali in izmišljali šale, in če je le bilo

Večer ob krušni peči
mogoče, se je oglasila tudi harmonika in še
šilce domačega ni manjkalo.
Nekaj od tega vam z gosti iz različnih krajev
prikažemo vsako leto.
Toplo povabljeni tudi letos.
Vsa obvestila najdete na spletu: www.turisticnodrustvo–kokrica.si, tel. 040524303.
Obvestila so vedno tudi na oglasnih tablah
in v Gorenjskem glasu.
Martin Leskovar, TD Kokrica

Oglas

Tudi najmanjše nezgode lahko vaši družini
povzročijo hude finančne posledice
Ne spreglejte dodatnih ugodnosti
30 % popusta za velike družine, če zavarujete 3 otroke ali več.

Marta Miklaužič
T: 041 772 650
E: marta.miklauzic@as.si

Če sklenete večletno nezgodno zavarovanje za otroke in mladino do
31. 10. 2015, smo za vas pripravili tudi posebne ugodnosti:
otroci do dopolnjenega 7. leta: AS vam podari brezplačno otroško
vstopnico za ogled Arboretuma Volčji Potok*,
otroci od 7. do dopolnjenega 11. leta: Si.mobil vam podarja
brezplačni SIMPL KIDZ SIM paket s prednaloženimi 200 enotami za
klice, sporočila in prenos podatkov**,
otroci in mladi od 11. do dopolnjenega 26. leta: Si.mobil vam
podarja 40 EUR popusta na mesečno naročnino ali telefon ob
vezavi za 24 mesecev na kateri koli ORTO paket***.

Marta Miklaužič je zavarovalna zastopnica na
širšem območju Kranja. Predstavlja nekatere
novosti, ki prihajajo iz zavarovalnice Adriatic
Slovenica.
NOVO: Do 31. 10. 2015 zavarovanje
homeopatskih zdravil le za 1,93 EUR na leto
Starši, ki želite otroku pomagati do hitrejšega zdravljenja tudi s homeopatskimi zdravili, lahko ob sklenitvi
večletnega nezgodnega zavarovanja do 31. 10. 2015
za samo 1,93 EUR na leto (redna letna premija je 5,86
EUR) sklenete tudi enoletno zavarovanje, s katerim krijete nakup homeopatskih zdravil. Zavarovanje obsega
plačilo stroškov do skupne višine 30 EUR za nakup
homeopatskih zdravil v lekarnah v Sloveniji in tujini (iz
seznama lekarn s homeopatskimi zdravili). Možen je
nakup zdravil, ki imajo v skladu z zakonom dovoljenje
za promet v Republiki Sloveniji.
Homeopatsko zdravljenje
Kar 36 odstotkov vprašanih je že iskalo pomoč pri homeopatiji, in sicer od tega kar 72 odstotkov več za otroke kot zase, pri čemer je večina porabila do 30 EUR, je
pokazala raziskava, ki jo je AS opravil marca letos med
svojimi zavarovanci.
Kako lahko uveljavljate zavarovanje homeopatskih
zdravil? Preprosto. V lekarni kupite homeopatsko zdravilo, pri tem opozorite zaposlenega v lekarni, da na
račun zavede ime in priimek zavarovanca oz. otroka.
Z računom pridete na zavarovalnico in uveljavljate povračilo vrednosti zneska brez medicinske dokumentacije ali recepta. Zavarovalnica vam povrne stroške za
vsakokratni nakup homeopatskih zdravil do skupnega
zneska v višini 30 EUR.

1 0 % P O P U ST

N A VE ČL ET N O
TR A JA N JE
N EZ G O D N EG A
ZAVA RO VA N JA
O TR O K IN
M LA D IN E

UGODNOSTI OB SKLENITVI DO 31. 10. 2015!
Zavarovanje homeopatskih zdravil le za 1,93 EUR letne premije
Ugodnosti Si.mobila
Brezplačna otroška vstopnica za Arboretum

Za več informacij smo vam na voljo na PE Kranj, Kidričeva cesta 2,
tel.: 04/28-170-00.

Nezgoda
Več o posameznih ugodnostih na www.as.si.

www.as.si

080 11 10

*Ugodnost velja do 31. 10. 2015 ob predložitvi potrdila o plačilu premije na blagajni Arboretuma Volčji Potok. **Tržna vrednost paketa in enot je 9 EUR (z DDV). Brezplačni paket SIMPL KIDZ vsebuje 200 brezplačnih enot za klice,
sporočila in prenos podatkov v Sloveniji. Veljavnost enot je 30 dni. Več informacij o paketu SIMPL KIDZ prejmete na 040 40 40 40 in na spletni strani www.simobil.si/simplkidz. Ponudba velja od 16. 8. 2015 do vključno 31. 12. 2015
in jo je možno koristiti na vseh Si.mobilovih prodajnih mestih ob predložitvi potrdila o plačilu premije. Ugodnost podarja Simobil, d. d.. ***Promocijska ponudba vsebuje 40 EUR ORTO-AS popusta pri nakupu telefona ali popusta pri
mesečnem računu ob hkratni vezavi za 24 mesecev na enega izmed ORTO paketov. Popust lahko izkoristijo vsi novi in po Pogojih predčasnega nakupa telefona obstoječi naročniki Si.mobila. Promocijski popust se lahko koristi samo
enkrat in ni združljiv z nekaterimi ostalimi promocijskimi produkti Si.mobila. Ponudba velja od 16. 8. 2015 do vključno 31. 12. 2015 in jo je možno koristiti na vseh Si.mobilovih prodajnih mestih ob predložitvi potrdila o plačilu premije.
Ugodnost podarja Simobil, d. d.
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Osmi pohod po mamutovi deželi

