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Krajevna skupnost

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

Pri lo go pri prav lja ured ni štvo Go renj ske ga gla sa.  
Od go vor na ured ni ca: Ma ri ja Volč jak 
Ured nik: Simon Šubic
Te le fon: 04/201-42-00, faks: 04/201-42-13   
E-pošta: info@g-glas.si  
Teh nič ni ured nik: Gre ga Flaj nik 
Iz da ja telj: Gorenjski glas, d. o. o., Nazorjeva ulica 1, Kranj; 
pri pra va za tisk: Go renj ski glas; tisk: Nonparel, d. o. o.; 
di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je. 

Vaščan, šte vil ka 1, je pri lo ga 101. šte vil ke Go renj ske ga  
gla sa, ki je iz šla 21. decembra 2021. Na kla da je 1100 
iz vo dov. Prej me jo jo vsa go spo dinj stva v kra jev ni skup-
no sti Kokrica. 

Fotografija na naslovnici: Iztok Škofic, GTV

VAŠČAN

Predsednik Krajevne skupnosti Kokrica Do-
men Hvala je povedal, da trenutno delajo na 
idejni zasnovi nove ureditve športnega parka 
Bobovek, pri čemer se zavzemajo, da bi bila ta 
izvedena v skladu z naravovarstvenimi smer-
nicami za Naravni rezervat Bobovek. »V špor-
tnem parku želimo urediti igrišča za odbojko 
na mivki, balinanje in košarko, nogometno 
igrišče pa ostane v današnjem obsegu. Pred-
videna je tudi postavitev konstrukcij za fitnes 
v naravi in objekta z lokalom in garderobami. 
V parku je predviden tudi večnamenski zeleni 
prostor za druženje in manjše piknike z odejo,« 
je razložil Hvala.  

KS Kokrica se bo skupaj z Ljudsko univerzo 
Kranj prijavila na razpis LAS Gorenjska ko-
šarica s projektom Naš sadovnjak. »S sadov-
njakom, ki bi ga uredili na zemljišču krajevne 
skupnosti poleg šortnega parka Bobovek, želi-
mo oživiti zanimanje za vzgojo starih lokalnih 
sadnih dreves, grmovnic in zelišč. Sadovnjak 
bi služil za pripravo nasadov sadnih dreves, 
grmovnic, zeliščnih gred in skalnjakov za pre-
bivalce KS Kokrica. V njem bi se lahko orga-
nizirale delavnice o oskrbi, cepljenju in rezanju 
sadnega drevja in grmovnic. Koristil bi tudi šo-
lam in vrtcem za oglede in različne ustvarjalne 
delavnice z ekološko tematiko, povezano s sad-
jem in zelišči. Pripravili bi lahko boljši sejem 
sadjarske opreme in druge družabne dogodke, 
kot je obiranja sadja. Tako urejen prostor bi kra-
janom nudil tudi možnost za miren počitek,« je 
pojasnil Hvala. 

Letos se je končala prenova velike dvorane v 
kulturnem domu. V naslednjem letu nameravajo 
urediti še klet v kulturnem domu in posodobiti 
otroško igrišče, za kar bodo uporabili sredstva 
za investicijsko vzdrževanje, ki jih bodo kra-
jevne skupnosti po novem prejele na podlagi 8. 
člena novega občinskega odloka o financiranju 
krajevnih skupnosti. V primeru KS Kokrica gre 
za približno dvajset tisoč evrov letno. 

Hvala je od pomembnejših nalog in projektov 
omenil še rekonstrukcijo Ceste na Belo čez vas 
Bobovek, kjer se projekt že izvaja. Svet KS Ko-
krica si prizadeva tudi za optimalno osvetlitev 
Štefetove ulice na Mlaki, za ureditev ceste od 
Golniške ceste pri mesarskem obratu na Mlaki 
do Ceste na Brdo mimo Bobovških jezerc do 
nogometnega centra na Brdu. »Med našimi že-
ljami je tudi ureditev pločnika na Pokopališki 
ulici pri pokopališču, postavitev košev za pasje 
iztrebke ter ureditev kolesarskih poti in pločni-
kov po vsej krajevni skupnosti,« je še povedal 
Hvala. 

Glede letos končanega projekta GORKI2 
je Hvala pojasnil, da je uporabno dovoljenje 
za zgrajeno komunalno infrastrukturo prido-
bljeno, izvajalec pa mora odpraviti še nekaj re-
klamacij in namestiti nazaj nekaj odstranjenih 
mejnikov. Prvo obvestilo Mestne občine Kranj 
so krajani že prejeli oktobra, na občini pa na-
povedujejo, da bodo do konca leta prejeli tudi 
odločbe o odmeri komunalnega prispevka. Ko 
bodo te postale pravnomočne, bo Komunala 
Kranj poslala soglasja za priklop na novo ka-
nalizacijsko omrežje. Rok za priključitev bo 
šest mesecev. Simon Šubic

O delu sveta krajevne skupnosti
Delo Sveta Krajevne skupnosti Kokrica kljub covidnim razmeram letos ni zastalo, bilo je manj sej, a zato več 

komunikacije po drugih poteh.  

Idejna zasnova Športnega parka Bobovek 

Vesele božične praznike  
ter vse dobro, predvsem  
pa zdravja v letu 2022!

Svet Krajevne skupnosti Kokrica
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Krajevna skupnost

Če smo v odnosih bolj srečni, se praznikov 
veselimo. Lahko nas navdajajo z veseljem, pri-
čakovanjem, razposajenostjo, a za to moramo 
prav vsi vsaj kaj premakniti.

V Svetu KS Kokrica smo v tem letu delovali 
kot že v lanskem covidobdobju, torej malce bolj 
zadržano. Manj sej, manj klepetov in skupnih 
razmišljanj. Prišli pa smo prvič po treh letih 
povsem enotnega delovanja in soglašanja do 
vsebine, pri kateri pa nismo več glasovali eno-
tno. Kot da nas je kdo hotel razdružiti ali pač 
recimo prav podobno kot »razbiti Kranj«, kot 
berem na spletnih novicah enega izmed sple-
tnikov. 

Da, o odločanju za novo občino Golnik smo 
v svetu glasovali. Sam sem osebno in javno za 
združevanje vseh oblik, tako na vaškem, dru-
štvenem, krajevnem kot tudi na občinskem, dr-
žavnem ali svetovnem nivoju. V slogi je vedno 
veliko več moči in modrosti pa tudi denarja. 
Verjamem v to, dokler me s trdnimi, resnični-
mi, verodostojnimi in dokazljivimi argumenti 
v posameznih vsebinah ne prepričajo v na-
sprotno. Tako torej delujem. Je pa združevanje, 
sodelovanje drug z drugim, mnogo bolj zah-
tevno za vsakogar. Vsekakor bolj modro kot pa 
preprosto pobrati igračke in se igrati v svojem 
kotu ali peskovniku sam na svoj način in račun. 
Vem, poskušam razumeti, da ima vsakdo lahko 
svoj prav, pa vendarle, za skupno življenje si 
moramo nabrati modrosti sobivanja, s kateri-
mi bomo smejoče že danes delovali za skupno 
boljšo prihodnost nas in zanamcev. In seveda, 
zgledi vlečejo!

In kaj še lahko storimo te zadnje praznične 
decembrske dni?

Pišimo voščilo z dobrimi željami sosedom, 
prijateljem, znancem ali se spomnimo še na 
naše jubilejne gasilce, na ljudi, ki potrebujejo 
pomoč, klepet, morda le stisk roke zaradi osa-
mljenosti ali dandanašnje socialne odmaknje-
nosti ... Še in še imamo priložnosti za aktivno 
pozitivno podporo v svojih bivalnih okoljih.

In kaj lahko še vstavimo v plan želja za nasle-
dnje leto 2022, leto z veliko dvojkami, a naša 
vsakodnevna dejanja naj bodo za pet (5)? Naj-
prej skrb za svoje telo in dušo, da bomo močni 
in smejoči v vseh zahtevnih situacijah mnogih 
neizogibnih sprememb naslednjega leta in let, 
ki prihajajo.

Posadimo drevo, mnogo dreves okoli svojih 
domov, da bo več zelenja in kisika. Še pose-
bej tisti, ki stanujete ob bolj prometnih cestah, 
saj nas drevesa ščitijo pred hrupom, prašnimi 
mikrodelci in prinašajo pomirjajoče poglede 
na zeleno okolje. V ta namen sem lansko leto 
spodbudil člane sveta in v naslednjem letu na-
daljujem to poslanstvo.

Zmanjšajte stroške ogrevanja. Ob tem obi-
čajno porečejo na Gorenjskem: Radiator dol 
zapri, pa obleč se. Vemo, da so verjetno najpre-
prostejše in najhitrejše rešitve z IR-paneli, toda 
načrtujte raje fotovoltaiko in vgradnjo toplotne 

črpalke, ki je zaradi stalnega hrupa ne postavi-
te sosedu pred okno spalnice, čeprav vam bo 
monter morda to svetoval. On je prišel samo 
montirat in vašega soseda, s katerim želite ži-
veti v sožitju, slogi in sosedski podpori, sploh 
ne pozna!

Načrtujte globlji in trajni poseg z GEOSON-
DO, ki je na našem področju odlična rešitev 
tako za gretje kot za hlajenje. Ko sem si jo pred 
20 leti montiral, so me seveda začudeno gleda-
li, kaj počnem. Danes o tem govorijo že vsako-
dnevni oglasi, sam pa imam izkušnje, ki jih z 
veseljem delim z vsemi.

In kaj še lahko prav v tem malce asocialnem 
letu storimo v zadnjih prazničnih decembrskih 
dneh? Pošljite vi ali vaši bližnji dobro praznič-
no voščilo vsem, za katere čutite, da jih bo raz-
veselilo. Tudi sosedom, saj so vaši najbližji, v 
primeru »nebodigatreba« nesreče pa bodo prvi 
priskočili na pomoč in verjetno veste, da je po 
statistiki enega izmed ameriških kolidžev naše 
vsakodnevno zadovoljstvo najbolj odvisno od 
dobrega odnosa s sosedi.

Pospravite smeti po »feng šuju« za lepšo pri-
hodnost in pokukajte v zgodovino naše lepe 
krajevne skupnosti, kot jo je zabeležila kamera 
Gorenjske televizije GTV v prejšnjem stoletju 
in tisočletju, pred kar dvajsetimi leti. Enourna 
TV-oddaja iz serije oddaj Predstavljamo kra-

jevne skupnosti vam bo prikazala marsikatero 
takratno željo krajanov, ki je danes naša re-
sničnost. Več si oglejte na: http://www.gtv.si/
krajevneskupnosti ali poskenirajte objavljeno 
QR kodo in si našo KS iz tistih časov oglejte 
na telefonu, tablici ali pametnem televizorju – 
neomejenokrat in brezplačno.

In še zanimivost.
Po navedbah etnologa Janeza Bogataja je 

novo leto najmlajši praznik od vseh decem-
brskih praznikov. Silvestrovanja so se zače-
la šele v 20. stoletju. Od novoletnih šeg pa je 
danes v vsakodecembrskem času ohranjenih 
bolj malo. 

