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Natečaj za naj mlinček 2009
V Turističnem društvu Kokrica priprav-

ljamo novost. Želimo ohraniti ustvarjalnost
posameznikov, ki izdelujejo mlinčke in jih
postavljajo v Udin borštu. Zato smo se od-
ločili za natečaj naj mlinček 2009. Mlinček
mora biti izdelan samo iz naravnih materi-
alov. Natečaj bo potekal spomladi, vse in-
formacije bodo objavljene na spletni strani
www.turisticnodrustvo-kokrica.si        M. Č

Pohod z baklami
Ob dnevu samostojnosti in enotnosti

Slovenije organizira Turistično društvo
Kokrica tradicionalni pohod z baklami po
poteh Kokrice in Mlake. Pohodniki se
odpravimo izpred trgovine Mercator na
Kokrici 26. decembra ob 17. uri. Z baklami
se sprehodimo po glavnih ulicah in po pri-
bližno eni uri zaključimo pot ob kapelici
pred cerkvijo na Kokrici. Z blagoslovom,
zdravico in kozarčkom kuhanega vina
počastimo našo domovino. Pridružite se
nam s svojimi baklami!         TD Kokrica

Spoštovane krajanke, krajani
V roke ste dobili Vaščana, ki je prenovljen,

drugačen in upamo, da vam bo všeč. Za novo
obliko smo se odločili, ker želimo, da bo ča-
sopis bolj aktualen, saj bo po novem izhajal
štirikrat na leto. Začeli smo sodelovati z
Gorenjskim glasom, ker bo ta način po fi-
nančni plati omogočil bolj pogosto izhajanje
našega in vašega časopisa. Radi bi, da bi v
njem našli aktualne informacije o priredit-
vah, brali zanimivosti o sokrajanih in se sez-
nanjali z delom različnih društev. Veseli
bomo, če boste kdaj izrazili tudi svoje mnen-
je o kakšni stvari, ki vas teži ali pa osrečuje.
Vsi ste prav lepo povabljeni, da napišete svo-
je predloge, pobude in razmišljanja. Lahko
nam pišete na naslov: KS Kokrica, Cesta na
Brdo 30 ali pa na elektronski naslov:
ks.kokrica@siol.net.    Uredništvo Vaščana

Kaj menite o tem, da bi Mlaka postala sa-
mostojna krajevna skupnost, da torej ne bi
bila več del Krajevne skupnosti Kokrica?

”Želja nekaterih krajanov po samostojni kra-
jevni skupnosti se je pojavila v času umeščanja
regijskega centra za predelavo odpadkov v Te-
netišah. Takrat so se naša stališča razhajala,
ampak skozi proces mediacije smo stvari dore-
kli in razčistili. Res pa so junija 2007 krajani
na zboru izrazili podporo ustanovitvi nove
Krajevne skupnosti Mlaka. 

Mestni svetniki so na seji novembra 2008 po-
budo po samostojni KS Mlaka že obravnavali,
zato bomo imeli prihodnje leto, predvidoma v
času volitev v Evropski parlament, na območ-
ju celotne krajevne skupnosti referendum na to
temo. Načeloma ne vidim posebnega razloga
za ustanovitev nove krajevne skupnosti, saj
ravno enakomernemu razvoju po krajevni
skupnosti v vseh šestih zaselkih namenjamo
posebno pozornost. Menim, da imajo manjše
krajevne skupnosti manj možnosti za uspešno
kandidiranje za proračunska in druga javna
sredstva. V naslednjih letih nas na primer čaka
ureditev komunalnega in vodovodnega omrež-
ja, kar bo zahteven in finančno velik projekt.
Skupaj bomo močnejši in le tako bomo hitreje
prišli do teh investicij.”

Kako poteka prenova kulturnega doma?
”Obnova kulturnega doma je eden večjih le-

tošnjih projektov, začeli smo z obnovo mansar-
de (sejne sobe in drugih prostorov, v katerih
delujejo nekatera društva). Ta del obnove bo
končan decembra 2008. V naslednjih letih
bomo z obnovo doma nadaljevali; predvidoma
2009 bosta na vrsti fasada in preddverje, v letu
2010 pa obnova velike dvorane in odra. Do
konca tega mandata naj bi bil dom v celoti ob-
novljen. 

Kulturni dom ni v lasti krajevne skupnosti,
imamo ga samo v upravljanju. Obnova se fi-
nancira iz proračuna MO Kranj, krajevna
skupnost pa iz lastnih virov financira dela in
opremo, ki presegajo proračunsko vrednost
oziroma za katera proračunskih sredstev ni
bilo mogoče zagotoviti, saj z deli ne želimo ča-

kati. V letu 2008 smo v obnovo mansarde in
drugih prostorov v domu investirali nekaj manj
kot 30 tisoč evrov, v naslednjih dveh letih pa
bo potrebno vsako leto investirati še po približ-
no 50 tisoč evrov.”

Ste proti pozidavi Mlake - zahod. Zakaj?
”Mnenje Sveta KS Kokrica je bilo identično

mnenju krajanov - smo proti pozidavi s stano-
vanjskimi bloki! Po prvem predlogu, za katere-
ga smo izvedeli v poletnih mesecih, bi se na
območje današnje krajevne skupnosti priselilo
še enkrat toliko ljudi, kot jih tukaj živi danes.
Gradnja blokov ne sodi v obstoječe okolje, nji-
hova višina bi presegla višino obstoječih ob-

Igor Hribar

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: Božena Avsec, tel. 04/201 42 34,
041/626 154, bozena.avsec@g-glas.si. 
Tehnični urednik: Grega Flajnik 

Izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Bleiweisova cesta 4, Kranj; 
priprava za tisk: Gorenjski glas; tisk: Littera picta d. o. o.; 
distribucija: Pošta Slovenije. 
Vaška raglja, številka 1 je priloga 96. številke Gorenjskega 
glasa, ki je izšla 2. decembra 2008. Naklada je 1090 izvodov.
Prejmejo jo vsa gospodinjstva v krajevni skupnosti Kokrica. 

Večer ob krušni peči, foto: Matic Zorman

VV AA ŠŠ ČČ AA NN

Krajevna skupnost Kokrica, Cesta na Brdo 30, Kokrica

Drage krajanke in krajani

Naj bo vaš božič toplo ognjišče 

sredi mrzle zime s srebrno zvezdo v očeh. 

Ob novem letu pa en sončen žarek več v vašem srcu 

in en nasmeh več na vašem obrazu.

Svet KS Kokrica

Proti pozidavi z bloki,
za športni park

Pogovor s predsednikom Krajevne skupnosti Kokrica Igorjem 
Hribarjem o aktualnih projektih. 
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jektov in porušila bi se podoba kraja, ki je po
vseh kriterijih primestno naselje. Tipologija
stavb, gostota poselitve in nezadostna razvitost
obstoječe komunalne infrastrukture so bili do-
volj tehtni razlogi, zaradi katerih je Svet KS
nasprotoval gradnji. Krajanom smo na več jav-
nih prireditvah omogočili dostop do informa-
cij, jim predstavili projekt, imeli so tudi mož-
nost posredovanja pripomb v času javne razgr-
nitve.”

Kakšna je odločitev?
”Na občini so po zaključku javne obravnave

pripombe obravnavali, vendar z mnenjem o
pripombah in o morebitnih spremembah še
nismo obveščeni. Pričakujemo pa, da bo v naj-
krajšem času izdelan nov predlog Občinskega
podrobnega prostorskega načrta ML1 - Mlaka
Zahod. Ta bo pokazal, koliko so upoštevali pri-
pombe. OPPN pa bo šel v vsakem primeru v
ponovno javno obravnavo.”

Kako je z ureditvijo športnega parka na
območju Čukove jame?

”Letos smo naročili izdelavo idejne zasnove
za ureditev športnega parka. Mestni občini
Kranj smo predlagali zamenjavo zemljišč za ta
namen in ureditev prostorskih dokumentov.
Idejni projekt bomo obravnavali tudi s krajani,
za katere bomo organizirali predstavitev, saj že-
limo že pred pripravo dokumentov ugotoviti, ali
ideje ustrezajo tudi njihovim potrebam. Osred-
njo zeleno rekreativno površino na severu Kra-
nja bi tako s športnimi igrišči namenili za različ-
ne aktivnosti, kar bi krajanom omogočilo kako-
vostno preživljanje prostega časa.” 

Katere večje projekte ste letos še uspešno
izpeljali?

”Letos smo za investicije v Krajevni skupnosti
namenili okrog 60 tisoč evrov, od tega je tretji-
no sredstev zagotovila Krajevna skupnost iz
lastnih virov. Poleg že omenjene obnove man-
sarde smo v kulturnem domu zamenjali okna v
veliki dvorani in obnovili priročno kuhinjo, ure-
dili smo novo žarno polje na pokopališču in as-
faltirali parkirišče ob njem. Preplastili smo od-
sek ceste na Ilovki in obnovili most na Cesti na
Brdo, s čimer je bila omogočena nadaljnja širi-
tev distribucijskega omrežja za zemeljski plin.
V Srakovljah smo uredili javno razsvetljavo, na
Kokrici pa smo obnovili pot v parku ter dokupi-
li igrala za otroško igrišče. Če bo vreme zdrža-
lo, bo do konca leta popravljen tudi most med
Mlako in Bobovkom, uredili bomo še odvodnja-
vanje meteorne vode in asfaltirali odsek na Mla-
ški cesti ter preplastili del Betonove ulice, obno-
vili pa bomo tudi del dvorišča pred gasilskim
domom ter tako preprečili širitev poškodb škar-
pe na desnem bregu potoka Kokrica. Postavili

smo štiri nove ekološke otoke in s tem dosegli
izpolnjevanje zakonske zahteve, po kateri mora
biti v lokalni skupnosti postavljen vsaj en eko-
loški otok na 500 prebivalcev. 