Leto je naokoli in tako smo v soboto, 12. septembra, organizirali tradicionalni pohod po mamutovi deželi,
letos že osmič zapored.
Vreme nam je letos naklonilo obilo sonca,
tako je bilo izredno toplo in hoja je bila prijetna.
Zbor in prijave so potekale kot vsako leto pred
supermarketom Mercator na Kokrici, od koder
smo se podali na 14 kilometrov dolgo pot. Za
tiste manj pripravljene pa je zadostovala že
krajša, šest kilometrov dolga pot. V športnem
parku blizu Čukove jame smo si pohodniki
lahko ogledali kratek odlomek iz predstave Življenje v času mamuta. Ob obronkih Kokrice,
Ilovke, Mlake, Srakovelj, Tatinca in Udinega
boršta nas je spremljala dobra volja, na kontrolnih točkah pa so nas čakali žigi in okrepčila.
Zaključek je tako kot vsako leto potekal pred
supermarketom Mercator na Kokrici, kjer so
pohodniki dobili zasluženo malico. Podelili
smo nagrado za najštevilnejšo skupino, ki so
jo zopet dobili Joštarji. Letos jih je bilo kar 32,
zato jim v tej priložnosti še enkrat čestitamo za
takšno udeležbo. Zahvalili bi se tudi sponzorjema, lekarni Mlaka ter Adriaticu Slovenici, ki
so nam pomagali, da je bil pohod uspešen in
pohodniki zadovoljni. Supermarketu Mercator
Kokrica pa se zahvaljujemo za prostor pred trgovino.
Že sedaj pa vas vabimo na pohod naslednje
leto. Kot vedno bo potekal drugo soboto v mesecu septembru. Vsem udeležencem letošnjega
pohoda se zahvaljujemo za udeležbo in podporo ter za vso dobro voljo, ki so jo prinesli s seboj.
Marjan Čadež

Prejšnji mesec smo spet organizirali tradicionalni pohod po mamutovi deželi.

Življenje v času mamuta
Junija je bila že 13. prireditev Življenje v času mamuta na prizorišču naših predstav ob robu nogometnega
igrišča v KS Kokrica.
Turistično društvo Kokrica ohranja kulturno dediščino na območju
Čukovega bajerja – Čukove jame na Kokrici. Leta 1953 so tu našli
ostanke mamuta, starega okoli 40 let. Predvidevajo, da je bila samica.
Tretjo soboto v mesecu juniju je bila že 13. prireditev Življenje v času
mamuta na prizorišču naših predstav ob robu nogometnega igrišča v
KS Kokrica.

Z junijske prireditve Življenje v času mamuta
10

V letošnji nočni predstavi so igralci predstavili kolaž petih predstav,
kjer je bil posameznik v ospredju, a le kot član skupnosti.
Iz preteklosti se moramo naučiti, da je skrb za skupno dobro nad
individualnim.
Začeti bi morali pri otrocih, jih vzgajati v odgovorne in delovne
posameznike.
Poglavar Mogur in vračarica Iza sta steber rodu in strahospoštovanje
vseh.
Zavedata se, kako jim narava lahko zagode – mogoče so pa katastrofe priložnost za zbliževanje ljudi.
Takrat stopimo skupaj. Rituali plesa, zvokov in bližina energije
(krog okoli ognja) so tisto, kar člane rodu povezuje. V ospredje smo
dali človeka s svojimi čutili.
V predstavi smo zaigrali, kako počasi jesti in okusiti vse dele živila.
Ja, igrali smo se, nekaj resnice se pa le skriva v tem.
Na koncu predstave so igralci slekli svoja oblačila – prazgodovinske
kože in se prelevili v sodobne ljudi z veliko dobre volje, ki trosijo
veselje naokoli.
Zato je obisk teh predstav po malem že zdravilen, saj en nasmeh na
dan odžene zdravnika stran.
Vsem sodelujočim, igralcem in tehnični podpori, da vsako leto lahko
izpeljemo predstavo na prostem, se iskreno zahvaljujem.
Irena Hudobivnik, režiserka predstav

