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VAŠČAN

Krajevna skupnost Kokrica, Cesta na Brdo 30, Kokrica

V nedeljo, 7. junija, je potekal posvetovalni
referendum, na katerem so se krajani sedanje
Krajevne skupnosti (KS) Kokrica v Mestni ob-
čini (MO) Kranj z glasom za ali proti odločali
o referendumskem vprašanju: Ali ste za to, da
se za območje naselja Mlaka ustanovi nova
krajevna skupnost z imenom KS Mlaka?
Referendumski izid se je ugotavljal za celotno
referendumsko območje in posebej za območ-
je naselij Ilovka, Kokrica, Bobovek, Srakovlje,
Tatinec in Mlaka. ”Volilo je 1095 volilnih
upravičencev od 3001, volilna udeležba na ce-
lotnem referendumskem območju je bila
36,49-odstotna. Skupno število veljavnih gla-
sov je bilo 1084,” je povedala tajnica občinske
volilne komisije Sabina Metelko. ”Ne celo-
tnem referendumskem območju je bilo 418
glasov za, kar je 38,56 odstotka, in 666 glasov
proti, kar je 61,44 odstotka,” je povedala Me-
telkova. 

Poglejmo še volilni rezultat v šestih naseljih:
na Kokrici je bilo 466 veljavnih glasov, od tega
jih je bilo 78 za (16,74 odstotka), proti pa 388,
kar je 83,26 odstotka. Na Mlaki je bilo 528 ve-
ljavnih glasov, od tega jih je bilo 328 za (62,12
odstotka), proti pa 200, kar je 37,88 odstotka.
V Srakovljah je bilo 30 veljavnih glasov, od
tega so bili 4 za (13,33 odstotka), proti pa 26
(86,67 odstotka). V Tatincu je bilo 12 veljavnih
glasov, od tega 1 za (8,33 odstotka), 11 pa pro-

ti, kar je 91,67 odstotka. Na Bobovku je bilo 42
veljavnih glasov, od tega so bili 4 za (9,52 od-
stotka), 38 jih je bilo proti, kar je 90,48 odstot-
ka. Na Ilovki so bili trije za in trije proti. 

Svetnike so z rezultati referenduma seznanili
na seji Sveta MO Kranj, sklep o morebitni

ustanovitvi nove Krajevne skupnosti Mlaka pa
bo uvrščen šele na eno od prihodnjih sej. Kra-
jevna skupnost je po statutu lahko ustanovljena
šele z novim mandatom.  

Suzana P. Kovačič

Sedež volišča za izvedbo posvetovalnega referenduma v Krajevni skupnosti Kokrica je bil v tamkajšnjem 
kulturnem domu.

Volilna udeležba 36,49-odstotna
Za novo Krajevno skupnost Mlaka več kot petdeset odstotkov glasov na območju naselja Mlaka. 

Na Ilovki je glasovalo samo šest oseb, od tega so bili trije za in trije proti, v vseh drugih naseljih je bilo 
za ustanovitev nove KS Mlaka pod petdeset odstotkov volivcev.

O referendumu 
Na referendumu 7. junija je mestni svet ugotavljal interes krajanov glede imena in območ-

ja nove krajevne skupnosti Mlaka. Tako je ravnal, ker mu to nalaga 54. člen statuta MO
Kranj. Referendumski izid je pokazal, da dobrih 62 odstotkov volivcev na Mlaki podpira
samostojnost, druga naselja v KS Kokrica pa niti na zborih krajanov niti na tem referendu-
mu niso izrazila želje po vključitvi njihovega naselja v novo KS Mlaka.

Referendumsko vprašanje sicer ni bilo v celoti korektno, saj tako zakon kot kranjski statut
ne dopuščata, da bi se glasovalo o tem, ali samostojna KS Mlaka bo ali ne, ampak se lahko
po izrecni določbi glasuje le še o tem, kako velika bo samostojna KS Mlaka in kako ji bo
ime. To je v kratkem času že drugič, ko ima kranjska mestna oblast težave z referendumi. V
2007 so z gorenjsko formulo reševanja problemov s 85-odstotno večino demokratično od-
ločili, da se odpadki odlagajo pri tistih 15 odstotkih, ki temu nasprotujejo. 

Po mojem globokem prepričanju krajani vseh teh problemov nimamo. Samostojna KS
Mlaka mora in bo sodelovala s KS Kokrico na način, da krajani spremembe ne bodo obču-
tili. Edina razlika bo v tem, da bomo odslej na Mlaki sami odločali o svojih problemih in da
denarja, namenjenega Mlaki, ne bomo mogli porabiti nikjer drugje kot na Mlaki.

Miran Hude

Pohod po mamutovi deželi
Vse ljubitelje narave in pohodništva obveščamo, da v Turističnem društvu Kokrica pri-

pravljamo že 2. Pohod po mamutovi deželi, ki bo potekal drugo soboto v septembru, to je
12. septembra s startom ob 9. uri izpred Mercatorja na Kokrici. Spet pripravljamo dve trasi
pohoda in sicer daljšo v dolžini štirinajst kilometrov ter za malo manj kondicijsko priprav-
ljene krajšo traso v dolžini šest kilometrov. Obe trasi sta prikazani na naši spletni strani. Na
cilju bomo tako eni kot drugi zaslužili malico. Vabljeni v čim večjem številu.

Turistično društvo Kokrica

naročnine
04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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Živahno tudi poleti
Pogovor s predsednikom Krajevne skupnosti Kokrica Igorjem Hribarjem  

o nedavnem referendumu, aktualnih projektih, počitnicah ...

Kako komentirate rezultat referenduma o
ustanovitvi nove Krajevne skupnosti Mla-
ka?

”Del krajanov je ocenil, da lahko svoje inte-
rese in načrte lažje uresničuje v samostojni
krajevni skupnosti (KS), kljub temu da je bil
rezultat na ravni KS kot celote tak, da je bil
predlog zavrnjen. Ker je bil referendum posve-
tovalne narave, je odgovornost sedaj na mest-
nem svetu, da oceni, ali bo prisluhnil krajanom
Mlake, ki pa so v večini izglasovali samostoj-
no KS. V primeru pozitivne odločitve mestne-
ga sveta bo nova KS ustanovljena šele v novem
mandatu, to je leta 2011. Rezultat referenduma,
kakršen koli že je, je korekten, na mestnem
svetu pa je, da se odloči. Ne glede na odloči-

tev, bo Svet KS poskrbel, da se bodo začrtani
projekti na območju Mlake normalno izvajali.

Sredstva, ki jih Mestna občina Kranj name-
nja razvoju krajevnim skupnostim, so pravilo-
ma omejena in bistveno ne odstopajo med pro-
računskimi obdobji, zato bo verjetno zaradi
tega tudi nova KS Mlaka težko računala na do-
daten priliv.”

Poletne počitnice so tik pred vrati. Kako se
da prijetno preživeti počitniške dni tudi v
domačem okolju?