Mestna občina Kranj je dokončala obnovo in
uredila kanalizacijsko omrežje na Cesti na Brdo,
zaključena je sanacija od krožišča pri Dežmanu
proti Laknerju. Pogrešamo pa še ureditev ploč-
nika od Mercatorja do Brda. Ta projekt bi moral
biti zaključen letos, a ga bomo morali žal prene-
sti v naslednje leto. 

Poleg investicij pa smo vse leto sodelovali pri
organizaciji številnih prireditev v krajevni skup-
nosti, ki so jih organizirala naša društva, in s
tem podpirali živahno društveno dejavnost.”       

Suzana P. Kovačič

”MO Kranj je oktobra 2007 potrdila ope-
rativni program odvajanja in čiščenja ko-
munalne odpadne in padavinske vode, v
katerem so opredeljeni projekti, čas in
predvidena sredstva, potrebna zato, da bo
do leta 2017 na kanalizacijsko omrežje pri-
ključenih od 70-95 odstotkov gospodinj-
stev v občini. Vsa naselja KS Kokrica so
bila v teh projektih časovno umeščena v
obdobje 2015-2017, a je Svet KS lani dose-
gel, da bodo deli KS Kokrica vključeni v
projekte, ki morajo biti dokončani že do
konca leta 2012. Predpogoj za uspešno iz-
vedbo operativnega programa pa je seveda
zagotovitev potrebnih sredstev.”

Zbiranje pred šolo
Krajani so opozorili na problem

popoldanskega in večernega zbiranja mla-
dine pri Podružnični šoli na Kokrici. Andrej
Zakrajšek iz Policijske uprave Kranj, je
zagotovil, da je vodja policijskega okoliša v
zvezi s tem v stalnem stiku z vodstvom šole,
policisti pa v okviru rednih nalog kontrolira-
jo ta predel. ”V preteklih letih je v okolici
šole prišlo do nekaj dejanj vandalizma
(poškodovanje javne razsvetljave, stekel na
objektu šole, izruvanje cvetlic in podobno).
Policija je že takrat okrepila svojo prisotnost
in takšnih ravnanj trenutno ne ugotavljamo.
S preventivnimi ukrepi, če bo treba, pa tudi
represivnimi ukrepi pri zagotavljanju javne-
ga reda in miru, bomo nadaljevali tudi v pri-
hodnje,” je še sporočil Zakrajšek.         S. K. 
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Po Poravnavi, ki so jo sklenili
RS, Ministrstvo za okolje in pros-
tor, MO Kranj, Komunala Kranj,
KS Tenetiše, krajani Tenetiš in
Mlake, je Mestna občina Kranj
ustanovila Komisijo za nadzor za-
piranja odlagališča Tenetiše. V ko-
misijo so bili imenovani: Jure Kri-
stan (predstavnik MO Kranj), Pri-
mož Bajželj (predstavnik Komu-
nale Kranj), Aleš Puhar (predstav-
nik ostalih občin), Tatjana Vidic
(predstavnica krajanov), Marina
Kavčič (predstavnica krajanov) in
Marjan Jerele (predstavnik kraja-
nov). 

Komisija se je prvič sestala v
mesecu maju, kjer je na ustanov-
nem sestanku določila program
dela in bistvene elemente Poslov-
nika. Ker predstavnik drugih občin
še ni bil določen, se je komisija
konstituirala na drugem sestanku v
mesecu juniju. Za vodenje komisi-
je v prvem mandatu je bil izbran
Marjan Jerele, za namestnika Jure
Kristan in tajnico Marina Kavčič.
Na sestanku je bil soglasno sprejet

program dela in potrjen Poslovnik
o delu komisije. Predstavnik Ko-
munale Kranj je prisotnim predal
več gradiv v zvezi z izvajanjem
obratovalnih monitoringov na de-
poniji Tenetiše in navzoče informi-
ral o aktivnostih Komunale na od-
lagališču. Glede na predvideno za-
piranje južnega boka polja B je bil
sprejet sklep o strokovnem ogledu
deponije ter predstavitvi projekta
zapiranja. 

Zanimivemu obisku deponije z
ogledom sistemov nadzora in vo-
denja je pripomoglo strokovno
vodstvo Danila Flisa, ki je priso-
tnim predstavil tudi glavne značil-
nosti Projekta zapiranja polja B.
Projekt je bil po ogledu v pregled
predan tudi predstavnikom kraja-
nov, ki so po usklajevalnem se-
stanku na Komunali Kanj podali
pisne pripombe na predlagano va-
rianto zapiranja južnega boka pol-
ja B. Pripombe so se nanašale
predvsem na predvideno širitev
deponijskega boka proti jugu, kar
bi bilo s stališča kapacitete depo-

nije in dogovorjenega zapiranja v
letu 2009 praktično nepotrebno.

Na tretjem sestanku je bilo zapi-
ranje polja B vnovič podrobno ob-
ravnavano, saj je bilo zaradi nači-
na odlaganja in višine odloženih
odpadkov nemogoče upoštevati
vse pripombe članov komisije. Ob
zaključku je bil sprejet sklep, ki
Komunalo Kranj zavezuje, da se
zapiranje južnega boka polja B iz-
vede na način, da bo zunanja ogra-
ja čim bližje vzdrževalni cesti. Za-
četek izvedbe zapiranja boka polja
B je predviden še v letu 2008.

Komisija je podrobneje obravna-
vala tudi ostale predvidene aktiv-
nosti v zvezi z zapiranjem odlaga-
lišča Tenetiše. Sem v prvi vrsti
spada ustrezna projektna doku-
mentacija, v sklopu katere bo ob-
ravnavana čistilna naprava, sistem
odplinjevanja, in zbirni center.
Problematiko zagotavljanja ustrez-
nih sredstev pa bodo na Komunali
po izjavi direktorja Ivana Hočevar-
ja poskušali reševati tudi s kandi-
daturo za nepovratna sredstva.

Na zadnjem sestanku so bila po-
drobneje obravnavana poročila o
obratovalnih monitoringih odpad-
nih vod, zraka, podzemnih vod in
kvalitete Želinjskega potoka in
Mlinščice. Iz poročil je razvidno,
da od predpisanih vrednosti odsto-

pa predvsem kvaliteta podzemnih
vod v spodnjem delu deponije (vr-
tine PT05, PT06 in delno PT07),
zato smo se s predstavniki Komu-
nale dogovorili, da bo vzorce ob
naslednjem odvzemu analizirala
tudi pooblaščena in neodvisna in-
štitucija, ki jo bodo določili pred-
stavniki krajanov. Na enak način
bo opravljena tudi neodvisna ana-
liza vode obeh potokov.

Ob obravnavanih temah se je ne-
mogoče izogniti tudi širši proble-
matiki upravljanja z odpadki na
območju Gorenjske, aktivnostih in
načrtih Komunale Kranj, kjer čla-
ni komisije po svojem znanju pri-
spevamo h konstruktivnem dialo-
gu. 

Za dosedanje uspešno delo gre
zasluge pripisati vsem članom ko-
misije, zlasti pa članom podjetja
Komunala Kranj, ki z odprtim dia-
logom, strokovno podporo, pred-
vsem pa ”brez fige v žepu” aktiv-
no prispevajo k skupnemu delu. 

Delo komisije je javno, vsi zapis-
niki sestankov so že dosegljivi na
strani Društva Udinboršt (http://
ub.s5.net/index.php), prav tako pa
so prostor za informacije o delu
komisije prijazno odstopili tudi na
prenovljeni strani Komunale Kranj
(http://www.komunala-kranj.si/). 

Marjan Jerele

Nadzor nad zapiranjem deponije 
Občina Kranj je ustanovila Komisijo za nadzor zapiranja odlagališča Tenetiše. Delo komisije je javno.

Osnovne naloge komisije v skladu s Poravnavo so:
- obravnava in podaja mnenja o vsebini načrta zapiranja obstoječih polj
in odpravo morebitnih škodljivih posledic že zaprtih polj na okolje
- podaja predloge glede načina in poteka zapiranja obstoječih polj
- nadzoruje in sodeluje pri vzorčenjih, rednih in izrednih monitoringih
- nadzoruje delovanje zbirnega centra
- zahteva preverjanja rezultatov vzorčenj pri neodvisnih izvajalcih
- obvešča prizadeto javnost o postopku zaprtja in drugo.

Od leve: Tatjana Vidic, Marina Kavčič, Danilo Flis in Igor Viktor Bizjak iz Komunale.

V prodajnem salonu imamo tudi program proizvajalca 

- linolej, pluta, ter trislojne parkete.

tel.: 0590/24 610, gsm: 040/316 816,

fax: 0590/24 611

Kutin d.o.o., Golniška cesta 63, Mlaka pri Kranju

v  d o m a č e m  o k o l j u

V AKCIJI: ladijski podi (15x139x2200)
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Delo župnijske Karitas Kokrica
Na moto lanskega tedna Karitas ”Ali me imaš rad?”, imamo letos

odgovor: ”Rad te imam, zaupam ti!” Komu in čemu naj zaupam v sve-
tu, kjer imajo ceno le mladost, lepota, uspešnost, položaj in ugled, 
osamljenost in druge tegobe starih pa se kopičijo tako, da ljudje ne more-
jo doživljati smisla starosti. A vseeno, tudi mladi so obremenjeni s svo-
jimi tegobami! In prav ti dve kategoriji bi želeli v Karitas povezati v
medgeneracijsko sodelovanje: povabiti mlade, pripraviti dobre pro-
grame, jim zaupati, sprejeti odgovornost. Žal pri našem karitativnem
delu ostajamo večinoma starejši. Manjka nam pa mladih, ki bi predla-
gali in tudi izvedli programe po njihovi meri. Naj naštejemo nekaj naših
dejavnosti: skrb za ostarele, bolne, invalide;  pomoč družinam z več otro-
ki, pomoč otrokom in posameznikom v stiski; pomoč posameznikom,
prizadetim v naravnih ujmah, dobrodelni nameni ... 