Na novoletni dan naj bi v goste prišel prvi mo-
ški in le nato ženska. Prvo voščilo novega leta 
mora tudi želeti moški.

Iztok Škofic, sokrajan in  
podpredsednik sveta KS

Novemu letu 2022 naproti
Počasi se bliža konec leta in le še nekaj dni je do uradnega prihoda »tete Zime« 21. decembra. Vse več je luči  

in okraskov, a vendar tudi manj zadovoljstva, veselja in morda sreče kot prejšnja leta. 
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Delovni čas:  
od 8. do 19. ure, sobota od 8. do 12. ure

Naj vam božič  
prinese mir, upanje,  

ljubezen, zdravje  
in veselje. 

Vse to naj vas  
spremlja v letu,  

ki prihaja.
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Prejeli smo

Na območju, ki je bilo s strani manjše skupine ljudi predlagano za 
odcepitev od Mestne občine Kranj (MOK), domujeva tudi Iztok Jenko 
in Nataša Majcen. Oba gojiva globoko spoštovanje in odgovornost do 
okolja, v katerem živiva. Zato s tem povezano problematiko jemljeva 
nadvse resno in aktivno. 

Leta 2019 sva tako kot mestna svetnika in krajana krajevne skupnosti 
(KS) Kokrica skupaj pristopila k interesni skupini, katere namen je bil, 
da se intenzivno zavzema za to območje. Skupina je žal kmalu razpadla, 
vendar se s tem najino delovanje v KS in pripravljenost na sodelovanje 
s predsednikom KS ni končalo. Kljub temu se aktivno vključujeva v 
lokalno okolje, k čemur spodbujava tudi vse ostale. Redno odpirava in 
predlagava rešitve za tematike, ki se dotikajo naše skupnosti. Dokler je 
bil izkazan obojestranski interes za sodelovanje, sva skušala tudi kon-
struktivno delovati s predsednikom KS.

Skrbimo za starejše
Demografski podatki v Sloveniji kažejo, da delež starejših hitro nara-

šča, pri čemer je delež starejših nad 65 let v gorenjski regiji med najve-
čjimi v državi, znotraj regije starostniki predstavljajo dvajset odstotkov 
prebivalstva. Zato sva na enem od sestankov s predsednikom KS pre-
dlagala, da bi se prizidek, ki je za stavbo KS Kokrica, prenovil in uredil 
v center za dnevno varstvo starejših, kjer bi se izvajale tudi medgenera-
cijske delavnice. Zaradi nerešenih lastniških razmerij med Kmetijsko 
gozdarsko zadrugo (KGZ) Sloga in KS Kokrica (MOK) je bil junija 2020 
organiziran sestanek na MOK, ki se ga je udeležila tudi Nataša Majcen. 
Ideja o medgeneracijskem centru pa je bila vključena v strategijo starej-
ših MOK, za prihodnja leta, po tem, ko bo razrešeno lastništvo. 

Skrb za naravo
Vseh najinih aktivnosti sicer ni mogoče strniti v kratek zapis. Pou-

darila pa bi pomen čistilnih akcij, ki sva se jih v okviru KS Kokrica 
vedno udeležila. Želiva si, da bi spodbudila k temu čim več ljudi, saj gre 
za odgovorno ravnanje do okolja. Prav na teh akcijah pa sva pogrešala 
mnoge, ki danes trdijo, da jim je mar za prebivalce KS Kokrica in jim 
želijo boljšega ter kakovostnejšega življenja v novi občini. Lani sva opa-
zila, da je zaprtje države v naravo privabilo številne sprehajalce, ki so 
za seboj – na neprimernih mestih – nemarno puščali prazne pločevinke 
in polne »pasje vrečke« z iztrebki njihovih ljubljenčkov. Mestni upravi 
je bila aprila 2021 posredovana pobuda, da na koncu sprehajalne poti na 
obrobju KS Kokrica postavi koš za mešane odpadke. V roku tedna dni 
je bil koš postavljen in še vedno stoji. Upava, da ga redno uporabljate.

Povezani lahko dosežemo več z nižjimi stroški
Iztok Jenko in Nataša Majcen se kot krajana zavedava, da le povezani 

lahko dosežemo več in bi bili v novi občini na slabšem. Proračuni manj-
ših občin so preobremenjeni s tekočimi nalogami in nujnim investicij-
skim vzdrževanjem, zato manj ostane za razvoj in investicije. Zaradi 
omejenih sredstev tako nova občina ne bi mogla kandidirati na razpisih 
za evropska ali državna sredstva, saj je resurse do zaključka izvedbe in 
še kakšno leto po tem treba zagotoviti (založiti) iz lastnih sredstev.

Kokrica bo v letih 2022/23 dobila prizidek vrtca, ki bo sofinanciran s 
skoraj milijonom evrov državnih sredstev, za katera se je MOK prijavila 
na razpis MIZŠ. V tem mandatu je bil obnovljen tudi oder v Kulturnem 
domu na Kokrici. Prav tako se bo spomladi pripravil razpis za energetsko 
sanacijo kokriške podružnične šole in prenovo učilnic in otroci bodo 
dobili dovolj prostora za kvalitetno bivanje v šoli. 

V primeru, da bi nastala nova občina, v OŠ Predoslje ne bi mogli za-
gotoviti zadostnega prostora za vse otroke s Kokrice in okoliških krajev 
(prostorska stiska je tam že sedaj velika), torej bi novo devetletko po-
trebovali takoj. Ob odcepitvi bi najini sokrajani z Bobovka žal ostali 
tudi brez pločnika in obnovljenega vodovoda ter kanalizacije, trenutno 
pa je izvedba planirana že za leto 2022/2023. Vseh 10.000 prebivalcev 
nove občine bi zaradi večje razvejanosti infrastrukture in pa manjšega 
števila prebivalcev odcepitev občutilo pri družinskem proračunu. Cene 
komunalnih storitev bi poskočile za približno 50 odstotkov, vzdrževanje 

cest in avtobusni prevoz bi bila dražja. Poleg tega bi morali zamenjati 
osebne dokumente, pri čemer je ocenjen strošek menjave za štiričlansko 
družino od 100 do 370 evrov. Požarna varnost bi se po mnenju stroke 
zelo poslabšala, prav tako bi morali nameniti precej denarnih sredstev 
za socialne in zdravstvene storitve, saj bi bila občina premajhna, da bi jih 
izvajala sama, zagotoviti pa bi jih po zakonu morala. 

Veseliva se izgradnje doma za starejše v naši bližini. MOK načrtuje 
izgradnjo javnega doma za starejše občane s 150 posteljami, kjer bo na 
Zlatem polju prostor zagotovila občina, denar pa Ministrstvo za družino, 
delo, socialne zadeve in enake možnosti. Vse rešitve z javno–zasebnim 
ali celo v celoti zasebnim domom ocenjujeva kot nevarne, saj si oskrbe 
marsikdo ne bo oziroma ne bi mogel privoščiti. V kratkem bomo lahko 
krajani v okviru participativnega proračuna predlagali in glasovali za 
projekte v svoji krajevni skupnosti. S tem je udeležba vsakega posame-
znika večja in nezanemarljiva, zato vas vabiva k sodelovanju. Prav tako 
je po novem odloku vsaki krajevni skupnosti omogočeno, da po lastni 
presoji izvede investicije v vrednosti od približno 28.000 do 52.000 
evrov na leto.

Obljube o nižjem NUSZ ne prepričajo
Obljube o nižjem nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) 

in nižjem komunalnem prispevku v novi občini naju ne prepričajo, saj 
dobro veva, da mora občina ta oproščena sredstva (popust) zakonsko 
nadomestiti iz nenamenskih sredstev iz proračuna občine! Konkretnega 
odgovora na vprašanje, na kakšen način bi se v novo občino privabili 
investitorji, obrtniki, še nisva dobila. Prostora za novo, večjo obrtno-in-
dustrijsko cono zaradi velike površine zaščitenih kmetijskih in gozdnih 
zemljišč na tem področju ni. S tem odpadejo vsi dohodki, ki jih na primer 
v občini Šenčur črpajo v poslovno-industrijski coni (NUSZ, komunalni 
prispevek, prihodki od prodaje blaga in storitev), posledično odpadejo 
tudi vse investicije, financirane s tega naslova. Samo povprečnina na 
prebivalca za boljše življenje v novi občini ne bo dovolj.

Za konec bi rada poudarila, da rada živiva v Mestni občini Kranj, že-
liva si sodelovanja, povezovanja in se veseliva novih projektov na vseh 
področjih. Kranj z okolico ima vse, kar si želijo največja evropska mesta. 
Toliko lepote na tako majhni površini je redkost. Kranj je neusahljiv po-
tencial priložnosti s svojo bogato naravno danostjo, tehnično in kulturno 
dediščino, močnimi turističnimi elementi in lokalno kmetijsko vsebino. 
Hvaležna sva, da sva tu doma! 

Nataša Majcen in Iztok Jenko, mestna svetnika

Odločno proti odcepitvi
Kot krajana se zavedava, da le povezani lahko dosežemo več in bi bili v novi občini na slabšem. 

Iztok Jenko in Nataša Majcen na lanski čistilni akciji v KS Kokrica
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Prejeli smo

Sem iz KS Kokrica in sem se že v prejšnjem mandatu aktivno vključila 
v lokalno politiko. Menila sem, da lahko aktivno sodelovanje v mestnem 
svetu naredi premik v razvoju lokalnega okolja. Skupina, ki se je zbrala 
okoli mene, je delovala pod geslom »za enakomeren lokalni razvoj«. 
Kasneje je iz tega nastala stranka.

Pred letom dni smo se srečali s predstavniki različnih krajevnih sku-
pnosti. Ugotovili smo, da v rebalansu proračuna ni vključeno skoraj nič, 
kar bi pomenilo velik premik v našem lokalnem razvoju.

Dokončno sem ugotovila, da ni možnosti, da bi v volilnem sistemu, kjer 
je cel Kranj ena sama volilna enota, dosegli uspeh. Teoretično lahko naše 
okolje doseže največ štiri ali pet svetnikov, s katerimi pa je v mestnem 
svetu s 33 člani nemogoče doseči kaj posebno velikega, razen če bi imeli 
še svojega župana. 

Večina prebivalcev, več kot dvajset tisoč, namreč prebiva v neposredni 
okolici Kranja: Planina, Vodovodni stolp, Zlato polje, Struževo, Prim-
skovo, Drulovka, center Kranja. Njihove potrebe so drugačne od potreb 
podeželskega okolja, poleg tega pa je bilo v zadnjih dvajsetih letih nare-
jeno blizu centra res veliko, a kljub temu je mestno jedro prazno. Veliko 
napačnih odločitev je bilo v preteklosti, ki ne zadevajo samo sedanjega 
župana.

V nadaljevanju navajam nekaj dejstev, ki jih želim posebej predstaviti.