”Čukova jama še vedno vabi. Res da ni več
tako urejena, kot je bila včasih, še vedno pa
nudi obiskovalcem prijeten kotiček za sprosti-
tev. Na delu nogometnega igrišča imamo pros-
tor za druženje, na katerem so v dogovoru s

krajevno skupnostjo lahko tudi pikniki. V krat-
kem bomo imeli ravno na tej lokaciji srečanje
spačkarjev; okrog tristo jih bo, ki bodo poleg
druženja posvetili nekaj časa tematski zgodbi
naših krajev, predjamskim časom. 

Za rekreacijo imamo kolesarske in pešpoti v
krajevni skupnosti, vključno z mamutovo po-
tjo, ki smo jo lani poskušali oživiti skupaj s tu-
rističnim društvom. Za najmlajše bo tudi čez
poletje odprto otroško igrišče ob gasilskem
domu in ob tem gre zahvala Stanetu Kolarju, ki
skrbi za urejenost in varnost igrišča.

Kljub temu da je poleti bolj čas za počitek,
bomo imeli tudi kar nekaj prireditev, kot sta
dvodnevna gasilska veselica konec junija in
Življenje v času mamuta sredi avgusta ...”

Nazadnje sva se pogovarjala zgodaj spo-
mladi, ko še ni bil sprejet rebalans občinske-
ga proračuna. Rebalans je potrjen, pa je
tudi ugoden za vašo krajevno skupnost?

”Po sprejetju rebalansa se je izkazalo, da so
se proračunska sredstva za investicijske potre-
be krajevne skupnosti znižala. To pomeni, da
od novo predlaganih projektov, ki so se nana-
šali na preplastitve posameznih ulic in cest,
dodatna obnovitvena dela v Kulturnem domu,
obnova vežic in avtobusnih postajališč, nobe-
nega ne bomo mogli realizirati. 

Prioriteta ostajata obnova pokopališča in kul-
turnega doma in če bo nujno, bomo zaradi tega
krčili sredstva drugje. Malo se bomo morali pa
tudi znajti.”

Kako bo z uradnimi urami julija in avgu-
sta?

”Uradne ure na sedežu KS Kokrica v kultur-
nem domu bodo še naprej vsak ponedeljek od
18. do 20. ure. Morda bo pisarna zaprta le kak
ponedeljek v avgustu. Vedno pa smo člani Sve-
ta KS Kokrica za kakršnekoli informacije do-
segljivi tudi po elektronski pošti.” 

Suzana P. Kovačič

Igor Hribar

Otroško igrišče ob gasilskem domu bo odprto tudi med počitnicami. 

Obnovljeni most med Mlako in Bobovkom 
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Ana Mrgole bo 20. julija letos praznovala
103. rojstni dan. ”V resnici mi veliko več po-
meni god, ki ga imam 26. julija. To je moj pra-
vi rojstni dan. Mama mi je vedno rekla: danes
imaš god, ti bom jajček ocvrla,” se spominja
gospa Ana. Že več kot šestdeset let živi na Ko-
krici, rojena je bila Pangršici, dekliško se je pi-
sala Zupan, po domače pa je bila Francetova
Ančka s Pangršice. Doma je bilo trinajst otrok.
”Kako je bilo lepo, ko smo vsi prišli domov in
tako radi smo skupaj zapeli. Še danes imam
rada narodne pesmi. In kako rada sem šivala.
Že kot dekletce sem sanjala o tem, da bi bila
mojškra, a se mi želja ni uresničila, ker je ta
poklic izbrala že starejša sestra.” Namesto za
mojškro je šla za gospodinjsko pomočnico, pri
Gogalovih Poldki in Vilku v Kranju je služila
sedem let. ”Na ta čas imam lepe spomine. Go-
spa Poldka je bila v službi, jaz pa sem kuhala,
pospravljala, prala ...,” se spominja. Še pred
tem je bila pastirica na Povljah pod Storžičem. 

Petintrideset let je bila stara, ko se je poroči-
la z Jožetom Mrgoletom in začela skrbeti za to-
pel dom. V zakonu se je rodil sin Martin, ki je
leta 1995 izgubil življenje v prometni nesreči.
Gospa Ana ima vnuka Matjaža in Alenko ter
pravnuke Martina, Izo, Hano in Jureta. Matjaž
z družino stanuje čisto blizu mame Ane.

”Mami radi pomagamo. Ko sem bil majhen, je
ona mene ”rihtala”, zdaj pa ji nekaj njene do-
brote lahko z veseljem vrnem,” je povedal
Matjaž. 

Dokler gospe Ane hoja še ni utrudila, je sko-
raj vsak dan hodila k maši. Rada bere, gleda
televizijo in silno se razveseli obiskov. ”Danes
si želim predvsem zdravja in miru. Rada vi-

dim, da so ta mladi med seboj prijatelji. S kre-
ganjem se nikamor ne pride, lepa beseda pa
vedno najde lepo mesto,” pravi. Ko je bila Ana
stara dvanajst let, je njena mama zbolela. ”Te-
daj sem rekla: Bog, raje mene vzemi, kot
mamo. Zagotovo me je slišal, ko mi je podaril
toliko let.”

Suzana P. Kovačič

Razveseli se vsakega obiska
Ana Mrgole bo imela konec julija osebni praznik. Na torti bodo kar 103 svečke. 

Ana Mrgole z vnukom Matjažem

Privoščite si pico v mirnem
okolju Pizzerije Viva
Na Kokrici pri Kranju, v mirnem okolju ob

vaški cerkvi, z velikim parkirnim pros-
torom, stoji Pizzerija Viva. V začetku junija je
praznovala prvo leto, čeprav je prostor že dalj
časa namenjen gostinski ponudbi.

Pri njih lahko izbirate med izvrstnimi picami,
dnevno svežo in pestro ponudbo solat, imajo pa
tudi precejšnjo a’ la cart ponudbo, pri čemer na
jedilniku najdemo vse od zrezkov, testenin,
mesa na žaru, ocvrtih kalamarov do sladic - te so
predvsem iz Pečjakove skrinje. Postrežejo vam
lahko v pokritem letnem vrtu, poleti je aktualna
predvsem terasa, pa tudi notranjost Vive ponuja
poleg jedilnega dela še večji ločeni prostor
(sprejme do 30 oseb) in posebno sobo (sprejme
do 20 oseb), kjer lahko praznujete, se veselite s
prijatelji ali le v svoji družbi preživite lep večer.
Priporočajo rezervacijo.

Pizzerija Viva je poznana predvsem po tem, da
je umaknjena od mestnega vrveža, po dobri
hrani, ugodnih cenah in porcijah, pri katerih ne
skoparijo. 

Tudi na otroke niso pozabili, saj so jedilnike
prilagodili tudi njim in ko starši jeste, se vaši
otroci lahko igrajo na igralih v neposredni bližini.