Vsa hrana, ki smo jo v tem letu delili, je bila izključno iz rezerv EU.
Delili smo jo dvakrat (moka, riž, sladkor, testenine, mleko) v skupni
količini 1090 kosov. Razdelili smo jo po seznamu, ki smo ga izdelali po
predpisanih kriterijih EU. To hrano je prejelo 150 oseb. Hvala Andražu,
g. Stanetu in gospe Tončki za prevoze!

Letošnja novost je, da smo dobili prostor za srečanja in naše dejav-
nosti. To je na novo urejena in opremljena bivša garaža. Oprema za
srečanja ustreza, za hranjenje oblačil in hrane upoštevajoč zahteve EU
pa manj. Zato oblačil do nadaljnjega ne bomo sprejemali, hrano pa
bomo glede na rok trajanja. Uvedli bomo dežurne ure, ki bodo vsako
zadnjo sredo v mesecu od 17. do 18. ure, namenjene predvsem delitvi
hrane. Ali bomo letos hrano še dobili, boste obveščeni preko oglasne
deske. V Tednu Karitasa bomo v poslovalnico Mercator namestili vo-
ziček za darove v hrani. Prosimo pa tudi, če je mogoče kdo priprav-
ljen za dar v nabiralnik v cerkvi. Želimo pomagati pomoči potrebnim
s hrano ali plačati kako položnico.

Blagoslovljene praznike in vse dobro v novem letu vam želimo pros-
tovoljci župnijske Karitas Kokrica                             Justina Dolenc

Na svoji novembrski seji je kranjski mestni svet obravnaval pobudo za
ustanovitev samostojne krajevne skupnosti (KS) Mlaka, ki je bila na pred-
log Marka Verbiča sprejeta na zboru krajanov KS Kokrica 16. junija 2007.
Skladno z Zakonom o lokalni samoupravi in občinskim statutom mestni
svet takšne pobude mora obravnavati in mora razpisati zbore krajanov ali
referendum. Vendar se zbori krajanov ali referendum lahko ukvarjajo le še
z določanjem območja nove KS, ne pa več s tem, ali naj nova KS bo us-
tanovljena ali ne. Mestni svet je odločil, da bomo o tem odločali v 2009 v
času izvedbe volitev za evropski parlament. Odločitev Kokričanov je
samoumevna, odločitev Mlačanov pričakovana. Ključna pa je izbira pre-
bivalcev Bobovka, Ilovke, Srakovelj in Tatinca, ali želijo živeti v KS
Kokrica ali KS Mlaka. Ker se bo KS Mlaka v prihodnje še razvijala, vabim
prebivalce teh naselij, da se nam pridružijo na skupni samostojni poti. 
Osebno se mi zdijo bolj primerni delni zbori krajanov v okviru teh naselij,
saj se na teh zborih lahko postavljajo vprašanja in dobijo odgovori, refer-
endum pa je zgolj glasovanje za ali proti.

Prednosti ustanovitve nove KS Mlaka je veliko. Dejstvo je, da je Mlaka
skozi zadnja desetletja zrasla. Kot KS bi bila sicer nekajkrat manjša od Pla-
nine, a nekajkrat večja od sosednjih Tenetiš. Svoje lokalne probleme bi
reševali prioritetno, brez odvečnih dilem, ali je za nekaj na vrsti Kokrica ali
Mlaka. Finančnih sredstev bi bilo več le nekaj malega, a dovolj, da bi se
vsaj kaj hitreje rešilo. Slabosti ustanovitve samostojne KS Mlaka ni. Razen,
če kdo misli, da je bolje, da o problemih na Mlaki, npr. načrti pozidave Mla-
ka Zahod, odloča kdo drug namesto nas. Seveda bi še naprej intenzivno
sodelovali s sosednjima KS. S Tenetišami bi reševali problematiko Udin-
boršta in sanacije zaprtega smetišča, s Kokrico pa bi še enako kot do sedaj
sodelovali pri zadevah, povezanih s Kulturnim domom, gasilci...

Naj zaključim, da ima vsaka KS svoj lokalni praznik, za katerega prosla-
vo občinski proračun prispeva približno tisoč evrov. Moj predlog je, da bi
bil praznik 2. november. To je dan, ko je Mlaka kot slovenski fenomen
skupaj z našimi prijatelji s Tenetiš stopila skupaj in dosegla, kar nam pri-
pada po ustavi.                                                                    Miran Hude 

Za samostojno KS Mlaka
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JJoožžee  CCUUNNKK,,  ss..pp..

projektiranje in izdelava:

ALU OKEN, VETROLOVOV
ZIMSKIH VRTOV...

Mlaška c. 50, 4000 Kranj
tel.: 04/20 45 621, gsm: 041/830 235

Društvo za ohranitev Udinboršta je z veseljem sprejelo vabilo, da so-
organiziramo srečanje društev, ki delujejo v okolici krajinskega parka
Udinboršt. Glavni pobudnici srečanja Mateji Šmid Hribar je uspelo
združiti vsa društva, t. j. poleg nas še društvo Kriva jelka iz Dupelj ter
turistični društvi iz Naklega in Kokrice. Pridružili pa so se nam še tudi
Zavod za raziskovanje narave in okolja (Zrno), profesor dr. Ank ter
predstavniki Zavoda za gozdove. Pogrešali smo le predstavnike Zavoda
za varstvo narave. Povod za srečanje v tem času je bil Teden evropskih
gozdov. 

Srečanje je potekalo v soboto, 18. oktobra 2008, pri Krivi jelki. Vsak
od sodelujočih se je na kratko predstavil in podal svoj pogled na krajin-
ski park Udinboršt. Naše društvo je izpostavilo, da je organiziralo več
pohodov po Udinborštu ter se srečalo s predstavniki krajinskega parka
Radensko polje, ki so nam na zanimiv način predstavili delovanje uprav-
ljavca krajinskega parka. Njihov model je po našem mnenju uporaben
tudi za Udinboršt - polprofesionalni upravljavec se trudi dosegati ekolo-
ško ravnovesje med naravo parka ter popularizacijo med domačimi in tu-
jimi gosti. Predvsem je pomembno, da se krajinski park ne dojema kot
bivanjsko oviro, ampak kot poslovno priložnost za okoliške podjetnike -
gostilničarje, oddajalce sob in drugih storitev, da skupaj z ljudmi, ki ima-
jo voljo, lahko prevzamejo npr. avtobus turistov ali razred šolskih otrok in
jim predstavijo zanimivosti iz rastlinstva, živalstva, morfologije, zgodo-
vine in drugih prvin krajinskega parka. Seveda na okolju prijazen način.

Prispevek našega društva je bil, da smo pomagali pri organizaciji in iz-
vedbi štirih delavnic. Teh so se udeležili otroci in odrasli. Še zlasti bi rad
pohvalil delavnico o dvoživkah, ki sta jo izvedla dr. Tatjana Vidic in Iz-
tok Tomažič. Tudi delavnice gozdnega pedagoga in lovca člana LD

Udinboršt sta bili zanimivi. Na našo pobudo se je z delavnico o ločeva-
nju odpadkov predstavila tudi Komunala Kranj, za kar se jim iskreno za-
hvaljujem. Glede na interes prebivalcev Mlake in Tenetiš pa naj še za-
pišem, da mi je direktor Komunale g. Ivan Hočevar ob tej priliki še en-
krat več zatrdil, da bo Komunala Kranj v celoti spoštovala podpisan do-
govor, ki predvideva zaprtje smetišča Tenetiše s 15. julijem 2009.

Člani društva smo krenili na pot skupaj na Stičišču. Pot nas je vodila
ob potoku Golnišnica in po gozdnih poteh (ne po cesti ob smetišču) vse
do Krive jelke. Ker je bilo vreme čudovito, je bila prekrasna tudi jesen-
ska narava. Žal smo si ob vračanju domov mimo račjih jezer lahko ogle-
dali tudi nelegalna kurišča elektro žic za pridobivanje bakra. Za zanimi-
vo vodenje bi se v imenu vseh članov rad zahvalil dr. Milanu Udirju, ki
se je še enkrat več izkazal za izjemnega poznavalca Udinboršta.

Na pobudo članov bomo tudi letos 10. januarja 2009 organizirali
zimski pohod do Krive jelke z baklami na večer, ko je tam organi-
ziran rokovnjaški tabor društva Kriva jelka. O podrobnostih boste
še obveščeni.

Miran Hude, predsednik UO Društva 
za ohranitev Udinboršta

Srečanje pri Krivi jelki 
Društvo za ohranitev Udinboršta je pripravilo zanimivo druženje ob evropskem tednu gozdov.

Otroci so v delavnici barvali slike o ločevanju odpadkov. / Foto: Stojan Saje

Betonova ulica 36, 4000 Kranj
Tel.: 204 99 11,  MOBI: 041/903 473

ŠIVILJSKI SERVIS
AŽBE ANA s. p.