Okoliške občine
Zelo dobro se vidi razlika v razvoju okoliških občin, ki so se osamo-

svojile v letih 1994–1998. V vseh zdaj prevladuje višji standard za prebi-
valce, imajo boljšo infrastrukturo in črpajo več sredstev EU. Tri okoliške 
občine – Naklo, Šenčur in Cerklje – so med desetimi najboljšimi občina-
mi v Sloveniji, vse so manj ali nič zadolžene. Preddvor je nadpovprečno 
razvita občina, ki je imela pred dodatnim prihodkom štiri milijone evrov 
v proračunu že skoraj vse območje opremljeno s kanalizacijo. Jezersko s 
samo šeststo prebivalci je na 24. mestu najboljših občin.

Okoliške občine imajo vse nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji-
šča (davek na zemljišča) in komunalni prispevek nižji za štirideset in 
več odstotkov, zdaj pa je MOK celo za sto odstotkov povišala davek 
na nepozidana zemljišča. Zato se podjetja rada odločajo za delovanje v 
njihovem okolju. 

Ugotovitve
Ugotavljamo, da je občinska uprava v Kranju preobsežna in premalo 

učinkovita, deluje administrativno, predvsem na način, da se nekaj ne da. 
Vse EU-projekte, večino odlokov, urbanistične plane, strokovne podlage 
in pravna svetovanja izvajajo zunanji izvajalci, svetovalci in odvetniki.

Naše simulacije kažejo, da bomo brez težav poskrbeli za dolg, ki se 
nanaša na naše investicije v razmerju z investicijami v MOK. Ne le to, 
matična občina bo v mnogo slabšem pogajalskem položaju, saj se ne bo 
mogla zadolževati. Naš dolg bo vezan le na kanalizacijo (ki je vezana na 
projekte z EU-sredstvi, ki so bila konzumirana s strani MOK). Praksa 
občin, ki so se ločevale, je, da je treba doseči dogovor, vendar bo nova 
občina začela brez dolga, lahko bo po pogajanjih celo ostala brez njega.

Kdor se v izdatke proračuna bolj poglobi (bilance javno objavlja AJ-
PES), lahko vidi, da so v njih tudi stroški, ki so vezani na zavode v centru 
Kranja, ki nas stanejo več kot deset milijonov evrov. Samo turizem v 
Kranju stane okrog dva milijona evrov skupaj s prireditvami in raznimi 
organizatorji. 

Torej lahko poenostavljeno rečemo, da MOK financira vse zavode z 
našimi sredstvi, na račun naše infrastrukture. Zato nimamo popolne 
šole, vrtca, kolesarskih stez, pločnikov. Športno igrišče je prava žalost. 
V tem času, ko so se okoliške občine ločile, so povsod narejene šole, 
zdravstveni domovi, domovi starejših, dnevno varstvo …, da ne našte-
vam naprej. Najslabše v naši KS so razmere v Bobovku, Tatincu in Sra-

kovljah, ki nimajo niti kanalizacije. Kljub strogim naravovarstvenim 
zahtevam območja Brdo.

KS Kokrica pa samo iz povprečnine letno pripada 2,3 milijona evrov 
sredstev.

MOK v novem proračunu predvideva rekordno zadolževanje, ki pa ne 
bo prineslo bistvenega razvoja v naš kraj.

V pobudi, poslani v državni zbor, so predvideni prihodki in odhodki 
glede na število prebivalcev, ki naj bi se odcepili, 18 odstotkov sedanjega 
kranjskega proračuna, Kranj bi še vedno ostal mestna občina. Letno 
predvidevamo deset milijonov prihodkov in šest milijonov odhodkov, ob 
dobrem gospodarjenju pa lahko dodatno pridobimo še trideset odstotkov 
sredstev EU.

Iz utemeljitve pobude izhaja, da nova občina Golnik izpolnjuje vse z 
zakonom zahtevane pogoje za ustanovitev občine in nedvomno za pre-
bivalce predstavlja bistveno izboljšanje zagotavljanja njihovih potreb in 
interesov. Glede na predstavljeno v utemeljitvi pobude je nedvomno tudi, 
da bo nova občina Golnik sposobna zadovoljevati potrebe in zastopati 
interese svojih prebivalcev. Še več, ustanovitev nove občine Golnik sledi 
tudi novi ureditvi glede ustanavljanja občin, saj iz predloga nedvomno 
izhaja, da bo nova občina učinkoviteje opravljala občinske naloge ter 
dejavnosti za dosego skupnih potreb in uresničevanje skupnih interesov 
svojih prebivalcev.

V državnem zboru smo dobili na treh stopnjah pozitivno mnenje, tudi 
zakonodajna služba je dala pozitivno mnenje. Ne glede na to, da izpol-
njujemo vse pravne pogoje, pa so nam na plenarni seji v državnem zboru 
zavrnili ustavno pravico, da se ljudje odločijo o ustanovitvi nove občine 
na referendumu.

Žal zaradi nesrečnih okoliščin virusa nismo imeli veliko možnosti 
predstavitve naše pobude na zborih krajanov.

Odgovornost do krajanov
Danes, po zavrnitvi v državnem zboru, smo v podobni situaciji, kot je 

bila občina Ankaran. Naredili bomo vse nadaljnje korake, da do refe-
renduma pridemo. To smo dolžni ljudem, ki so nam v velikem številu 
dali podpise podpore. V 14 dneh smo namreč zbrali blizu 1100 podpisov. 
Prebivalci so v osebnem stiku večinoma za to, da se naredi korenita spre-
memba, saj v MOK nismo bili deležni podpore, ki nam pripada.

Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujem za sodelovanje Martinu Le-
skovarju za veliko angažiranost in usklajevanje s poslanci v državnem 
zboru ter številnim drugim: Mimi Rozman, Jerneju Bonclju, Jaku Ra-
všlju, Zvonetu Zorču, Blažu Kalanu, Dolores Primožič, Tonetu Kavči-
ču, Blažu Medji ter članom krajevne skupnosti, Domnu Hvali, Urški 
Sodnik, Silvu Kutinu, Jaki Šuštaraju in Mateju Sušniku, ki so podprli 
razpis referenduma in bi s tem omogočili, da se krajani sami odločijo, kje 
bodo živeli. Zahvaljujem se med drugimi tudi Miranu Hudetu za pravne 
nasvete, zbiranje podpisov in moralno pomoč.

Vsi se obvezujemo, da bo nova občina spremenila OPPN Mlaka – za-
hod. Naredili bomo igrišče za mladino, uredili cesto skozi Bobovek in 
Srakovlje in takoj začeli urejati kanalizacijo v delih, kjer je ni. Takoj 
bomo začeli pripravljati projekte za popolno osnovno šolo in vrtec.

Sredstva, ki nam letno pripadajo v višini 2,5 milijona evrov, bomo ople-
menitili z EU-sredstvi, ki so že zdaj na voljo, pa ne le to, še obrtno cono 
bomo naredili, podpirali društva. Naši gasilci bodo najbolje opremljeni 
v Sloveniji, ker so dobri, ker jih potrebujemo in ker so naši.

Prebivalci KS Kokrica ste nam dali veliko podporo s podpisi, hvala tudi 
vam za podporo in voljo za naprej.

Zato bomo naredili vse, da omogočimo prebivalcem, da se izrečejo, 
da gremo na svoje.

Za Iniciativo S Kranj
Barbara Gunčar

Pobuda za nastanek nove občine  
in kje smo danes

Pobuda za ustanovitev nove občine je bila prvič vložena leta 1997, iz različnih razlogov je bila zaustavljena. 
Letos smo jo ponovno vložili, skladno z zahtevami novega zakona o lokalni samoupravi.
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Prejeli smo

Zimska akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

14 dni brezplačnega časopisa

V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

G o r e n j s k i  g l a s  j e  n a j b o l j  b r a n  r e g i o n a l n i  č a s o p i s  v  S l o v e n i j i .

Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak torek in 
petek. Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v nabiralnik in izvedo, 
kaj je novega v njihovem domačem kraju in v naši regiji. Teh novic 
ni mogoče najti nikjer drugje!

Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki 
Gorenjskega glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji. 
Želimo si, da bi se bralci na lastne oči prepričali, da je Gorenjski 
glas odličen časopis, in postali njegovi naročniki. Poleg brezplačne 
dostave naročnina prinaša tudi številne popuste in darilo. Če želite 
Gorenjski glas bolje spoznati, se lahko odločite za dvotedensko 
brezplačno prejemanje časopisa brez vseh obveznosti. Pišite na 
narocnine@g-glas.si ali pokličite na tel. št. 051 682 217 in pustite 
podatke za dostavo. Po preteku 14-dnevnega obdobja vam ča so pisa 
ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali, povprašali za mnenje 
in vam predstavili prednosti za naročnike.

Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal!

V imenu več kot sto krajanov KS Kokrica 
in Društva za ohranitev Udinboršta sem v fe-
bruarju 2019 vložil tožbo proti Mestni občini 
Kranj, ki je na območju Udin boršta predvidela 
gosto pozidavo s stanovanjskimi bloki. V tožbi 
smo očitali številne napake in nestrokovnosti, 
ki jih je zagrešila občina pri tem samovoljnem 
urejanju prostora.

V februarju 2021 je postopek na upravnem 
sodišču zastal, ker je sodišče samo na ustavnem 
sodišču sprožilo spor glede pristojnosti; ali naj 
o našem zahtevku odloča upravno sodišče, kot 
določa zakon, ali pa naj odloča ustavno sodi-
šče. Postopek še vedno miruje. 

Na strani tožnikov vemo, da ugoditev naši 
tožbi težave rešuje zgolj na kratek oziroma 
srednji rok. Zavedamo se, da lahko občina po 
tem ponovno sprejme akt, tokrat brez napak, 
in ponovno riše bloke in vse drugo, česar ne 
želimo. Zato je prava dolgoročna rešitev zgolj 
to, da območje urejanja leži v občini, ki svoje 
občane pri prostorskem načrtovanju upošteva. 
Urejanje prostora je namreč ena od izvirnih 
pristojnosti občin. 

Zato sem poiskal kontakt s Civilno iniciativo 
za novo občino Golnik. Pridobil sem zaneslji-
ve informacije, da so tudi v drugih krajevnih 

skupnostih proti pozidavam z bloki na obronku 
Udin boršta, in še bolje, da bi v primeru svoje 
izvolitve v organe nove občine za razliko od 
kranjske občine podprli končanje spora s sodno 
poravnavo, ki bi naši temeljni tožbeni zahtevi 
ugodila. 

Zato sem se aktivno vključil v kampanjo in 
na območju, kjer prebivam, pridobil v nekaj 
dneh več kot osemdeset podpisov v podporo 
referendumu. Le dva sta bila proti, štirje pa 
morajo o tem še razmisliti. Od podpisnikov za 
referendum jih velika večina podpira ustano-
vitev nove občine. Če bi bil referendum razpi-
san, bi Na griču več kot osemdeset odstotkov 
občanov glasovalo za novo občino.