Pizzerija Viva, Pokopališka 17, Kokrica pri Kranju, Kranj

☎ 04/2045-070
Delovni čas: od torka do nedelje je odprto od 10. do 23. ure.

Ponedeljek zaprto. 
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V letošnji sezoni se je društvo najprej pred-
stavilo s premiero drame Matjaža Zupančiča z
naslovom Vladimir, ki je bila zelo dobro obis-
kana. S predstavo smo gostovali v Stražišču, na
Visokem, v Predosljah, v Smledniku in seveda
doma na Kokrici. 

Aprila smo imeli premiero komedije Vinka
Möderndorferja z naslovom Na kmetih (na fo-
tografijah), s katero smo v našem kulturnem
domu na Kokrici podrli vse rekorde. Pol ure
pred predstavo je cesta s Kokrice proti Brdu
doživela pravi prometni zamašek, dvorana je
pokala po šivih. Predstava je bila odigrana več
kot odlično, kljub zahtevnosti in velikemu šte-
vilu nastopajočih. S komedijo Na kmetih je
naše društvo nastopalo tudi na Tednu mladih in
sicer na velikem odru na Slovenskem trgu kot
glavna točka dneva gledališča.

Sezono smo zaključili s še eno ponovitvijo
komedije v domačem kulturnem domu na Ko-
krici. Letošnja sezona je bila za nas Gardeli-
novce zares zelo uspešna in zelo velika zasluga
gre vsem tistim, ki hodite na naše predstave in
nas podpirate tako ali drugače. Več informacij
o našem društvu, igralcih, predstavah pa najde-
te na www.gdgardelin.si. Lahko pa nam pišete
tudi na e-naslov gdgardelin@gmail.com. 

Jaka Šuštar

Dve odlični: Vladimir in Na kmetih
S poletjem se je zaključila nadvse uspešna gledališka sezona za Gledališko društvo Gardelin Kokrica.

Pri nas vam nudimo pester izbor: 
semen, zemlje in gnojil, orodja za vrt,

sredstev za varstvo rastlin, 
hrano za male živali in seveda krmila.

☎ : 04/204 72 70, e-pošta: soncnica@siol.net

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

Golniška 105
400 Kranj Tel.: (04) 20 49 170

Urška Žbontar mr. ph.

V vodniku je opisanih 
76 vzponov: 
nezahtevnih, zahtevnih 
in zelo zahtevnih.

V vodniku je opisanih 
76 vzponov: 
nezahtevnih, zahtevnih 
in zelo zahtevnih.

Jelena Justin

Pozdravljene
gore

Cena 20 evrov, 
za naročnike 15 evrov
+ poštnina

Naročanje: po telefonu št.04/201-42-41 
ali po el. pošti: narocnine@g-glas.si
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Kaj se dogaja v turističnem društvu

Pripravljamo se na prireditev Življenje v času
mamuta, ki bo 22. avgusta. Prireditev je do se-
daj pripravljala pokojna Olga Lombar. Upamo,
da nam bo s prizadevnostjo članov turističnega
društva prireditev uspela tudi letos. 

Septembra bomo šli na pohod po mamutovi
deželi. Hodili bomo po daljši ali krajši poti,
tako da bomo obhodili krajevno skupnost. Po-
hod je posvečen najdbi mamutovega okostja
pri izkopavanju gline v Čukovem bajerju. Vab-
ljeni vsi: veliki in mali, da nam ne bo dolgčas.
Pa še namig: Komisija za ocenjevanje urejeno-
sti hiš in vrtov si že ogleduje naše vrtove ter
urejenost hiš in okolice, zato poskrbite za ure-
jenost.  Marija Hribar

Foto utrinka iz prireditve Dih pomladi, ki je namenjena predvsem predstavitvi mladih izvajalcev (glasbenikov, pevcev).

Tradicionalna prireditev na velikonočni ponedeljek
Sekanje pirhov, kjer je bilo kar živahno. Mladež je
veselo valicala pirhe ali z metom palice skušala zadeti
pirhe. Starejši pa so z veliko natančnostjo skušali
zadeti pirh v peharju. Najboljši so bili nagrajeni z 
dobrotami iz Mercatorja. 

Ponosni na NOB
Pred nedavnim smo članice in člani Krajevne organizacije borcev za vrednote NOB Kokri-

ca imeli programsko-volilni občni zbor, ki smo ga popestrili s kulturnim programom, posve-
čenim prazniku dneva žena. To je bila tudi priložnost, da se ozremo v minulo štiriletno ob-
dobje, ko je Odbor pod vodstvom predsednika Vladimirja Kavčiča dosegel vidne uspehe.
Vsekakor smo ponosni na dejstvo, da nas je iz leta v leto več; leta 2005 nas je bilo 54, sedaj
pa naša organizacija šteje že 109 članic in članov. 

Skozi vse leto smo aktivni, tako organiziramo komemoracijo ob dnevu mrtvih na pokopa-
lišču, sodelujemo pri pogrebih članic in članov, za novo leto obiščemo na domovih članice in
člane, ki so stari več kot 80 let in bolne, ter izvedemo občne zbore, ki so po tradiciji dobro
obiskani in izvedeni v tovariškem in kulturnem duhu. Poleg tega sodelujemo pri izvedbi tra-
dicionalnega Pohoda spomina in tovarištva Udin boršt in pri prav tako tradicionalnem Parti-
zanskem mitingu na Pangršici. Veliko pozornost namenjamo spomenikom in obeležjem
NOB, največja skrb je vsekakor vzdrževanje le-teh, tu nam je v veliko pomoč Svet Krajevne
skupnosti Kokrica. Udeležujemo se tudi vseh spominskih svečanosti na območju bivše obči-
ne Kranj in v zamejstvu. 

Delež borcev in aktivnih udeležencev NOB v naših vrstah je, razumljivo, iz leta v leto manj-
ši, zato pa v organizacijo vstopamo mlajši, tisti, ki se čustveno in miselno opredeljujemo ter
tvorno zavzemamo za svobodoljubna izročila slovenskega naroda. Narodnoosvobodilni boj
predstavlja poleg boja proti okupatorju in posledično boja za svobodo in neodvisnost tudi te-
melj, na katerem je zgrajena današnja svobodna Slovenija. To je temelj, na katerem smo lah-
ko leta 1991 sezidali samostojno in demokratično državo, članico najpomembnejših medna-
rodnih organizacij in tako udejanjili tisočletni sen Slovencev po svoji državi. Zato vabimo
vse, ki cenijo in spoštujejo pridobitve NOB-ja, ne glede na politično, nazorsko in versko opre-
delitev, da se nam pridružijo. Tajnik Brane Virant 
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Zato bodimo odgovorni, porabimo manj in več varčujmo.

● Za eno spiranje straniščne školjke porabimo 
10 litrov pitne vode.

● Za eno pranje perila porabimo več kot 
50 litrov pitne vode.

● Za vsako minuto tuširanja porabimo 
približno 10 litrov pitne vode.

