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Krajevna skupnost Kokrica, Cesta na Brdo 30, Kokrica

Resnica o gledališčnikih

GD Gardelin vs. Toj to! Kdo bo koga?!
V kulturnem dom na Kokrici se vrsti vse več

dogodkov, reklamni plakati nas vabijo na
ogled raznovrstnih gledaliških uprizoritev raz-
ličnih amaterskih in tudi profesionalnih gleda-
liških skupin, ki s svojim ansamblom gostuje-
jo po mnogih dvoranah in se tako ustavijo tudi
v našem kraju.

In čeprav Kokrica lasti svoje gledališko druš-
tvo, se včasih nekoliko preveč zaščitniško od-
zovemo, če imamo občutek, da jih bo izpodri-
nila domnevna konkurenca. 

Domače gardelinovce večinoma že dobro po-
znamo, saj njihov uspeh lahko redno spremlja-
mo v pričujoči reviji, o njih beremo na svetov-
nem spletu ali priljubljenem Facebooku, celo 
z velikanskih plakatov zrejo njihovi obrazi.
Nadvse smo ponosni nanje. Nakar se jim nena-
doma ob bok postavi sumljivo podobno gleda-
liško društvo, ki prav tako išče svoje mesto na
odru in delež občudovanja s strani gledalcev.
In ali se ne iskrijo med njimi tudi imena, ki
smo jih prej pripisovali obstoječemu kralju na
kokrških tleh? Dvom lahko brez pomislekov
zavrnemo - seveda smo lahko jasno prepričani,
da je nekaj umetnikov istih. Le čemu bi tako
številno prestopili v drugo gledališko društvo,
za katerega prej javnost še niti ni slišala? Ra-
dovednost nas nese še dlje, ko izvemo, da je
društvo pravzaprav še čisto sveža skupina. V
glavi škodoželjnost že snuje razloge, ki nami-
gujejo v prid razprtijam in premnogim sporom,
ki so zagotovo sprožili razkol v skupini in dali
povod za novo, popolnoma ločeno ustvarjalno
ekipo, ki bo kot zloglasna konkurenca okrutno
oponirala (pravim) domačinom in prikrito tek-
movala, kdo se bo bolj izkazal.

Hja, naj vas odrešim muk v premlevanju. V
resnici ne gre za tako zlovešče ozadje niti za

malo manj zlovešče. Resnica je veliko bolj pre-
prosta in prav nič mračna. 

Nekaj mesecev staro gledališko društvo Toj
to! se je resda zibalo pri Gardelinu. Tri leta
skupnega sodelovanja v timu ljudi neverjetno
izoblikuje. Vsak dan znova se pojavljajo nove
ideje, nove rešitve, ki jih je v samo enem druš-
tvu vedno težje izpolnjevati. In le zakaj bi pre-
mnoge specifične ideje ustvarjalcev ostale
utesnjene v eni druščini, če pa lahko hkrati za-
živijo v novi preobleki in bogatijo kulturno
sceno? Rojstvo nove gledališke skupine tako ni
bilo nepričakovano in prav nič sporno, pogum
za korak pa se je krepil v obstoječem društvu.
Izražene nove želje so premamile še nove in hi-
tro se je zbrala skupina zagretih ustvarjalcev iz
širše okolice Kranja in tudi Ljubljane. Tako se
delež domačinov, nekdanjih gardelinovcev, po-
razgubi v novi ekipi. Očitna razlika se kaže v
starosti članov domačega društva, ki združuje
izredno mlade predstavnike, medtem ko se v
Toj to! šopirijo predvsem mladeniči in mladen-
ke, katerih povprečna starost doseže leta štu-
denta drugega letnika fakultete. Seveda starost

močno vpliva tudi na vsebine, po katerih pose-
gajo, zato se na gledaliških listih novejše sku-
pine znajdejo zahtevnejša besedila. Vsakdo
skuša v društvo v zameno za kompetence vpe-
ljati tudi delček svojega študijskega področja
in tako lahko društvo pridobi veliko več speci-
fičnega znanja. 

Če povzamem, ne gre za nekakšno podružni-
co novega društva staremu, niti za dve različici
enega, ki se loči po starosti in žanru, še manj za
vidno prehajanje med enim in drugim. Torej go-
vorimo o dveh popolnoma ločenih samostojnih
društvih, ki jih vodi želja po dramskem ustvar-
janju, vsako od teh pa na svojevrsten način išče
pot skozi ostro skalovje po poti umetnosti. 

V treh letih se sklenejo trdne vezi, ki ne zamre-
jo čez noč. Društvi si na svojih poteh medseboj-
no pomagata, pa naj gre za strokovno pomoč -
da si delijo člana ali dva - materialno ali le za
preprost nasvet prijatelja. Želim si, da njih pove-
zanost nikoli ne uplahne. Prijetno je ob misli, da
nisi sam v nehvaležnem boju za kulturo.

Lepo, da so nam stvari končno jasne.
Doroteja Rosenberg

Vaščan je priloga Gorenjskega glasa 
o Krajevni skupnosti Kokrica. 

Prilogo pripravlja uredništvo Gorenjskega glasa.

Odgovorna urednica: Marija Volčjak 
Urednica: Suzana P. Kovačič 
Telefon: 04/201-42-00, faks: 04/201-42-13,   
e-pošta: info@g-glas.si. 
Oglasno trženje: Miroslav Cvjetičanin, tel. 04/201 42
44, 031/614 467, miroslav.cvjeticanin@g-glas.si. 
Tehnični urednik: Grega Flajnik 

Izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Bleiweisova cesta 4, Kranj; 
priprava za tisk: Gorenjski glas; tisk: Tiskarna Littera picta, d. o. o.;
distribucija: Pošta Slovenije. 
Vaščan, številka 2, je priloga 49. številke Gorenjskega 
glasa, ki je izšla 22. junija 2010. Naklada je 1100 izvodov. 
Prejmejo jo vsa gospodinjstva v krajevni skupnosti Kokrica. 

Naslovnica: Kolesarji DU Kokrica, 
foto: Gorazd Kavčič

Letos bomo volili
Hkrati z občinskimi volitvami bodo v naši krajevni skupnosti potekale tudi volitve v svet

krajevne skupnosti. Na ravni občine bomo volili župana in člane občinskega sveta, na ravni
krajevne skupnosti pa člane sveta krajevne skupnosti, ki bodo na svoji prvi redni seji izvolili
predsednika, ki bo krmaril politiko krajevne skupnosti do naslednjih volitev leta 2014. 
Poudarjam, da glede na statut KS ni nujno, da tisti, ki dobi največ glasov, postane tudi pred-
sednik. Volitve bodo potekale predvidoma v mesecu oktobru ali novembru. Točen datum bo
najverjetneje znan avgusta.

Odločili smo se, da ne bomo čakali zadnjega vlaka. Želimo, da kandidate pridobimo že v
predkandidacijskem postopku in vas hkrati seznanimo s postopkom kandidiranja. 

Kako lahko kandidirate 
Preko političnih strank: Pri tem načinu kandidiranja je potrebno upoštevati zakonski po-

goj, po katerem morajo biti vsaj 3 (trije) člani stranke, ki bodo sodelovali pri določanju kan-
didatur v skladu s pravili politične stranke, imeti prebivališče v naši KS. Podrobnejše infor-
macije dobite na sedežih posameznih strank v Kranju.

Samostojno: Vsak krajan, ki ima volilno pravico in željo po kandidaturi, lahko kandidira
sam. V tem primeru mora zbrati podporo 10 (desetih) krajanov z volilno pravico, ki jo overi-
jo s podpisom. Pri volilni komisiji MO Kranj dobi obrazec Predlog kandidature za člane sve-
ta krajevne skupnosti. Podpisi se dajejo na skupnem seznamu, ki ga overi upravni organ, ki
vodi evidenco volilne pravice. 

Preko predloga sveta KS, organizacij ali društev: Postopek kandidiranja je podoben sa-
mostojnemu kandidiranju. Svet KS, organizacije ali društva predlagajo več kandidatov, ki
morajo dobiti podporo 10 (desetih) krajanov z volilno pravico, ki jo overijo s podpisom. Raz-
lika je le v tem, da za podporo oziroma podpise poskrbi svet KS, organizacija ali društvo. 

Na kratko ste bili seznanjeni z načini kandidiranja. Čas beži, zato prosim vse krajane, pred-
vsem pa društva in organizacije, da vestno in takoj pristopijo k oblikovanju predlogov kandida-
ture. Število kandidatov ni omejeno, izvoljenih pa bo le sedem z največjim številom glasov.

Pri oblikovanju predlogov za kandidaturo upoštevajte tudi prisotnost žensk, ki naj bi bila
okoli 20-odstotna.

Vsak kandidat mora podati nepreklicno izjavo, da soglaša s kandidaturo za člana sveta kra-
jevne skupnosti.

Vidimo se na jesenskih volitvah, predvidoma v mesecu septembru. Dodatne informacije so
vam na voljo v času uradnih ur v pisarni KS vsak ponedeljek od 18. do 20. ure in na sedežu
občinske volilne komisije (stavba MO Kranj). 



Pogovor

VA Š Č A N - 3

Novost je vključitev Kokrice v projekt
Gorki. Kaj lahko poveste o tem?

”Začele so se aktivnosti za to, da se ožje na-
selje Kokrica vključi v projekt Gorki, s katerim
se ureja preskrbo s pitno vodo ter odvajanje in
čiščenje odpadnih voda. Mestna občina Kranj
bo vložila vlogo za pridobitev evropskih sred-
stev v enem mesecu, nato bodo sledila usklaje-
vanja, in če bo teklo vse kot mora, bo vloga po-
trjena v začetku prihodnjega leta. Za Krajevno
skupnost Kokrica to pomeni, da moramo do
konca tega meseca pridobiti vse služnosti - teh
je dobrih štirideset, na zasebnih zemljiščih,
preko katerih bodo potekali sekundarni kanali-
zacijski vodi. Kot je dejal podžupan Stane
Štraus na predstavitvi lastnikom zemljišč, se
bo gradnja nove kranjske čistilne naprave in
pripadajoče kanalizacije začela v drugi polovi-
ci prihodnjega leta, vrednost celotnega projek-
ta (ne samo na Kokrici) pa je ocenjena na 65
milijonov evrov. Vsi projekti morajo biti za-
ključeni do konca leta 2015, sicer bodo občine
morale plačati visoke kazni.

Z vključitvijo v projekt bomo tako do leta
2015 na Kokrici uredili fekalno in meteorno
kanalizacijo, po vsej verjetnosti pa se bo sočas-
no obnavljalo tudi vodovodno omrežje. V pro-
jekt je vključeno območje naselja Kokrica, ki
ga omejujejo ulice Cesta na Belo (od blokov),
Cesta na Brdo, Partizanska pot, Pokopališka
ulica (do pokopališča), Betonova ulica, Kura-
tova ulica in Galetova ulica. V projekt so vklju-
čene tudi vse vmesne ulice na tem območju
(Snediceva, Okornova, Dežmanova in Grosova
ulica). Na kanalizacijo so deloma že priključe-
ni na Cesti na Brdo, Galetovi ulici, Dolžanovi
ulici in Partizanski poti, obstoječa kanalizacija
na Betonovi in Kuratovi ulici se bo obnovila,
predvsem pa bodo zgrajeni ločeni vodi za od-
vajanje meteornih voda. 