Seveda sem tako kot drugi spremljal, kaj so 
počeli na »drugi strani«. Bil sem na zboru v 
Predosljah, kjer sem slišal župana Matjaža Ra-
kovca reči, da sta on in mestni svet proti refe-
rendumu, »ker bi bili lahko ljudje zavedeni in bi 
glasovali za novo občino.« Neverjetno! Nato je 
župan še večkrat v medijih povedal, da »do tega 
referenduma ne sme priti«. V zadnjem javnem 
nastopu je omenil, da bi bilo v ta namen treba 
spremeniti ustavo. 

Kot pravnik nimam težav, če nekdo razmi-
šlja drugače kot jaz. Mnenja za občino in proti 

njej so bistvo demokracije. Jaz sem za novo 
občino, ker bo sicer nekaj stvari enakih, ve-
čina boljših, slabše pa ne bo prav nič. Razen 
kdor verjame, da imamo krajani nove občine 
manjšo pamet kot v sosednjih, že odcepljenih 
občinah in je zato za nas bolje, da naše zadeve 
urejajo v Kranju. V našem imenu in še zlasti 
za naš račun.

A do ljudi, ki nasprotujejo demokraciji in bi 
radi dosegli, da o novi občini skladno z usta-
vo ne bi odločali mi, ampak nekdo drug, bi 
morali kot zavedni državljani imeti ničelno 
toleranco. 

Upam, da bom čim prej živel v občini, ki bo 
tako velika, da mi kot odvetniku ne bo treba 
zoper občino vlagati tožb, ampak se bomo raje 
pogovorili in dogovorili, npr. kako bi lahko 
Društvo za ohranitev Udinboršta v prihodno-
sti upravljalo krajinski park. Da bom živel v 
občini, kjer bodo vsi otroci po šolskih poteh 
šli po pločniku, ne pa v riziku, da se jim zaradi 
enega nevestnega voznika lahko kaj hudega 
zgodi. V občini, kjer bomo imeli šole in vrtce 
takšne kot v Naklem, Šenčurju in Cerkljah. 
Čim prej.

Miran Hude, član UO Društva  
za ohranitev Udinboršta

Pozidava Udin boršta in nova občina
Kot pravnik nimam težav, če nekdo razmišlja drugače kot jaz. Mnenja za občino in proti njej so bistvo 

demokracije. Jaz sem za novo občino, ker bo sicer nekaj stvari enakih, večina boljših, slabše pa ne bo prav nič. 
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Naši krajani

Gospod Martin, se lahko predstavite kra-
janom, ki vas še ne poznajo?

Prihajam iz Slovenske Bistrice, iz klasične 
slovenske družine s šestimi otroki. Tam sem 
odraščal v toplem okolju skrbnih staršev, bratov 
in sester. Po končani srednji elektro šoli sem se 
zaposlil v Iskri v Kranju. Ob delu sem študiral 
in pridobil znanje elektroinženirja in dipl. eko-
nomista, kar mi je močno pomagalo pri delova-
nju na različnih področjih in tudi pri družbeno 
aktivni vlogi v različnih organih takratnega sa-
moupravnega in delegatskega sistema. Iskra se 
je hitro širila in po letu 1970 zaposlovala več kot 
trideset tisoč delavcev po vsej Sloveniji. Bil sem 
prilagodljiv in prizadeven, zato so me razporeja-
li na zelo različna dela: od razvoja, tehnologije, 
organizacije do prodaje, tudi računovodstva in 
vodenja projektov. Ob razpadu Iskre sem sprejel 
vabilo Merkurja, kjer sem delal zadnjih deset let 
in izpolnil pogoje za upokojitev. Zadnja leta pred 
osamosvojitvijo Slovenije sem bil predsednik 
takratne Socialistične zveze delovnega ljudstva 
(SZDL) na Kokrici, zato sem bil seznanjen z de-
lom KS in društev na Kokrici. Po osamosvojitvi 
Slovenije pa sem bil predsednik KS Kokrica.

V Iskri sem srečal svojo izvoljenko, s katero 
sva se poročila, ustvarila dom in družino s tre-
mi otroki. V letu 1972 smo se vselili v hišo na 
Kokrici, v kateri živim tudi sedaj. Žal nas je 
žena in mama po težki bolezni zapustila in po-
čiva na tukajšnjem pokopališču že več kot tri-
deset let. Hčeri imata družini z otroki. Sin živi 
v tujini. Z vsemi sem zelo povezan, posebno 
z vnuki. Naši odnosi so predvsem prijateljski.

V naši KS ste aktivni na več področjih že 
dolgo časa. Bili ste tudi predsednik KS. S 
kakšnimi izzivi se je krajevna skupnost sre-
čevala takrat?

Ko sem bil predsednik KS Kokrica, je bil 
največji problem zapolnjeno pokopališče. V 
Kranju smo dobivali odgovore, da lahko poko-
pavamo v Kranju, kjer je dovolj prostora, kar 
je bilo nesprejemljivo. Iskali smo možnosti in 
v ugodnem finančnem trenutku pridobili sred-
stva za nakup zemljišča in ga ogradili s cipre-
sami. Z gradnje avtoceste smo dobili zemljo 
za ureditev vrhnje plasti celotnega prostora. 
Uspelo nam je asfaltirati cesto skozi Srakovlje. 
Partizansko cesto smo asfaltirali vključno z iz-
gradnjo kanalizacije in javne razsvetljave. Mi-
slim, da po zamenjavi takratnega župana Vito-
mirja Grosa sodelovanje ni bilo več tako dobro.

Kaj se vam zdi, da se je v teh časih najbolj 
spremenilo glede naše krajevne skupnosti? 
Kaj na bolje, kaj na slabše? 

Močno se je zmanjšalo aktivno družbeno življe-
nje, ljudje so manj povezani in vse manj je prosto-
voljnega dela. Narejeno je krožišče z mamutom, 
otroško igrišče, kanalizacija, delno je obnovljen 
dom krajanov, za kaj več žal ni razumevanja.

Aktivni ste bili tudi v Župnijskem pasto-
ralnem svetu (ŽPS) Kokrica. Nam lahko na 
kratko predstavite svoje delovanje?

Bil sem več let član ŽPS in po svojih močeh 
prispeval k dejavnostim in razvoju župnije, kar 
je vloga vsakega ŽPS. Aktualnih tem ne po-
znam, saj že nekaj mandatov nisem več član 
ŽPS. Po upokojitvi sem naredil Pastoralno ka-
tehetsko šolo, ki mi je ob vseh mojih strokovnih 
znanjih močno razširila obzorje in razumeva-
nje povsem novih vsebin in sem lahko poučeval 
tudi verouk.

Že dolgo delujete tudi v Turističnem dru-
štvu (TD) Kokrica. Že dve leti praktično ni 
prireditev. Jih pogrešate? Kako TD ohranja 
»kondicijo« v teh časih? Kdaj lahko priča-
kujemo nove prireditve? 

V TD Kokrica delujem več kakor 25 let. Pri-
reditve pogrešamo tako mi kot obiskovalci. 
Odgovor glede »kondicije« bomo dobili, ko 
ne bo več omejitev zaradi korone, takrat bomo 
spet pripravljali prireditve.

Aktivno ste se vključili v iniciativo za izlo-
čitev severnega dela Kranja v svojo občino. 
Zakaj? Se boste tudi nadalje angažirali pri 
tem projektu? Mogoče kot župan, če pride 
do odcepitve?

Res sem aktivno ključen v iniciativo za iz-
ločitev severnega dela Kranja v svojo občino. 
Kot ekonomistu mi je jasno, da brez denarja ni 
investicij. Sedaj se sredstva zbirajo v Kranju, o 
njih odločajo župan in svetniki, žal pozablja-
jo na krajevne skupnosti in podeželje. V pre-
dlaganem obsegu nove občine ob poravnanih 
prispevkih za šolo, zdravstveni dom, gasilsko 
službo in druge obveznosti ostane tri do štiri 
milijone evrov za investicije in razvoj, kar po-
meni približno petsto tisoč evrov za vsako KS 
vsako leto. Kranj je sprejel rekorden proračun z 
12 milijoni evrov dodatne zadolžitve. Odplače-
val jih bo v veliki meri s sredstvi nemestnih KS. 
Nepojmljivo je nespoštovanje demokracije žu-
pana in svetnikov Kranja, ki so sprejeli sklep, 
da naj bo referendum za novo občino izveden 
v celem Kranju. Le kako bi bil videti referen-
dum za osamosvojitev Slovenije, če bi o tem 
glasovala cela Jugoslavija? Ustava in tolma-
čenje ustavnega sodišča določata referendum 
kot edino pravno veljavno obliko za odločitev 
o ustanovitvi nove občine. Kljub temu so po-
slanci levega pola in neverjetno tudi poslanci 
Nove Slovenije glasovali proti referendumu, 
pohodili demokracijo in onemogočili norma-
len razvoj področja z 10.200 prebivalci. Očitno 
bo nova občina nastala z neko zamudo. V novi 
občini ne bom deloval v smislu zaposlitve, če 
bodo izvoljeni organi ocenili, da lahko karkoli 
pomagam ali sodelujem, bom na razpolago kot 
tudi sedaj. 

Kaj kot krajan najbolj pogrešate oz. si že-
lite v naši KS? 

Najbolj pogrešam, da nimamo celotne de-
vetletke, za katero smo v sedemdesetih letih s 
samoprispevkom zbrali sredstva in je bila na-
črtovana polna osemletka. Politika je porabila 
denar za šolo na Planini. Enako se je zgodilo v 

Naklem, kjer so v novi občini to nadoknadili. 
S Kokrice vozimo vsa leta otroke v Kranj. Že 
dvajset let vodim projekt prireditve TD in šole 
na Kokrici ter poznam probleme in posledice, 
ko sociološko nedorasli otroci prehajajo v večje 
centre. Angleži za nova naselja, kjer se predvi-
deva šestdeset ali več otrok, zgradijo šolo. Tudi 
tako se ohranja podeželje in oblikuje vzgoja. 
Vsekakor zelo pogrešam športno dvorano, saj 
je bila Kokrica desetletja priznana športna KS  

V našem kraju je zelo znan in spoštovan 
tudi vaš sin, msgr. dr. Mitja Leskovar, ki tre-
nutno deluje v Iraku. Kako sprejemate delo-
vanje svojega sina na drugem koncu sveta? 
Kako pogosto sta v stiku? 

V svojem življenju sem se navadil, da spoštu-
jem življenje vsakega posameznika in njegovo 
samostojnost, kar pomeni, da se pogovarjamo 
odkrito, tako kot zaznavamo ali karkoli doži-
vljamo, vendar ne v obliki zahtev. Tako imam 
tudi z vsemi otroki in vnuki pristno in prijetno 
sožitje. Z Mitjem redno komunicirava. Sezna-
njen je z dogajanjem pri nas in se čuti kot del 
našega okolja in ni odtujen. Ob praznikih se 
povežemo in smo praktično skupaj. Žal Mitja 
lahko kakšno torto samo vidi in nam vošči do-
ber tek. 

Kako boste preživeli prihajajoče praznike 
in kakšno sporočilo ob praznikih imate za 
krajane naše krajevne skupnosti? 