● Za umivanje zob porabimo do 15
litrov pitne vode, če ne zapremo
pipe, in manj kot 1 liter, če 
zapremo pipo.

● Skozi pipo, ki pušča, lahko izteče
tudi do 17 litrov pitne vode na dan.

Na kakovost pitne vode pomembno vplivata
ravnanje z odpadki in ravnanje z
odpadnimi vodami. Z nastalimi odpadki moramo
ravnati skrbno in odgovorno. Predvsem je pomembno, kako 
ravnamo z odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, na primer olja 
in čistilna sredstva. Njihovo zlivanje v kanalizacijo in vodotoke

povzroča onesnaževanje pitne vode. Liter 
motornega olja, ki ga zlijemo na tla, lahko
ponikne v podzemno vodo in onesnaži milijon

litrov zalog pitne vode.

V naseljih, ki niso opremljena z javno kanalizacijo in se
odpadne vode zbirajo v greznicah, je izredno pomembno,

kako pogosto in na kakšen način greznice
praznimo. Poskrbeti moramo za redno praznjenje

greznic (zakon predpisuje redno praznjenje greznic
najmanj enkrat na štiri leta) ter omogočiti, da se
greznične gošče oddajo na čistilno napravo, kjer
se ustrezno obdelajo. Greznične gošče so zelo
koncentriran odpadek, ki poleg dušikovih spojin

lahko vsebuje še druge strupene in okolju nevarne
snovi. Če greznične gošče odlagamo na kmetijske

površine, tvegamo, da bodo te strupene snovi
poniknile v podtalnico in se sprale v vodotoke in

tako posredno ogrozile vire pitne vode.

Začnimo o vodi razmišljati drugače. Čas je, da se zavemo, da
vsaka privarčevana kapljica vode nekaj pomeni.

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

Viri pitne vode niso neomejeni

Plastične vrečke so v zadnjih letih postale pomemben okoljevar-
stveni problem. V mnogih državah uvajajo prepovedi prodaje
vrečk, oziroma obdavčitev. Ocenjujejo, da je letna svetovna proiz-
vodnja plastičnih vrečk bilijonska.
Sodobne tehnologije sicer omogočajo predelavo oziroma recikli-
ranje vrečk, a pogoj je, da jih ljudje pravilno odložimo. Vrečk ne
smemo odložiti skupaj z drugimi odpadki v običajen zabojnik,
pač pa jih odložimo ločeno, v zabojnike za zbiranje plastenk. S
tem zagotovimo, da vrečka ne bo končala na odlagališču. 
Odnos do okolja se morda res najbolj odraža na plastičnih
vrečkah. Vrečke, ki kazijo okolje, je odvrgel nekdo, torej človek
in ta je kriv, da povzročajo onesnaževanje. Če bo vsak izmed
nas vsaj malo poskrbel za manj odpadkov, potem smo na pravi
poti k čistejšemu okolju. 

Zakaj se torej ne bi naslednjič odpravili po nakupih
s košaro ali vrečko iz blaga?

Manj plastičnih vreč - manj odpadkov
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Z oratorijem v letošnje počitnice
Oratorij na Kokrici bo potekal od 6. do 11. julija pod naslovom Nate računam. 

Čas beži, s tem pa se bliža mesec julij, čas, ko
bo na Kokrici odmevalo veselo razpoloženje s
petega oratorija. Letošnji bo pod geslom Nate
računam potekal od 6. do 10. julija. V soboto,
11. julija, ste še posebej lepo vabljeni na za-
ključno prireditev, ki se bo začela ob 10. uri s
sveto mašo na prostem (travnik pod župniš-
čem), nato pa jo bomo začinili še s kratkim pro-
gramom. Ker je čas za prijave že za nami, vam
lahko zaupamo, da bomo na letošnjem oratori-
ju imeli največje število otrok doslej. Da bi ora-
torij brezhibno uspel, potrebujemo tudi sred-
stva. Zato se ob tej priložnosti obračamo na vas
krajane in vse ostale. Pomagajte nam z materi-
alnimi in denarnimi sredstvi, ki jih lahko naka-
žete na: Župnijska Karitas Kokrica, s pripisom
ZA ORATORIJ (TRR: 07000-0000946519).

Da pa boste otroci lažje dočakali začetek,
vam prilagamo pobarvanko. Pobarvajte jo in
prinesite prvi dan oratorija, 6. julija v župniš-
če, kjer vas bo čakala posebna škatla za vaše
slike. Izmed vseh pobarvank bomo eno izžre-
bali in jo nagradili. Za vse dodatne informaci-
je se lahko obrnete na župnika Jožeta Kluna na
telefonsko številko 20 45 210 ali 040/520 995.
Lahko pokličete tudi Petro Krumpestar na šte-
vilko 040/525 034. Petra Krumpestar Animatorji se že veselijo oratorija.

Lovrenčeva nedelja na Kokrici
Na Kokrici je zavetnik cerkve sv. Lov-

renc, mučenec. Lovrenc spada med najbolj
slavljene svetnike na svetu. V Rimu je takoj
za Petrom in Pavlom. Poleg znamenite ba-
zilike St. Lorenzo, ki je bila zgrajena leta
1339 nad mučenčevim grobom, je v Rimu
še trideset cerkva, ki nosijo svetnikovo ime,
po svetu pa jih je na tisoče.

Letos bomo praznovali ”Lovrenčevo ne-
deljo”, 9. avgusta. Duhovna priprava na zu-
nanje praznovanje bo celodnevno čaščenje
sv. Rešnjega Telesa v soboto, 8. avgusta.
Sporočilo sv. Lovrenca in tudi svetnikov
današnjega časa (M. Terezija) je klic na po-
moč, da ne bo več treba pobirati umirajočih
po ulicah, ter lačnih, ranjenih in pobitih po
vseh koncih sveta.

V teh dneh bodo utihnili šolski zvonci.
Počitniške dneve pričakujete tudi utrujeni
starši in delavci. Ko gledam naše prelepo
okolje, se veselim napredka, ki je viden
vsakemu očesu. Kako se je spremenila 
okolica v zadnjih petih letih. Pa vendar 
se zdi, da je ta ”zunanja fasada” premalo.
Za vsem tem se povsod ne nahaja večja
družinska sreča, mir in notranje veselje. 
Počitniški dnevi naj bodo priložnost, da si
vzamemo čas za svoj notranji mir in duhov-
no okrepitev. Svetišče sv. Lovrenca nam
vsak dan, posebno v počitniških dnevih,
nudi zavetje, odpira vrata, skozi katera nev-
siljivo prihaja Jezusovo vabilo: ”Pridite k
meni vsi, ki se trudite in ste obteženi in Jaz
vas bom poživil.” Jože Klun, župnikPobarvaj me
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Obnova doma je končana
Kot ste se vaščani lahko sami prepričali o

tem, kako zelo pridni smo bili gasilci pri obno-
vi doma, saj smo večino del postorili s prosto-
voljnimi urami, tako vam sedaj lahko s pono-
som pokažemo lepo urejen dom, ki je poleg
cerkve, šole ter kulturnega doma zrcalo celo-
tne vasi. Ob tem bi se prav rad zahvalil Francu
Debeljaku za vsa sredstva, s katerimi je omo-
gočil dela, gasilcem, ki so s svojimi prostovolj-
nimi urami sodelovali pri urejanju okolice,
Podružnični šoli Kokrica, Krajevni skupnosti
Kokrica, Turističnemu društvu Kokrica ter
vsakemu posebej, ki je kakorkoli pomagal pri
obnovi doma in njegove okolice. 