Projekt smo že predstavili tistim lastnikom
parcel, čez katere bodo vlekli sekundarni ka-
nalizacijski vodi. Vsi krajani, ki so bili na se-
stanku, so to dobro sprejeli, prav tako so vsi

zasebni lastniki parcel imeli možnost ogledati
si projekt. Predstavniki MO Kranj bodo obis-
kali še vsakega lastnika posebej, si skupaj
ogledali situacijo na terenu, se pogovorili o
morebitnih posebnostih in zaprosili za služ-
nost, zato da se Kokrica sploh lahko vključi v
projekt Gorki. Če nam uspe s prijavo, bodo za
izgradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda za-
gotovljena sredstva evropskega sklada, ki bo
sofinanciral projekt. Evropskega denarja bo za
približno tretjino, ostalo bo šlo iz občinskega
proračuna. 

Za druge dele Krajevne skupnosti Kokrica je
ureditev kanalizacije in vodovoda odvisna od
tega, kako se bodo odvijali že začeti projekti,
kot je obnova Mlaške ceste in ureditev območja
Mlaka zahod. Glede sprejemanja podrobnega
prostorskega načrta za območje Mlake zahod je
treba povedati, da je prvo branje Mestni svet že
opravil, do drugega branja pa še ni prišlo. V
vsakem primeru bomo poskrbeli, da bodo svet-
niki seznanjeni z našimi pripombami in si bomo
prizadevali, da drugo branje ne mine brez resne
razprave o že znanih zahtevah.”

Kako je z ureditvijo doma krajanov?
”Obnovitvena dela gredo po načrtih in so

skoraj pri koncu. Izvedli bomo še nekaj za-
ključnih posegov; do konca meseca bomo ure-
dili tudi parkirni prostor in s tem pridobili ne-
kaj dodatnih parkirnih mest ter uredili okolico
doma. Nekaj del v notranjosti doma bomo iz-
vedli še tudi poleti, ostala pa do konca letoš-
njega leta.”

Mandat gre h koncu, bližajo se volitve.
Kako ocenjujete delo Sveta krajevne skup-
nosti?

”Je precej živahen mandat za vse člane Sveta
krajevne skupnosti, ne samo zame. Po nekaj
letih zatišja, neukvarjanja s ključnimi problemi
se je zdelo, da so se vsi problemi pojavili na-
enkrat. Po svojih najboljših močeh smo posku-
šali upoštevati želje in interese krajank in kra-
janov. Nismo vedno našli enotnega pogleda, a
sem kljub temu prepričan, da smo vedno poka-
zali pripravljenost na pogovor in tako na koncu
prišli do rešitev, ki so v zadovoljstvo vseh. 

Naslednji mandat bo verjetno manj ”težek”,
bo pa povezan predvsem z vprašanjem reševa-
nja osnovnih potreb krajanov, kot so ureditev
komunalne infrastrukture, še posebej, če se bo
v tem obdobju začelo graditi in obnavljati ka-
nalizacijsko omrežje in če bodo stekli tudi dru-
gi že pripravljeni projekti. Dela bodo trajala
dolgo časa, zato bo potrebno kar nekaj potr-
pežljivosti, prilagajanja. Ampak če bomo dela-
li ”z roko v roki”, bomo zmogli vse.

Nasploh smo ena bolj živahnih krajevnih
skupnosti, saj moramo zaradi statusa primest-
ne in ne mestne KS za veliko stvari poskrbeti
sami. Skupen interes krajank in krajanov mo-
ramo ohraniti, da torej živimo v urejeni krajev-
ni skupnosti, v kateri se veliko dogaja tudi na
kulturnem, športnem in društvenem področju.

Glede na to, da se bližajo volitve, bi dodal, da
vsi, ki želite aktivno sodelovati pri delu krajev-
ne skupnosti, kandidirajte za člane Sveta KS.
Ne glede na to, ali boste kandidirali, ali vam bo
uspelo s kandidaturo ali ne, pa Svet KS nika-
kor ni zaprta druščina, ampak se vedno lahko
vključite in sodelujete na posameznih projek-
tih ter prispevate svoje pripombe in želje.”

Suzana P. Kovačič, foto: Gorazd Kavčič

Naslednji korak ureditev kanalizacije
Predsednik Krajevne skupnosti Kokrica Igor Hribar je predstavil pomemben projekt Gorki, 
s katerim naj bi na ožjem območju Kokrice do leta 2015 uredili tako meteorno kanalizacijo 

kot po vsej verjetnosti tudi vodovod.

”Pred dopusti, počitnicami, bi se vsem
krajankam in krajanom zahvalil za
podporo pri vseh projektih, ki smo jih
izvedli ali pa začeli izvajati v tem man-
datu. Zahvala gre tudi vsem članom
Sveta krajevne skupnosti, ter še posebej
vsem tistim posameznikom v domačih
društvih, ki jim nikoli ne zmanjka ener-
gije in novih idej za delo. Upam, da
bomo tudi v naslednjem mandatu - ne
glede na to, kdo bo sedel v Svetu kra-
jevne skupnosti - peljali KS Kokrica v
smer, ki ji v občini pripada glede na
njen pomen in velikost. Skupaj z vami
se že veselim uspehov in naslednjih
razvojnih korakov.”

Igor Hribar pred lepo urejenim nasadom in mamutom v krožišču. ”Skrbniki nasada so člani turističnega društva
in kokrški gasilci, za cvetje in zelenje poskrbi Vrtnarija Cvek iz Ilovke. Krajevna skupnost ureditvi vsako leto 
nameni dobrih tisoč evrov, za kar sem prepričan, da je vredno,” je povedal Hribar. 



Ljudje in dogodki
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V prejšnji številki Vaščana je bil ob-
javljen članek o dveh naših sokrajanih,
ki sta zaradi sile razmer ostala brez
strehe nad glavo. Po izidu Vaščana me
je klicalo kar nekaj krajanov Krajevne
skupnosti (KS) Kokrica, ki so ponudi-
li pomoč, za kar se vsem prav lepo za-
hvaljujem. Za navedena je bil preko
KS Kokrica obveščen pristojni Center
za socialno delo, kjer so obema ponu-
dili ustrezno namestitev. Občan, ki je
stanoval v ”koči” v gozdu, je pomoč
zavrnil, tako da mu bo s pomočjo so-
krajanov sedaj postavljen bivalni kon-
tejner. Vsekakor sem zelo vesel rešit-
ve, da nam je vsem skupaj uspelo na-
stalo težavo rešiti, ter tudi spoznanja,
da so nekateri kljub zaostrenim eko-
nomskim razmeram pripravljeni še
vedno pomagati ljudem v stiski.

V tednu Rdečega križa smo od 10.
maja do 15. maja imeli v trgovini
Mercator tudi stojnico Rdečega križa
ter v popoldanskem času tudi lutko,
kjer je strokovnjak lahko prikazal na-
čin oživljanja tako s pomočjo umetne-
ga dihanja in masaže srca kakor tudi z
uporabo defibrilatorja. Namen stojni-
ce je bil seznanjanje ljudi z delova-
njem Rdečega križa (da to ni samo de-
javnost krvodajalskih akcij) in posku-
šati privabiti čim več naših občanov,
da si pridobijo oziroma osvežijo svoja
znanja s področja nudenja prve pomo-
či, ki je velikokrat lahko odločilna pri
ohranitvi človeškega življenja. Tisti,
ki so želeli, so lahko tudi sami preve-
rili svoje že nekdaj osvojeno znanje in
ga na lutki tudi praktično obnovili. Po
zelo skromnem interesu k praktični
obnovitvi znanj v nudenju pomoči s

področja oživljanja, moram ugotoviti,
da se ljudje premalo zavedamo tega
pomembnega elementa prve pomoči,
saj nikoli ne vemo, kdaj bomo tako
znanje potrebovali.

Na stojnici so zainteresirani lahko do-
bili tudi brošure, ki na zelo kratek in
enostaven način prikazujejo nastanek
in simptome določenih bolezni, kakor
tudi preventivne ukrepe ter kako se lah-
ko proti njim zaščitimo. Prav tako pa je
bilo kar nekaj različnih brošur s podro-
čja drog, ki opozarjajo na problematiko
uživanja prepovedanih drog in tudi o
prepoznavanju odvisnikov. Dvakrat se
je izvajalo tudi brezplačno merjenje
krvnega tlaka in krvnega sladkorja pri
teh dveh akcijah, ki sta bili brezplačni
je bila udeležba zelo velika.

V krajevnem odboru Rdečega križa
Kokrica ocenjujemo, da je bila akcija
uspešna, saj če smo uspeli obnoviti
znanje s področja oživljanja samo ne-
kaj ljudem, je to že uspeh. Pričakuje-
mo, da bo v prihodnje odziv večji ter
da se bodo naši sokrajani počasi zače-
li zavedati, da so znanja s področja
prve pomoči v veliko primerih zelo po-
trebna, ko lahko na tak način rešimo
tudi svojega najbližjega. Vsekakor
bomo naše prihodnje prikaze nadgra-
dili tudi z drugimi elementi prve po-
moči.

Na tem mestu bi se še posebej zahva-
lil tudi vodstvu in delavkam trgovine
Mercator - Kokrica, ki so nam omogo-
čili postavitev stojnice.

Milan Klemenčič, 
predsednik Krajevne organizacije 

Rdečega križa Kokrica

Solidarnost med vaščani 
še obstaja

Možjanca 1b, 
tel.: 041/293 312

Odprto ob petkih 
od 16. do 22. ure, 
ob sobotah 
od 10. do 22. ure, 
ob nedeljah in praznikih 
pa od 10. do 21. ure

Pazi, čas!
Najbolj glasen teden na vasi, zavit v trušč razposajencev,

se nevzdržno bliža. Za vse male razgrajače so rezervirani
dnevi od 5. do 10. julija, ko bomo mladi že šesto leto zapo-
red zavzeli posest krog župnišča. Oratorij na Kokrici se bo
zaključil s sveto mašo v soboto, 10. julija, ob 10. uri.

Animatorji že od marca naprej trdno garamo, da bi tudi le-
tos uspešno navdušili 81 otrok in v njihovi družbi karseda
pestro preživeli svoj prosti čas. Kako prikladno! Na letoš-
njem oratoriju bomo vzklikali geslo, ki vsebuje prav to dra-
goceno imetje - Pazi, čas!

Da bi oratorij brezhibno uspel, potrebujemo tudi sredstva,
tako materialna kot finančna. Zato se ob tej priložnosti ob-
račamo na vas, krajani in krajanke. Pomagajte nam po svo-
jih močeh. Svoje prispevke lahko nakažete na: Župnijska
Karitas Kokrica, s pripisom ZA ORATORIJ, na TRR:
07000-0000946519.