Upam, da bodo prazniki prijetni, za božič 
bomo skupaj vsi in v povezavi z Mitjem. Novo 
leto tradicionalno pričakam s sosedi. Nekaj je 
medsebojnih obiskov, mislim, da ne bo dolg-
čas. Za televizijo bo malo ali nič časa.

Vsem dragim krajanom želim prijetne in v 
občutju tople praznike. Ne pogovarjajte se o 
slabih stvareh, zabavajte se na boljši način, kot 
je gledanje televizije. Ko se pogovarjam z Mi-
tjem, spoznavam, da je pri nas mnogo stvari 
dobrih in zelo dobrih. V Iraku jih preprosto ni 
in jih ne poznajo. Jaka Šuštar

Naš krajan Martin Leskovar
V preteklosti je bil predsednik KS Kokrica in član Župnijskega pastoralnega sveta Kokrica.  

Še vedno deluje v turističnem društvu, pridružil se je tudi Iniciativi S Kranj. 

Martin Leskovar
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Gasilci

Priprave na izvedbo vseh prireditev smo začeli že konec lanskega leta. 
Dogovorili smo se za nakup novega moštvenega vozila Ford Transit in ga 
tudi izpeljali. Vozilo smo v praktično uporabo prevzeli konec maja. Za 
to gredo vse zasluge prav vam, dragi krajani in krajanke, zato najlepša 
hvala v imenu vseh gasilcev in gasilk PGD Kokrica. Vi ste tisti, ki nam s 
svojimi prispevki in podporo omogočate, da lahko opravljamo svoje po-
slanstvo na visoki ravni strokovnosti, usposobljenosti in opremljenosti. 
Hvala tudi vsem sponzorjem, KS Kokrica in GZ MO Kranj za finančno 
podporo ob nakupu tega vozila.

V sklopu dogodkov za praznovanje obletnice smo na predvečer oble-
tnice ustanovnega občnega zbora v parku pred gasilskim domom po-
stavili mlaj, ki je bil prava atrakcija. Na žalost smo ga bili primorani 
zaradi neurja s hudim vetrom predčasno podreti. Ob tem gre zahvala 
vsem udeleženim članom, vaščanom in gasilcem GARS Kranj, ki so 
nam priskočili na pomoč pri tej zahtevni nalogi. 

Poleg novega vozila smo prejeli tudi nov društveni prapor. Gre za enega 
izmed temeljnih simbolov gasilstva in našega društva. Prapor še ni v upo-
rabi, saj upamo, da se bo situacija kmalu izboljšala in bomo lahko prapor 
ter vozilo še uradno in formalno prevzeli v uporabo tudi ob vaši prisotnosti.

Načrtovanih smo imeli več aktivnosti: izvedba demonstrativne vaje, 
slavnostna akademija s prevzemom novega društvenega prapora, gasil-
ska parada s prevzemom novega vozila za prevoz moštva, praznovanje 
pa bi končali z veliko dvodnevno gasilsko veselico. Kot rečeno, nam je 
izvedbo teh dogodkov onemogočila epidemija. Vse te prireditve zato na-
črtujemo v prihodnjem letu, saj se želimo na ta način vsem vam zahvaliti 
za leta podpore in pomoči. 

V preteklem letu so bile vse dejavnosti precej okrnjene – prav tako so 
odpadla vsakoletna tekmovanja, z izjemo državnega tekmovanja. Tja se 

je uspelo uvrstiti fantom iz desetine članov A, ki so uspešno zastopali 
ne le društvo, ampak tudi Kranj in Gorenjsko. Vidnega rezultata žal ni 
bilo, je pa velik dosežek že sama uvrstitev na tekmovanje na tem nivoju. 
Ekipi čestitamo za uvrstitev, udeležbo in ves v tekmovanje vloženi trud.

Čeprav so bile družabne dejavnosti čez leto precej omejene, pa je bilo 
leto na operativnem področju vse prej kot mirno. V koledarskem letu 2021 
smo imeli do začetka decembra 22 intervencij. Večina intervencij je bila 
tehnične narave – prečrpavanje vode iz zalitih kleti, pomoč ob vetrolomu 
in sanacija, večkrat pa smo nudili tudi pomoč pri iskanju pogrešanih oseb. 
Nekajkrat smo se spopadli tudi z ognjenimi zublji – nogometno igrišče v 
Tenetišah ter štirje manjši požari na Mlaki in Kokrici. Zagotovo nam bo 
najbolj v spominu ostala velika intervencija, ko so v Čirčah goreli vrtec in 
pridruženi objekti. Takrat je bilo aktiviranih vseh 16 društev naše gasilske 
zveze, intervencija pa je trajala od nočnih do popoldanskih ur. 

Zopet pa smo v mesecu decembru, ko vam na vrata potrkamo člani 
gasilskega društva s koledarji za prihodnje leto. Za vse vaše prispevke se 
vam že sedaj zahvaljujemo. Prav vi ste tisti, ki nam dajete voljo, zagon in 
večino finančnih sredstev, ki nam omogočajo opravljati naše poslanstvo. 
Hvala vam! 

Za konec vam želimo obilo sreče, izpolnjenih želja, osebnega miru in 
varnosti v prihajajočem letu 2022!

Andrej Oman, tajnik PGD Kokrica

Praznovanje prekrižala epidemija
Zaključuje se leto 2021, ki je bilo za PGD Kokrica še posebej prelomno, saj je bilo namenjeno praznovanju 

stoletnice našega delovanja. Načrte nam je žal prekrižala dobro znana nadloga – epidemija covida-19.

ŠIVILJSKI SERVISANI na Kokrici

Betonova 36, Kokrica - Kranj 
T: 04 204 99 11, GSM: 041 903 473

Srečno  
    2022!
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Novo gasilsko vozilo GVM-1 Ford Transit

vsi zdravstveni domovi  
na Gorenjskem
od 8. do 20. ure

Klinika Golnik
24 ur na dan

MOBILNE EKIPE
lokacije in urniki na spletnih  
straneh zdravstvenih domov
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Turistično društvo

Vsled korone smo se morali nemalokrat odpovedati izvajanju tradici-
onalnih prireditev. Sekanje pirhov ste lahko izvajali kar doma – z na-
gradami ali brez njih. Veliki mamut je kar sam lomastil po Udin borštu 
in iskal pohodnike. Naša krušna peč je ostala mrzla, doma pa ste imeli, 
upamo, prijetno tople. Velik prijatelj otrok nam je letos odpovedal obisk 
naših najmlajših, ker se je bal, da se v košu ne bi skrival tudi kakšen 
virus. Upali smo vsaj na možnost božično-novoletnega koncerta in do-
movinskega pohoda z baklami, vendar je tudi te priljubljene prireditve 
»odnesel« virus.

Prejeli smo priznanje Gorenjske turistične zveze za lepo urejen izletni-
ški kraj. Skrbeli smo za park pri otroškem igrišču in prostor pred KS ter 
urgirali za urejanje krožišča z mamutom. Na Mlaki ob avtobusni postaji 
je letos ostalo neurejeno zaradi projekta Gorki. Urgiramo pri MO Kranj, 
da izvajalec vzpostavi prvotno stanje. Z Zavodom za turizem in kulturo 
Kranj smo v dogovoru za postavitev izbranih skulptur Jožeta Volariča v 
parku ob otroškem igrišču. Kakor vsa leta smo tudi letos čistili japonski 
dresnik na odsekih, ki nam jih je določila KS.

Komisija za ocenjevanje urejenosti hiš in vrtov je skrbno delovala in 
izbrala nagrajence za domiselne in izvirne ureditve. Nagrade in prizna-
nja so prejeli: 
Fani Govekar, Tatinec 15
Sonja Jerič Štefe, Tatinec 1
Mojca Zabret, Bobovek 4a
Anton Verlič in Jana Kozelj, Ilovka 15
Stanko in Valentina Divjak, Cesta na Brdo 51
Vincenc in Mihaela Zorman, Zagrajškova 6
Darinka Sreš, Nedeljska vas 12

Marko in Meri Finžgar, Mlaška cesta 50
Tomaž in Helga Šenk, Na griču 62

Nagrade so prispevali TD, cvetličarna Cvet, trgovina Sončnica in Vr-
tnarija Urša, Ilovka. 

Vsem krajanom želimo obilo blagoslova in radosti za praznike ter 
zdravja in uspeha v novem letu.  TD Kokrica 

Turistično društvo v letu 2021
Žal se tako kot mnogi drugi tudi v Turističnem društvu Kokrica ne moremo pohvaliti  

glede izvedbe naših načrtov v letošnjem letu. 

Tudi letos smo ocenili urejenost hiš in vrtov. 

Vesel božič in srečno novo leto 2022 vam želi Cvetličarna Cvet

Cvetličarna CVET, d. o. o., Cesta na Rupo 18 (Kokrica), 4000 Kranj, T: 04 204 77 00, GSM: 051 215 059, 031 518 393
Delovni čas: od ponedeljka do petka od 8. do 19. ure, ob sobotah od 8. do 13. ure
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Župnija

Podarite naročnino  
na Gorenjski glas
Gorenjski glas izhaja ravno prav pogosto – dvakrat tedensko, 
zato k branju ne sili vsak dan, pač pa se bere postopoma –  
petkovo številko ob koncu tedna in torkovo vse do petka.

Pokličite nas po telefonu na številko 04/201 42 41 ali 
nam pišite na e-naslov narocnine@g-glas.si in skupaj  
bomo poiskali najboljšo možnost za znesek, ki ga bo-
ste določili vi. To pomeni, da ni nujno, da poklonite  
letno naročnino, saj so na voljo tudi druge možnosti.

Gorenjski glas bo obdarovancem prinašal zanimive novice  
iz čisto vseh, tudi najmanjših krajev Gorenjske. In teh novic  
se ne da najti nikjer drugje!

Obdarite svoje najdražje z zvestim prijateljem.

»Ne boj se, jaz ti pomagam! Ne boj se,« govori Gospod v današnjem 
berilu. Ta trditev se v Svetem pismu ponovi kar 365-krat, po enkrat za 
vsak dan v letu.

Lansko leto v postu, ko je bila razglašena epidemija, me je škof vprašal, 
kako se počutim, ko so se zaprle cerkve za javno bogoslužje. Odgovoril 
sem: »Kot na veliki petek, pusto je in prazno. Toda za veliki petek vem, 
da bo čez tri dni velika noč. Kdaj bo konec covida-19, lahko le ugibam. Iz 
zgodovine vem, da se stanje epidemije lahko vleče leta.« Nisem se zmo-
til. Še vedno ovira utečeni ritem življenja tudi v župniji. Občutek nemoči 
in nenehne spremembe hromijo načrtovano delo. Niso pa uničile veselja 
in upanja. Nekaj podobnega se dogaja tudi v družinah, ob druženju s pri-
jatelji. Veselim se vsega, kar krepi solidarnost in ne uničuje spominjanja.