Kot verjetno veste, imamo gasilci svojega za-
vetnika sv. Florjana, njegov god pa smo obele-
žili s sveto mašo tretjega maja v župnijski cer-
kvi svetega Lovrenca na Kokrici. 

Gasilci smo imeli letos že pet intervencij, kar
je v primerjavi z zadnjimi leti zelo veliko.

Izobraževanja pomemben del 
delovanja društva

Usposabljanja in izobraževanja so zelo 
pomembna pri delu gasilca na intervenciji. V
našem društvu stremimo k temu, da bi imeli
čim večjo stopnjo gasilske izobraženosti in
usposobljenosti, zato naše člane nenehno poši-
ljamo na dodatna izobraževanja in usposabljanja.

Poleg obnove in izobraževanja so naši člani
skupaj z Gasilsko reševalno službo Kranj so-
delovali pri čistilni akciji v Kranju, kjer smo
poskrbeli za logistično podporo vsem organi-
zacijam in društvom čistilne akcije. Ravno

tako smo sodelovali pri čistilni akciji v naši
krajevni skupnosti.

Vaje in tekmovanja
Kot vsako leto smo se tudi letos udeležili

tekmovanja Gasilske zveze Mestne občine
Kranj. Lahko se pohvalimo z vrsto lepih uspe-
hov, saj so se štiri ekipe našega društva uvrsti-
le na regijsko tekmovanje, ki bo oktobra. Sep-
tembra pa bo tradicionalno tekmovanje za Me-
morial ustanovnih članov PGD Kokrice.

Veselica je pred vrati
Po naporni tekmovalni sezoni bo čas tudi za

sprostitev, zato bomo gasilci tako kot vsako leto
organizirali dvodnevno vrtno veselico. Vabimo
vas, da se v petek, 26., in soboto, 27. junija, od
20. ure dalje na parkirišču nakupovalnega centra
Mercator skupaj z nami zavrtite in poveselite. Že
sedaj pa vas vabimo vse tiste, ki seveda to lahko
storite, da prispevate kaj za srečelov in nam 
s tem zmanjšate finančno breme. Z gasilskim
pozdravom NA POMOČ! Andraž Šifrer

Fotografija je nastala po Florjanovi maši pred obnovljenim gasilskim domom na Kokrici.

Tekmovanje za memorial ustanovnih članov PGD Kokrica
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Pisano morje
Domišljijska zgodbica

Živeli so plavalci, ki so plavali v bazenu.
Potem pa so odšli na morje. S 
seboj so vzeli opremo in potem so šli
plavat. Morje pa je bilo barvno. Enega
izmed plavalcev je uščipnil rak, zato ker
je bil v oranžnem delu morja. Drugega je
ugriznila riba, tretjega pa manjša rako-
vica. Ko so se osvežili, so imeli kosilo. 
Po kosilu so se šli odpočit, nato pa lovit
ribe v oranžno vodo. Tam pa so bile same
rakovice. Prestrigle so vrvico, s katero so
lovili ribe. Plavalci niso tistega dne nič
plavali. 

Pija Debeljak, 3.c

Pesmica o našem 
planetu

Zemlja naša velika prijateljica je, 
zato stran od nas ne odmakne se.
Na travniku rastejo lepi cvetovi, 

čez nekaj let pa so tam postavljeni 
veliki domovi. 

Dan Zemlje imamo, 
ker jo radi imamo

in jo nikomur ne damo. 
Včasih so za zemljo skrbeli bolje

kot danes, 
ko po vrsti propada vsako polje.

Janina Klemenčič, 5.č

Hura, počitnice!
Pravijo, da so počitnice najlepši del pouka,

toda od konca marca do zaključka šolskega
leta smo na šoli izvedli precej zanimivih, 
zabavnih in poučnih dejavnosti, tako da nam je
bilo tudi med poukom prijetno. 

V okviru akcije Kran ni več usran smo 4.
aprila sodelovali v skupni čistilni akciji in s
starši ter drugimi krajani, ki so se nam v veli-
kem številu pridružili, očistili okolico šole, 
trgovine, kulturnega in gasilskega doma ter
poti okoli Brda, ob avtocesti, proti rolkarski
stezi in Na Griču. Delo smo zaključili s prijetnim
druženjem ob šoli. V okviru te akcije smo izve-
dli tudi dan šole, ki je bil namenjen ekologiji.

Učenci vrtnarskega krožka so spomladi zelo
aktivni. Skrbijo za cvetje v šoli in za nasade 
v koritih pred vhodom. Skupaj z gasilci so 
zasadili tudi škarpo pri gasilskem domu na
Kokrici. Ob šoli so oblikovali novo gredico in
jo zasadili s cvetjem in zdravilnimi zelišči.

V mesecu maju smo na šoli znova izvedli 
Teden vseživljenjskega učenja. Na delavnicah
so udeleženci pekli kruh, flancate, izdelovali
čokoladne kroglice, ustvarjali, se preizkusili 
v lončarstvu, se naučili, kako poskrbeti za 
dovolj energije, in se seznanili z zdravim nači-
nom življenja.

V juniju je izšel šolski časopis Drobiž, v
katerem učenci tretjega, četrtega in petega
razreda predstavljajo svoje literarne in likov-
ne prispevke. Letos se mu je pridružil še
Drobižek, ki je namenjen otrokom v vrtcu ter
učencem prvega in drugega razreda. Tako

smo poskrbeli, da je objavljenih čim več 
prispevkov učencev. 

Skupaj z vrtcem smo 18. junija pripravili 
piknik. Otroci skupine Zvezdica se bodo 
poslovili od vrtca in prvič uradno vstopili v
šolo. Res je, da jo že dobro poznajo, saj so se
- ker gostujejo v šolski učilnici, že celo šolsko
leto privajali nanjo, bo pa to zanje pomemben
dogodek, saj bodo spoznali učiteljice, ki jih
bodo učile v prvem razredu. 

Kljub pestremu dogajanju, pa vsi že nestrpno
čakamo počitnice. K sreči nam je vreme 
naklonjeno in ni prevroče, saj bi se potem še 
teže učili. Letošnje šolsko leto bomo zaključili
24. junija 2009. Zaključna prireditev, ki 
bo hkrati proslava ob dnevu državnosti, bo v
torek, 23. junija ob 18. uri v Kulturnem domu
na Kokrici. Pripravili jo bodo učenci naše šole,
na njej pa se bomo poslovili od petošolcev, 
ki končujejo šolanje na podružnici, ter jim 
podelili priznanja za večletno sodelovanje v 
interesnih dejavnostih.