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na gospoda
župnika Jožeta Kluna na telefonsko številko 04/20 45 210 ali
050/520 995 ali na Petro Krumpestar na številko 040/525
034. 

Morda koristna skrivnost za vse tiste neučakane, ki tako
nestrpno pričakujete oratorij, da bi se za krajšanje časa loti-
li celo debele bukvice. Kraljica letošnjega oratorija bo glav-
na junakinja pravljičnega romana Momo ali Čudna zgodba
o tatovih, ki so kradli čas, in o otroku, ki ga je ljudem vrnil,
avtorja Michaela Endea.

Se vidimo prav kmalu!
Petra Krumpestar

Animatorji Oratorij 2010
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OKREPČEVALNICA ROŽMARIN

Sprejemamo naročila 
za večje skupine



Ljudje in dogodki

S prostovoljstvom smo se v Društvu upoko-
jencev Kokrica začeli ukvarjati leta 2007. V
našo prostovoljno mrežo je vključenih deset
prostovoljk in dva prostovoljca ter dva koordi-
natorja. Prostovoljno delo je eden od temeljnih
kamnov civilne družbe, saj oživlja najplemeni-
tejša spremljanja človeštva, prizadevanja za
mir, svobodo, humanost, priložnost, varnost in
pravičnost za vse ljudi. 

Prostovoljstvo daje priložnost za razvoj in
krepitev človeških vrednot, daje možnost za
uveljavljanje pravic in odgovornost do sočlove-
ka, ozavešča in deluje v prepričanju negativnih
dejanj in pojavov v družbi, spodbuja razvijanje
in pridobivanje novih znanj in spoznanj, razvo-
ja solidarnosti v okviru skupnosti.

Prostovoljci so ljudje s posluhom srca, čas, ki
ga namenjajo prostovoljstvu, je darilo človeku,
je izraz solidarnosti v najširšem pomenu, je
družbeno poslanstvo, ki združuje ljudi k med-
sebojnemu sožitju in kakovosti življenja. Pros-
tovoljka, prostovoljec je lahko vsaka oseba, ne
glede na spol, izobrazbo, starost, poklic, narod-

nost, veroizpoved, gmotni in družbeni položaj.
Pomembno je, da sprejema etična načela, zave-
dajoč se, da dela brez pričakovanja plačila.

Prostovoljec, ki vstopa v to dejavnost, se
mora zavedati, da je delo z ljudmi zahtevno in
odgovorno. Zato je potrebno nekaj izkušenj in
strokovnega znanja, da lahko razume potrebo
uporabnika. Prostovoljstvo je lepa humanitar-
na plemenita dejavnost. Kdor se odloči za delo
z ljudmi, mora najprej imeti rad ljudi, imeti
mora spoštljiv odnos, znati mora vzpostaviti
dobro komunikacijo za prijazen pogovor, spo-
štovati mora zaupnost podatkov uporabnika.

Prostovoljstvo v Sloveniji ima dolgoletno tra-
dicijo, zato je ta dejavnost prepoznavna še zla-
sti pri starejših generacijah. Starejši ljudje se
rajši vključujejo v to dejavnost, saj tudi njim
prinaša zadovoljstvo in občutek koristnosti.
Starejši prostovoljci so srečni in zadovoljni, če
občutijo, da so človeku pomagali ali da se nje-
gov problem uspešno rešuje preko drugih
organizacij. To pa je tudi spodbuda, da ostane-
jo prostovoljci v svoji organizaciji. 

Pri mladih so motivi drugačni. Gre za social-
no druženje, odkrivanje življenja drugih ljudi
in za osebno rast in v smislu humanizacije
medsebojnih odnosov.

V prihodnji številki bomo pisali več o delu
prostovoljcev in drugih dejavnostih prostovolj-
stva.

Za prostovoljstvo zapisal:
koordinator Vlado Todorović

Prostovoljstvo med upokojenci

”Prostovoljno delo je dejavnost posa-
meznika, ki temelji na njegovi svobodni
odločitvi, da tako dejavnost opravlja in
jo izvaja brez pričakovanja materialnih
koristi v dobro drugih ali za skupno
javno korist.”

Čas setve in žetve 
Vrvež v učilnici se počasi umirja. Spričeva-

la so razdeljena. Prvoobhajanci so se veselili
srečanja z živim Jezusom pod podobo kruha.
Očiščena srca so počasi začela razumevati
resnico, s katero kristjani živimo: ”Kristus je
sonce našega življenja.” V letos dokaj hlad-
nem maju smo najbrž vsi začutili, kako smo
potrebni svetlobe, toplote in sonca. Potrebu-
jejo ga narava, naše telo pa tudi naše duše.

Počitniški utrip. V učilnici se pridno druži-
jo mladi. Nekaj pripravljajo. Oratorijske dne-
ve. Mlajšim želijo popestriti počitniške dne-
ve z veselim sporočilom, sproščenostjo in
medsebojno bližino. Pripravljeni so darovati
del svojega časa. Kako je to nekaj velikega -
podariti si čas. Tudi to so počitnice. 

Ko razmišljamo o počitku, najprej pomisli-
mo na to, da nam ni treba nič delati. To je sko-
raj tako, kot bi se predali lenarjenju. Iz lastne
izkušnje vemo, da tak počitek človeka notra-
nje ne napolni, mu ne vrne veselja do življenja
in ustvarjanja. Potrditev tega najdemo na šte-
vilnih mestih v Svetem pismu. Tudi počitniški
čas uporabimo za osebno rast, za plemenitenje
medsebojnih odnosov. Pravi oddih ni odvisen
od oddaljenosti od doma niti količine porab-
ljenih sredstev, ampak od našega notranjega
srečanja s samim seboj in soljudmi.

Stara krščanska modrost pravi, da je nede-
lja čas setve in žetve za nebesa. Posvečuj ne-
deljo in nedelja bo posvetila tebe.

Jože Klun, župnik
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1. Kako naj se zavarujemo pred odhodom
na počitnice v tujino?
Vsekakor je prav, da smo zavarovani vedno

in povsod, ne samo pred odhodom na počit-
nice. Tukaj mislimo predvsem na nezgodno
zavarovanje za primer smrti, delne ali popol-
ne invalidnosti ter seveda dnevne odškodni-
ne, saj nikoli ne vemo, kje in kdaj nas prese-
neti kakšna nezgoda, ki nam lahko čisto spre-
meni način življenja.
Pred odhodom v tujino pa obvezno sklenite
zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini.
To zavarovanje vam krije nujne stroške
zdravljenja v primeru poškodbe in bolezni.
Dajanje prve pomoči je v tujini zelo drago,
zato vam bo take vrste zavarovanje prišlo še
kako prav.

2. Lahko tako zavarovanje sklenemo tudi
za otroke?
Seveda obe vrsti zavarovanja lahko sklene-
mo tudi za svoje otroke, ki so včasih še bolj iz-
postavljeni poškodbam ali boleznim ob spre-
membi okolja.
Tudi letos smo za predšolske in šoloobvezne
otroke pripravili akcijo, v kateri lahko za ugod-
no ceno nezgodno zavarujete svoje otroke,
ob tem pa jim podarimo poletno zdravstveno
zavarovanje z asistenco CORIS v tujini.

3. Zdaj pa še malo k premoženju. Kako
lahko zavarujemo jeklene konjičke pred
točo, ki je zadnja leta vse bolj pogosta?
Če smo odgovoren gospodar, moramo po-
skrbeti tudi za zavarovanje svojih jeklenih ko-
njičkov.
Ob sklepanju zavarovanja za avtomobile si
vedno vzmnite čas in se dobro posvetujte s
svojim zavarovalnim svetovalcem. Ne pred
poletjem, ampak ob poteku zavarovanja ka-
darkoli med letom. Takrat pomisite tudi na
točo, viharje, poškodbe na parkiriščih itn.
Naj na tem mestu izpostavimo našo letošnjo
novost na področju avtomobilskih zavaro-
vanj - odškodninsko asistenco, ki vam bo še
kako v pomoč ob škodi, ki vam jo bo povzro-
čil zavarovanec pri drugi zavarovalnici. Če
boste sklenili odškodninsko asistenco, bomo
v primeru škode za vse poskrbeli na zavaro-
valni družbi Adriatic Slovenica. To pride še
kako prav sploh pri škodah, ki se vam zgodi-

jo v tujini in vam ne bo treba obiskovat in 
klicat tuje zavarovalnice.

4. Kaj pa naši domovi? Tudi tukaj zadnja
leta prihaja kar do velikih škod.
Res je, da klimatske spremembe vse bolj vpli-
vajo tudi na poletno vreme pri nas. Zadnja leta
je zelo veliko prijav škod zaradi ujm, viharjev,
vetra in toče tudi poleti. Ob dobrem posvetu z
zavarovalnim svetovalcem in sklenitvi zavaro-
vanja vašega doma DOM AS boste lahko po-
polnoma brez skrbi, saj vam bomo tudi v pri-
meru škode stali močno ob strani.

5. Kje pa lahko sklenemo vsa navedena
zavarovanja?
Najbolje bo, če obiščete najbližjo poslovalni-
co Adriatic Slovenica ali si naročite zavaroval-
nega svetovalca kar na dom. Za vas si bomo
vzeli čas in vam svetovali tako, da boste zelo
zadovoljni. 

Tudi poleti na nas in naše premoženje preti veliko navarnosti, 
zato je prav, da poskrbimo za pravo zavarovanje.

PE Kranj, Kidričeva 2, Kranj ● T: 04/28 170 00 ● F: 04/28 170 10
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Ob dnevu upora proti okupatorju
Krajevna organizacija borcev za vrednote

NOB Kokrica je v sodelovanju z Združenjem
borcev za vrednote NOB Kranj organizirala in
izvedla tradicionalni XVII. Pohod prijateljstva
in spomina Udin boršt 2010, ki je bil tako kot
vsako leto doslej na državni praznik, 27. aprila.
Ta praznik je posvečen spominu in obeležitvi
upora slovenskega naroda proti okupatorjem,
to je Nemcem, Italijanom in Madžarom, ki so
leta 1941 napadli in razkosali Slovenijo. 

Idejni pobudnik te množične prireditve je bil
naš sokrajan Lojze Dežman. To je prireditev, ki
obuja spomin na čase, ko se je večina Sloven-
cev skoraj goloroka uprla nacizmu in fašizmu
in naklepu, da bi zbrisali Slovenijo z zemljevi-
da. Obenem ima namen, da udeleženci preživi-
jo dan v prijetnem, sproščenem gibanju v nara-
vi. Več kot očitno je, da je ideja naletela na do-
ber odmev, kar dokazuje tradicija te prireditve
in udeležba na njej.

Letos se je na prireditvenem prostoru pred tr-
govino Mercator na Kokrici zbralo okoli 950 po-
hodnikov, kar je največ v zadnjih letih. Med ude-
leženci je bilo videti tako mlade kot starejše,
med njimi celo nekaj udeležencev narodnoosvo-
bodilnega boja. Predvsem smo bili veseli mlaj-
ših, kar pomeni, da se tudi v tej generaciji znova
krepi zavest o vrednoti partizanskega boja.