Gardelin

Smejali se bomo ob Dohodnini
Gardelinovci letos pripravljamo aktualno komedijo z naslovom Dohodnina. Premiero načrtujemo konec
novembra ali v začetku decembra.
Vroče in prekrasno poletje je prehitro minilo.
Vsi smo že pošteno zakorakali v jesen in naše
misli so spet pri službi in šoli. Tudi gardelinovci
smo si med poletjem pošteno odpočili in letos
začeli s pripravami na novo predstavo že 1. septembra. Kot vsako leto bomo za vas tudi letos
pripravili komedijo, ob kateri se boste sprostili
in nasmejali do solz.
Letos pripravljamo še kako aktualno komedijo z naslovom Dohodnina. Za nas kar naporna
predstava z zelo zanimivo vsebino, ki bo zagotovo nasmejala gledalce.
“Predstavljajte si družbo, kjer se bogataši rojevajo vsak dan. Kjer se zdi, da nihče nikogar
ne vpraša, s čim se preživlja oziroma kako mu
uspeva in kjer praktično ni razlike med mamico
šestih otrok in manekenko v poznih dvajsetih.
In predstavljajte si, da se v takšni družbi pojavi
organ, ki želi vse temeljito pregledati. Še dobro,
da gre samo za inšpektorja, in ne kriminalista.
Enega uradniškega molja pa že bomo, kajne?”
Premiera nove komedije je planirana za konec novembra oz. začetek decembra, vsekakor
pa vas bomo o točnih datumih pravočasno obvestili.
Poleg redne premiere pa letos pripravljamo
tudi Miklavževanje po vasi. Z Miklavžem in
njegovim spremstvom se bomo 5. decembra

Gardelinovci pripravljamo komedijo, ob kateri se boste nasmejali do solz.
zvečer odpravili skozi Mlako in Kokrico. Družine z majhnimi otroki, ki si želite obiska Miklavža s spremstvom, se nam lahko javite na
e-poštni naslov: gdgardelin@gmail.com, kjer
se bomo dogovorili o podrobnostih.
V decembru pa bomo gardelinovci prvič pripravili tudi Decembrske sobotne matineje za
otroke. Vsako soboto v mesecu decembru bomo

za mlajše otroke pripravili otroško igrico, ki bo
na sporedu ob 11. uri v kulturnem domu.
Seveda pa vas bomo o vseh spremebah programa in podrobnostih še naprej obveščali
preko naše spletne strani www.gdgardelin.si
ali preko našega Facebook profila.
Se vidimo v gledališču!
Vaš Gardelin

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

P

odarite cvetje svojim bližnjim ali sebi. V cvetličarni Cvet vam bomo prijazno in strokovno svetovali pri izbiri cvetja in cvetličnih
aranžmajev za vse priložnosti. Cvetje in druga darila za vse, ki jih želite razveseliti za rojstni dan ali kar tako, zavijemo po vaši
želji. V ponudbi imamo tudi rastline za čudovite jesenske zunanje zasaditve, od mačeh do jesenskih res. Obiščite nas!
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Iz župnije

Oratorij na Kokrici
Skozi enajsto leto oratorija na Kokrici nas je spremljal vzklik: Hočem biti svet!

Naš vzornik je bil sveti Dominik Savio, preprost italijanski fantič. Ves teden nam je kazal
pot k svetosti in nas opogumljal, da čisto vsak
od nas lahko postane svet, da za to ni nikoli
prepozno.
Oratorij smo pričenjali z dvigom zastave in
himno, letos prav posebno, saj smo ustanovili
oratorijski band ter tako še polepšali petje otrok
in bogoslužje pri sv. mašah. Po jutranji maši
smo si ogledali igrico, ki je prikazovala precej
kratko življenje Dominika Savia. Deček je bil
bolehen in si je že od malega želel postati svet.
Obiskoval je don Boskov oratorij in se tam z
drugimi fanti trudil postati čim boljši Jezusov
prijatelj. Pri 14 letih je umrl, postal svetnik in
tako tudi nam pustil velik zgled.
Kako lahko živimo kot Dominik, smo se pogovarjali pri katehezah, kjer so otroci, razdeljeni po starostnih skupinah, skupaj z animatorji
lahko odkrivali duhovno plat oratorija.
Otroci so bili tudi letos zelo ustvarjalni, na
izbiro so imeli osem različnih delavnic. Izdelovali so krede iz jajčnih lupin, pekli vaflje v
kuharski delavnici, z indijanci odkrivali okolico župnišča, se znoreli v športni delavnici
ali sfrizirali v frizerski delavnici. Naučili so
se nuditi prvo pomoč, izdelali unikaten čevelj
za vrata, medijska delavnica pa je vse skupaj
dokumentirala.
Po slastnem kosilu smo prišli do otrokom najljubšega dela oratorija – velike igre. V ponedeljek smo gradili piramide iz vej, v torek pa smo
se zaradi hude vročine zabavali z vodnimi igrami. V sredo smo imeli obiske. Iz društva Bioexo
so nam prišli predstavit eksotične živali, tako
smo na lastne oči videli stonoge, ptičjega pajka,
nekaj kač in druge plazilce. Otroke smo v četrtek preverili s kvizom in bili presenečeni nad
odgovori. V petek pa smo izdelovali oratorijske
grbe iz materiala, ki so si ga uspeli priboriti. Teden je kot vedno prehitro minil, smo ugotovili
na zaključni prireditvi, kjer se otroci kar niso
mogli posloviti.
Nasmeh nam je uspelo narisati kar na 76 otroških obrazov, vendar tega ne bi zmogli brez

