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GLASILO KRAJEVNE SKUPNOSTI VODOVODNI STOLP

• Marta Polak je šla na 105. rojstni dan peš skozi Kranj
***
• Mi gremo v petek, 29. maja, ob 8.30 izpred šole Simona Jenka
na pohod po mejah krajevne skupnosti. Se dobimo!

Dogajanja
Nada Mihajlovič, predsednica KS Vodovodni stolp

Gremo na pohod. Imeli se bomo fajn!
PRIDITE, LEPO IN ZANIMIVO BO!

Po praznovanju krajevnega praznika 21.
marca v spomin na dogodke v Šorlijevem
mlinu med drugo vojno, obeležili smo ga s
programom pri spomeniku, z akademijo v
šoli in zanimivimi dogajanji ob vodovodnem
stolpu, smo sedaj že sredi pomladi.
Mislim da smo dostojno in lepo obeležili spoNada Mihajlovič min z dogajanji ob letošnjem krajevnem prazniku. Imeli smo že tradicionalno spominsko slovesnost ob spomeniku padlim in proslavo v osnovni šoli Simona
Jenka. Oba dogodka so nam tudi tokrat pomagali organizirati učitelji in šolske kulturne skupine, kar je še kako prav, saj tako spoznavajo, kaj je pomenil ta dogodek in se zato tako tudi zavedajo, kako
smo dobili in koliko nam pomeni svoja domovina.
Zanimivo in živahno pa je bilo tudi na našem vodovodnem
stolpu. Program je bil za prenekatere prekratek, najbolj zanimiva pa so bila dogajanja - spuščanja po vodovodnem stolpu, ki so
ga pripravili in izvajali člani Kranjskega jamarskega društva,
enota slovenske vojske in kranjski gasilci.
Vsem izvajalcem in vsem, ki ste bili na prazničnih dogodkih,
se najlepše zahvaljujem in vas že sedaj lepo povabim, da se na
slednje leto spet vidimo.
Sedaj pa smo že pred drugim pomembnim letošnjim dogodkom v krajevni skupnosti.
Druženje krajanov ob evropskem dnevu občanov je v naši krajevni skupnosti že kar tradicionalen dogodek, prav tako pa tudi
pohod ob meji naše krajevne skupnosti. Tako slednjega pripravljamo tudi letos in sicer ta petek, 29. maja. Na pot po meji se bomo
podali na dvorišču osnovne šole Simona Jenka, sklenili pa ga bomo
na štadionu, na igrišču gibi-gib, kjer se bo dogajalo še veliko zanimivega. Pot pohoda bomo tokrat malo spremenili, da bo še bolj
zanimivo. Vrata nam bodo namreč odprli tudi v kranjski vojašnici.
Šli bomo kar skozi vojašnico in ne, kot doslej, okrog nje. Z nami

na pohodu bodo tudi učenci Osnovne šole Simona Jenka, prvič pa
se nam bodo pridružili tudi vojaki iz vojašnice.
Upamo, da nam bo vreme naklonjeno in nam bo 5 km dolg
pohod koristil za telesno kondicijo. Prepričana sem, da se bomo
dobro počutili, tako mladi kot malo manj mladi.
Lani 25. avgusta so izvajalci zakopali v veliko gradbišče in
tako začeli izvajati enega največjih projektov v naši krajevni
skupnosti. Kako kaže? Že vemo, kdaj bodo dela končana?
Lanskega 25. avgusta smo pričeli s projektom, ki ga sestavlja

6 delov ( faz) in sicer: od
vodovodnega stolpa do
križišča s cesto XXXI.
Divizije; nato naprej do
odcepa za zimski bazen;
od tod naprej do križišča
s Partizansko cesto; nadalje do odcepa za Ilovko na Rupi; tam pa potem še do nadvoza
čez avtocesto. Gradimo razširitev cestišča, pločnik z novo javno
razsvetljavo, meteorno kanalizacijo, obnovljen vodovod in tako
imenovano fekalno kanalizacijo.
Dela naj bi bila zaključena 20.
Maja. Zato smo nameravali oba
dogodka (dan krajanov in odprtje
ob dokončanju del) združiti. Vendar so se dela na gradbišču malo
zavlekla. Zato bomo cesto oziroma zaključek del odpirali kasneje.
Lahko pa bi ugotovili, da so veliki gradbeni posegi v našem
okolju potekali dokaj dobro in bili dobro organizirani in najbrž
tudi ne preveč moteči, saj nekih velikih protestov ni bilo. Zato se
ob tej prilki8m zahvaljujem izvajalcem, krajanom pa za potrpežljivo razumevanje
Torej, ponoviva še enkrat, da se v petek, 29. maja, dobimo.
Tako je. Dobimo se pred šolo Simona Jenka, da gremo na
pohod in da se bomo imeli fajn!
Andrej Žalar