Življenje gre naprej, čeprav na drugačen način. Lansko pričakovanje 
božiča in božič smo z župljani spremljali po spletu. Posamezne druži-
ne in verniki so prihajali ob določenih urah na srečanje z Jezusom k 
jaslicam in evharistiji, upajoč, da bo za veliko noč drugače. Žal je bila 
tudi priprava na veliko noč enaka božičnim praznikom. Za omogočanje 
spletnega druženja se moram posebej zahvaliti sodelavcem, ki so teh-
nično in liturgično to omogočili: Matiju za tehniko, Marti s hčerkama 
za glasbo in pesmi, Juretu, Tevžu ter ministrantoma Lovru in Tomažu. 
Javno bogoslužje se je počasi odprlo v začetku maja za šmarnice. Ob 
koncu meseca smo lahko pripravili praznovanje prvega svetega obha-
jila. S starši je deset najmlajših doživelo prvo srečanje z Jezusom. Tudi 

Sanje, načrti in pričakovanja  
za prihodnost

Življenje gre naprej, čeprav na drugačen način. Lansko pričakovanje božiča in božič  
smo z župljani spremljali po spletu. 

birmanci so se s katehistinjo Petro v cerkvi zbrali na pripravah za pre-
jem Svetega Duha. Slovesnost sv. birme je bila v sproščenem vzdušju v 
nedeljo, 20. junija. Zakrament potrditve v veri je 33 birmancem podelil 
Franc Šuštar. Življenje je teklo naprej, čeprav z omejeno udeležbo pri 
delavniških in nedeljskih svetih mašah. V drugem počitniškem tednu se 
je ob 15 animatorjih petdeset otrok udeležilo oratorija. Za nekaj dni se je 
vrnilo veselje druženja, delavnic in iger. Povezovala ga je zgodba mlade-
ga pričevalca evharistije Karla Acutija. V sproščenem utripu oratorija se 
je začutilo, kako sleherno srce hrepeni po radosti, ki jo daje prijateljska 
bližina, predvsem pa Božja navzočnost v našem življenju. Mlad človek, 
ki išče in ljubi lepoto in resnico, je na najzanesljivejši poti, da se enkrat 
osebno sreča z Bogom.

Tudi novo veroučno leto smo začeli z optimizmom. Teče nekoliko okr-
njeno zaradi zdravstvenih razmer. Trud katehistinj sestre Marte, gospe 
Petre in gospe Mire naj bo dobra popotnica otrokom v življenje.

Ob koncu cerkvenega leta smo izbrali novi župnijski pastoralni svet, ki 
ga je potrdil g. nadškof Zore. Sestavlja ga šest žena, šest mož, dve dekleti 
in dva fanta: Mojca Naglič, Jera Sitar, Juš Grah, Vincenc Borovnik, Moj-
ca Zabret, Rudi Čebulj, Sašo Burjek, Beti Miklavčič, Andreja Zupanc, 
Jože Gornik, Tone Tušek, Ana Peklenik, Nada Zelko, Jure Sajovic, Ma-
rija Vodnik in ključar Blaž Zabret. 

Vsem sodelavcem, ki se trudite s svojim delom, pesmijo in liturgičnim 
sodelovanjem tudi v času epidemije vračati v življenje župnije veselje in 
upanje, iskrena hvala. Naj vse spremljajo božični angeli, ki naj v vaše 
življenje prinašajo veselje in novo upanje.

Vsi krajani Kokrice sprejmite moje božično in novoletno voščilo. Ko se 
je Jezus rodil, je Gospodov angel stopil k pastirjem pri čredi in rekel: »Ne 
bojte se. Oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se 
vam je v Davidovem mestu rodil odrešenik, ki je Mesija Gospod.« (Luka 
2,10–12) Angel pastirjev ne poziva, naj se veselijo. V njihovo življenje 
veselje prinaša, ko jim oznani rojstvo Odrešenika. On naj ozdravlja naše 
rane, ki so posledica epidemije, in nam pomaga, da bi v novem letu iz-
polnili pričakovanja drugih.

Za obisk verouka je obvezno samotestiranje, veljajo enaki pogoji kot 
v šoli. Hvala, da to upoštevate, kakor tudi izpolnjevanje pogoja PCT za 
obisk bogoslužja. Jože Klun, župnik
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Društva

Ob jubileju je letos izšla tudi knjižica, ki jo 
je založila KS Kokrica, spisal pa avtor tega 
prispevka. Tukaj bi skupno preleteli in obudili 
nogometna dogajanja, ki so marsikomu od kra-
janov v življenje prinesla nek dodaten motiv, 
nekaterim tudi odskočno desko za igranje no-
gometa na višjem nivoju, mladini pa možnost, 
da razvija nogometne gene in svoje potenciale.

Želje po lastnem nogometnem klubu so se 
pokazale na Kokrici že v začetku sedemdese-
tih let, ko smo se kot mladeniči podili za žogo 
na igrišču ob Betonovi ulici, kjer danes poteka 
avtocesta. Tam se je igrala kranjska t. i. divja 
liga, ki je bila med nogometaši zelo priljublje-
na, v njej pa sta tekmovali tudi dve domači eki-
pi, Jamarji in Kokrica. Z združenimi močmi 
obeh ekip smo s pomočjo nekaterih starejših 
nogometašev in zaslužnih ljudi leta 1974 na 
Kokrici ustanovili Nogometni klub Kokrica. 
Igralci smo bili v klub včlanjeni in tudi ura-
dno sprejeti 6. avgusta 1974. Ker pa takrat še 
nismo imeli svojega igrišča za veliki nogomet, 
smo morali prvo sezono gostovati na pomo-
žnem igrišču v Kranju, trenirali pa smo še kar 
na igrišču ob Betonovi. Svoje želje po lastnem 
igrišču smo posredovali starejši generaciji in že 
v naslednjem letu smo se lahko veselili novega 
igrišča, ki je bilo pridobljeno z velikimi zaslu-
gami Dušana Robleka, ki je z zamenjavo parcel 
uresničil naše želje.

Prvo nogometno tekmo v letu 1974 smo od-
igrali na Olševku in po enakovredni igri zma-
gali z 1 : 2, prvi gol za novoustanovljen klub 
je dosegel Branko Roblek, drugega pa Vinko 
Gale. Naslednjo tekmo smo odigrali neodloče-
no, sledil je niz porazov, ki pa nas kljub vsemu 
niso potrli. V letu 1975 so se nam pridružili še 
Kokričani, ki so prej igrali v sosednjem Brito-
fu, in napredek tako v igri kakor tudi v rezulta-
tih je bil kmalu viden. 

Kasneje je bila ob novem nogometnem igrišču 
postavljena tudi baraka, ki nam je služila kot sla-
čilnica, pa tudi nogometni sodniki so tam imeli 
svoj prostor. Udarniško je bilo urejeno tudi igri-
šče, postavljeni so bili nogometni goli in tekme 
na Kokrici so se lahko začele igrati. Sledila so 
leta zelo solidnih iger kluba, vedno smo se uvr-
ščali tudi v zgornji del končnice, torej v borbo 
za prvaka, vendar so kranjski klubi s svojimi ve-
likimi zaledji mladine po navadi prevladovali. 
Vendar je naša ekipa vedno mešala štrene dru-
gim s svojimi zmagami proti favoritom. 

V letu 1982 nam je bil na seji upravnega odbora 
kluba prebran tudi dopis TVD Partizan Slove-
nija o akciji in izbiri za najboljšo KS v športni 
rekreaciji. Tam bi ŠD Kokrica verjetno z lahkoto 
zmagal, ker smo imeli v kraju mnogo športnih 
sekcij, ki so bile poznane tudi zunaj tedanjih 
državnih meja. Ker pa nismo bili člani TVD 
Partizan, športniki s Kokrice nismo bili udele-

ženi v tem »merjenju«, priznali pa so nam vsaj 
prvenstvo. Takrat, leta 1980, smo ob velikem 
igrišču uredili še igrišče za mali nogomet in tam 
se je odvijala tudi Trim liga, ki se ji je na začetku 
priključilo kar 12 ekip z območja KS Kokrica. 

Veliki nogomet se je na Kokrici igral do za-
četka devetdesetih let, ko je delovanje zamrlo. 
Na pobudo nekaterih pa je Jakob Ravšelj v letu 
1993 ustanovil čisto nov klub predvsem za delo 
z mladimi, vendar prav dobrih pogojev za to 
ni bilo, ker so vandali požgali slačilnico. Ra-
všelj je kot predsednik kluba za pomoč zaprosil 
tudi tedanjega župana, vendar je vse ostalo pri 
obljubah, ko pa je uredil ploščad za postavitev 
nove slačilnice, so se začeli obiski inšpekcije in 
tudi policija je prihajala, tako da ni bilo v smeri 
izboljšanja prav nič narejenega, ker se prepro-
sto ni smelo. Še danes smo tako edina krajevna 
skupnost v občini, ki nima ne vode in ne elektri-
ke na igrišču – pa tudi nikakršnega objekta ne. 
Samoiniciativno smo postavili pokrit objekt ob 
igrišču, da se igralci lahko vsaj preoblečejo pod 
streho. Vse to je bilo postavljeno zaradi malo-
nogometne lige, ki se že vrsto let igra tu – in 
tako bo tudi v prihodnje. 

Nogometni živelj na Kokrici še vedno čaka 
na princa, verjetno tistega iz sanj, ki bi nogo-
metnemu igrišču na Kokrici že enkrat obul nov 
čevelj. Mi pa še kar čakamo in čakamo …

Tone Kavčič

Petinštirideset let nogometa 
V preteklem letu 2020 smo se spominjali 45. obletnice začetka organiziranega  

delovanja nogometnega kluba na Kokrici.

Posledica tega je, da smo že v lanskem letu in zaradi spomladanskih 
razmer tudi v letošnjem odpovedali našo glavno prireditev Pevski večer 
na Kokrici. Čeprav nam je hudo, pa je nekoliko lažje, saj so po večini 
odpadle tudi druge javne prireditve. 

Zaradi razmer smo prekinili tudi vaje. Dobili smo se le občasno, ko 
so razmere to dopuščale. Jeseni smo polni energije nekaj vaj že izvedli, 
pa smo jih morali zopet prekiniti. Načrtujemo, da pevski večer v aprilu 
2022 vendarle izvedemo. Upamo, da nam bodo covidne razmere to do-
volile in bo še vedno dovolj časa za pripravo po novem letu.

Do takrat nam ostane prepevanje in vaje doma, da ostanemo v formi. 
Privilegija »nastopov« so tako deležni le naši najbližji.

Čez poletje smo ob ugodnejših razmerah vseeno imeli nekaj t. i. nasto-
pov. S petjem smo polepšali in popestrili nekaj praznovanj okroglih oble-
tnic. Je kar balzam za naše pevske duše. Povabljeni smo bili tudi na »pre-
vzem« bodoče neveste, kjer smo jo s pesmijo pospremili od doma na novo 
življenjsko pot. Bodočima novoporočencema smo zaželeli veliko sreče.