pogumnih animatorjev. Hvala vam za vaš čas
in energijo, vloženo v ta teden oratorija in še
mnoge tedne priprav pred samim oratorijem.
Zahvala gre tudi gospodu župniku, ki nam je
bil ves čas na razpolago in usmerjal naše misli
k Bogu. Za vso pomoč se zahvaljujem tudi ge.
Tilki, g. Mitju Leskovarju, g. Blažu Zabretu in
vsem drugim posameznikom, ki ste kakorkoli
pripomogli k temu, da je oratorij lahko gladko
potekal.
Oratorija pa brez podpore sponzorjev ne bi
mogli izvesti. Zato najlepša hvala vsem, ki ste
nam pomagali tako finančno kot materialno:
Župnija Kokrica, KS Kokrica, PDG Kokrica,

Gostilna in picerija Brunarica Štern, Slaščičarna Lincer, Pizzerija Viva, Pekarna Mlaka,
Valy, d. o. o., Avtoservis Herman Nunar, s.
p., Trgovina Zora tekstil, Trgovina Sončnica,
Sušnik Branislav, s. p., OŠ Franceta Prešerna,
Ervin Lotrič, s. p., in posamezniki.
Če smo koga pozabili omeniti, se že vnaprej
opravičujemo.
Dragi otroci, nazadnje hvala tudi vam, da ste
se odločili priti na naš oratorij. Vsem nam je
bilo v veselje preživeti tako čudovit teden. Ne
pozabite pa tudi čez leto slediti Jezusu. Za svetništvo ni nikoli prepozno!
Ana Štern

Misijon v naši župniji

Župnik Jože Klun
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Pod geslom »Bog te ljubi« bo v kranjski
dekaniji med 15. in 25. oktobrom potekal sv.
misijon. V tem času se bomo tudi na Kokrici
trudili za večjo zavzetost, poglobitev osebne
vere v Boga in izboljšanje medsebojnih odnosov. Misijon, ki ga bo vodil župnik Andrej
Feguš iz župnije sv. Jurija na Ptuju, je duhovna prenova župnije.
Čas misijona je priložnost, da se še bolj
zavestno ustavimo, prisluhnemo sebi in razmislimo o svojem odnosu tako do Boga kot
do bližnjega. Na Kokrici bosta vsak dan dve
sveti maši, prva ob devetih dopoldne, druga
ob sedmih zvečer. Nagovori in druga srečanja

bodo namenjena različnim skupinam znotraj
občestva. Bog ljubi vse ljudi, zato smo povabljeni prav vsi: k bogoslužju, razmišljanju,
molitvi, pa tudi na srečanja in predavanja.
Srečanja bodo vsak dan po večerni maši v
cerkvi in veroučni učilnici.
Misijon je odprt za vse, zato bomo o podrobnostih s priložnostno zloženko seznanili vsa
gospodinjstva na Kokrici. Podroben seznam
dogodkov bo objavljen tudi v župnijskem listu in na spletni strani župnije (www.zupnija-kokrica.rkc.si).
Jože Klun, župnik

Upokojenci

Poleti upokojenci nismo popuščali
V začetku leta smo v Društvu upokojencev Kokrica sprejeli plan delovanja, sedaj ga počasi zaključujemo.
Izpeljali smo vse planirane pohode, ki so bili
vsako drugo soboto v mesecu. Udeležba na njih
je bila odlična, kar priča o nezahtevnosti pohodov, prilagojenih naši generaciji. V zimskem
času smo kegljali na kegljišču KK Triglav. V
začetku maja smo pričeli kolesariti vsako sredo.
Organizirali smo tudi že dva izleta. Prvi izlet je
bil v mesecu aprilu v slovensko Istro, drugi pa v
avgustu – spoznavanje Notranjske in predelov
Gorskega Kotorja. Večina udeležencev je bila
prvič v teh krajih in so bili z izletom zelo zadovoljni. Zahvalil bi se Marjanu Jeršetu in dobri
vodnici, ki nas je spremljala nas vso pot. Priredili smo tudi dva kopalna izleta v Izolo, vendar z
udeležbo ne moremo biti zadovoljni. V mesecu
avgustu smo organizirali že tradicionalni piknik za svoje člane oz. upokojence. Veseli smo
bili njihove velike odzivnosti. Tudi starejši krajani, stari več kot 80 let, niso šli mimo nas. Zanje
smo poskrbeli v brunarici Štern. Udeležili smo
se tudi srečanja gorenjskih upokojencev v Bohinjski Bistrici s prisotnostjo 78 svojih članov.
Nekaj aktivnosti nas še čaka do izteka letošnjega leta. Z oktobrom se prične ponovno kegljanje.
Posvetili se bomo organizirani vadbi nordijske
hoje. Vse naše člane vabim k udeležbi, saj je za
nas, starejše krajane, zelo pomembna oblika
rekreiranja. Bližajo se hladni predvečeri, ki jih

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

PVC OKNA IN VRATA

Izlet v Rogaško Slatino
bomo zapolnili z organizirano vadbo v telovadnici OŠ Kokrica. Čaka nas še izlet v predel Dolenjske z obiskom krajev, v katerih še niste bili.
Pokrajinska zveza Kranj organizira razstavo
ročnih del. Letošnji gostitelj bo naša KS, v soboto in nedeljo, 3. in 4. oktobra, bo v Kulturnem
domu razstava popestrena z izvedbo Bolšjega
sejma. Vse krajane vabim, da se nam pridružite.