❖ razne predelave oblačil
❖ krpanje oblačil
❖ popravilo zaves
❖ popravilo posteljnega perila
❖ popravilo in krpanje delovnih oblačil
❖ likanje
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MMiilloojjkkaa  KKooppaačč  ss..pp..
Kokrica, C. na Brdo 47

4000 KRANJ
Tel.: 04/204 72 70

e-pošta: soncnica@siol.net

In, nam je uspelo? Če sodimo po tem, da so
otroci konec oratorijskega tedna vedeli več o
svetopisemskem Pavlu, ki je bil osrednji lik le-
tošnjega oratorija, nam je uspelo.

Otroci so skupaj z animatorji, ki smo se na ta
poseben teden v letu pripravljali štiri mesece,
spoznavali vrednote, ki so še kako pomembne
v vsakdanjem življenju. Ta spoznanja smo si
pridobili na katehezah, ki so sledile jutranji
molitvi in igrici. Kasneje smo se naučili česa
novega na delavnicah, ki jih je bilo kar devet,
in sicer športna, auuu boli, žonglerska, prav-
ljična, bim, bam, boom, picasso, njami njamm,
vrti, vrti se vetrnica, si firbec - več o tem, kaj
se skriva za nenavadnimi imeni, pa povprašaj-
te otroke. Popoldan smo tekmovali in se potili
na velikih igrah. Manjkalo ni ne razigranosti
otrok, ne animatorjev in ne dežja.

Ne smemo pozabiti na vse, ki so pomagali
pri pripravi celotnega oratorija, naj je šlo za
materialno, denarno ali pa moralno pomoč.
Posebna zahvala vsem, ki ste nam pomagali,
da nismo ostali lačni, brez potrebnega materi-
ala za delavnice in velike igre. Pomagali so

nam: župnija Kokrica, KS Kokrica, PGD Ko-
krica, Gostilna in pizzerija Štern, Gostišče
Lakner, Pekarna Mlaka, Mesarija Gregorc,
Slaščičarna Lincer, Žito Gorenjka, d. d., Mer-
cator Kokrica, Žagar Valy, trgovina Sončnica,
Frizerstvo Jakše, Gozdar, d. o. o., Herman Nu-
nar s.p., Vrtnarija Urška, Pizzerija Viva, Turi-

stične sobe Sreš, Ključavničarstvo Cunk Jože
s.p., Sušnik Branislav. Zahvaljujemo se vsem
in če smo koga pozabili omeniti, se že v naprej
opravičujemo.

Se vidimo naslednje leto, v tednu od 6. do 10.
julija 2009, ko bo oratorij na Kokrici star pet let. 

Petra Krumpestar

Na oratoriju smo odprli oči
Odpri oči je bilo geslo letošnjega četrtega oratorija na Kokrici, ki je potekal teden dni v juliju. 

Božič - čas za novo, prerojeno življenje
Božič je praznik našega upanja. To ni praznik za oči, spomin na

preteklost. To je dan z globoko verskim sporočilom. Bog se je
človeku približal, večni in nevidni, je pokazal svoj obraz, človeški
obraz, obraz božje ljubezni, ki prihaja med nas nevsiljiva, dobrotljiva,
ki vse upa, dela tiho in ne išče slave in bogastva. Prihaja tiho brez fan-
far. Odklepa vrata naših duš, v srce prinaša mir in novo ljubezen ...
Pred njim padejo na kolena ne le pastirji, poklonijo se mu mogočni
kralji. 

Ne vemo, kaj nam bo prineslo novo leto: radost, žalost, srečo, tr-
pljenje. Morda ne bo ne eno ne drugo. Vsem želim samo dobro. Za
vse pa prosim Boga dovolj moči, da bi z ljubeznijo napolnili dan,
znali sprejemati vsakega človeka, premagovati vsakdanje neprijetnos-
ti in z vsemi živeti v miru.

Kako začeti?
V samostanu je novinec vprašal predstojnika, kaj naj stori, da bo več

miru v samostanu. Predstojnik mu je svetoval, da bo za začetek do-
volj, če bo vrata tiho zapiral.                              Jože Klun, župnik

Krajevni odbor Rdečega križa Kokrica
Letos smo za predsednika KO RK Kokrica maja izvolili Milana

Klemenčiča. Novi predsednik je ob sprejemu funkcije predstavil
nadaljnja videnja delovanja KO RK Kokrica, ki mora kot humani-
tarna organizacija delovati predvsem v korist socialno ogroženih,
bolnih, starejših, kakor tudi vseh drugih občanov KS Kokrica.
Predsednik je za enega od osnovnih ciljev delovanja društva iz-
postavil pridobivanje mlajših aktivistov. Poudaril je, da je potrebno
delovanje RK predstaviti tudi v sredstvih obveščanja, in orga-
nizirati določene aktivnosti, s katerimi bodo lahko občanom po-
magali s strokovnim seznanjanjem s področja zdravja in nudenja
pomoči starejšim in obolelim. Navedene aktivnosti so vsekakor
povezane tudi s finančnimi stroški, za kar so sredstva zbrana s po-
biranjem članarine premajhna, zaradi tega bo nujno povezovanje z
vodstvom KS Kokrica, pridobivanje donatorjev, kakor tudi poveza-
va z drugimi društvi pri skupnih aktivnostih.

Jesenske krvodajalske akcije se je udeležilo trideset krvodajalcev,
tečaj o negi bolnika bo predvidoma februarja 2009. Zaradi boljše-
ga delovanja in izmenjave izkušenj smo se srečali z vodstvom KO
RK Vodovodni stolp. V prihodnje nas čaka še veliko dela. Veseli
bomo vsake pomoči ali vsakega predloga za boljše delovanje.
Pričakujemo tudi, da se bodo člani vsak po svojih močeh aktivneje
vključili v delovanje KO RK Kokrica. V letu 2009 bomo kot vsa leta
doslej organizirali dve krvodajalski akciji, tečaj o negi bolnika in pre-
davanje s področja razumevanja starejših (demenca). 

Vsem občanom in občankam KS Kokrica v imenu KO RK Kokri-
ca želim vesele božične praznike in veliko sreče, zdravja in oseb-
nega zadovoljstva v letu 2009. M. K.

Krvodajalska akcija
Vabimo vse občane KS Kokrica, da se nam priključijo na kr-

vodajalskih akcijah, prva bo že 27. januarja 2009, druga pa 18.
septembra 2009, in izvedbah usposabljanj, o terminih bodo
občani seznanjeni od poverjenikov KO RK Kokrica, kakor tudi
preko drugih sredstev obveščanja. Lahko se prijavite tudi po tel.
040/334-351. M. K.
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Kokr’čani v tem letu praznujemo petnajsto
leto prepevanja. Od vsega začetka nas vodi zbo-
rovodja Ignac Gorjanc. Skozi vsa ta leta delova-
nja nam je naš repertoar uspelo zapolniti z več
kot sto skladbami. Bogat repertoar sestavljajo
pretežno slovenske narodne pesmi, poleg teh
smo se naučili tudi nabožne, partizanske, dal-
matinske in latinske pesmi, tako da lahko ustre-
žemo našim poslušalcem ob različnih priložno-
stih. Od prvega nastopa v letu 1995 v naši inter-
ni kronologiji beležimo 207 nastopov, da seveda
števila pevskih vaj, ki potekajo dvakrat na te-
den, ne omenjamo.

Naše največje poslanstvo pa je organizacija
in izvedba tradicionalne prireditve Pevski ve-
čer na Kokrici, ki smo jo letos pripravili že tri-
najstič. Na to prireditev, ki jo pripravimo vsa-
ko leto v aprilu, vedno povabimo v goste pev-
ce iz vse Slovenije! Poleg dvoranskih nastopov
na pevskih revijah in koncertih imamo tudi
podoknice, ki so bile lepo sprejete tako v do-
mačem kraju kot drugod. Konec lanskega leta
smo posneli prvo zgoščenko in jo izdali letos
spomladi. Na zgoščenki je šestnajst pesmi, ki
so bile posnete v živo na naši celovečerni pri-
reditvi v čast prvi slovenski pisateljici Josipini
Urbančič - Turnograjski. Eno izmed pesmi, ki
jo je napisala Josipina in ni bila nikoli pred-
stavljena slovenskemu ušesu z naslovom
Zdravlica, je uglasbil naš zborovodja Ignac
Gorjanc. 

Ob našem jubileju pripravljamo celovečerni
koncert, ki bo 31. januarja 2009 ob 19.30 v
dvorani Kulturnega doma na Kokrici. Tudi to-
krat vam obljubljamo, da našo prireditev ne
boste kmalu pozabili, za slavje smo izbrali pri-
ljubljene pesmi iz različnih obdobij našega de-
lovanja. Če pa boste želeli naše prepevanje po-
slušati tudi doma, vam bo na voljo naša prva
zgoščenka, gradivo za naslednjo pa že pridno

pripravljamo in bo na voljo prihodnje leto. Na
prireditvi boste poleg prepevanja pesmi izve-
deli še za kako našo prigodo, v goste smo po-
vabili tudi lokalno dramsko skupino Gardelin. 

Ob iztekajočem se letu pa se vam Vokalna
skupina Kokr’čan najprej zahvaljuje za izkaza-
no podporo in vošči obilo zdravja, sreče in vse
lepo v letu 2009.                                             

Simon Kumer

”Nikoli nam ni dolgčas”
V drugi polovici leta smo v Društvu upokojencev Kokrica cilje dose-

gali kot za stavo, za kar se moramo zahvaliti našim prostovoljkam in
članom društva. Osredotočili smo se na nov program ”Starejši za
Starejše”. V novembru so prostovoljke in prostovoljci začeli s popiso-
vanjem starejših občanov pa območju krajevne skupnosti. V skupnem
popisu se podatki (niso dosegljivi javnosti!) vodijo pod šifro, kar je
dokaz tajnosti. Podatke potrebujemo zato, da ugotovimo, kakšne
potrebe in želje imajo naši starejši občani (od 69 let in več).