Kaj pa načrtujemo? Že med prvomajskimi
počitnicami smo v šoli, v sodelovanju s Sodexom,
začeli s preurejanjem kuhinje. Prenova še ni
končana, do konca bo kuhinja urejena med 
poletnimi počitnicami. Za takrat je načrtovana
tudi obnova tlakov na spodnjem hodniku in v
učilnicah. Z deli bo treba pohiteti, da bo šola
pripravljena na začetek novega šolskega leta.
Do takrat pa si vsi odpočijte, preživite počitnice
tako, da se jih boste še dolgo spominjali.

Dijana Korošec

Aljaž Pivk, 3. c

Julija Rudež, 5. c

Matej Miklaužič, 5 let, Vrtec Kokrica

Zala Strniša, 4. c
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Elastika
Elastika je raztegljiva,

uporabljamo jo lahko za čisto vse.
Celo za kuhanje makaronov 

in pripravljanje malice.

Kdaj pa kdaj se razleti
in okoli sveta odleti.

Zgodilo se je tudi, da skoči, 
takrat se takoj razpoči. 

Potem jo lepimo in lepimo, 
a vse to pomaga nam nič, 

saj hitra je kakor najhitrejši ptič. 

Ko pa spet se razleti, 
ne moremo več pomagati,
saj takrat ni več uporabna, 

ampak je kakor stara sablja. 

Tjaša Kodrič, 5.č

Pesmice o mamici
Mamica, zakaj me puščaš samo?

Zakaj ne prideš nazaj 
in ne objameš me sedaj?

Služba ti nemarna,
zakaj mamico si vzela, 
meni pa srce razgrela?

Jezna sem tako,
da ne bom pustila, 

da mamica se bi izgubila.

Manca Merzel, 4.č

Metulj
Metuljevo življenje:

Na listu nekako nastane gosenica.
Po naravi se počasi plazi, 

namesto da bi rajši malo pojedla.
Mama metulj pa ji govori: 

”Daj, če ne boš jedla, ne boš 
postala metulj!”

Takrat pa mala gosenica odide.
Čez nekaj dni pa pride...

Pride domov kot prelepi metulj!

Alin Ravnihar, 3.c

Neverjetna luna
Neverjetna luna 

zelo hitro teče preko neba.
Je suha in poskočna,

nobena noč ji ne bo ušla!

Neverjetna luna 
pase gibčnost na travniku hitrosti.

In siplje zlato svetlobo
na zveste športnike.

Gal Gros, 3.c

Vrtnarski krožek
Učiteljica Anita Žibrek, mentorica novinarske-
ga krožka, je skupaj z učenkami, ki ta krožek
obiskujejo, opravila intervju z učiteljico Tadejo
Knific. Učiteljica Tadeja med drugim vodi tudi
vrtnarski krožek na podružnični šoli na Kokri-
ci. Učenci pri vrtnarskem krožku so se skupaj z
mentorico odločili za zeliščni vrt. Mentorica,
učiteljica Tadeja, pa je takole povedala:
Kje ste dobili idejo za zeliščni vrt?
”To je bilo kar malce po naključju. Sodelavka,
učiteljica Petra, mi je ponudila semena, ki 
jih je dobila od neke mamice njene učenke. 
Pa sem si rekla: ”Saj res! Zakaj jih ne bi posa-
dili?!”
Koliko časa je sedaj že ta zeliščni vrt?
”Od aprila 2009, torej je ‘star’ šele dobra dva
meseca.”
Kje se ta vrt nahaja?
”Tik ob šoli, pravzaprav na travnatem delu 
šolskega igrišča.”
Kdo vse je pomagal, da je vrt nastal?
”Otroci pri vrtnarskem krožku, hišnik Mirko 
in moja malenkost.”
Je ta zeliščni vrt velik?
”Ne, ni velik. Ravno pravšnji je, da na njem
zraste malo zelišč, ha ha.”

Kaj pa vse raste na njem?
”Različne trajnice, škrlatna ehinaceja, vrtna
materina dušica, navadna melisa, ozkolistna
sivka, žajbelj, pušpan.”
Za kaj vse boste ta zelišča uporabljali?
”Pozimi smo pri vrtnarskem krožku iz neka-
terih drugih zelišč že kuhali čaj in se z njim
zelo prijetno okrepčali. Tako smo sklenili, da
se bomo tudi letošnjo jesen in zimo ‘sladkali’
in krepčali z zelišči, ki jih bomo pridelali na
našem vrtičku.”
Kdo vse skrbi za ta vrt?
”Otroci, ki so vključeni v vrtnarski krožek,
skrbijo za redno zalivanje. Tudi pleti ga je po-
trebno. Pred kratkim je ta vrtiček dobil okrog
in okrog lesene palisade, zato da se ne bi trava
vraščala v gredice. Sicer pa lahko rečem, da
tudi učenci, ki niso pri vrtnarskem krožku, radi
opazujejo, kaj vse na njem raste. Pri tem pa
pridobivajo občutek za vzgajanje rastlin, za
vrtnarjenje.” 
Bi v zvezi s tem želeli še kaj zanimivega po-
vedati?
”Da. Naša vizija za prihodnost je: urediti in
imeti ‘mini parkec’ s potkami in klopcami.
Premišljujemo pa tudi o zelenjavni gredici.”

Zeliščni vrt

Maggy na rolerjih
Maggy je prijateljica moje tete Georginah. Obe prihajata iz Kenije. Kenija je država na

vzhodu Afrike. Glavno mesto je Nairobi, vendar je Maggy živela v Mombasi. Kenijci se
pogovarjajo v jeziku, ki se imenuje svahili; na uradih in v šolah pa govorijo angleško. 

Maggy je v Keniji spoznala študenta agronomije, Sebastiana. Skupaj sta odšla v Nemčijo,
kjer je njegov dom. Bastin, kot kličejo Sebastiana, bo drugo leto zaključil s študijem in oba
skupaj se bosta vrnila v Kenijo. Ko so bile počitnice, sta prišla na obisk k Georginah in Mate-
ju. Tu sta ostala pet dni. Ogledali so si najlepše kraje v Sloveniji: Bled, Bohinj, Ljubljano,
Postojno, kraje ob Primorju in pokrajino Prekmurje. Prišli so tudi na Kokrico. Tu jih je čakala
velika pojedina. Ker je Maggy zelo zabavna, je vsako stvar komentirala na smešen način. Ko
ji je Janez pokazal polža, se je tako ustrašila, da je hitro položila noge na klopco. V stanovan-
ju je na mojih vratih zagledala plakat, na katerem je bil Johnny Deep, ki ji je bil zelo všeč. 