Menim, da je naše društvo aktivno. Če so
razmere ugodne, izpeljemo vse tisto, kar smo
načrtovali. Brez napak pri izvedbi naših posameznih aktivnosti ne gre, zanje se opravičujemo.
Bodimo še vnaprej tako aktivni in bodimo še
dolgo skupaj.
Jože Kern, predsednik DU Kokrica

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«
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Šola

Zakaj nas vedno preskočijo?

Že nekaj let čakamo, da bo, tako kot vse ostale šole, ki jih je po istem kopitu projektiral arhitekt Oblak (Naklo,
Orehek, Besnica), tudi naša šola – kot zadnja, dočakala obnovo v okviru energetske sanacije.
Podružnična šola na Kokrici je največja podružnična šola v Sloveniji. Letos jo obiskuje
158 učencev. Prvošolcev je 24, samo za en oddelek, vendar pa se bo število v naslednjih letih
spet povečalo. V vrtcu je 64 otrok v starostnih
skupinah od tri do šest let.
Že nekaj let čakamo, da bo, tako kot vse ostale
šole, ki jih je po istem kopitu projektiral arhitekt Oblak (Naklo, Orehek, Besnica), tudi naša
šola – kot zadnja – dočakala obnovo v okviru
energetske sanacije. Zadnja leta to omenjajo
in nam obljubljajo tudi na MO Kranj, že nekaj
časa smo med tistimi, ki naj bi bili prvi na vrsti,
pa nas vedno kdo prehiti. Saniranih je bilo kar
nekaj objektov v MO Kranj, ki so bili zgrajeni
bistveno kasneje kot naša šola, ki je bila zgrajena leta 1973. Poleg prostorske stiske šole in
vrtca, neustreznih prostorov za športno vadbo
otrok in krajanov je potrebno urediti tudi začasne podstrešne učilnice. Zimski mraz, poletna
vročina, predvsem pa preozek hodnik so le tri
stvari, ki bi jih morali urediti. Okna, ki že dolgo
ne tesnijo in so celo nevarna, je treba nadomestiti z novimi, urediti toplotne mostove in fasado. V sami stavbi je treba z ustreznim stropom
ali oblogami v učilnicah, jedilnici in igralnicah
poskrbeti za zmanjšanje odmeva, saj že normalno pogovarjanje med učenci daje občutek
pretiranega hrupa. Urediti je treba prezračeva-

nje ter strope v kuhinji in jedilnici. Ustvariti
je treba pogoje za normalno delo v vrtcu, saj
starejša skupina še vedno gostuje v šoli; glede
na potrebe KS bi morali razmisliti tudi o dodatnem oddelku za najmlajše.
Zaradi napovedi skorajšnje energetske sanacije smo v stavbi obnavljali le najnujnejše, saj
je sredstev za investicijsko vzdrževanje malo. S
svojimi sredstvi smo obnovili fasado pri vrtcu,
prebelili nekaj učilnic in obnovili najbolj kritične strope na galeriji in v telovadnici.
Upamo, da je tudi lokalni skupnosti pomembno, da se objekt obnovi, da se pridobi večji
prostor za šolsko vadbo in dodatni oddelki za
vrtec, predvsem pa, da ustvarimo pogoje za
delo v šoli, ki bodo primerljivi pogojem ostalih
učencev v MO Kranj.
Bojimo se, da nas bodo kljub obljubam o
energetski sanaciji spet preskočili in bo spet na
vrsti kakšen precej kasneje zgrajen objekt. Tudi
starši opažate, da je stanje slabo, nas opozarjate, nam pomagate, a marsikoga zavzetost mine,
ko učenci odidejo na matično šolo.
Res je, da so šola ljudje, ki so v njej, in ne le stavba, toda kljub temu želimo ter pričakujemo, da se
bo v prepričevanje pristojnih o nujnosti energetske sanacije na PŠ Kokrica vključila tudi lokalna
skupnost, predvsem pa starši naših učencev.
Dijana Korošec, pom. ravnatelja