V društvu smo športno aktivni. Letos smo dobili kolajno v
smučarskih tekih v okviru PZDU Gorenjske. V veleslalomu smo bili
med desetimi v svoji kategoriji. Udejstvovali smo se še v balinanju in
kegljanju. Prvič smo organizirali športni piknik na igrišču v Čukovi
jami, ki bo postal tradicionalen v mesecu avgustu. Hodimo na pohode,
v zimskih mesecih bodo to krajši pohodi na nižje ležeče hribe, ki bodo
dosegljivi vsem zainteresiranim članom.

Organizirali smo kar nekaj izletov, za katere pa v letu 2009 upamo na
še boljšo udeležbo. Kot vsako leto smo imeli tudi izlet za starejše člane,
ki se ga je udeležilo 49 starejših nad 76 let. Peljali smo jih v muzej tal-
cev v Begunje in v Drago, nato smo si ogledali še nekaj znamenitosti
v Radovljici. V Žirovnici smo imeli kosilo, nekateri med udeleženci
izleta so prvič videli medveda v živo. Na Šobcu smo imeli prigrizek in
kozarec pijače za dober zaključek in dobro voljo. 

Bili smo na trgatvi v Zgornjih Vodalah, na martinovanju, sredi no-
vembra smo imeli prireditev Naj športnik leta (med člane smo razdelili
devet bronastih kolajn, tri srebrne in šest zlatih kolajn). Leto bomo
sklenili z druženjem članov društva predvidoma 27. decembra v kul-
turnem domu. Za naslednje leto bomo izdali program dela v informa-
torju, ki ga bo prejel vsak član društva. 

Naj prazniki božični bodo lepi in polni notranjega miru, v letu 2009
pa naj zdravje bo tisto, ki vas pokonci drži, sreča naj vam ob strani sto-
ji, razumevanje pa naj spremlja vas vse dni. Vesele božične praznike in
srečno novo leto vam želi                   Društvo upokojencev Kokrica 

Petnajstletnica 
Vokalne skupine Kokr’čan

Ob jubileju pripravljamo celovečerni koncert, ki bo 31. januarja 2009 ob 19.30 v dvorani 
Kulturnega doma na Kokrici. 
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raftis, d.o.o.
računovodske storitve
in svetovanje

Cesta na Brdo 52
4000 Kranj
Slovenija
Tel.: 04/204 7500
fax: 04/2047501
gsm: 041/671 930
e-pošta: info@raftis.siRAFTIS d.o.o., GALETOVA ULICA 15

Mlaška c. 75
4000 Kranj

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

(041) 656 181

PRIMOŽ BREZAR, s.p.

Kar naporno leto
Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Kokrica

smo veliko postorili okrog doma, veliko je bilo 
narejenega tudi na preventivnem področju.

SERVIS IZPUŠNIH CEVI
vgrajevanje nadomestnih delov v motorna vozila

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

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

V mesecu maju je na Bledu potekalo regijsko tekmovanje, ki sta se ga
iz našega društva udeležili ekipi članic B in veteranov. Obe ekipi sta po-
segli po visokih mestih. Zadnjo soboto v maju smo na Kokrici organi-
zirali tradicionalni že 18. memorial ustanovnih članov. Tekmovanja se je
udeležilo več kot 30 ekip. Veseli smo dejstva, da se našemu vabilu na
tekmovanje vsako leto odzove več ekip. Prvo soboto v juniju je bilo pred
tovarno Iskra tel na Laborah tekmovanje Gasilske zveze MO Kranj. Tek-
movanje je bilo za naše društvo zelo uspešno, saj je kar nekaj ekip po-
seglo po prvih treh mestih. Poleg vseh tekmovanj smo imeli tudi pet
ocenjevalnih vaj, ki smo jih vse opravili z odliko.

V mesecu juniju smo organizirali dvodnevno vrtno veselico, ki je zelo
dobro uspela. Seveda nam tak projekt ne bi uspel tudi brez pomoči kra-
jank in krajanov.

Da smo gasilci aktivni skozi vse leto, priča podatek, da smo med poletni-
mi počitnicami organizirali petdnevno taborjenje za naše najmlajše člane.
Taborjenje je bilo zelo dobro obiskano, potekalo je na Beli pri Preddvoru.
V mesecu juniju smo končali s postavitvijo drogov za zastave. Kmalu pa
smo ugotovili, v okolici doma še nekaj manjka. Tako smo v mesecu avgu-
stu začeli z nadaljnjo ureditvijo dvorišča na severni strani. Ob reki smo pol-
ožili škarpnike, sedaj pa čakamo še na asfaltno preplastitev celotnega dvo-
rišča, bodi s finančnim vložkom, bodisi s svojimi prostovoljnimi urami. V
začetku novembra nas je obiskala ocenjevalna komisija Gasilske zveze
MO Kranj ter pregledala delovanje društva za leto 2008. Komisija nam je
po pregledu in preštetih točkah podelila odlično tretje mesto.

Zahvaliti se moramo tudi MO Kranj za denarno pomoč pri nabavi
opreme, ki jo nujno potrebujemo pri naših intervencijah.

V času predsedovanja Slovenije Evropski uniji smo bili šest mesecev
dežurna enota. V letu 2008 smo imeli pet intervencij in sicer smo dva-
krat posredovali pri gašenju požara in trikrat pri prečrpavanju vode po
obilnih padavinah v poletnih mesecih. Imeli smo tudi tri vaje v sodelo-
vanju z Gasilsko reševalno službo Kranj in prostovoljnimi društvi GZ
MO Kranj. Radi bi se zahvalili gospodu Majcnu, ki nam je po odhodu
v pokoj pri GRS Kranj podaril dve čeladi ter dve zaščitni obleki obe
zelo velike vrednosti. 

Veliko je bilo postorjenega na področju urejanja okolice doma kot tudi
na preventivnem področju. Vse to nam brez vaše pomoči zagotovo ne bi
uspelo. Zato se vam še enkrat prav iskreno zahvaljujemo za vso pomoč,
obenem pa vas že sedaj prosimo za prispevek članarine, ko bodo naši
člani v iztekajočem letu potrkali na vaša vrata.

Vsem vaščankam in vaščanom želimo vesele, mirne in blagoslovljene
božične praznike, ter veliko sreče, zdravja in osebnega zadovoljstva v
letu, ki je pred nami.

Z gasilskim pozdravom: NA POMOČ!
Andraž Šifrer

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

Ekipi veteranov in članic B na regijskem tekmovanju na Bledu.
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KOVINARSTVO 
Tomislav Svetelj, d. o. o.,
041/531 427

● kovinske 
konstrukcije

● strojna obdelava
● varjenje 

aluminija

Alenka Kejžar na Mlaki stanuje že od srednješolskih let. Po poroki se
ji je pridružil njen mož Fotios, lani pa njuna prvorojenka Magdalini.
Življenje danes 29-letne Alenke Kejžar je zaznamovalo plavanje, s ka-
terim so bili povezani naporni treningi. Le-teh sedaj ni več, in kot pravi
ena najboljših slovenskih plavalk v zgodovini, športno niti približno ni
toliko aktivna, kot je bila v preteklosti. Zelo rada pa hodi na sprehode z
možem in hčerko, poleti je tekla po bližnjem gozdu, športa za pozimi pa
si zaenkrat še ni omislila. Morda pa bo to prav plavanje.

Zelo uspešno športno kariero je končala pred štirimi leti. ”Spomini na
plavalno kariero so zelo lepi. Če bi zavrtela čas nazaj, bi še enkrat iz-
brala plavanje kot moj del življenja. Plavanje mi je dalo veliko prijate-
ljev, s katerimi sem še danes zelo povezana. Rezultati, ki sem jih dose-
gla, so bili tudi zelo lepi in vsak odplavan osebni rekord je bil nagrada
za trdo delo. Usklajevanje šole, treningov in tekmovanj pa mi je poma-
galo h kvalitetnemu organiziranju časa,” pove Alenka, ki ima z največ-
jih tekmovanjih kar 15 medalj. Kot pravi, ji največ pomeni zlata meda-
lja z evropskega prvenstva v Dublinu iz leta 2003 in je na vidnem me-
stu v dnevni sobi. Na bazen gre še vedno rada, največkrat na ogled tek-
movanj, medtem ko je plavala letos bolj malo. Vodo ima rada tudi nje-
na hčerka. ”Magdalini obožuje vodo, sicer pa se mi zdi, da v glavnem
vsi otroci radi čofotajo,” meni Alenka, ki si je za svojega življenjskega
sopotnika izbrala Grka Fotiosa Samelisa, ki je odraščal na jugovzhodu
Peloponeza blizu kraja Kalamata, kasneje pa so se z družino preselili v
Atene, kjer sedaj živijo njegovi starši. Obiščejo jih dvakrat na leto in to
je tudi njihov dopust. 

Glede na to, da je njen mož Grk, hčerko poleg slovenščine učita tudi
grščine. ”Tudi jaz sem lani hodila na tečaj grščine na Filozofski fakul-
teti in sem se kar precej naučila. Vsakokrat, ko gremo v Grčijo, pa se

naučim še kaj novega. Še vedno pa sem daleč od tega, da bi lahko rekla,
da znam grško,” še pojasni. Ni pa bila Alenka le uspešna športnica, tem-
več tudi študentka. Končala je univerzitetni študij ekonomije, zaposlena
pa je v Savatech Profili v Kranju. 