Ker je bil lep dan, sem se rolala po ulici. Ko me je Maggy zagledala, je bila navdušena.
Prosila me je, če ji posodim rolerje. Želela je preizkusiti samo sebe, ali zna rolati. Z vesel-
jem sem ji jih posodila. Seveda ni znala stati na njih, zato je takoj poklicala Georginah na po-
moč. Odšli sta na ulico in vsi smo se smejali. Ko je bil večer, sta z Bastinom odšla. Maggy
nam je obljubila, da se bo do prihodnjič že naučila rolati. Neža Šulc, 5.č 



Kokrčani v tem mesecu zaklju-
čujemo svojo petnajsto pevsko se-
zono, v kateri smo izvedli dva po-
membnejša celovečerna koncerta.
Poleg izvedbe letošnjega že 14.
tradicionalnega pevskega večera,
kjer so poleg nas nastopili pevci

Mešanega zbora Dobrava iz Na-
klega, Nonet Brda iz Goriških
Brd, Moški pevski zbor Bizeljsko
iz Bizeljskega in Moški pevski
zbor Fran Berneker iz Starega
trga. Največ napora v obliki pev-
skih vaj je bilo v tej sezoni name-

njenih našemu praznovanju ob 15-
letnici delovanja, ki smo jo obele-
žili s samostojnim celovečernim
koncertom. Obe prireditvi sta bili
v Kulturnem domu na Kokrici.

Od naše zadnje objave v Vašča-
nu smo Kokrčani, poleg že naših
rednih podoknic, svoje petje pred-
stavljali tudi v vinorodnih pokraji-
nah naše prelepe Slovenije. V me-
secu aprilu smo bili namreč gostje
na prireditvi društva Vinol, ki
združuje vinogradnike in pridelo-
valce oljčnega olja na Bertokih,
Pobegih in Sv. Antona. Z našim
nastopom smo popestrili podeli-
tev nagrad najboljšim prideloval-
cem vina in oljčnega olja. Seveda
smo se pridružili tudi drugim obis-
kovalcem in tudi sami poizkusili
pridelke društva Vinol. V mesecu
maju pa smo na povabilo gostite-
lja naše petje predstavili v cerkvi v
Jeruzalemu, ter na domu gostitelja
ob blagoslovu kapelice. Tudi v

tem vinorodnem okolišu smo ime-
li možnost poizkusiti sadove vino-
gradniškega dela. Radi bi omenili
tudi, da smo imeli izredno čast in
priložnost, saj smo nastopili tudi
na sedežu Ljubljanske univerze ob
svečani prireditvi podelitve dok-
torskih nazivov. 

Vokalna skupina Kokr’čan bo
novo pevsko sezono, tokrat že šest-
najsto po vrsti, začela s pripravami
na septembrski nastop v Bizeljskem.
Počitnice, ki so pred nami, nam
bodo povrnile moči za nove podvige
in še zahtevnejšo pevsko sezono, ki
jo začenjamo v mesecu septembru,
ko bomo Kokrčani s polno paro za-
čeli s pevskimi vajami in pripravami
na nove kulturne prireditve. 

Dragi krajani, ob bližajočih se do-
pustih vam želimo prijeten oddih in
vas vljudno vabimo na ponovna
snidenja ob naših nastopih v novi
pevski sezoni.           

Simon Kumer

Društva
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BRUNARICA
KOKRICA, tel.: 04/236 11 11

Cesta na Rupo 16, KRANJ, KOKRICA

Delovni čas:
ponedeljek - nedelja od 9.00 do 24.00
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Nudimo okusno
in vedno svežo

S petjem bodo še razveseljevali 
Vokalna skupina Kokr’čan ima za seboj pestro pevsko sezono, ki so jo obeležili tudi 

s petnajstletnico delovanja skupine. 

14. tradicionalni pevski večer na Kokrici Nastop na Ljubljanski univerzi ob slavnostni podelitvi doktoratov

Po nastopu v cerkvi Žalostne Matere Božje maja v Jeruzalemu in ob blagoslovu
kapelice smo gostitelju zapeli tudi v njegovi vinski kleti. 
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Zanimivosti, kulinarika
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V Turističnem društvu Kokrica smo letos
prvič pripravili natečaj ”naj mlinček 2009”, za
kar je bilo sprva veliko zanimanja. Slabo
vreme pa je zahtevalo svoj davek, saj tisti, ki so
bili prijavljeni, niso prišli. Vseeno se je zbralo
približno 35 ljudi, ki so prišli na ogled tek-
movanja in preživeli smo prijetno popoldne ob
druženju pri že postavljenih mlinčkih.

Poleg tekmovanja v izdelavi mlinčkov smo
imeli pripravljeno predstavitev Udin boršta, ki
smo ji tudi domačini z zanimanjem prisluhnili.
Pisno predstavitev je pripravila Maša Tenčić,

dipl. gozdarka iz podjetja Gozdno gospodarst-
vo Kranj, ustno pa nam jo je prenesla do-
mačinka in prav tako ljubiteljica Udin boršta
Vilma Kumše. Posebej bi se zahvalili Jožu
Pustoslemšku, ki je prvi postavil mlinček v
Udin borštu. Povabljen je bil k sodelovanju za
sodnika, na katerega se je z veseljem odzval.

Želeli smo, da bi tekmovanje v postavljanju
mlinčkov postalo tradicija, glede na slab odziv
pa bo upravni odbor Turističnega društva
Kokrica o tem še enkrat razmislil. 

Marjan Čadež

Naj mlinček 

Biskvit: 5 jajc, 25 dag moke, 25 dag sladkorja, 1 pecilni prašek, 1 dl
vode, 1 dl olja.

Iz beljakov naredimo trd sneg. Rumenjake s sladkorjem penasto
umešamo, dodamo vodo, olje in moko, nato pa še sneg iz beljakov.
Pekač obložimo s papirjem za peko. Pečemo 35 do 40 minut na 180
stopinj Celzija.

Nadev: 50 dag skute, 2,5 dl sladke smetane, 1 vanilin sladkor, nastr-
gana limonina lupina, 15 dag sladkorja, 6 listov želatine.

Želatino namočimo v mrzlo vodo. Ko se zmehča, jo odcedimo in seg-
rejemo samo toliko, da se stopi. Druge sestavine za nadev zmešamo in
dodamo segreto želatino. 

Obloga: 30 dag borovnic, 15 dag sladkorja v prahu, 1 dl vode
Zmešamo sestavine za oblogo, da se sladkor stopi. Borovnice odce-

dimo in z ostalim sokom namočimo biskvit.
Na namočen biskvit nadevamo nadev in na vrh nadeva naložimo

borovnice. Postavimo za nekaj ur v hladilnik. Ko se je nadev strdil, ga
prelijemo s svetlim oblivom za torte.

Obliv: 2 svetla obliva za torto
Obliv naredimo po navodilu na vrečki. 
Ko je Zofijina borovničeva dobrota dokončana, jo postavimo v hladil-

nik, najbolj čez noč.
Dober tek vam želi vaša Zofi!