Pohodniki so se tudi letos odpravili v Udin
boršt, kjer sta bili pripravljeni dve trasi, ena
dolga 7 kilometrov, druga pa 13 kilometrov.
Vsak je lahko izbiral sam, upoštevajoč seveda

svoje fizično in zdravstveno stanje. Tistim, ki
so se odpravili na daljšo pot, so učenci naše
podružnične šole pri partizanskem spomeniku
pripravili lep kulturni program. Po pohodu pa
smo se vsi zbrali pred Mercatorjem, kjer smo z
uradnim delom zaključili prireditev. 

Zakaj sta trasi speljani po Udin borštu? Ta naj-
večji, pretežno ravninski gozd, med občinami
Kranj, Naklo in Tržič, je bil zibelka partizanstva
v tem delu Gorenjske. Na tem območju so se
prvi partizani organizirali v prve enote, prav
tako pa so se tam odvijali tudi težki boji, v kate-
rih je padlo mnogo bork in borcev. Prav je, da
na tak način počastimo spomin na vse padle!

Trdno smo odločeni, da bomo s prireditvijo
nadaljevali tudi v prihodnje, zato vabimo vse,
ki cenijo in spoštujejo narodnoosvobodilni boj
in njegove vrednote, da se nam pridružijo na
naslednjih pohodih.                   Brane Virant

Po mamutovi poti
Čukova jama v Krajevni skupnosti Kokrica je edinstven spome-

nik življenja in dela plemen, ki so živela petdeset tisoč in petsto ti-
soč let nazaj (kako hitro mineva čas ...) in za svoje življenje uporab-
ljala ta delček narave. Preživeli so.

V tistem času je živel Homo erectus - pokončni človek - hodil je
že čisto vzravnano in je odkril in uporabljal ogenj, ki mu je bil po-
treben pri boju z živalmi in pri užitkih, ki jih daje pečena hrana. 

Pred petimi milijoni let je Homo Habilis - spretni človek - še bolj
oddaljen prednik, iskal korene, ki jih je izkopaval s palico. Pa si
predstavljajte, koliko je pet milijonov let, ki pomenijo neizmernost
človeškega izvora.

Z Galci v zahodni Evropi in ilirsko-keltskimi plemeni pri nas se
konča prava prazgodovina.

Če hočemo spoznati vsakdanje življenje naših daljnih prednikov
v zelo dolgem predzgodovinskem obdobju, imamo na razpolago le
arheološko gradivo.

To gradivo je osnova, na kar se opiramo pri naših predstavah.
V Turističnem društvu Kokrica skušamo pričarati enostavnost

življenja, medsebojne odnose, način hranjenja, oblačenja, razmiš-
ljanja tudi v naših predstavah na Kokrici.

V pristnem ambientu naravno zaščitenega območja močvirskega
kompleksa Bobovek nas je najdba okostja mamuta (1953) pripelja-
la na idejo o izvedbi prve predstave. In potem vse do današnjih dni.

Te predstave so danes že tradicija, zadnji teden v avgustu se
srečamo in si jih pogledamo v vsej njihovi preprostosti, volje in
želje do tega, da se to ne pozabi, pa je veliko. 

Začetnica odkrivanja tega delčka prazgodovine je bila krajanka
gospe Olga Lombar, danes pa to idejo ohranjamo naprej.

Krožišče na Kokrici je z Volaričevim kipom mamuta pika na i
prepoznavnosti naše preproste vasi in našega doma - to je način živ-
ljenja nas, Kokrčanov. 

Irena Hudobivnik, TD Kokrica
Vir: V prazgodovinski dobi, 1989, Lj, Založba MK, Od avstralopiteka do kromanjonca

CVETLIČARNA

Cvet, d. o. o., Kranj
Cesta na Rupo 18
Kokrica
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

VELIK IZBOR 
CVETJA 
ZA VSE 

PRILOŽNOSTI

Gardelin zaključil še eno
uspešno sezono

Za Gledališkim društvom Gardelin je še ena
več kot uspešna sezona! Marca smo navdušili
s premiero nove komedije J. B. P. Moliera
Scapinove zvijače. Nabito polna dvorana Kul-
turnega doma na Kokrici se je uro in pol sme-
jala na ves glas. Gardelinovci smo z isto ko-
medijo gostovali na Visokem, kjer je bilo ob-
činstvo nad predstavo zelo navdušeno. Obis-
kali smo tudi Kulturni dom Groblje pri Dom-
žalah, kjer smo predstavo odigrali brezplačno
in ves denar, zbran na prireditvi, podelili v do-
brodelne namene za tamkajšnji oratorij. Sezo-
no smo zaključili s še eno ponovitvijo Scapi-
novih zvijač v domačem Kulturnem domu.

Septembra nadaljujemo z reprizami Scapino-
vih zvijač, kmalu zatem pa tudi s premiero nove
komedije. Hvala vsem našim podpornikom,
predvsem piceriji Viva ter vsem vam gledal-
cem, ki tako zvesto hodite na naše predstave.

GD Gardelin

Scapinove zvijače
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AVTOSERVIS HERMAN NUNAR s.p.
Na Griču 1, 4000 Kranj

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

PRODAJA IN VGRADNJA DELOV DOBAVITELJEV 
ZA PRVO VGRADNJO 

TER ORIGINALNIH NADOMESTNIH DELOV!

- servisiranje in popravila 
japonskih in drugih osebnih vozil

- menjava in centriranje 
pnevmatik

- polnjenje klimatskih naprav

- diagnostika avtoelektronike

KOVINARSTVO 
Tomislav Svetelj, d. o. o.,
041/531 427

● kovinske 
konstrukcije

● strojna obdelava
● varjenje 

aluminija
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Aprila smo začeli z dolgo časa načrtovano
obnovo garaže, ki smo jo poglobili za 50 cen-
timetrov, znova utrdili temelje ter naredili es-
trih. Ker je stavba stara, so se ob kopanju po-
kazale tudi druge pomanjkljivosti, ki smo jih
sanirali. Obnovili smo tudi manjšo kopalnico
ob garaži, kjer se gasilci po končanem delu na
intervenciji lahko oprhajo. Kopalnica služi tudi
za pranje opreme. Nadalje smo v garažo mon-
tirali nova sodobna dvižna vrata, za kar bi se še
enkrat radi zahvalili podjetju Milči. Postavili
smo tudi obešalnike za intervencijske obleke.
Obnovili smo tudi toaletne prostore ob vhodu
v dvorano doma. Trenutno potekajo še zadnja
zaključna dela pred vselitvijo. Lepo bi se za-
hvalil prav vsakemu, ki je kakorkoli pripomo-
gel k delom, vloženih je bilo zares veliko pros-
tovoljnih ur.

Maja smo imeli tradicionalno mašo na god sv.
Florjana. Za lepo opravljen obred, s katerim
smo se spomnili vseh naših pokojnih gasilk in
gasilcev, se zahvaljujemo župniku g. Klunu.

Osmega maja je bilo tradicionalno gasilsko
tekmovanje za 20. Memorial ustanovnih čla-
nov PGD Kokrica. Tekmovanja se je udeležilo

35 gasilskih desetin. Kljub slabemu vremenu
smo tekmovanje izpeljali na visokem nivoju.
Teden dni zatem, v soboto, 15. maja, je bilo
tekmovanje Gasilske zveze Mestne občine
Kranj, ki smo se ga udeležili z osmimi ekipa-
mi. Kot vsa leta smo tudi letos na obeh tekmo-
vanjih posegli po vidnejših uvrstitvah. 

Dela smo imeli v prvi polovici leta zelo veli-
ko, smo pa imeli v tem času samo eno inter-
vencijo. Seveda si želimo, da bi bilo teh tudi v
naslednji polovici leta čim manj. Imeli smo
tudi že dve komisijski vaji ter eno nenapoveda-
no vajo po naročilu poveljnika društva.

Seveda ne moremo mimo nakupa novega vo-
zila. Trenutno smo v obdobju zbiranja ponud-
nikov. Tudi naši člani pridno hodijo po domo-
vih in pobirajo prostovoljne prispevke. Verjet-
no so vas naši člani že obiskali, če pa še niso,
vas pa zagotovo obiščejo v prihodnjih tednih.
Vsem, ki ste s prostovoljnimi prispevki podpr-
li nakup novega vozila, se prav lepo zahvalju-
jemo, ostale pa naprošamo, da to storite, ko vas
bodo obiskali naši člani, kajti prav z vašo po-
močjo bomo lahko prihodnje leto, ko imamo
90-letnico, načrte tudi uspešno realizirali. 

Naj vas ob koncu prav lepo povabim, da se
25. in 26. junija udeležite dvodnevne vrtne ve-
selice, da se skupaj z vami pred poletjem pove-
selimo in pozabavamo. Povabim naj tudi vse, ki
lahko kakorkoli pomagate z dobitki, da to stori-
te. Prav vsakega dobitka bomo zelo veseli.

Ob koncu naj vam zaželim prijetne počitnice!

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!
Andraž Šifrer

Po delu se prileže zabava
Kokrški gasilci vas 25. in 26. junija vabimo na dvodnevno vrtno veselico! 

Vokalna skupina Kokr’čan
Vokalna skupina Kokr’čan je poleg številnih podoknic in izvedbe 15.

Pevskega večera na Kokrici sklenila pevsko sezono 2009-2010. Kot
vsako leto smo tudi letos slednjo obeležili s piknikom, na katerem se
nam poleg pevskega sestava pridružijo še ožji družinski člani. Po dol-
gem času nam je bilo vreme zelo naklonjeno, tako da smo poleg kla-
sičnih opravil na pikniku del časa namenili tudi športnim aktivnostim.
Ker vsako leto zaključni piknik sovpada s pohodom na Poljano, se pev-
ci odpravimo tudi na ta pohod. Poleg tega pohoda pa v okviru skupine
deluje tudi planinska sekcija, ki vsako leto izbere nov pohodniški cilj v
naših prelepih planinah. Ti pohodi so ponavadi tudi prvo srečanje po
oddihu in hkrati začetek nove pevske sezone, ki se začne v mesecu sep-
tembru. 

Poleg že opisanih izvenpevskih aktivnosti se skupina pripravlja še na
zadnji športni podvig, t. j. kolesarski izlet v Umag, ki se tradicionalno
odvija vsako leto in sicer prvi vikend v juliju. Torej če v tem času kje
na cesti srečate kolesarja z dresom Kokr’čan, boste vedeli, da poteka-
jo intenzivne priprave na ta podvig.

Glede na dokaj zahtevno in naporno pevsko sezono zaradi številnih
nastopov in pevskih vaj, tako pevci pred dopusti preko športnih aktiv-
nosti malce pozabimo na petje in se prepuščamo zasluženemu oddihu.
Tudi vam, drage bralke in bralci Vaščana, želimo prijeten oddih in vse
lepo do naslednjič.                                                     Simon Kumer

V okviru skupine deluje tudi planinska sekcija. 
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Čisto je lepo.