Tjaša, 5. c

Prispevki učencev podružnične šole na Kokrici
Četrtošolci so se 10. septembra že vrnili s štiridnevnega tabora na
Debelem rtiču.
Takole so povzeli, kaj so zanimivega počeli in kako so se imeli:
Najbolj všeč mi je bilo kopanje v notranjem bazenu. Bivali smo v paviljonu, ki se je imenoval Morska zvezda. Bil je lep in udoben. (Erik)
Enkrat mi je kosilo padlo na tla. Dal sem ga muci, ki je ravno prišla
mimo. (Gašper)
Spoznala sem štiri nove prijateljice iz Kranja. (Tajda)
S štirimi sošolci smo iz mivke zgradili grad. (Vid)
Enkrat smo zvečer plesali zunaj. (Klavdija)
Imeli smo uro vrtnarstva, ki ga je vodila vrtnarka Nataša. Videli smo
zelo posebne rastline. (Tia)
Najbolj mi je bil všeč lov za zakladom. Ko smo se razvrstili po skupinah, smo začeli iskati zapisane stvari. Sicer naša skupina ni zmagala,
ampak smo se vseeno zabavali. (Jona)
Nisem vedela, da sem zmožna plavati do boj in nazaj. Končno sem se
naučila dobro plavati. (Maja)
Razgled na Debelem rtiču je čudovit. (Katjuša)
Nikoli še nisem videl igral, narejenih iz avtomobilskih gum. Na Debelem rtiču pa jih imajo. Všeč mi je bil tudi drevored. (Anej)
Učenci drugih razredov pa so pripovedovali o igrah s prijatelji. Takole so razmišljali:
S prijatelji se radi lovimo in se igramo skrivalnice. Družabnih iger pa
se ne igramo pogosto. (Alja)
S punčkami 'Winx' se igramo igre vlog. (Tinkara)
Poleti smo se med domačimi cipresami škropili z vodnimi pištolami.
Drugače pa se radi igramo ciljanje z žogami. (Tilen)
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Magdalini, 3. č
Ko pridem domov, se najrajši igram sam. Igram se z lego kockami. Enkrat sem iz njih postavil zelo visok stolp, včasih iz njih zidam garaže,
včasih žerjave ali pa vrtavke. (Jakob)
Zelo mi je všeč igra Med dvema ognjema. Moja ekipa velikokrat zmaga. Jaz rajši lovim žogo in ciljam, kot pa da bi se umikal. (Matevž)
Všeč mi je nogomet, saj ga tudi treniram. Eden od mojih bratcev ga
tudi trenira, drugi ga pa ne, ampak prav ta ga rad igra z mano. (Izak)
Kadar v šoli na travi igramo nogomet, sem zelo vesel. Letos ga bom
začel tudi jaz trenirati. (Nikola)

Šport, rekreacija

Smučarji tekači odprli sezono
ŠD Kokrica je z izvedbo prve rolkarske tekme odprlo novo tekmovalno sezono smučarjev tekačev.
V čudovitem sončnem vremenu je Tekaško
biatlonska sekcija Športnega društva Kokrica v
zadnjo soboto v avgustu na Pokljuki pripravila
in izvedla prvo od šestih letošnjih rolkarskih
tekem za Poletni Pokal Geoplin in s tem odprla
sezono tekem smučarjev tekačev v prihajajoči
zimski sezoni 2015/16.
Zaradi vzornih organizacij letnih in zimskih
tekem ŠD Kokrice v preteklih letih nam je
Smučarska zveza Slovenije tudi tokrat zaupala
izvedbo tekme za vse kategorije, od najmlajših
otroških do članskih.
Tekme sta se udeležila tudi dva kluba iz sosednje Hrvaške, tako da je bila mednarodna.
Pripravili smo jo seveda s pomočjo in trudom
staršev naših tekmovalcev in članov ŠD Kokrica. K izvedbi je doprinesla tudi naša krajevna
skupnost, ki nam je dala na razpolago ozvočenje, in pa seveda kokrški gasilci, ki že tradicionalno sodelujejo pri izvedbi naših poletnih in
zimskih tekem.
Zadnja tekma na tekaških rolkah, ki v poletnem
obdobju služijo kot nadomestilo tekaškim smučem, bo v nedeljo, 4. oktobra, v Dolu pri Ljubljani.
Žal zaradi poškodb naših najboljših deklet letos
predvidoma ne bomo posegali po stopničkah
skupne razvrstitve za Poletni Pokal Geoplin.
So pa rezultati vseh naših ostalih tekmovalcev, predvsem v mlajših kategorijah, vzpodbudni in velik obet v prihodnje.
S pripravami za prihajajočo zimsko sezono
smo pričeli sredi meseca maja, s tri- do štiri-

V avgustu je na Pokljuki potekala prva od šestih letošnjih rolkarskih tekem za Poletni Pokal Geoplin.
kratnimi treningi na teden. V mesecu juliju,
avgustu in septembru so se vsi naši tekmovalci zvrstili na poletnih biatlonskih taborih, ki
so bili na Pokljuki. Tradicionalno pa smo ob
koncu meseca avgusta organizirali klubske
priprave, ki so bile letos od 24. do 27. avgusta v
čudovitem okolju Planice, kjer so bili nastanjeni v domu CŠOD Planica.
Priprav so se udeležili vsi naši tekmovalci
skupaj z obema trenerjema in treninge izvajali po smučiščih Kranjske Gore, kolesarskih
progah proti Belopeškim jezerom in Trbižu.
Obiskali so tudi dom v Tamarju in izvir Save