Zofijina borovničeva dobrota



Zanimivosti, prireditve
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Verjetno ste se že vsi kdaj zabavali ob pogle-
du na domače vrabce, ki se kopajo v lužah ob
cesti, ali uživali v večerni pesmi kosa, ki se ra-
zlega z vrha bližnje smreke ali sosedove stre-
he. Mogoče ste opazili tudi taščico, ki opreza
za žuželkami po vrtu, morda sinice, ki so vam
očistile vrtnine gosenic, ali pa lastovke kot
učinkovite muholovke. In to je le nekaj ptic, ki
jih lahko dnevno opazujemo brez posebnega
truda. Če pa v opazovanje vložimo malo več
časa in potrpežljivosti, pa se število vrst, ki jih
opazimo, hitro razširi.

Udinboršt in njegova okolica daje zavetje pre-
cejšnjemu število ptičjih vrst, ki se glede na let-
ni čas spreminjajo. Z malo truda lahko mnoge
med njimi postanejo redne obiskovalke naših
vrtov. Najlažje jih privabimo s krmljenjem. Kr-
miti jih običajno začnemo pozno jeseni ob prvi
zmrzali. Različne ptice imajo različne prehran-
jevalne navade. Na krmilnici, polni sončničnih
semen, se bodo najprej pojavile sinice, brglez,
lišček in kalin. Tekom zime bodo pod krmilni-
co razmetano seme pridno pospravljali ščinkav-
ci, šoje in pinože, proti koncu zime pa se kot

stalni obiskovalci pojavijo tudi zelenec, čižek,
dlesk in poljski vrabec. Z malce sreče lahko
opazujemo tudi velikega detla, ki bo z veseljem
napadel tudi lojne pogače. Te pogače privablja-
jo tudi dolgorepke, čopaste sinice, taščice, z
nekaj učenja pa se bo nanje spravil tudi kos, ki
mu sicer prijajo ovseni kosmiči in jabolka. Prav
lahko se zgodi, da bo zaradi večjega števila
manjših ptičev postal stalni gost na vrtu tudi
skobec, ki si bo pokušal upleniti kosilo, v redkih
primerih pa celo kanja.

Spomladi, ko se začne paritveno obdobje, vrt
lahko postane pravo bojišče, ko si pari ptic
poskušajo izboriti svoje gnezdilno in prehran-
jevalno območje. Veliko ptic, ki smo jim s
krmljenjem pomagali preživeti zimo, bomo po
vrtu srečevali tudi poleti.

Na hitro lahko naštejemo vsaj 30 do 40 ra-
zličnih vrst malih ptic, ki jih lahko vsakodnevno
opazujemo. Nekatere od teh ptic spadajo med
ogrožene vrste živali, zato je prav, da poskr-
bimo, da njihovo okolje ostane naravno in
neokrnjeno. 

Mirjam Kavčič, foto: Mirjam Kavčič

Ptice Udinboršta 
in okolice

PRIREDITVE
Vrtna veselica
Prostovoljno gasilsko društvo Kokri-
ca organizira dvodnevno vrtno veseli-
co v petek, 26., in v soboto, 27. juni-
ja, od 20. ure dalje na parkirišču na-
kupovalnega centra Mercator.

Oratorij
Oratorij na Kokrici bo potekal od 6. do
11. julija pod naslovom Nate računam.
V soboto, 11. julija, bo zaključna priredi-
tev, ki se bo začela ob 10. uri s sveto
mašo na prostem (travnik pod župniš-
čem), temu bo sledil kratek program. 

Življenje v času mamuta
Prireditev v organizaciji Turističnega
društva Kokrica bo 22. avgusta na no-
gometnem igrišču na Kokrici. 

2. pohod po mamutovi deželi
Turistično društvo Kokrica pripravlja
2. Pohod po mamutovi deželi v sobo-
to, 12. septembra, s startom ob 9. uri
izpred Mercatorja na Kokrici. Pripra-
vili bodo dve trasi pohoda: prvo v dol-
žini 14 kilometrov in krajšo v dolžini 6
kilometrov. 

Vabilo na delavnico o ptičih
Društvo za ohranitev Udinboršta vabi
krajane na delavnico ”Ptice Udinbor-
šta in okolice”, ki bo v petek, 11. sep-
tembra 2009, z začetkom ob 19. uri, v
prostorih Osnovne šole na Kokrici.
Predaval bo dr. Tomi Trilar, Vodja Ku-
stodiata za nevretenčarje iz Prirodos-
lovnega muzeja Slovenije. Vabljeni
vsi, ki bi radi več vedeli o pticah, žive-
čih v krajinskem parku Udinboršt in
njegovi okolici. Lahko prinesete svoje
fotografije, ali opišete svoje pozitivne
ali negativne izkušnje z našimi ”zrač-
nimi sosedi”. Vabljeni!

Vabilo na proslavo ob zaprtju
smetišča 
Društvo za ohranitev Udinboršta vabi
udeležence demonstracij 2. novembra
2007 in njihove simpatizerje na proslavo
ob dokončnem zaprtju smetišča Teneti-
še, ki bo v petek, 17. julija 2009, s pričet-
kom ob 17. uri. Zbrali se bomo na mestu
demonstracij ob zaprtem smetišču. Za
jedačo in pijačo bo poskrbljeno, če bo
sreča in vreme milo, pa vas čaka še pre-
senečenje. Iskreno vabljeni vsi ”prvobor-
ci”, udeleženci straž in vsi drugi, ki ste na
kakršenkoli način doprinesli k skupne-
mu uspehu Mlake in Tenetiš!



Sabina

Ponudba velja od
18.6.2009 do 21.6.2009.

Ponudba velja od
14.5.2009 do 4.7.2009.

Akcija velja v vseh živilskih prodajalnah Mercator, ne velja pa v HURA!, franšiznih in Beautique prodajalnah. 
Predvidena je za prodajo kolièin, ki so obièajne za gospodinjstvo. Popust velja za blago na zalogi in ne velja za 
pravne osebe. Popust se obraèuna na blagajni. Popust velja tudi za akcijske izdelke in se obraèuna od akcijske 
cene. Èetrtkov popust za upokojence se obraèuna od konènega zneska raèuna, v katerem so že upoštevani 
morebitni akcijski popusti. 

KOZMETIÈNI 
IZDELKI ZA 
ZAŠÈITO PRED SONCEM 
IN NEGO 
PO SONÈENJU

POPUST NA VINIH

20%
ceneje

30%
ceneje

Akcija velja v vseh živilskih prodajalnah Mercator, ne velja pa v prodajalnah HURA! in v franšiznih prodajalnah. 
Predvidena je za prodajo kolièin, ki so obièajne za gospodinjstvo. Popust velja za blago na zalogi in ne velja za 
pravne osebe. Popust velja tudi za akcijske izdelke in se obraèuna od akcijske cene. 

Božo

Cesta na Brdo 5, 4000 Kranj, telefon: 04 231 94 60
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