Pred 1. novembrom smo se odzvali povabilu organizacije borcev za 
vrednote NOB in zapeli dve pesmi na komemoraciji v spomin padlim. 
Združenje vsako leto prireditev organizira na pokopališču Kokrica.

Niso pa bili vsi naši nastopi v veselem vzdušju. Eno leto je že minilo, 
kar smo se poslovili od našega sopevca in ustanovnega člana Tonija, pa 
nas je letos ujelo slovo naše prijateljice Nataše. Od nje smo se s pesmijo 
poslovili v začetku decembra.

Konec leta je tudi čas, ko smo se vedno poveselili skupaj in nazdravili 
novemu letu. Tudi letos bo to žal malo drugače. Z nekaj potrpežljivosti, 

medsebojnega upoštevanja in spoštovanja bomo premagali tudi te raz-
mere in v novo leto zakorakali z novo energijo.

Za konec člani Vokalne skupine Kokr'čan vsem sokrajanom in ljudem 
dobre volje želimo blagoslovljene božične praznike ter veselo, predvsem 
pa zdravo novo leto.

Za Vokalno skupino Kokr'čan
Klemen Naglič

Vokalna skupina Kokr'čan
Tudi naša skupina ni ostala imuna za razmere, ki nam vsem otežujejo delo in sproščena druženja. 

S petjem smo polepšali in popestrili nekaj praznovanj in drugih dogodkov. 
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Šola

Vsi smo upali, da se bo šolsko leto začelo z otroškim vrvežem, da 
bodo prvošolci lahko doživeli prav posebno veselje, ki ga prinaša vstop 
v šolo. Naše je letos presenetil prisrčen škrat Kranček in jih prišel 
pozdravit župan mesta Kranj gospod Matjaž Rakovec. Kljub prostor-

ski stiski in protikoronskim ukrepom nam je uspelo 206 učencev in 
učenk razporediti v deset oddelkov in organizirati podaljšano bivanje 
za učence od prvega do petega razreda. Učitelji smo v preteklem šol-
skem letu, ki ga je zaznamovala epidemija, pri šolanju na daljavo prišli 
do mnogih praktičnih spoznanj in potrebnih znanj, ki naredijo hibri-
dni pouk bolj učinkovit, poleg tega pa imamo za to potrebna tehnična 
sredstva, s katerimi se zagotavlja ta novi učni pristop. Ob vsem tem pa 
se tudi zavedamo, da je šolanje na daljavo po kakovosti neprimerljivo s 
poukom v šoli in da je naša naloga v šolskem prostoru ta, da naredimo 
vse, da se bodo lahko otroci izobraževali v šolah. Še naprej se bomo 
trudili po najboljših močeh za ohranjanje učne kondicije in skrbeli za 
zdravje nas samih in drugih. 

Želim se zahvaliti vsem staršem, ki nas spodbujate, spoštujete delo 
učiteljev in se zavedate, da usklajeno in podporno vzgojno in učno delo-
vanje učiteljev in staršev prinaša največji napredek v učni in osebnostni 
rasti vsakega posameznika. 

Strinjam se z mnenjem strokovnjakov, ki pravijo, da čas epidemije 
ne predstavlja tako dolgega obdobja, ki bi pri otrocih zaradi ukrepov 
pustilo nepopravljive dolgotrajne posledice, obenem pa verjamem, da 
družbena odgovornost bogati sodelovanje s skupnostjo, v kateri deluje-
mo. Zato skupaj gradimo drugačno zgodbo, ki bo prinesla zadovoljstvo 
vseh. Ob koncu pa vsem želim, da boste praznike pričakali sproščeno, v 
novem letu pa zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva. 

Petra Žontar, pomočnica ravnatelja

Izzivi in priložnosti,  
ki nam jih prinaša ta čas

Koronavirus je sprožil kar nekaj sprememb in na splošno vplival na delovanje šolstva. Na podružnični šoli na 
Kokrici kljub temu ohranjamo optimizem in se zavedamo odgovornosti.

Snežak (Kim, 1. c)

Šolska športna vzgoja je nenehen proces 
bogatenja znanja, razvijanja sposobnosti in 
lastnosti ter pomembno sredstvo za oblikova-
nje osebnosti in odnosov med posamezniki. Z 
redno in kakovostno športno vadbo prispeva-
mo k skladnemu biopsihosocialnemu razvoju 
mladega človeka, sprostitvi, nevtralizaciji ne-
gativnih učinkov večurnega sedenja in drugih 
nezdravih navad.

Na šoli si v okviru učnega načrta prizadeva-
mo, da učencem ponudimo čim bolj raznolike 
športno-gibalne vsebine. V letošnjem šolskem 
letu bi med drugim v ospredje postavil dve.

Šport, ki je v letošnjem letu dobil potrditev 
olimpijske discipline in se nad njim navdušuje 
vse več mladih, smo želeli predstaviti tudi našim 
učencem. Kako vznemirljiv in zahteven šport je 
plezanje, so učenci lahko ocenili že na prvem 
športnem dnevu v tem šolskem letu. Vrvi, av-
tomati za varovanje, plezalke, oprimki so le ne-
kateri od pojmov, ki so prinesli novo znanje in 
navdušili tako učence kot tudi učitelje. 

Letošnji sneg do nižin pa je učencem poleg 
snežnih radosti omogočil spoznavanje zimskih 
športov kar v šolski okolici. Pri urah športa in 
dejavnostih v podaljšanem bivanju med dru-

gim spoznavamo osnove teka na smučeh. Pri 
teku na smučeh se izkorišča lastna moč, zato je 
eden najbolj zdravih in koristnih zimskih špor-
tov, ki pripomore k skladnemu telesnemu ra-
zvoju. Učenci se nad dejavnostjo navdušujejo, 

kar nekaj jih je na tekaške smuči stopilo prvič, 
a si želijo svoje znanje še nadgraditi. Šola bo 
zato, tako kot že vrsto let, tudi letos v zimskem 
času omogočila izposojo tekaške opreme.  

Matic Leskovar, prof. športne vzgoje

Zdrav duh v zdravem telesu
Na šoli si prizadevamo, da učencem ponudimo čim bolj raznolike športno-gibalne vsebine.

Letošnji sneg je učencem omogočil spoznavanje zimskih športov kar v šolski okolici.
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Upokojenci, vrtec

Že več kot eno leto in pol smo v primežu ko-
ronavirusa in za zdaj kaže, da se še ne bomo 
izvili iz njegovega objema. Sicer je bilo vmes 
nekaj kratkotrajnih sprostitev, a se je situacija 
vedno znova poslabšala. Tako smo bili v Dru-
štvu upokojencev Kokrica pri delu omejeni in 
primorani odpovedati vse aktivnosti, ki bi se 
dogajale v zaprtih prostorih z udeležbo večjega 
števila ljudi. Še sreča, da smo kljub dvomeseč-
ni zamudi lahko začeli rekreativne aktivnosti, 
kot so kolesarjenje, balinanje, nordijska hoja, 
pohodi, ki so nato trajale vso sezono.

V septembru smo pod pogojem PCT lahko 
pripravili srečanje starejših članic in članov 
v Brunarici Štern na Kokrici, uspelo pa nam 
je izpeljati še društveni piknik. Pod pogojem 
PCT je bilo možno organizirati tudi izlete in v 
oktobru smo imeli izlet v Prekmurje. Uredni-
štvo glasila Vaščan nam je dalo nekaj namigov 
za prispevek in zato še nekaj stavkov o izletu.

Pred pobiranjem prijav sem bil kar malo 
v dvomih, ali bo sploh dovolj prijav, a je bilo 
teh nad vsemi pričakovanji. V sodelovanju s 
turistično agencijo Loka turist iz Škofje Loke 
smo se v torek, 12. oktobra, v jutranjih urah 
z modernim 59-sedežnim avtobusom, ki je bil 
napolnjen do zadnjega sedeža, krenili proti 
Prekmurju. Po kavi na Tepanjah in degustaciji 
pečenih in tekočih dobrot, s katerimi smo se 
dobro založili, smo hitro prispeli v Lendavo do 
razglednega stolpa Vinarium. Vreme nam je 
bilo še kar naklonjeno in tako smo ob vzponu na 
vrh stolpa uživali v lepih pogledih na tri države.

Ker je v neposredni bližini, smo v Dobrov-
niku obiskali Tropski vrt, kjer gojijo številne 
tropske rastline, predvsem pa vzgajajo vsem 
nam znane orhideje. Čas je hitro minil, prišel 
je čas za kosilo, zato smo se zapeljali v Moravce 
v znamenito gostišče Vila Šiftar.

Po dobrem kosilu je sledil še sprehod po delu 
Murske Sobote, kjer smo si ogledali nekaj 
znamenitosti, vodič pa nam je na kratko opi-
sal njihovo zgodovino. Ker iz Murske Sobote 
do Kranja pelje avtocesta, je vrnitev domov 
hitro minila, sploh če omenim, da nam je vo-

dič na poti tja in nazaj pokazal vse znamenito-
sti, obenem pa nam je natrosil še veliko šal za 
prijetno vzdušje. Domov smo se vrnili polni 
lepih vtisov in veseli, da smo se po dolgem 
času zopet družili, za celotno izvedbo izleta 
pa je bilo izrečenih kar nekaj pohval. Če bo 
situacija dovoljevala, upam, da prihodnje leto 
doživimo še več lepih dogodivščin na novih 
izletih.

Na koncu vsem skupaj želim predvsem zdrav-
ja in veliko lepih trenutkov v prihajajočem letu. 

Marjan Jerše

Delovanje društva še vedno omejeno
Tudi v Društvu upokojencev Kokrica smo bili zaradi epidemije primorani odpovedati vse aktivnosti,  

ki bi se dogajale v zaprtih prostorih z udeležbo večjega števila ljudi. 

S pohoda na Sv. Lovrenc

V Vrtcu Kokrica je najtežje pričakovan mesec v letu december. 
V tem mesecu se dnevno vrstijo najrazličnejši dogodki: pravljični 
dnevi, glasbene urice, ustvarjalne delavnice, glasbeni in plesni do-
godki, kuharske urice in še in še. Smeh in vrišč pričakovanja polnih 
otrok je tako slišati iz vseh igralnic. A ko se le ta poleže, je čas za 
čarobne trenutke topline, ko si povemo, da nam je lepo skupaj, in 
si podelimo marsikatero skrito misel ali naklonjenost. V enem od 
takih dogodkov smo z otroki razmišljali, kaj je to sreča, in dobili 
zelo zanimive odgovore:
»Sreča je, da smo veseli.« (Natalija)
»Sreča je, da sem srečen, ko sem doma.« (Jaka)
»Sreča je, da se igramo pa kepamo.« (Maj)
»Sreča je to, da si srečen.« (Jon)
»Sreča je, da lahko s plavutkam plavam.« (Brina)
»Sreča je moj medvedek.« (Teodor)
»Sreča je moj rojstni dan.« (Rožle)
»Sreča je, da je sneg, da lahko pridejo jelenčki pa Božiček.« (Evelin)
»Sreča je, da smo lahko pridni in se imamo radi.« (Žan)
»Sreča je, da smo vsi prijatelji.« (Vid)
»Sreča je lubezen.« (Maj)

In obilo te srečne lubezni vam v prihajajočem letu želimo tudi 
otroci in vsi zaposleni v vrtcu.