Pohod po meji krajevne skupnosti

Zbrali se bomo pred Osnovno šolo Simona Jenka in se ob 8.30
podali na pot. Najprej bomo prečkali cesto Kokrškega odreda
in šli po Kopališki cesti proti kopališču do Partizanske ceste.
Po Partizanski cesti se bomo podali proti znani Gostilni Pri
Viktorju in od tam v semaforskem križišču čez cesto in naprej
po pločniku ob Cesti Staneta Žagarja do križišča z Bleiweisovo (Policija). Po pločniku ob Bleiweisovi bomo nadaljevali pot
v znani smeri do Vojašnice in zavili na vhodu v vojašnico. Po
načrtovanem krajšem ogledu vojašnice bomo pri severnem
vhodu odšli po makadamski poti do avtocestnega nadvoza na
Rupi, prečkali Cesto Kokrškega odreda in se podali po gozdni
poti v Ilovko in po cesti do podvoza Rupovščica, nato po
gozdni poti do Šorlijevega mlina in potem po
Partizanski cesti proti cilju. Okrog 10.30 pa bomo
prispeli na CILJ: Gibi
Gib ob kopališču.
Pridružite se nam. Z
nami na poti bodo tudi
otroci, šolarji, vojaki.
Imeli se bomo fajn!

Vodovodni stolp – Glasilo krajevne skupnosti Vodovodni stolp je izdal in založil Svet krajevne skupnosti Vodovodni stolp. Zanj:
Nada Mihajlovič, predsednica sveta KS. Naslov: Begunjska 10, 4000 Kranj, telefon: 04/236-52-82. Uredil Andrej Žalar. Priprava
za tisk: BOLD. Glasilo VODOVODNI STOLP dobijo vsa gospodinjstva in poslovne enote v krajevni skupnosti brezplačno. Naklada 2750 izvodov. Naslovnica: Marta Polak je šla na 105. rojstni dan peš skozi Kranj
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Dogajanja

Počastili smo spomin s prazničnimi prireditvami
Spominska slovesnost je bila pri obeležju Šorlijevega mlina. Na slovesnosti v šoli Simona Jenka so pripravili program
učenci, predsednica krajevne organizacije Rdečega križa Jožica Ribnikar je podelila priznanja krvodajalcem, slovesni
nagovor pa je imela predsednica sveta KS Nada Mihajlovič, ki je podelila tudi priznanje Ivu Miklavčiču. Pri vodovodnem
stolpu pa smo spremljali spuste jamarjev, vojakov po zunanji steni stolpa, številni pa so se po stopnicah v stolpu
povzpeli na vrh, ki je tudi najvišja razgledna točka v krajevni skupnosti.

Na prvi pomladni dan, 21. marca, v krajevni skupnosti vsako
leto praznujemo. Spominjamo se dogodka iz leta 1944, ko sta ob
napadu na Šorlijev mlin obležala v globeli in darovala mlada
življenja Milena Korbar in Maks Jeza, Janeza Lombarja pa so
ujeli in mučili do smrti.

stolp. Predsednica krajevne organizacije RK Jožica Ribnikar pa
je podelila priznanja krvodajalcem.
Osrednje praznovanje pa je bilo potem naslednji dan, 20.
marca. Dopoldne je bila spominska slovesnost pri Šorlijevem
mlinu. Prisrčen kulturni program so pripravili učenci in šolski
pevki zborček. Predsednik krajevne organizacije zveze borcev za
vrednote NOB Boris Cugelj je v govoru spomnil na takratna dogajanja župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar in predstavniki
sveta krajevne skupnosti - predsednica Nada Mihajlovič in člana
sveta Jožica Ribnikar ter Bor Balderman - pa so položili venec.
Praznična prireditev pa se je nadaljevala popoldne pri vodovodnem stolpu ob Oldhamski cesti. Tudi tokrat so Jamarji prikazali spust po zunanji steni z vrha stolpa. Sodelovali so tudi vojaki iz kranjske vojašnice, pridružili pa so se jim še kranjski
gasilci. Za krajane je bil to
vsekakor zanimiv dogodek, še
posebej za tiste zelo številne,
ki so se v notranjosti stolpa
sami, veliko pa jih je bilo tudi
z otroki, povzpeli po zavitih
stopnicah na vrh na razgledno
točko, ki je najvišja v naši
krajevni skupnosti.
Bilo je lepo praznovanje letošnjega krajevnega praznika.
A. Žalar

Tokrat so se praznične slovesnosti začele v krajevni skupnosti
19. marca, ko je bila v avli šole kulturna prireditev. V programu
so nastopili učenci in otroška folklorna skupina, predsednica
krajevne skupnosti pa je ob slovesnem nagovoru podelila priznanje enemu najstarejših krajanov Ivu Miklavčiču, nekdanjemu
direktorju Domplana, ki je zastavil tudi gradnjo v Šorlijevem
naselju. Ob 50-letnici delovanja krajevnih skupnosti v občini je
Ivo Miklavčič naši krajevni skupnosti torej ime, s katerim se
bomo posebej srečali v prihodnji številki glasila Vodovodni
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Dogajanja
Vojašnica Petra Petriča Kranj

Obisk ob dnevu odprtih vrat …
…kot se spodobi za vodstvo največje krajevne skupnosti.