Razdeljevanje novih zabojnikov za ločeno
zbiranje odpadkov v Mestni občini Kranj še
ni zaključeno. V krajevni skupnost Kokrica je
večina že prejela zabojnike za odpadno
embalažo (zelene zabojnike z rumenim po-
krovom), nekateri tudi že naročene zabojni-
ke za biološke odpadke. Razdeljevanje za-
bojnikov še vedno poteka, zato vse tiste, ki
še čakate nanje, prijazno prosimo za razu-
mevanje in potrpljenje.

Od 19. aprila 2010, ko smo začeli razde-
ljevati nove zabojnike na območju Mestne
občine Kranj, smo razdelili že več kot pet-
najst tisoč zabojnikov. Vzporedno smo delili
zabojnike tudi v občini Šenčur. Sproti rešuje-
mo vse sporočene želje posameznikov ter
napake pri dostavi zabojnikov. Vsi novi za-
bojniki imajo vgrajene posebne elektronske
elemente z digitalno informacijo o številki in
lokaciji zabojnika (t. i. čipe).

Z novimi zabojniki za ločeno zbiranje
bomo nadgradili sistem ločenega zbiranja
odpadkov in vam omogočili, da boste od-
padke ločeno zbirali že doma. Pomembno

je, da so odpadki pravilno ločeni že na izvo-
ru, torej v vsakem gospodinjstvu. To je tudi
pogoj, da se lahko predelajo.

Odpadno kovinsko, plastično, papirno
in sestavljeno embalažo odlagate direk-
tno v svoj zabojnik za odpadno embalažo
(zeleni zabojnik z rumenim pokrovom). Pred
odlaganjem embalažo izpraznimo in stisne-
mo, da zmanjšamo volumen. S tem prihrani-
mo prostor, sicer je zabojnik prehitro poln.
Za nadaljnjo predelavo odpadkov je po-
membno, da odložimo embalažo brez vsebi-
ne in večjih nečistoč. Če ugotovite, da je
obstoječi 120-litrski zabojnik za od-
padno embalažo, ki ga imate v najemu,
premajhen za količino odpadne em-
balaže, ki jo ustvarite, se lahko odlo-
čite za najem večjega, 240-litrskega
zabojnika. Zanj boste odšteli 0,55
evra na mesec. Pri praznjenju zaboj-
nikov za odpadno embalažo vse bolj
ugotavljamo, da je večina zabojni-
kov za odpadno embalažo prepol-
na, da se pokrovi zabojnikov ne za-

pirajo. Če je tudi pri vas tako, svetu-
jemo, da vso embalažo pred odlaga-
njem stisnete oz. zamenjate zaboj-
nik za večjega.

Za lažje ločevanje odpadkov si v kleti pri-
pravite ločene škatle za zbiranje papirja,
stekla in nevarnih odpadkov. Če pros-
tora nimate, lahko papir in steklo zbirate sku-
paj in ju razvrstite na ekološkem otoku ali v
zbirnem centru za ločeno zbiranje odpad-
kov. Nevarne odpadke morate zbirati loče-
no, da z nevarnimi snovmi ne onesnažite
drugih odpadkov. Ko se nabere dovolj od-
padkov, jih odpeljite v zbirni center oziroma
jih oddajte v času akcije zbiranja nevarnih
odpadkov v mesecu oktobru.

Vse večje količine odpadkov in druge vrste
odpadkov, kot so uporabna oblačila, tekstil,
pohištvo, gospodinjski aparati, keramika in
podobno, odpeljite v zbirni center za ločeno
zbiranje odpadkov. 

Odvoz kosovnih odpadkov (pohištvo,
sanitarna oprema, gospodinjska bela tehni-
ka, vzmetnice, preproge ...) lahko naročite
tudi z dopisnico. Vsako leto gospodinjstva v
Mestni občini Kranj prejmete na dom dve
dopisnici, s katerima lahko naročite brezpla-
čen odvoz do dveh kubičnih metrov kosovnih
odpadkov. Ko želite odvoz odpadkov, izpol-
nite dopisnico in jo pošljite po pošti oziroma
prinesite na sedež podjetja. Poklicali vas
bomo in se dogovorili za dan odvoza. Od-
padke boste na dogovorjeni dan pripravili
na dostopno odjemno mesto.

V gospodinjstvu vzpostavite tudi ločeno
zbiranje bioloških odpadkov. Odločite
se lahko za kompostiranje na svojem vrtu.
Če te možnosti nimate oziroma tega ne želi-
te, se odločite za najem oz. nakup zabojni-
ka za zbiranje bioloških odpadkov. Zaboj-

Ločeno zbiranje odpadkov 
se začne doma
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Čisto je lepo.
KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ

Vaše tri zabojnike praznimo ločeno. Zabojni-
ke za mešane komunalne odpadke in zabojni-
ke za odpadno embalažo praznimo izmenič-

no, vsak drugi torek. Vozila so označena z na-
pisom, katere odpadke tisti dan odvažajo. Me-
šane komunalne odpadke odpeljemo na odla-

gališča, biološke odpadke in odpadno emba-
lažo pa predelovalcem, ki v nadaljevanju od-
padke predelajo oz. snovno izrabijo. 

Ločeno zbrane odpadke odvažamo ločeno

nik lahko delite z drugim gospodinj-
stvom v hiši oziroma s sosedi in s tem
zmanjšate stroške. 

Pod kuhinjsko korito namestite manjšo po-
sodo, kamor boste odlagali ostanke hrane.
Če želite zaščititi posodo, lahko uporabite
biorazgradljive vrečke. V trgovinah so na vo-
ljo biorazgradljive papirnate vrečke ali vreč-
ke iz posebne folije. Tako zbrane biološke
odpadke lahko odložite skupaj z vrečko. Do-
voljeno je tudi odlaganje bioloških odpad-
kov, zavitih v časopisni papir. Tudi v Komu-
nali Kranj že iščemo načine, da bi vam lah-
ko ponudili vrečke po ugodnih cenah, saj se
zavedamo, da je to za marsikatero gospo-
dinjstvo velik dodatni strošek.

Novi zabojniki, 
novi stroški?

Čeprav imate lahko po novem tri zabojni-
ke, se končna cena na položnici v primerja-
vi z današnjo ne bo zvišala. Sočasno z nad-
gradnjo ločenega zbiranja odpadkov
zmanjšujemo število mesečnih odvozov me-
šanih komunalnih odpadkov. Zaradi tega se
bodo zmanjšali tudi stroški. In to se bo po-
znalo na položnicah. Od 7. junija 2010 me-
šane komunalne odpadke odvažamo vsak
drugi teden, zato se bo na vaši položnici
zmanjšala količina obračunanih litrov pri sto-
ritvi odlaganja odpadkov (faktor 0,5).

Pri zbiranju odpadne embalaže z dodatni-
mi zabojniki bo najem zabojnika ostal edini
strošek za gospodinjstva. Na vašem računu
bo dodana nova postavka (najem zaboj.
emb.). 

Pri zbiranju bioloških odpadkov z dodatni-
mi zabojniki za biološke odpadke se bo za
zdaj obračunal samo strošek najema zaboj-
nika. Če ste se odločili za zbiranje bioloških
odpadkov z dodatnim zabojnikom za biolo-
ške odpadke, bo na vašem računu nova po-
stavka (najem zaboj. bio). Zbiranje in obde-
lavo bioloških odpadkov bomo pričeli obra-
čunavati po potrditvi cen s strani pristojnih
občinskih in državnih organov. Potrditev cen
pričakujemo v prihodnjih mesecih.

Vsem smo na dom poslali priročnik za pravilno ravnanje z odpadki. Verjamemo, da vam je v pomoč pri
vsakodnevnem ločevanju odpadkov. Če priročnika niste prejeli, prosimo, da nam sporočite na telefon 

28 11 300 ali pišite na info@komunala-kranj.si.
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Letošnjo pomlad je bilo vreme mrzlo in de-
ževno, tako da smo brez težav zdržali v razre-
dih, zbirali ocene in nam misli niso preveč
uhajale na počitnice. Izvedli smo vse načrtova-
ne šolske dejavnosti, sedaj pa se pripravljamo
še na uspešen zaključek šolskega leta. Proslava
ob dnevu državnosti, ki bo hkrati tudi naša za-
ključna prireditev, bo letos 23. junija ob 19. uri
v kulturnem domu na Kokrici. Tudi letos bomo
na prireditvi podelili priznanja petošolcem, ki
odhajajo na matično šolo v Kranj, pa so pridno
sodelovali v interesnih dejavnostih na naši šoli.
Še preden bodo odšli, pa bomo poskrbeli za
bodoče prvošolce. Večina se jih bo vključila v
šolo iz vrtca na Kokrici, nekaj jih bo prišlo
tudi od drugod. Skupaj z njihovimi starši smo
se zbrali v četrtek, 17. junija, na pikniku pred
vrtcem. Prijetno smo združili s koristnim in jih
hkrati seznanili z osnovnimi informacijami, ki
so potrebne pred začetkom šolskega leta. Ker
se je število prvošolcev povečalo, naslednje
leto pa jih bo še več, bomo morali spet najti
novo rešitev, saj začasna - oblikovanje dveh
številčno neenakomernih oddelkov - ni več
ustrezna. S spremembo namembnosti nekate-
rih prostorov, nam bo za enkrat še uspelo. Kaj
pa v prihodnje?

Tako hitro, kot mine šolsko leto, pa bodo
mimo tudi počitnice. V šoli in okoli nje bomo
opravili redna vzdrževalna dela, v načrtu je ob-
nova parketa v telovadnici, še pred počitnicami
bomo pod drevesa namestili klopi in mizo.
Upam, da bodo pripomogle k lepši urejenosti
šolskega igrišča, služile prijetnemu počitniške-
mu klepetu, navezovanju novih prijateljskih
vezi ..., in da bodo nepoškodovane preživele do
jeseni.

Preden se odpravimo na počitnice, pa le še
nekaj počitniških nasvetov. Otroci naj se spoči-
jejo, igrajo, družijo naj se z vrstniki, spodbujaj-
te jih k branju, ustvarjanju, pomagajo naj vam
pri vsakdanjih opravilih. Nič ne bo narobe, če
tudi kaj ponovijo, zapišejo, izračunajo. Izlete,
predvsem vožnjo z avtomobilom, izkoristite za
pogovor, opazovanje okolice, za pridobivanje
novih znanj in izkušenj. Glasbo poslušajte sku-
paj, ne le vsak sam, s slušalkami v ušesih; sku-
paj zapojte. Ne mirite otrok z računalnikom,
televizijo, dragimi igračami - namenite jim
čim več vašega prostega časa. Jeseni, ko se
bomo vrnili v šolo, bodo lahko z navdušenjem
pripovedovali, kje so bili, kaj so videli, kaj so
doživeli. Lepo se imejte!      