Maja Bertoncelj, foto: arhiv družine Samelis

Hčerko učita tudi grščine
Alenka Kejžar Samelis, nekdanja plavalka, na Mlaki živi z možem Fotiosom in njuno hčerko Magdalini.

Alenka, Fotios in Magdalini med dopustom v Grčiji

podjetje za ekonomske,
organizacijske in knjigovodske
storitve in posredništvo Kranj

ZORA STAROVAŠNIK
C. na Brdo 15, 4000 KRANJ

Tel.: 041/420-257, 04/2047-950

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

Urška Žbontar mr. ph.

Golniška c. 30, Mlaka pri Kranju

tel.: 04/204-67-62
gsm: 040/77-67-69
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Na odlagališču smo vzpostavili
poskusno predčiščenje izcedne

vode
V vseh odlagališčih nastaja zaradi pronicanja padavinskih in zaled-

nih vod v telo deponije izcedna voda. Izcedna voda vsebuje različne
izlužke odpadkov in metabolno vodo, ki nastaja pri razgradnji 
biološko razgradljivih odpadkov. Lastnosti izcedne vode so odvisne 
od vrste odloženih odpadkov in stopnje njihove razgradnje. Vsako 
odlagališče ima specifično izcedno vodo, zato mora biti tak tudi
pristop k čiščenju.

Od meseca junija do konca novembra je na odlagališču Tenetiše
potekalo poskusno predčiščenje izcedne vode. S poskusi smo
preizkusili izbrano tehnologijo ter določili najučinkovitejši postopek za
odstranjevanje amonijevega dušika. S postopkom preddenitrifikacije
smo vrednosti za amonij znižali pod količino 50 mg na liter, kar je tudi
zakonsko določena mejna vrednost za izpust v vodotok. Neposreden
izpust izcedne vode v vodotok ni možen, ker v odpadni vodi ostajajo
organske primesi, ki prekoračujejo mejne vrednosti (strupenost, KPK,
BPK5) za iztok v vodotok. V sklopu zaprtja in sanacije odlagališča se
bo določila lokacija čistilne naprave ter končno odvajanje očiščene
izcedne vode. Možno je odvajanje v javno kanalizacijo oziroma pora-
ba očiščene izcedne vode s pomočjo rastlinskega izhlapevanja. 

Ločeno zbiranje odpadkov 
Eden izmed pomembnih in predvsem učinkovitih načinov za zman-

jševanje količine odloženih odpadkov je ločeno zbiranje odpadkov. In
kar je najpomembnejše, k temu lahko prispeva vsak sam. Vsak

posameznik z odlaganjem odpadkov v posamezne zabojnike odloči,
ali bo odpadek končal na odlagališču ali v predelavi. 

Trenutno je v krajevni skupnosti Kokrica urejenih devet ekoloških
otokov, ki omogočajo ločeno zbiranje papirja in ostale papirnate 
embalaže, stekla in druge steklene embalaže, plastenk ter ostale 
plastične embalaže in pločevink, vključno z ostalo kovinsko embalažo.

Ekološke otoke praznimo s posebnim vozilom, ki ima zabojnik s
prekati za ločeno zbiranje odpadkov. Po najboljših močeh se trudimo,
da polne zabojnike sproti praznimo. 

V bližini je urejen tudi zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov
Tenetiše, kjer ločeno oddate vse vrste odpadkov, tudi nevarne in
kosovne.

V mesecu oktobru je potekala akcija zbiranja nevarnih odpadkov. 
S pomično zbiralnico smo obiskali tudi Kokrico, kjer smo skupaj zbrali
440 kg nevarnih odpadkov (večina odpadnega olja, barv, lepil,
kemikalij, pa tudi motornega olja, zdravil, pesticidov, topil, kislin, 
čistil, baterij, sprejev in odpadne kozmetike). Nevarne odpadke je
pripeljalo šestnajst krajanov.
Kratki nasveti oziroma opozorila:
● Kartonsko embalažo, tetrapak embalažo in ostalo embalažo z 

veliko prostornino zložimo ali raztrgamo.
● Revijam in prospektom odstranimo folijo. 
● Pri stekleni embalaži odstranimo kovinski oziroma plastični pokrov.

Stekleno embalažo odložimo v zabojnik za steklo, kovinski oziroma
plastični pokrov pa v zabojnik za plastenke in pločevinke.

● Ne odlagajmo embalaže z vsebino.
● Odpadkov ne odlagajmo poleg zabojnikov.
● Večjo embalažo, ki ne gre skozi odprtino v zabojnik za plastenke

oziroma v zabojnik za steklo, pripeljite v zbirni center za ločeno 
zbiranje odpadkov.

KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ
Čisto je lepo.
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Naravoslovni tabor na Medvedjem Brdu
V sredo, 15. oktobra 2008, smo se zjutraj ob devetih četrtošolci s Ko-

krice odpravili na Medvedje Brdo. Peljali smo se skozi Kranj, Ljublja-
no, Logatec in končno prišli na Medvedje Brdo. 

Najprej smo si šli ogledat okolico. šli smo mimo kmetije, kjer smo
božali kužke. Sprehodili smo se naprej v gozd, kjer smo spoznali tudi
kakšno novo rastlino. Poten smo šli z učiteljico Mojco spoznavat živa-
li. Ujeli smo mokrico, razne pajke in železno kačico. Vse to smo našli
pod zemljo, na štorih in na koreninah. Sledila je orientacija, ki jo je vo-
dil učitelj Klemen. orientirali smo se s kompasom, mahom, vetrom,
letnicami dreves in s travo. Zvečer smo na nebu gledali veliki in mali
voz, s teleskopom pa Jupiter in Luno. 

Naslednji dan smo v gozdu delali zavetišča. Naredili smo jih iz vej,
debel in listja. Potem smo spoznavali živali, ki so jih imeli v domu.
Spoznali smo ptiče zebrice, kunca, paličnjake, avstralske polže, bogo-
molke, vodne in kopne želve, skakača in morskega prašička. Zatem je
bilo na vrsti lokostrelstvo. Učitelj nas je seznanil z vsemi sestavnimi
deli loka in puščice. Potem smo streljali in dobila sem šestindvajset
točk, kar je zelo dobro. 

Tretji dan smo obravnavali rastline in spoznavali, kako preživeti v na-
ravi. Pogovarjali smo se o tem in pisali v zvezke, nato smo nahranili
živali. Čez nekaj časa smo se odpravili domov. Hana Habjan, 4. c

Malo za šalo
Matej mora k zobozdravniku. Na poti pozabi njegov naslov, zato hi-

tro pošlje svojemu bratu sms sporočilo, na katerega napiše: ”Hitro mi
povej, ali veš zobozdravnikov naslov!?” Nestrpno pričakuje bratov od-
govor, saj niti približno ne ve, kam mora točno iti. Ko končno le doča-
ka odgovor, lahko prebere le tole: ”Seveda ga vem!!” Jan Hvasti, 5. č

Kaj se dogaja v šoli in vrtcu
Letos je Podružnično šolo na Kokrici začelo

obiskovati 32 prvošolcev. Na uvodni prireditvi,
ki so se je udeležili skupaj s starši, jih je spre-
jela čarobna vila in jim napovedala uspešno in
prijetno šolsko leto. Pozdravil jih je tudi pod-
župan Mestne občine Kranj Igor Velov. Sezna-
nili smo ga z nekaterimi problemi, predvsem
pa ga opozorili na pomanjkanje prostora. Še
vedno en oddelek vrtca ”gostuje” v šoli, en od-
delek prvošolcev pa se stiska v razredu, ki smo
ga preuredili iz pisarne. Telovadnica je polna
od jutra do večera in komaj zadosti potrebam
šolske športne vzgoje in željam krajanov po re-
kreaciji. 

Tudi letos bomo za vse učence naše šole
organizirali tabore ali šole v naravi. Učenci
tretjih razredov so se že vrnili s Ptuja, kjer so
se naučili plavati, četrtošolci pa z Medvedjega
Brda, kjer so se seznanjali z osnovami preži-
vetja v naravi. Učenci prvih razredov bodo ob-
iskali Rakitno, drugošolci pa kmetijo Smuk.
Petošolci se bodo učili smučanja v zimski šoli
v naravi v Kranjski Gori. S pomočjo šolskega
sklada in z denarjem, ki smo ga zbrali na do-
brodelnem koncertu, bomo skušali vsem učen-
cem omogočiti udeležbo.

Že lani so učenci petih razredov sodelovali v
projektu Tulipan (Daffodil and tulip project),
letos pa se jim bodo pridružili še člani vrtnar-
skega krožka. Združili bomo prijetno s korist-
nim - učenci bodo v lončke in na gredice oko-
li šole sadili čebulice narcis in tulipanov, opa-
zovali njihovo rast, skrbeli zanje ... Veliko se
bodo naučili, hkrati pa polepšali še šolsko oko-

lico. Tudi naše Zelene straže (vsak teden en
oddelek podaljšanega bivanja skrbi za čistočo
okoli šole) pridno opravljajo svoje delo. Pri-
družili smo se evropskemu projektu ENO -
DREVO. Skupaj z otroki po vsem svetu, smo
na šolskem dvorišču zasadili novo drevo. Z de-
javnostmi v okviru projekta bomo nadaljevali
tudi med šolskim letom.

November je pust in dolgočasen mesec, toda
ne pri nas v vrtcu. Poleg številnih lanskih de-
javnosti so se letos v vrtcu lotili še projekta
Škratki v vrtcu. Skupaj s starši bodo otroci na-
redili lučke in v temi poiskali škratka, na de-
lavnicah izdelovali svoje škrate ... Z lučkami se
bodo udeležili tudi prireditve Prižgimo luči v
Kranju.