Čarobni december v vrtcu
V decembru se v Vrtcu Kokrica dnevno vrstijo 

najrazličnejši dogodki.

Luka

Iva
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Spominska slovesnost

Državni praznik dan upora proti okupator-
ju je bil letos posvečen spominu na prelomni 
zgodovinski dogodek, tj. osemdeseti obletnici 
ustanovitve Osvobodilne fronte (OF), ki je slo-
venskemu narodu dejansko priborila svobodo 
in ga postavila na stran zmagovite protihitlerje-
vske koalicije. V ilustracijo bralcu naj povemo, 
da je aktualna Vlada RS žal tudi letos spet »so-
lirala« in pripravila osrednjo državno proslavo 
na Mali gori pri Ribnici, kjer je 13. maja 1941 
pri Češarkovi oziroma Lovšinovi lovski koči 
na Mali gori prišlo do bitke med borci primor-
ske narodnoobrambne organizacije TIGR in 
italijanskim okupatorjem, ki velja za prvi spo-
pad na slovenskih tleh po okupaciji Kraljevine 
Jugoslavije in razkosanju slovenskega ozemlja 
s strani štirih okupatorjev. Po oceni naše or-
ganizacije in njenega aktualnega predsednika 
tov. Marijana Križmana je šlo v konkretnem 
primeru za verjetno podporo aktualne vlade k 
predlogu novega praznika, tj. 13. maja, ki naj bi 
bil posvečen dogodkom na Mali gori, ki pa je v 
svojem bistvu le ponoven poskus izpodrivanja 
vloge OF v boju proti okupatorjem ter negira-
nju pomena NOB, saj ZZB NOB Slovenije na 
to slovesnost ni prejela vabila. 

Zaradi zaustavljenih organizacijskih priprav 
in odpovedi 28. Pohoda spomina in prijatelj-
stva – Udin boršt 2021 sta zato KOBZV NOB 
Kokrica in Svet KS Kokrica v dogovoru z ZB 
NOB Kranj v skladu z aktualnimi vladnimi in 
ukrepi NIJZ proti pandemiji covida-19 slednjo 
nadomestila s primerljivo, a po organizacij-
skem obsegu izrazito manjšo aktivnostjo. Tako 
so naključni pohodniki v prazničnem dopol-
dnevu krenili peš po ustaljeni modri ali rdeči 
pohodni trasi do zatrepa doline Želin (Kapnik), 
kjer je na stičišču območja občin Naklo, Tržič 
in MO Kranj locirano spominsko obelež-
je NOB, ki spominja na čas NOB, ko je bilo 
na tem območju sedanjega krajinskega parka 
Udin boršt zbirališče, bivališče in izhodišče za 
partizanske akcije.

Pred začetkom spominske slovesnosti, ki jo 
je povezoval tov. Brane Virant (podpredsednik 
KOBZV NOB Kokrica in podpredsednik ZB 
NOB Kranj), so se pred spominsko obeležje 
v Kapniku razporedili praporščaki OZVVS 
Tržič, OZSČ Tržič, SPT Davovec in KOBZV 
NOB Kokrica. 

Nato so Janez Černe (podžupan MO Kranj), 
tov. Božidar Janež (predsednik ZB NOB Kranj) 
in tov. Vladimir Todorović (predsednik KOB-
ZV NOB Kokrica) položili venca k spominske-
mu obeležju ter se tako poklonili spominu na 
vse padle borce NOB proti okupatorju. 

Sledil je pozdravni nagovor podžupana Jane-
za Černeta in slavnostni govor tov. Božidarja 
Janeža. Oba sta toplo pozdravila prisotne poho-

dnike in vsak po svoje tudi pojasnila razloge, ki 
so žal tudi letos botrovali odpovedi 28. Pohoda 
spomina in prijateljstva – Udin boršt 2021, ki 
že vsa leta obstoja poleg rekreativne narave 
tudi obuja spomin v zahvalo vsem tistim, ki so 
sledili uporniški zavesti slovenskega naroda 
in se priključili NOB v obdobju največje moči 
okupatorjev. Oba vsak po svoje sta v bistvu tudi 
poudarila, da v času, ko ugašajo mnoge tradici-
onalne prireditve, doslej namenjene skromne-
mu priznanju na edinstveno borbo slovenskega 
ljudstva, čutimo dolžnost, in zlasti mladim 
sporočamo, kdo je dejansko zaslužen, da slo-
venstvo ni bilo izbrisano iz zgodovine.

Oba govorca sta tudi poudarila pomembnost 
ohranjanja vrednot NOB v času, ko nacifaši-
zem širom Evrope spet dviga svoje glave, in 
prenosa zgodovinskega spomina in jasne vizije 
na mlajše generacije. Prav tako sta se dotaknila 
tudi žal vse bolj uspešnih poskusov rehabili-
tacije in opravičevanja medvojne kolaboracije 
z okupatorji, potvarjanja zgodovinskih dejstev 
ter s tem tudi poskusom razvrednotenja vre-
dnot NOB. Na tej poti smo bili očitno premalo 
vztrajni, saj smo pred leti dopustili preimeno-
vanje državnega praznika, tj. dneva OF, v dan 
upora proti okupatorju, kar je aktualna izvr-
šilna oblast izkoristila in ta državni praznik 
izločila iz vladnega programa praznovanj. 
Oba govorca sta tudi poudarila, da se moramo 
zavedati, da je v želji po izboljšanju medse-
bojnih odnosov v preteklih letih popuščala le 
ena, zmagovita stran. Tako imamo danes celo v 
nacionalnih medijih polno zagovarjanja grozo-
dejstev in zločinov nad lastnim narodom, zago-
varjanje in opravičevanja izdajalstva, blatenja 

in norčevanja iz mrtvih in še živečih partiza-
nov, česar pa ne smemo dovoliti. Govorca sta 
prisotne pohodnike pozvala, naj ohranijo svoj 
ponos in naj ne popuščajo pri ohranjanju spo-
mina na polpreteklo zgodovino, ki jo je pisal tr-
peči slovenski narod. Iz tega sledi, da svoboda 
ni podarjena, za svobodo se je treba bojevati in 
si jo izbojevati ne glede na ceno, ki jo je treba 
plačati. Svobodo je treba tudi varovati in vedno 
znova dokazovati, da si jo vreden. To je zdaj, 
ko jo imamo, naša dolžnost in odgovornost do 
tistih, ki so nam jo priborili.

V kulturnem delu programa so z lastnim iz-
borom recitacij nastopile: učenka OŠ Franceta 
Prešerna iz PŠ Kokrica in mentorica prof. Bri-
gita Fojkar in članica KOBZV NOB Besnica 
- Podblica tov. Nuša Nikšič - Pentek. Seveda so 
na poziv povezovalca v kulturnem programu 
sodelovali tudi prisotni pohodniki, ki so dru-
žno zapeli tri partizanske pesmi (Na juriš, Hej, 
brigade in Stoji na gori partizan).

V zaključni besedi se je povezovalec progra-
ma v imenu soorganizatorjev okrnjenega po-
hoda zahvalil prisotnim pohodnikom in vsem, 
ki so na kakršenkoli način pomagali pri organi-
zaciji pohoda ter v kulturnem delu spominske 
slovesnosti. Vse prisotne je tudi povabil, da se 
udeležijo 29. Pohoda spominov in tovarištva – 
Udin boršt 2022. 

Po zaključku spominske slovesnosti in čez 
dan so nato k spominskemu obeležju NOB v 
Kapniku prihajale ločene delegacije članic ZB 
NOB Kranj in ZB NOB Tržič ter pohodniki, 
ki so se poklonili spominu na dogodke iz časa 
NOB (okoli trideset pohodnikov). 

Damjan Renko, foto: Srečko Frelih

Nadomestna spominska slovesnost  
pri obeležju NOB v Kapniku

Zaradi odpovedi 28. Pohoda spomina in prijateljstva – Udin boršt 2021 je nadomestna spominska slovesnost 
letos potekala pri spominskem obeležju NOB v Kapniku.

Pred začetkom spominske slovesnosti so se pred spominsko obeležje v Kapniku razporedili praporščaki.
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Humor

Gorenjec prijatelju: »Zadnjič sem pa čisto 
ponorel ...« 
»Ja kaj pa je bilo?« 
»Pridem domov in najdem soseda na ženi.« 
»Aha, in potem si znorel?« 
»Ah, kje pa. Kaj pa naj reva počne. Mene 
cele dneve ni, ker delam, in ko se vrnem, 
sem utrujen, padem in zaspim. Naj si da 
duška.« 
»Kaj pa je bilo potem?« 
»Grem v sobo od hčere in jo najdem z 
dvema.« 
»Aha, to je bilo.« 
»Ne, ne. Saj mora punca eksperimentira-
ti, bo potem bolj umirjena in uspešna. 
Grem v sobo od mulca in si ravno iglo v 
žilo rine.« 
»In potem si imel dosti?« 
»Kje pa. Sem si mislil, da je to nekaj mo-
dernega in da pač mora tako biti, da covid 
cajte prediha.« 
»Ja, kaj pa je bilo potem?« 
»Pridem v dnevno sobo, nobenega tam, 
radiator pa na maksimumu ... pol se mi je 
pa čist utrgal!!

Gorenjcu se je utrgalo

Božiček: »Kaj bi rad za božič?« Otrok: 
»Porsche 911.« Božiček: »Bodi bolj skro-
men.« Otrok: »Naj se korona konča.« Bo-
žiček: »A 911 carrera ali turbo?«

Božiček
Starejši gospod pride v center za ceplje-

nje na odmerek cepiva proti covidu-19. 
Takoj se mu je zameglil vid in je komaj 
prišel domov. Od doma je poklical v center 
in vprašal, ali naj gre k zdravniku. Rečeno 
mu je bilo, naj ne hodi nikamor, ampak naj 
se takoj vrne v center – da mu vrnejo očala.

Vid
V šoli se pogovarjajo o sanjah. Tonček 

pripoveduje:
»Sanjalo se mi je, da sem se učil  

matematiko in da sem potem dobil odlič-
no. Kaj naj bi to pomenilo?«

»Da si med spanjem pametnejši.«

Učenje matematike

AMZS Kranj, Bleiweisova cesta 36, T: 04 280 43 00

Praznujmo skupaj rojstni 
dan vašega vozila!
Tehnični pregledi, homologacije, 
registracije, zavarovanja, članstvo

srečno
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Vesele praznike in obilo zdravja!

www.komunala-kranj.si

Naj bo uspešno, lahko malo grešno… 
Naj bo očarljivo, iskrivo, igrivo… 
Z malo bridkosti, veliko sladkosti in največ modrosti…  
Naj bo mirno, kot nebo večerno, minljivo in večno, zadovoljno, 
uspešno in preprosto SREČNO. 

Lepo in nepozabno leto 2022, vam želi  slaščičarna Lincer
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