Dijana Korošec

Počitnice so pred vratiRešila sem mini 
kriminalni primer

Imela sem rojstni dan. Poleg daril sem
dobila tudi sladkarije. Pospravila sem si
jih v predal v svoji sobi. Nekega dne so te
sladkarije izginile. Tuhtala sem in tuhtala,
kje bi lahko bile, a nisem mogla ugotovi-
ti. Odšla sem v kuhinjo, da bi to povedala
mamici. Ko sem ji povedala, je rekla, da o
tem ne ve nič. Moj mlajši bratec pa je
slišal, kaj sem vprašala in se je ob tem
sumljivo nasmehnil. Pomislila sem, da jih
je mogoče on pojedel. Vedela pa sem
tudi, da papirčke od sladkarij, ki jih poje,
vedno vrže pod posteljo. Pogledala sem
tja in našla papirčke od mojih sladkarij. 

Tako sem rešila mini kriminalni pri-
mer. 

Maša Škrjanc, 3. c

Bilo me je strah
Ko sem bil star približno štiri leta, sem

zelo rad gledal otroške risanke: Petra zaj-
ca, Obutega mačka, Rdečo kapico in še
veliko drugih. Mami mi je tudi velikokrat
brala o Mačjem štruklju. Zaradi te
pravljice sem imel zelo hude nočne more.
Nisem vedel, kako bi se jih znebil. 

Nekega dne pa sem se spomnil, da lahko
poskusim in se uščipnem med spanjem. To
sem storil, a na žalost ni delovalo. Drugo
noč sem poskusil misliti na kaj lepega,
toda spet ni delovalo. Zato sem šel po
nasvet k mamici. Rekla je, naj pred span-
jem spijem kozarec toplega mleka. Ubogal
sem jo, toda naslednjo noč tudi to ni delo-
valo. Potem sem šel po nasvet k očiju, am-
pak se ni imel časa ukvarjati s to mojo
zadevo. Zaradi tega sem poskusil še pri
prijatelju Andražu. Svetoval mi je, naj
med nočno moro poskusim odpreti oči. 

Naslednjo noč sem imel še posebej hude
sanje. Potrudil sem se odpreti oči in ... Us-
pelo mi je!

Od takrat dalje me nočne more niso več
tlačile.             

Val Dolenšek, 3. c

Moj oči je električar
Moj oči je po poklicu električar. Ima zelo

veliko dela. Dela na različnih objektih.
Pred kratkim je delal na objektu hotela
Marinšek, v katerem so sobe, steze za
bowling in restavracija. Dela tudi v Pred-
dvoru, kjer so stanovanja in trgovina Mer-
cator.

Če hočeš biti dober električar, moraš biti
natančen. Moj oči dela v delavnici elek-
trične omarice. Včasih je katera tako veli-
ka, da jo dela tudi dva tedna.

Med počitnicami sem mu pomagala tudi
jaz.

Napeljuje kable za luči, računalnike in za
televizije. Izdeluje tudi inštalacijo za ogre-
vanje žlebov in tal. Popravi luči ali zamen-
ja žarnice.

Jerneja Naglič, 3. č Eva Jeraca, 5 let, skupina Škratek
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ANKETA, ki so jo izvedli tretješolci, ki sicer
obiskujejo novinarski krožek. To so: Lenča
Malovrh, Tevž Sitar in Jerneja Naglič. 

Nekaterim učencem so zastavili naslednje
anketno vprašanje: 

KATERA JE TVOJA NAJVEČJA ŽELJA?
Odgovori učencev:
Nejc Štern, 1. č: Da bi mami in oči dolgo
živela. 
Eva Kozan, 1. č: Rada bi bila močna.
Maša Bohinc Penček, 1. č: Želim si postati
frizerka.
Zala Rakovec, 1. c: Najrajši bi čarala, čarala ...
Neža Likozar, 1. c: Da bosta Iza in Ana ostali
moji prijateljici.
Ana Strniša, 1. č: Da bi šla na morje.
Iza Strniša, 1. č: Rada bi pomagala ljudem.
Aljaž Kranjc, 4. č: Da bi zadel na lotu.
Dejan Maksimovič, 4. č: Rad bi bil dober
tako v nogometu kot v ‘break dancu’. 
Rok Triler Šabotič, 4. č: Biti najboljši

košarkaš na svetu in umreti šele, ko bom star
petsto let, ha ha ... 
Gal Šubic, 4. č: Želim si stroj, ki bi naredil
vse, kar bi si zaželel ...
Aljoša Breskvar, 4. č: Dober bi bil rad v
košarki.
Žan Pevec, 4. č: Da bi bil najboljši športnik v
teku na smučeh, sicer pa po poklicu poštar. 
Eva Škofic, 5. č: V šoli bi rada imela same
najboljše ocene.
Stella Starman, 5. č: Želim si, da bi dobivala
same petice. 
Sara Hegler, 5. č: Najbolj si želim, da bi imela
le dobre ocene.
Tilen Jelenc, 5. č: Imam dve veliki želji: da bi
dobil psa in da bi bil nekoč sprejet na AGRFT.
(To je fakulteta - Akademija za gledališče, ra-
dio, film in televizijo.)
Nika Zevnik, 5. č: Rada bi dobila novo želvo. 
Jaka Majetič, 5. č: Moja zelo velika želja je -
imeti kužka. 

Katera je tvoja največja želja? Robot z očali
Nekoč je živel robot, ki je nosil očala. Zelo
je bil žalosten, ker so se mu drugi posme-
hovali. Zato se je nekega dne odločil, da bo
šel k zdravniku, da mu vstavi leče. 
Naslednjega dne je prišel robot v šolo in je
videl, da imajo vsi očala. Le on jih ni imel!
Zato ga je bilo zelo sram.

Aljaž Rožman, 2. c

Mamut
Mamut že bil je tu pred več tisoč leti, 

dinozavri so ga zafrkavali: Mamut poleti.
Zdaj na križišču stoji
in se voznikom smeji. 

Nekateri zdaj hodijo po mamutovih poteh, 
točno tam, kjer je skakal po tleh.

To so arheologi odkrili, 
vendar so se malo zmotili. 

Svojo maščobo mamut si redno je rezal, 
na žalost pa se je nekoč pošteno urezal. 

Hotel je napisati knjigo, 
vendar je ni, 

ker so mu vzeli verigo. 

V kotel je večkrat vtaknil muho, 
pri tem mu je zmanjkalo kurjih beder -

za prikuho!
Tilen Jelenc, 5. c

Tenetiše
V našem kraju so Tenetiše, 
to je naše glavno ‘smetiše’.
Tja vsak dan odhajajo ljudje

in tam vse ‘nasmete’.

To smetišče je kot eno
gromozansko središče.

Smeti so zavite, 
na vsak stol pribite.

Zdaj je smetišče
samo še kot razstavišče.

Je staro, 
mogoče bo še kdaj mlado. 

Evita Koželj, 5. c

Legenda o ljubljanskem zmaju
Povedal vam bom legendo, ki smo jo

slišali zadnjič na Ljubljanskem gradu.
Nekoč je v Ljubljano prišel zmaj. Bruhal

je zelo vroč ogenj. Ljudem je grozil, da
bo požgal celo Ljubljano, če mu ne bodo
dali dovolj hrane. Potem so mu dali vse,
kar so imeli. Tudi živali s kmetij. In ko
jim je tega zmanjkalo, so mu dajali
hčerke kmetov. Ljudje so bili obupani in
so prosili svetega Jurija za pomoč. 

Ko je nekoč zmaj spal, ga je Jurij pres-
trašil in presenetil. Sulico mu je nastavil
na žrelo in mu zagrozil, da ga bo ubil, če
se ne bo poboljšal. Zmaj se je odločil, da
se bo pokesal. In res ni več grozil lju-
dem. 

Urban Verbič, 3. čMaj Gartnar, 2. č 

Sara Hegler, 5. c



Za Milana Klemenčiča lahko za-
pišemo, da je kar ta pravi Kokr-
čan, saj se je v ta kraj preselil v
otroških letih. In ostal. Krajani ga
v zadnjih dveh letih verjetno še
najbolj poznate kot predsednika
Krajevne organizacije Rdečega
križa (KO RK) Kokrica. ”Za pred-
sednika so me izvolili pred dvema
letoma. Tedaj smo se z našimi po-
verjeniki in poverjenicami dogo-
vorili za program dela, ki ga po-
skušamo uresničiti. Med priorite-
tami je zagotovo krvodajalstvo,
število krvodajalcev smo v dveh
letih uspeli povečati za dvajset do
trideset odstotkov. Zelo pomemb-
no področje našega delovanja je
tudi pomoč socialno šibkejšim s
prehrambenimi paketi. Nazadnje
smo pomagali tudi krajanoma, ki
sta ostala brez strehe nad glavo. V
načrtu imamo ustanovitev skupine
prostovoljcev, ki bi se lahko po-
svetili starejšim sokrajanom, ki so
osamljeni; obiskovali bi jih na
domu, se z njimi pogovarjali,
opravili kak nakup v trgovini.
Prostovoljce je težko dobiti, a je
bilo po članku v zadnjem Vaščanu
kar nekaj odziva, ko so krajani po-
nujali takšno ali drugačno po-
moč,” je povedal Milan Klemen-
čič, tudi sam dolgoletni krvodaja-
lec. ”Krvodajalec sem že trideset
let, kri sem doslej daroval 27-krat,
prvič kot dijak četrtega letnika,”
je razložil.

Milan Klemenčič, kljub temu da
se veliko ukvarja s solidarnostjo
do sočloveka, najde čas še za ho-
bije. Zadnjih trinajst let je ribič,
član kar treh Ribiških družin; trži-
ške, jeseniške in blejske. ”To je
zelo sproščujoče. Zdajle je sezona

ribolova (z izjemo sulca), ribarim
še največ po sistemu ”ujemi in
spusti”. Najraje ribarim v Savi
Bohinjki, ki je zelo lepa, z veliko
lepih skritih kotičkov, in v Savi
Dolinki od Jesenic proti izviru,”
je povedal. 

Sogovornik je zaposlen v Poli-
cijski akademiji v Tacnu in ko je
lepo vreme, se v službo odpelje s
kolesom. Kolesarjenje je še en
njegov hobi. ”Skoraj vse maratone
v Sloveniji sem prekolesaril, a
sem to opustil, ker je postalo pre-
več nevarno zaradi množične ude-
ležbe. Lepše se je peljati sam, ko
se lahko prepustiš svojim zmožno-
stim in ti ni treba toliko paziti na
ostale kolesarje.” A od kolesarje-
nja kaj hitro preskoči pogovor na-
zaj v domači kraj, v katerega je
Milan aktivno vpet. ”Zdi se mi
pomembno, da okolju, v katerem
bivaš, tudi sam nekaj prispevaš, če
imaš le možnosti za to. Je pa res,
da je za to treba darovati kar nekaj
prostega časa, vendar če lahko so-
krajanu, ki ga tedensko srečuješ,
narediš nekaj dobrega, je to zago-
tovo lepa gesta,” je poudaril sogo-
vornik in nadaljeval z vtisi o kra-
jevni skupnosti: ”KS Kokrica je
dobro razvita, če izvzamem infra-
strukturo (kanalizacijo ...). Žal pa
opažam, da vse bolj postajamo in-
dividualisti, da se krajani ne odzi-
vajo v velikem številu na primer
na brezplačne akcije, predavanja,
ki so v končni fazi lahko korist-
na.” 