V Kranju bo na Bazarju kranjskih malčkov
nastopil še naš pevski zbor, predstavila pa se
bo tudi šolska folklorna skupina.

Bliža se novo leto in naši učenci se skupaj z
dedkom Mrazom že pripravljajo na praznova-
nje. Letos bodo zaigrali igrico Izgubljena veve-
rica. V torek, 23. decembra 2008, proti večeru,
bomo v šoli in okoli nje pripravili prav pose-
ben dan. Priredili bomo dobrodelni novoletni
koncert, na katerem se bodo predstavili učenci
naše šole in otroci iz vrtca. Učenci bodo na
stojnicah prodajali v šoli izdelane novoletne
voščilnice, okraske ... Postregli bomo s piškoti
in čajem, obiskal pa nas bo tudi dedek Mraz. K
sodelovanju bomo povabili še člane turistične-
ga društva. Za vstopnino bo treba darovati šol-
ske potrebščine. Vse zbrane stvari bomo po-
klonili pomoči potrebnim družinam. Vsi starši,
pa tudi ostali krajani, ste vabljeni na prijetno
prednovoletno druženje.

Tistim, ki se boste prireditve udeležili, bomo
lahko osebno voščili, Vsem ostalim pa v ime-
nu učencev in kolektiva OŠ Franceta Prešerna
Kranj - podružnica Kokrica, želim veliko
zdravja, sreče, zadovoljstva ter medsebojnega
spoštovanja in sodelovanja. Dijana Korošec

Skupaj z otroki po vsem svetu, smo na šolskem dvo-
rišču zasadili novo drevo.

Tine Bogataj, 1.č 

Gal Gros, 3.c
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Člani Gledališkega društva Gardelin smo dijaki in študenti, ki večji
del svojega prostega časa vložimo v našo zaenkrat še malo kulturno
dejavnost, bodisi s pripravo kostumov, scene, organiziranjem in vode-
njem prireditev, skrbjo za tehnično usklajenost ter igranjem in pisa-
njem lastnih dramskih besedil. 

Prvič smo stopili na oder s skromno sceno in negotovostjo v srcu de-
cembra 2007, a poželi mnogo spodbudnih pohval in zato nadaljevali z
že zanetenim ognjem. Ustanovili smo društvo, še nekajkrat ponovili
predstavo Gospa poslančeva, pripravili še eno predstavo in vseskozi
napolnjevali domače in tuje dvorane. Uspeh, ki smo ga dosegli, nas
žene naprej in že kujemo načrte za novo sezono. Večino stroškov smo
do sedaj krili iz prostovoljnih prispevkov (tudi v sezoni 2008/09 boste
imeli gledalci prost vstop), ker pa naš repertoar postaja vse bolj obse-
žen, je finančno breme postalo prevelik zalogaj. Zato se na tem mestu
obračamo na vse, ki jim je všeč naša gledališka dejavnost, da bi v naš
skupen sklad kanili kak novec, nam pripomogli z materialom ali na
kakšen drug način. Hvala vam že vnaprej. Naš TRR: 03138-
1000575645.

Gardelinovci smo nadvse aktivno začeli novo sezono. Prva premie-
ra v letošnji sezoni je bila v soboto, 8. novembra 2008. To je bila dra-
ma Matjaža Zupančiča Vladimir. Predstava je bila zelo dobro sprejeta,
po mnenju gledalcev je bila odigrana fantastično. Ravno zato naše dru-
štvo pripravlja kar nekaj gostovanj in tudi še kakšno ponovitev v do-
mačem kulturnem domu. Več o predstavah si lahko preberete na naši
spletni strani: www.gdgardelin.si.  Februarja naše gledališko društvo
praznuje tudi svoj prvi rojstni dan. Jubilej bo deležen posebnega do-
godka. Gardelinovci pripravljamo 10. januarja 2009 ob 19. uri v Kul-
turnem domu na Kokrici veliko dobrodelno prireditev, zbrani denar bo

šel društvu za cerebralno paralizo otrok, organizaciji Sonček. Na pri-
reditvi se bomo predstavili igralci, nastopile bodo glasbene skupine,
kot so skupina Pot, skupina Hush, vokalna skupina Kokrčan ter
Rok’n’band. Letos je naše društvo sprejelo kar nekaj novih članov.
Vsi, ki bi še bili zainteresirani za igranje, za tehnično pomoč ali pa ši-
vilje, pisce besedil, skratka vsi, ki vas karkoli v zvezi z gledališčem ve-
seli, lepo povabljeni. Lahko vam povemo še to, da okoli meseca febru-
arja Gardelinovci pripravljamo še eno premiero komedije. 

Vsem vam pa želimo vesele praznike in vse dobro v letu 2009!
Vaši Gardelinovci

Jaka Šuštar

V novo sezono z Vladimirjem
Leto dni delovanja gledališkega društva Gardelin. Ob obletnici pripravljalo za 10. januar ob 19. uri 

v Kulturnem domu na Kokrici veliko dobrodelno prireditev.

Leto
Leto dvanajst mesecev ima 
in vsak ti nekaj da.
Januar prvi je,
takrat še zima je.
Februar drugi je,
Prešernu namenjen je.
Za njim že marec pride, 
s tem pa dan žena odide. 
Aprila muhasto vreme je,
prvega pa obilno hecamo se.
Maj mesec je ljubezni,
upajmo, da tudi ne bolezni.
Junija učenci srečni so, 
saj pouka rešeni so.
Julija na morje gremo,
v vodi plavamo 
in veselo skačemo..
Avgust je zame krasen mesec,
saj daril je na kolesec.
Zakaj- se boste vprašali?
Zato, ker rojstni dan imam1
Septembra se pa pouk prične,
z njim že jesen priteče.
Oktober deseti na vrsti je,
Trubar takrat glavni je.
Novembra listja že nikjer več ni,
na grobu pa svečka gori.
December je mesec zabave, 
za nas, otroke razigrane.

Pesem je ob pomoči 
učiteljice Anite Žibrek zapisala 

Nina Zadravec iz 5. c 

Plesni športni dan na Kokrici
V sredo, 24. septembra, smo imeli športni dan, in sicer ples. Najprej smo plesali po razredih.

Vsak razred je imel svojo učiteljico plesa; vse te učiteljice so bile iz plesne šole Studio Ritem.
Vsak razred je vadil svoj ples, ki se ga je tudi naučil in ga potem predstavil vsem učencem in uči-
teljicam na šoli. Predstavitev vseh teh plesov je potekala v telovadnici naše šole. Pred predstavit-
vijo pa smo se vsi učenci igrali v telovadnici igro, ki so jo voditelji poimenovali plesna košarka.
ugibali smo tudi imena plesnih učiteljic in plesnega učitelja. Oni so pokazali svoja imena z gi-
bom telesa- prvo črko imena. Vse smo uganili.

Malicali smo po razredih. Po predstavitvi plesov smo vsi skupaj plesali tudi limbo ples ter tek-
movali v plesni košarki. Nekateri so dobili nagrade. Na koncu pa smo se postavili še v vrsto in
odplesali ples Zabavo. Nato smo z letaki odšli domov. Tjaša Kodrič, 5. č

Botra jesen v vrtcu na Kokrici
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Ali ste vedeli:
- da RK Kokrica 27. januarja 2009 orga-
nizira krvodajalsko akcijo,
- da je TD Kokrica izdala turistični
prospekt o Kokrici,
- da ste vsi člani DU Kokrica 27. decembra
2008 lepo povabljeni na zaključek leta v
kulturni dom,
- da vokalna skupina Kokr’čan letos
praznuje že 15-letnico, jubilej bodo z
nastopom proslavili 31. januarja 2009,
- da bo v letu 2009 izveden referendum za
ali proti samostojni KS Mlaka,
- da imamo obnovljeno mansardo v kul-
turnem domu,
- da imamo v naši KS 4 nove ekološke otoke,
- da se v okviru TD Kokrica lahko 26. de-
cembra podate na pohod z baklami,
- da se takoj po novem letu 10. januarja
2009 lahko v organizaciji društva Udin-
boršt udeležite pohoda do Krive jelke, 
- da Komisija za nadzor zapiranja odlagal-
išča Tenetiše aktivno opravlja svoje delo, 
- da v tednu Karitas lahko v trgovini Mer-
cator v poseben voziček daste hrano za po-
moči potrebne,
- da bo 23. decembra v šoli in pred šolo
poseben dan: dobrodelni koncert, bazar
novoletnih izdelkov iz otroških rok in
obisk dedka Mraza,
- da se lahko pridružite folklorni skupini,
- da so člani PGD Kokrica pred gasilskim
domom postavili drogove za zastave in da
prizadevno urejajo dvorišče. V. K. 