Dolinke, za posladek so se po vseh neštetih
stopnicah povzpeli na vrh planiške letalnice,
kjer jih je pogled z vrha zaletišča seveda očaral.
Po povratku s priprav je takoj sledila prva rolkarska tekma v naši izvedbi, kjer smo pobrali
kar nekaj medalj in večkrat so naši tekmovalci
stali na stopničkah.
Nestrpno že čakamo na prvi sneg nove zime,
ki naj bi tudi v dolini zapadel v začetku meseca
novembra, ko bomo pripravili teptane tekaške
smučarske proge za trening naših tekmovalcev in
vseh ljubiteljev smučarskega teka na domačih tleh.
Franc Rutar

Mali nogomet in tenis
V Športnem društvu Zdravo gibanje smo v septembru pripravili dva
pomembna športna dogodka. Zaključili smo z ligo v malem nogometu
ter organizirali teniški turnir.
V nogometni ligi je v letošnji sezoni sodelovalo devet ekip. Liga se
je odvijala že dvanajsto leto zapored in je potekala od maja do septembra. Tekmovanje je bilo zelo razburljivo, saj so bile ekipe med seboj
zelo izenačene. Prvo mesto je osvojila ekipa Partizani, drugo mesto
je pripadlo ekipi Pavijani, tretji pa so bili novinci v ligi Calcio UTD.
Nagrado »Zlati nogometni čevelj«, ki jo prejme najboljši strelec, je
prejel Luka Miklavčič iz ekipe Partizani, naziv za najboljšega čuvaja
mreže pa je pripadel Marku Tavžlju iz ekipe Calcio UTD.
Ligaški del smo zaključili s pokalnim tekmovanjem, ki mu je sledil
družabni piknik. V pokalnem tekmovanju so se v treh skupinah pomerile
iste ekipe, ki so sodelovale v ligaškem delu. Status najboljše ekipe v letošnjem letu je pripadlo ekipi Pavijani, ki je v finalnem obračunu premagala ekipo Brunarice Štern. Organizirali smo tudi ločeno tekmovanje v
izvajanju kazenskih strelov. To lovoriko je osvojila ekipa Mlacas Locos.
Vodje ekip so glasovali tudi za najboljšo ekipo leta, člani te ekipe so
postali: Roman Sitar iz ekipe Brunarica Štern, Luka Miklavčič iz ekipe Partizani, Jaka Platiša iz ekipe Gran, Aljaž More iz ekipe Pavijani
ter člana ekipe Calcio UTD Peter Selan ter Marko Tavželj.
V društvu se zavedamo, da bi brez pomoči številnih krajanov in
krajank oba dogodka težko izpeljali. Kot vsako leto bi se tudi letos zahvalili Milanu Klemenčiču in Branku Robleku iz KS Kokrica. Vselej
sta nam z veseljem priskočila na pomoč tudi Janez Podpeskar - Štros
ter Vili Hudoklin iz PGD Kokrica.

Zmagovalci teniškega tekmovanja
Teniški turnir smo organizirali v ŠC Videmce v Besnici. Tekmovanja se je udeležilo 17 igralcev, ki so igrali po sistemu dvojne eliminacije. Prvo mesto je osvojil Joža Gregorič, drugo mesto je pripadlo Mateju Pilarju, tretje mesto pa je osvojil Žiga Dovjak. Tekmovanje smo
zaključili z družabnim piknikom. Za izvrstno organizacijo dogodka
bi se v društvu zahvalili Alešu Cmrečnjaku iz ŠC Videmce.
Več informacij o dejavnostih društva lahko najdete na spletni strani
društva: http://www.sdzg.si. Lahko pa nam tudi pišite na: info@sdzg.si
ŠD Zdravo gibanje
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Kokriški gasilci novim izzivom naproti
Pa je minilo še eno poletje. Čas za počitek in nabiranje novih moči je tako prišel h kraju.
Plani in želje za nadaljnje delo so veliki, ampak lepo po vrsti.
Pred poletjem smo se gasilci že
kar tradicionalno preizkusili na
tekmovanjih. V maju sta potekali dve: tekmovanje, katerega organizator smo PGD Kokrica, je
potekalo na nogometnem igrišču
na Čukovi jami, ter tekmovanje
Gasilske zveze Mestne občine
Kranj. Udeležba žal ni bila takšna,
kot bi si želeli, a vendar uspehi zaradi tega niso nič manjši. Na občinskem tekmovanju sta namreč
ekipi pionirjev (3. mesto) in starejših gasilcev (3. mesto) dosegli lep
uspeh in se tako uvrstili na regijsko tekmovanje, na katerem bodo
svoje znanje ponovno dokazovali
v mesecu oktobru.
Junija nas je čakal vsakoletni
projekt, ki od vseh članov društva
zahteva, da vložijo veliko truda in
časa za uspešno izpeljavo. Govorim seveda o veliki gasilski veselici pred Mercator centrom na Kokrici. Letos nam je vreme malce
zagodlo, zato smo bili primorani