In sva spet pri Rdečem križu.
”Žal se še vedno srečujemo z ”afe-
ro Jelenič”, pa je od tega že deset
let. Lahko zagotovim, da sredstva,
ki jih pridobimo s članarino, pora-

bimo izključno za delovanje KO
RK Kokrica in jih nikamor ne od-
vajamo. V zadnjih dveh letih smo
na letnih srečanjih transparentno
prikazali sredstva, ki smo jih pri-
dobili in za kaj smo jih potrošili.
V letošnjem Tednu Rdečega križa
smo postavili strojnico, kjer smo
delili različne brošure za zdravo
življenje, merili smo krvni tlak in
sladkor, imeli smo demonstracijo
oživljanja na lutki z uporabo defi-
brilatorja. Zanimanja je bilo veli-
ko, smo pa opazili, da se ljudje še
vedno bojijo oživljanja.” V KO
RK Kokrica imajo sedemnajst po-
verjenic in poverjenikov, članov s
plačano članarino pa več kot tisoč.
”Registriranih krvodajalcev ima-
mo med 150 in 200. Dvakrat na
leto se organizirano udeležimo kr-

vodajalskih akcij, ki jih združimo
z izletom. Nazadnje smo bili na
krvodajalski akciji v Izoli, potem
pa smo se odpravili še na izlet v
okolico. Na malici po akciji pa
radi še kakšno rečemo, tudi o lo-
kalni problematiki.” 

Milan Klemenčič je tudi pod-
predsednik Policijsko veteranske-
ga društva Sever Gorenjska. ”V
tem času imamo veliko aktivnosti,
22. junija je dan policije v Rib-
nem, potem so še proslave v Trži-
ču, na Korenskem sedlu, Brniku
in na Jezerskem, v Ratečah pa
bomo odkrili spominsko obelež-
je.” Pa ga povprašam še po kakš-
nem hobiju. ”Jih je kar dovolj,
kajne?” smeje odgovori.

Suzana P. Kovačič, 
foto: Gorazd Kavčič

Portret, novica
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Mlaška c. 75
4000 Kranj

Tel.: (04) 20 45 578
GSM: (041) 697 467

(041) 656 181

PRIMOŽ BREZAR, s.p.

Dober je občutek, če pomagaš
Milan Klemenčič, predsednik Krajevne organizacije Rdečega križa Kokrica, podpredsednik Policijsko 

veteranskega društva Sever Gorenjska, krvodajalec, ribič, kolesar

Turistično društvo za kraj in za človeka
Člani Turističnega društva Kokrica smo na povabilo Rotary kluba

Kranj marca sodelovali pri organiziranju dobrodelnega koncerta na
Kokrici. Zbrana sredstva (1000 evrov) namenjamo našima kra-
janoma, ki sta v hudi stiski, o čemer že piše Milan Klemenčič. 

Zdravstvena predavanja v zimskem obdobju 2009-10: Splošno o raku
- ga. Zdenka Erjavšek, Kako ohraniti zdrav gibalni sistem - dr.
Veličkovičeva, Depresija - dr. Rojšek in Demenca - dr. Perne. Preda-
vanja je poslušalo okoli štirideset obiskovalcev. V jesensko-zimskem
obdobju bomo nadaljevali s predavanji.

Urejevanje kraja: Za lepoto kraja skrbimo v sodelovanju s KS pri
vzdrževanju parka pred trgovino Sončnica in v ”mamutovem” krožišču.
Pozor! Komisija za ocenjevanje urejenosti vrtov in hiš je že začela z
ocenjevanjem. Obeta se kar nekaj novosti pri njihovem delu, kar bo
razkrito šele v jeseni, v poročilu komisije. 

Martin Leskovar, Marja Hribar TD Kokrica

Milan Klemenčič



Krajani so me že večkrat spraševali, kje je moč
dobiti podatki o krajinskem parku Udin boršt.
Najbolj eleganten odgovor je bil vedno, da so
ravno krajani najbolj izčrpen vir podatkov o zgo-
dovini in sedanjosti krajinskega parka Udinboršt. 

Kje krajinski park Udin boršt je, za kaj je bil
ustanovljen in kaj je njegov namen, je vse pojas-
njeno v ustanovitvenem odloku o razglasitvi
Spominskega parka Udin boršt za zgodovinski
in kulturni spomenik. Odlok je bil objavljen v
Uradnem vestniku Gorenjske št. 20/85, najlažje
pa je dostopen na internetu preko strani
www.kranj.si. Odlok ščiti značilnosti parka in
omejuje njegovo rabo. 

Sicer pa je najbolj obsežen zbornik o Udin bor-
štu izdala Univerza v Padovi (Italija) skupaj z
Univerzo iz Nice (Francija). Zbornik je (v slo-

venščini) dostopen tudi na internetu. V njem so
zajete sledeče značilnosti krajinskega parka
Udin boršt: živalstvo Udin boršta, geomorfolo-
gija in skalne oblike v parku, zgodovina razisko-
vanja kraških jam v Udin borštu, raba tal na kra-
ški terasi Udin boršta in njegovem obrobju, hid-
rološke značilnosti območja Udin boršta, vege-
tacija Udin boršta, prst Udin boršta, toponimika
Udin boršta, geološke osnove ter jame, značilno-
sti poselitve Udin boršta.

Vabljeni vsi, da (s pomočjo otrok, če ne gre
drugače) ”poguglate” Udin boršt in izveste, kaj
vse izjemnega leži prav poleg nas. Da ne bodo
tujci bolj cenili naše kot mi sami!

Miran Hude,
predsednik Upravnega odbora 

Društva za ohranitev Udin boršta

Novice, recept
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Krajinski park Udin boršt

Jagode
Potrebujemo: 60 dag zmletih keksov, 1,5

dl ruma, 20 dag mletega sladkorja, 15 dag
masla, pest mletih orehov ali lešnikov, 3
jagodne ekstrate. Za okrasitev: kristalni
sladkor, zimzelene vejice

Sestavine zmešamo v maso, ki je podobna
masi za kokosove kroglice. Za dvajset minut
postavimo na hladno. Maso s čajno žličko
zajemamo in z rokami oblikujemo jagode.
Povaljamo jih v kristalnem sladkorju in na
koncu zataknemo še zimzeleno vejico.

Dober tek vam želi vaša Zofi!

Opozorilo
Na pokopališču na Kokrici opažamo, da

v zabojnike za odpadke nekateri krajani
prinašajo smeti tudi s svojih domov. Prosi-
mo vse krajane, da tega ne počnejo, saj so
zabojniki namenjeni izključno odpadkom s
pokopališča. Hvala za razumevanje! 

M. G. 

Cona 30 km/h
Na območju Mlake so bili pred kratkim

postavljeni prometni znaki (cona 30). Več-
ina krajanov se trudi voziti s primerno hi-
trostjo, najde pa se tudi mnogo posamezni-
kov, ki takoj, ko zapustijo domače dvoriš-
če, pozabijo na varnost drugih udeležencev
v prometu. Naprošamo vse krajane ter ob-
iskovalce, da v naselju prilagodijo hitrost
na 30 km/h. Hvala, ker ste pripravljeni na
spremembe, v varnost vseh!              V. K. 
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Po letu dni smo se spet srečali na Pokljuki na
Belem dnevu Kokrice. Lepo marčevsko sobot-
no jutro je razveselilo obraze udeležencev.
Nekateri so proti Pokljuki odšli z organizira-
nim avtobusnim prevozom, kjer med vožnjo ni
manjkalo smeha in veselja, drugi so se napotili
z avtomobili. Pokljuka nas je pričakala v njeni
tradicionalni zimski idili.

Udeleženci so tekmovali v treh zimskih
športnih panogah: veleslalomu, deskanju in
smučarskem teku. Na smučinah pri hotelu Jel-
ka so se zbrali udeleženci vseh starostnih kate-
gorij. Najmlajšemu je bilo manj kot sedem let
(Matic Meglič), najstarejšemu pa več kot 60 let
(Jernej Boncelj). Seveda vsi udeleženci niso
tekmovali, ampak so nedeljsko jutro izkoristili
za sprehod po idilični Pokljuki ali pa za vzpod-
bujanje tekmovalcev. 

Proga ni bila ”zahtevna”, prej preveč položna
in mehka. Ljubitelji smučarskega teka so
preizkusili svoje znanje na kratki tekaški
smučini v bližini hotela Jelka.

Po končanem tekmovalnem delu smo se
zbrali v prostorih Kulturnega doma na Kokri-

ci, kjer nam je Marko pripravil kosilo. Ob pri-
jetnem kramljanju vseh udeležencev, ob
razglasitvi rezultatov in zvokih narodnoz-
abavne glasbe smo doživeli prelep popoldans-
ki Beli dan Kokrice. Se vidimo prihodnje leto.

Brane Roblek 

Šport, rekreacija
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Beli dan spet na Pokljuki
Prireditev je bila namenjena predvsem družabnemu srečanju krajanov, tekmovalni dosežki v treh športnih

panogah so bi bili sekundarnega pomena. 

REZULTATI:
VELESLALOM:

Ženske 1995-1999 Ženske 1990-1994
1. Lara Jauh 37,83 1. Tina Perčič 38,02
2. Teja Perčič 39,46 2. Nina Živič 39,15

Ženske 1975-1989 Ženske 1960-1974
1. Katja Gros 28,38 1. Mira Grašič 35,56

2. Tatjana Živič 36,41
3. Damjana Platiša 43,88

Ženske 1959 in st.
1. Olga Špelič 37,89

Moški 2000 in ml. Moški 1995-1999
1. Gal Gros 32,56 1. Žiga Špelič 40,38
2. Samo Hude 34,85
3. Žan Pevec 35,20
4. Anže Gros 38,02
5. Smiljan Hude 39,70
6. Matic Meglič 40,28

Moški 1990-1994 Moški 1980-1989
1. Aleš Živič 33,84 1. Alfred Mrgole 27,07

2. Miha Čufer 29,99

Moški 1970-1979 Moški 1960-1969
1. Dragan Juvan 26,48 1. Uroš Jauh 29,01
2. Jože Klemenc 26,70 2. Jože Drempetič 30,54
3. Anton Boncelj 28,04 3. Vili Grašič 31,93
4. Matej Kolar 31,11 4. Miran Hude 32,91

5. Janez Perčič 34,28
6. Igor Platiša 34,56
7. Marjan Živič 34,77
8. Franc Lombar 35,55

Moški 1950-1959 Moški 1949 in st.
1. Janez Sterniša 32,55 1. Jernej Boncelj 27,06

DESKANJE

Ženske 
1. Maša Kolar 45,09
2. Lara Jurajevčič 55,16

TEKI NA SMUČEH:

Ženske 2000 in ml. Ženske 1975-1989
1. Nina Zadravec 4:45,2 1. Katja Gros 5:23,7

Ženske 1960-1974 Ženske 1959 in st.
1. Meta Meglič 4:56,5 1. Marta Gros 8:15,1

Moški 2000 in ml. Moški 1995-1999
1. Gal Gros 5:35,8 1. Žiga Špelič 7:10,6
2. Žan Pevec 5:37,3
3. Anže Gros 5:55,4

Moški 1975-1989
1. Andrej Špelič 4:52,2



Bolj za šalo kot zares se je Turistično društvo Kokrica prijavilo za
sodelovanje v oddaji Spet doma. V množici pomladnih opravil, skoraj
tik pred zdajci, smo bili obveščeni, da smo izbrani za sodelovanje v
oddaji 25. aprila. Priprave so stekle. Kakšna naj bo vsebina, kdo bo kaj
povedal, kdo lahko izdela izvirna darila, kakšna naj bo postrežba, pros-
tor v povezavi z vremenom ...? 