Ljubezen do ljudskega izročila
V Folklorni skupini Kranj nas je več kot šestdeset veselih in plesa željnih članov. Smo še

mlada skupina amaterjev, pod tem imenom ustanovljena leta 2003. Družijo nas vrednote, kot
so prijateljstvo, požrtvovalnost, timsko delo, pa tudi izleti, zabave, nastopi ... Vaje imamo v
dvorani Kulturnega doma na Kokrici vsak petek ob 20. uri. Veliko truda namenjamo pred-
vsem temu, da bi bili prikazani plesi in šege na odru čimbolj podobne dogajanju v pretek-
losti, zato smo strokovno in umetniško vodstvo zaupali mentorju Sašu Zupanu. Skupina ima
celovit program slovenskih narodnih plesov z Gorenjskega, Primorskega, Bele krajine, njen
cilj pa je razširiti svoj program tudi na plese z drugih območij in pokrajin. Zelo ponosni pa
smo tudi na ustanovitev tamburaške skupine, ki je začela delovati marca 2007. Skupino ses-
tavlja dvanajst članov. Vsako leto se udeležimo Revije medobčinskih folklornih skupin
Gorenjske, odzovemo pa se tudi na povabilo Turističnega društva Cavtat na Hrvaškem, kjer
preživimo nekaj skoraj dopustniških dni v mesecu avgustu. Med letom se udeležimo števil-
nih prireditev, ki jih organizira Občina Kranj, Rotary club Kranj, razna podjetja ali pa
zaplešemo na otvoritvah, obletnicah, porokah ... Spoštovani krajani Kokrice in okolice! Če bi
se nam radi pridružili pri naši dejavnosti, ste lepo vabljeni. Za vse informacije pa lahko pok-
ličite Alenko Kotar (včasih Mrgole) na tel. št. 041/648-359. A. K. 

PRIREDITVE 
MIKLAVŽEVANJE
V soboto, 6. decembra, ob 15. uri bo
predšolske otroke obiskal sveti Miklavž  v
Domu krajanov na Kokrici. Otroci vabljeni!
NOVOLETNI KONCERT
PIHALNEGA ORKESTRA MO KRANJ
Tradicionalni novoletni koncert Pihalnega 
orkestra MO Kranj bo v nedeljo, 14. de-
cembra, ob 16. uri v dvorani Kulturnega
doma na Kokrici. V odmoru bo nastopil
mladinski pevski zbor Kokrica. 
OBISK DEDKA MRAZA
Za vse predšolske otroke KS Kokrica
bodo v petek, 19. decembra, ob 17. uri v
Kulturnem domu zaigrali igrico Izgubljena
veverica. Po predstavi pride dedek Mraz.
DOBRODELNI KONCERT Z BAZARJEM
Vrtec in Podružnična šola Kokrica prirejata v
torek, 23. decembra, ob 18. uri v pros-
torih šole dobrodelni koncert z bazarjem. 
POHOD Z BAKLAMI
TD Kokrica vas vabi na pohod z baklami v
petek, 26. decembra, ob 17. uri. Zbor je
pred Mercatorjevo trgovino na Kokrici.
DOBRODELNA PRIREDITEV
Gardelinovci pripravljajo v soboto, 10. januar-
ja 2009, ob 19. uri v Kulturnem domu na
Kokrici veliko dobrodelno prireditev.
KONCERT KOKR’ČANOV
Celovečerni koncert Vokalne skupine
Kokr’čan bo  v soboto, 31. januarja, ob
19.30 v dvorani Kulturnega doma na Kokrici.

Pohod po mamutovi poti
Pohoda se je kljub slabemu vremenu udeležilo 72 pohodnikov.

Udeleženci so bili zadovoljni, pohod naj bi postal tradicionalen.  

Mamut je zaščitni znak Turističnega društva
Kokrica. Dolgoletna želja turističnih delavcev
v našem društvu pa je bila, da organiziramo
pohod. Tako nam je letos uspelo prirediti prvi
pohod po mamutovi deželi, potekal je v sobo-
to, 13. septembra. Pripravljeni sta bili dve poti,
daljša in krajša. Daljši pohod je meril nekaj
več kot štirinajst kilometrov. Udeleženci poho-
da smo se podali na pot skozi Kokrico ob avto-
cesti skozi vas Ilovka, kjer je bila prva kontrol-
na točka. Pot nas je vodila skozi Bobovek,
mimo Bobovških jezerc (kontrolna točka),
nato mimo Srakovelj v Tatinec (kontrolna toč-
ka). Nadaljevanje poti je potekalo do Mlake pri
Kranju skozi naselje Grič z vstopom v krajin-
ski park Udin boršt, kjer je bila pri mlinčkih
spet kontrolna točka. Po lepi gozdni poti v
Udin borštu nas je pot vodila do regionalne ce-
ste proti krožišču z mamutom in vse do cilja
pred Mercatorjem na Kokrici. Krajši pohod je
meril slabih šest kilometrov in je bil namenjen
za manj pripravljene pohodnike ter za otroke.
Start je bil ravno tako pred Mercatorjem in je

vodil po najkrajši poti do Bobovških jezerc
proti Mlaki pri Kranju in nato po isti poti, kot
je opisano za daljši pohod. Vsak udeleženec je
prejel na startu dnevnik poti, ki ga je med po-
tjo žigosal na kontrolnih točkah. Na cilju se je
vsem udeležencem postreglo s skromno mali-
co, med potjo pa delilo okrepčila.

Pohoda se je kljub slabemu vremenu udeleži-
lo 72 pohodnikov. Vsi so pokazali zadovoljstvo
in navdušenje za naslednje leto, kar je nam
organizatorjem še posebej dalo volje za nadalj-
nje delo. Trudimo se, da bi pohod postal tradi-
cionalen, potekal naj bi vsako leto drugo sobo-
to v mesecu septembru. 

Naj omenim, da nam je uspelo izdati turistič-
ni prospekt Kokrice, ki smo ga prvič ponudili
ravno na pohodu po mamutovi deželi.

Lahko se pohvalimo, da smo se udeležili Po-
hoda po Miškovi poti v Lendavi. Tamkajšnje
planinsko društvo nas je lepo sprejelo, hkrati
pa obljubilo, da nam vrne obisk s svojo udelež-
bo na drugem pohodu po mamutovi deželi. 

Marjan Čadež

Vsak udeleženec je prejel na startu dnevnik poti, ki ga je med potjo žigosal na kontrolnih točkah.
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Kvasno solna emulzija
Ko bodo naše mame prebrale teh nekaj stav-

kov o kvasno solni emulziji, jim verjetno ne 
bo nič jasno. Kako kvas soliti?! Pa ga pustiti
več kot štiri ure in to na hladnem. Skregano z
logiko.

Pa poglejmo. 
Za kvasno solno emulzijo potrebujemo 8 dag

kvasa, 1 dl mrzle vode in 1 čajno žličko soli.
To zadostuje za peko potice iz 1 kg moke. Če
pa bi radi spekli kruh, vzamemo 4 dag kvasa,
1 jušno žlico soli in 2 dl mrzle vode. To zado-
stuje za peko kruha iz 1 kg moke. Sestavine
dobro premešamo in postavimo v hladen pros-
tor (približno 16 stopinj) za najmanj štiri ure 
in ne več kot 24 ur. 

Solno kvasno emulzijo uporabljamo zato, da
bi bil naš kruh oz. potica bolj rahla, da bi se
vlažnost povečala in podaljšal rok uporabe.
Zmanjša pa se seveda tudi čas vzhajanja, 
čeprav so pri kvasno solni emulziji kvasovke
odmrle, encimi delajo toliko bolj.

Bife potičke
Gotovo ima saka gospodinja svoj recept za

peko potice in se tega drži. Zato lahko upora-
bite svoj recept ali pa preizkusite še mojega.
Potrebujemo: 8 dag kvasa, 1 žličko soli, 1 dl
mrzle vode.

Kvas, sol in mrzlo vodo zmešamo in pustimo
v hladnem prostoru najmanj štiri ure.

Sestavine za testo: 1 kg bele moke, 15 dag
masla ali olja, 3-4 dl mleka, 15 dag sladkorja,
3 cela jajca, 1 žlica ruma, limonina lupina.

V moko vlijemo solno kvasno emulzijo in
vse druge sestavine in na rahlo pomešamo, saj
pri uporabi kvasno solne emulzije ni potrebno
premočno mesenje. Važno je, da poberemo
suho moko. Testo pustimo, da enkrat vzhaja,
ga premešamo in ko drugič testo naraste za še
enkrat, ga damo na pomokano delovno površi-
no. Za valjanje vedno uporabljamo ostro moko.
Testo malo posujemo z moko, da se nam ne
lepi na prste. Vendar naj testo še vedno ostane
zelo mehko. Razdelimo ga na več majhnih
hlebčkov. Medtem ko smo čakali, da nam je te-
sto vzhajalo, smo pripravili nadeve za potičko. 

Pri bife potičkah je pomembno, da jih valja-
mo tanjše in da zvite ne presegajo v višino 5-7
cm. Vzamemo kos aluminijaste folije, ki smo
jo narahlo premazali z oljem. Vanjo zavijemo
potičko, eno po eno, vsako posebej. 10 minut
jih pustimo na koncih odvite, tako da lahko
vzhajajo po dolžini in nato zavijemo na koncih
kot bonbon. Vseeno pa pustimo na vsaki strani
še kakšen centimeter prostora. Medtem pečico
segrejemo na 180 stopinj (ventilatorsko na 
160 stopinj). Bife potičke pečemo 15 minut.
Odvijemo jih šele, ko so čisto mrzle.

Upam, da si boste upali poskusiti speči 
potico ali kruh s kvasno solno emulzijo. Ne 
bo vam žal.

Dober tek in lepe praznike Vaša Zofi 

Bife potičke za praznične dni

BRUNARICA
KOKRICA, tel.: 04/236 11 11

Cesta na Rupo 16, KRANJ, KOKRICA

Delovni čas:
ponedeljek - nedelja od 9.00 do 24.00

torek zaprto
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Nudimo okusno
in vedno svežo



Supermarket Kokrica

Želimo vam prijeten
praznièni december!

OBISK MIKLAVŽA
v

OBISK BOŽIÈKA 
Z OTROŠKO
PREDSTAVO
v

 soboto, 6. 12. 2008,
ob 9.30 

ponedeljek,
22. 12. 2008, ob 15.30
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