prvi dan veselice z ansamblom
Veseli svati odpovedati. Zato smo
se toliko bolj potrudili drugi dan,
ki pa je odlično uspel. Zahvale za
to gredo predvsem krajanom in
vsem vam, ki ste kakorkoli – bodisi s finančnimi ali materialnimi
sredstvi – pripomogli k temu, da je
veselica dobro uspela. S tem smo
ponovno pridobili nekaj malega
sredstev, s pomočjo katerih bo
društvo delovalo dalje in nadgrajevalo operativno delovanje.
Nekaj dni pred veselico so nas
ponovno presenetili pozivniki, ki
v letošnjem letu na srečo ne piskajo tolikokrat kot lansko leto.
Pomoč je bila potrebna na Ilovki,
kjer je zagorel gospodarski objekt.
Na intervenciji je iz PGD Kokrica
sodelovalo 17 operativcev, ki se
niso spopadali le z ognjenimi zublji, ki so nezadržno divjali po gospodarskem objektu, pač pa tudi z
neizmerno vročino v tistih prvih
poletnih dneh. Na tej intervenciji

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

Pri nas vam nudimo
vse potrebno za delo na vrtu.
V jesenskem času ponujamo
zasaditev
okrasnih gred in grobov.
Konec oktobra prodaja sadnih sadik
in jagodičevja.

AGROHOMEOPATSKA
ŠKROPIVA

Tel.: 04/204 72 70
e-pošta: soncnica@siol.net
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Ekipe s tekmovanja Društva mladi gasilec, ki je potekalo na Kokrici z mentorji.
Pionirska ekipa je dosegla 1. mesto in se uvrstila na državno tekmovanje v
Šentjerneju.
smo utrpeli tudi hudo izgubo za
društvo. Na srečo je šlo le za materialno škodo. Ob prečrpavanju
vode iz 500 metrov oddaljene reke
Kokre je namreč zagorela naša
motorna brizgalna Rosenbauer
Fox 2. Razlog za vžig nam ostaja
neznanka. Smo pa kljub temu, da
smo utrpeli hudo materialno škodo, zadovoljni s tem, da se nihče od
sodelujočih gasilcev na intervenciji ni poškodoval.
V mesecu juliju smo ponovno organizirali nogometni turnir v čast
svojemu pokojnemu članu Iztoku
Snedicu. Nekaj dni po končanem
turnirju so ponovno zapiskali pozivniki. Tokrat smo šli na pomoč
v Stražišče, kjer je zagorel hlev.
Ko smo se peljali na kraj dogodka,
je ogenj preskočil še na cca 150
metrov oddaljen sosednji objekt.
Tako smo se takoj podali rešiti
drugi objekt. To nam je uspelo,
tako da je bila škoda res minimalna. Ko smo pogasili ta ogenj, smo
odšli na pomoč tudi na dogodek,
na katerega smo bili poslani na začetku. Še enkrat iskrena zahvala
vsem gasilcem, ki so tisti dan gasili požar, kajti ravno tisti dan je
bila izmerjena najvišja temperatura za to poletje v našem kraju (37,5
stopinje Celzija). Odzvali smo se
tudi vabilu PGD Topole, ki tradicionalno organizira tekmovanje v
vlečenju B tlačnega voda. Udeležile so se ga tri ekipe, ki so zasedle
drugo, tretje in četrto mesto ter s
tem postavile hud izziv ostalim
tekmovalcem.

V mesecu avgustu smo se udeležili tekmovanja voznikov gasilskih vozil, ki ga organizira PGD
Preddvor. Konec meseca smo se
udeležili tudi vaje Falco V, katere
glavni organizator je Slovenska
vojska. Gre za vajo z nevarnimi
snovmi. Del vaje je potekal na Bledu, drugi pa v Tržiču. V septembru
smo se udeležili zaključne vaje v
okviru kampa Vizija varnosti, ki
je letos potekal v vasi Šapjane na
Hrvaškem.
Za mesec oktober imamo velike
načrte. Ker je oktober mesec požarne varnosti, bomo svoje sile
preusmerili v preventivno delovanje. Preveriti moramo delovanje
celotnega hidrantnega omrežja v
KS Kokrica in KS Tenetiše. V tem
mesecu v sodelovanju s Krajevno
skupnostjo Kokrica pripravljamo
prikaz gašenja z ročnimi gasilnimi aparati. Prikaz bo potekal
pred prostori Krajevne skupnosti
Kokrica, in sicer 17. oktobra v
treh terminih: ob 9., 11. in 13. uri.
Medtem pa bo v prostorih PGD
Kokrica potekal dan odprtih vrat.
Lahko si boste ogledali društvene
prostore, opremljenost društva in s
tem dobili nekaj malega vpogleda
v delovanje društva.
Čeprav je še daleč, pa naj že omenim, da se približuje tudi čas, ko
bomo na vrata ponovno potrkali
gasilci z novimi koledarji. Veseli
bomo prav vsakega prispevka, ki
nam ga boste namenili!
Andrej Oman,
tajnik PGD Kokrica