Pogovori, dnevna usklajevanja in izvedba brez generalke. Z nekaj
treme, ki se premaguje z napitki, je ekipa vseh delovala povsem uigra-
no in z odlično izvedbo, za kar smo prejeli zahvalo uredništva. Krajani
so predstavili svoja darila za goste v studiu. Slednji so izbrali čevelj,
prispevek Staneta Grilca, vstopnice za predstave društva Gardelin in bio
košarico, prispevek Marije Grilc. Čestitke vsem trem, saj ste pokazali
svoja izvirna darila. Priznanje naši Mimi (predsednici društva) za spret-
no komunikacijo in povezovanje vseh akterjev.

Prav iskrena hvala vsem krajanom, ki so prinesli darila in so jih bili
pripravljeni podariti. Lepa hvala vsem krajanom, ki so prišli navijat za
Kokrico v oddaji, ki jo gledajo skoraj po vsej Sloveniji. RTV-ju smo
posredovali našo pripombo, da bi pri podobnih oddajah kakšno minutko
lahko posvetili tudi predstavitvi kraja, v katerem gostujejo.  

Turistično društvo Kokrica

Zanimivosti, prireditve
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Slovenija gleda Kokrico
Bilo je v nedeljo, 25. aprila, zvečer v oddaji Televizije Slovenija Spet doma ...

Dih pomladi v družbi 
naših šolarjev

Kot vsako leto marca so nas tudi letos razvedrili otroci naše šole. Z
bogatim izborom in odlično izvedbo, za kar vse priznanje učiteljicam,
so odpihnili čas in skrbi z obrazov gledalcev.

V bogati koreografiji so se predstavile mlade baletke iz Komna, z vi-
olino je gostovala učenka iz Naklega, pesmi Mama mia in Hajde da
ludujemo sta izvedli učenki iz OŠ Simona Jenka.

Diatonično harmoniko kot koncertni inštrument je prav umetniško
in navdahnjeno predstavila s svojo izvedbo Kristina Pahor de Maiti,
večkratna prvakinja tudi na svetovnih prvenstvih.

S težavami let se je humorno spopadla Tatjana in po aplavzu sodeč
tudi učinkovito. Za vzdušje rajanja je poskrbela skupina Osem pri-
jateljev iz Besnice, kjer festival harmonikarjev vleče in usmerja
številne mlade talente. Večer so zaključili z Golico in dodatki - za
občinstvo seveda.

V dvorani je ob starših in šolarjih bilo še nekaj praznih mest za tetke
in stričke, ki jim dobra volja tega večera zanesljivo ne bi škodovala.
Žal! Pa vendar povabljeni spet, ko pokaže se pomlad.

Martin Leskovar, 
Turistično društvo Kokrica

Poljana, priljubljena 
pohodniška točka krajanov Kokrice 

Sedemdeseta leta so bila leta razmaha splošne rekreacije. Skoraj ni
bilo vikenda poleti, da ne bi bil organiziran tekaški, kolesarski maraton
ali množičen pohod. Pozimi pa so kraljevali maratoni v smučarskih 
tekih. Udeležba na njih je bila nad pričakovanji. Prav ta ”rekreacijski
boom” je med nami, takratnimi stalnimi obiskovalci planote med Tol-
stim vrhom in Storžičem, porodil idejo o organizaciji množičnega po-
hoda na Poljano. Ideja ni ostala samo v naših glavah. Leta 1977, prvo
nedeljo v juniju, je bila tudi realizirana. Na pašnikih Velike Poljane se
je zbralo več kot tristo udeležencev, predvsem krajanov Kokrice, ki jim
je bil pohod sprva tudi namenjen.

Iz leta v leto je vse bolj preraščal krajevni okvir. Tako na šestem po-
hodu beležimo največjo udeležbo do danes, okoli tri tisoč udeležencev.
Prva leta organizacije pohodov so bila namenjena izbiri in ureditvi 
ustreznih pota, namestitvi ličnih okrepčevalnic ob poti, ureditvi studenč-
ka in ciljnega prostora. Po desetem pohodu pa se je izoblikovala pohod-
niška pot, ki velja še danes. Letos smo prvo nedeljo v juniju izvedli že 34.
pohod. Pohodniška pot ni bila namenjena sama sebi, ampak ste se ob njej
srečevali s floro in favno, značilno samo za takšne predele z značilnost-
mi prehoda nižinskega sveta v visokogorski svet. Srečali pa smo se tudi
z nespametnim in krutim posegom človeške roke v naravno okolje.

Udeleženci so začeli s hojo v slikoviti vasici Trstenik (512 m), ki leži
ob vznožju Storžiča oddaljena slabih 10 km od Kranja v smeri ceste
proti Golniku. Prvi del poti je vodil ob senčni gozdni poti mimo vasi
Povlje do senožeti. Drugi del poti pa je vodil po senčnem gozdu vse do
cilja. Ob pohodni stezi smo pripravili tudi dve okrepčevalnici, ki sta
utrujenim udeležencem naše akcije nudili skromno okrepčilo.

Cilj pohoda je bila pastirska planina Velika Poljana (1407 m), ki širi
svoje pašnike v sedlu med Tolstim vrhom in Storžičem.

Planinske hoje je bilo približno za dve uri. Poljana je bila v takšnem
letošnjem lepem vremenu, po večletnih mokrih pohodih, izhodiščna
točka za eno od številnih tur, kot so: preko Tolstega vrha na Kriško
goro, preko vrha Storžiča ali preko planine Javornik na Kališče. 

Pohod je bil namenjen predvsem skupnemu druženju krajanov. Števil-
na udeležba in lepo sončno nedeljsko jutro je narekovalo, da ste si vzeli
nekaj prostega časa in skupaj z nami organizatorji, preživeli prijetne
urice na planšarski planini pod Storžičem.

Znova se srečamo na Poljani prvo nedeljo v juniju 2011, ko prire-
jamo 35. pohod. Brane Roblek



Vrtna veselica

Članice in člani Prostovoljnega gasilskega
društva Kokrica vas v petek, 25., in v soboto,
26. junija, vabijo v dobro družbo, na dvo-
dnevno vrtno veselico. 

Ocenjevanje vrtov in hiš

Komisija za ocenjevanje urejenosti vrtov in
hiš je že začela z ocenjevanjem. Obeta se kar
nekaj novosti pri njihovem delu, kar bo razkri-
to jeseni, v poročilu komisije.

Šolska proslava

Proslava ob dnevu državnosti, ki bo hkrati
tudi prireditev ob zaključku šolskega leta bo v
sredo, 23. junija, ob 19. uri v Kulturnem domu
na Kokrici. Narisala: Alja Hudoklin

Po mamutovi poti
Zadnji teden v avgustu vabljeni na tradi-

cionalno in dobro obiskano etnološko prired-
itev Po mamutovi poti v Čukovi jami.

Oratorij
Za vse male razgrajače so rezervirani dnevi

od 5. do 10. julija, ko bomo mladi že šesto leto
zapored zavzeli posest krog župnišča. Oratorij
na Kokrici se bo zaključil s sveto mašo v
soboto, 10. julija, ob 10. uri.

Prireditve 

NOVO: DOSTAVA HRANE VIVA 2 GO
V Piceriji Viva so ponudbo dopolnili z dostavo hrane na dom. 
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Picerija Viva
Pokopališka ulica 17
Tel.: 04/204 5070
E-naslov: 
info@pizzeria-viva.com

ODPIRALNI ČAS

torek, sreda, četrtek: 
10. -23. ure
petek, sobota: 
10. -24. ure
nedelja: 
10. -23. ure
ponedeljek, prazniki: 
zaprto

DOSTAVA HRANE

ponedeljek-petek: 
9. -22. ure
sobota: 9. -23. ure
nedelja, prazniki: 
11.-22. ure

GSM dostava: 

040/774 677

Picerija Viva, ki so jo
na Kokrici odprli
pred dvema letoma,
je po odlični hrani
znana daleč naokoli.
Med gosti so še po-
sebej priljubljene
pice, izbirajo lahko
kar med 27 različni-
mi, lakoto pa je mož-
no potešiti tudi z

drugimi okusnimi jedmi: testeninami, morskimi jedmi,
različnimi zrezki, jedmi z žara, zelenjavnimi ploščami, so-
latami, ki so lahko dodatek ali pa samostojna jed, sladica-
mi ... V teh poletnih dneh je še po-
sebej prijetno posedeti na
terasi pred picerijo, po-
zabili pa niso niti
na najmlaj-

še, ki jih v naravni senci dreves čaka pester izbor igral. V
notranjosti imajo med drugim večji prostor za zaključe-
ne družbe, razporeditev omogoča tudi prostor za plesiš-
če, za manjše skupine do petnajst oseb pa imajo pose-
ben prostor, v katerem pridih domačnosti pričarata od-
prti kamin in maketa kozolca. 
”V Piceriji Viva je hrana več kot odlična, postrežba je 
dobro organizirana, natakarji so hitri in prijazni. Pogrinj-
ki in prtički so čisti, cene ugodne, glede na količino hra-
ne, izbira velika, parkirni prostor več kot prostoren. 
Obisk Vive priporočam vsem, ki imate radi dobre pice in
tudi drugo hrano, picerija je primerna tudi za zaključene
družbe, rojstne dneve in podobno. Na Kokrico se bomo
z veseljem še vračali,” je eden od zadovoljnih gostov za-
pisal na spletni forum. Z željo, da bi se gostom še bolj pri-
bližali, so uvedli dostavo hrane na dom. Uredili so jo v
prostorih nekdanjega Ibija in jo poimenovali Viva 2 Go.
Naročiti je možno povsem takšno hrano kot v piceriji na
Kokrici. Razlike ni,
saj jo pripravljajo
isti kuharji, za dru-
go lokacijo pa so
se odločili, da ne
bi to vplivalo na
hitrost postrežbe
v Piceriji Viva. 