Ja, malo za šalo, pa tudi zares. Mestna
krajevna skupnost Vodovodni stolp je
največja krajevna skupnost v Mestni občini Kranj. Zato smo 9. maja med obiskom
ob dnevu odprtih vrat vojašnice Petra Petriča, ki je na območju naše krajevne skupnosti, bili predsednica naše KS Nada
Mihajlovič, predsednica KO RK in članica
sveta KS Jožica Ribnikar in moja medijska
malenkost, ki sem spremljal srečanja ob
predstavitvah posameznih delov usposa-

bljanja, naprav in mehanizacije, bili še
posebej počaščeni zaradi sprejema.
Andreja Bogataj Markelj in nadrejeni
Benedičič, M. Žurman in A. Osterman so
prijazno sprejeli povabilo, da se dobimo
na našem pohodu po mejah krajevne skupnosti. Takrat še nismo vedeli, da še ne bo
odprta cesta s pločniki in komunalno infrastrukturo na Rupo. Menili smo namreč,
da bomo skupaj z vojaki tudi na dnevu
krajanov. A nič zato. Cesta bo odprta malo
kasneje, kot je v pogovoru v današnjem
glasilu povedala predsednica Nada Mihajlovič. Bomo pa zato v petek, 29. maja, ob
8.30 izpred šole Simona Jenka imeli pohod
po mejah krajevne skupnosti in obiskali
bomo tudi vojašnico, kjer načrtujemo
morebiti tudi ogled Športne dvorane.
Sicer pa je bil dan odprtih vrat zares
lepo in predvsem tudi precej številčno
srečanje z vojaki in ogledom posameznih
delov. Še posebej uživali so mladi, saj so

se lahko popeljali tudi z oklepniki. Čakalna vrsta je bila sicer precej dolga, a so
nam ob vrnitvi povedali, da je bilo enkratno in se je splačalo čakati.
Mi pa smo ob obhodu srečali v predstavitvenem šotoru tudi našega člana sveta
KS Bora Baldermana, za katerega vemo,
da mu vojašnica že od prej ni bila tuja.
Ob skupnem posnetku z vodstvom pa
smo izvedeli tudi, da bodo v vojašnici kar
precej zaposlovali. To so med obiskom
povedali tudi županu občine Boštjanu Trilarju. Nam pa je ob povabilu na golaž ostal
prijeten občutek ob ogledu dela in življenja
v vojašnici in ob predstavitvi dejavnosti
posameznih del, opreme in služb.
No, in še tisto o omenjeni šali v uvodu:
Kot največja krajevna skupnost v občini
imamo torej celo »svojo« vojašnico in
naša predsednica Nada je predsednica toliko krajanom, da bi bila po normativih za
občine lahko tudi »županja«.
A. Ž.

Svoboda je zasijala
Letos praznujemo 70-letnico konca ene
največjih tragedij človeštva, to je konec
druge svetovne vojne. V vojaških spopadih
je sodelovalo več kot 100 milijonov pripadnikov oboroženih sil. Ceno zmage nad
nacifašizmom je plačalo s svojim življenjem 60 milijonov vojakov in civilistov, od
tega v Sloveniji 90.000. V slovenskih partizanskih vrstah se je bojevalo prek 100.000
mož in žena. Za svobodo je padlo več kot
30.000 partizanov in partizank. To so številke, ki v človeku zbudijo občutek groze
in so nam v spomin in opomin, da se kaj
takega ne zgodi nikoli več.
Ob 70-letnici osvoboditve in zmage
nad nacifašizmom v drugi svetovni vojni
je Združenje Zveza borcev za vrednote
NOB Slovenije zapisalo sledečo izjavo:
»Zgodovino je mogoče ponarejati,
svobode in volje po svobodi nikoli. Sedemdesetletnica zmage nad nacifašizmom, in s tem rojstva nove Evrope, je
čas, da še enkrat povemo tudi to. Ko smo
bili Slovenci, tako kot še nekaj manjvrednih ljudstev (omenjajo pa se zmeraj
predvsem Judi), obsojeni na iztrebljenje,
smo se hkrati na vseh koncih uprli in
rekli: tega pa ne! Tudi za ceno lastnih
življenj ne! Tudi za ceno največjega nasilja, izseljevanja, ubijanja, zapiranja,
mučenja ne! V boj za svobodo! Padlo je
na deset tisoč žrtev, nič koliko jih je bilo
zverinsko pobitih. Vendar je bil upor
preglobok, da bi ga bilo mogoče zatreti.
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Dal je partizansko vojsko, ki se je pod
vodstvom OF in svojo državo v državi
povezala s partizanskimi enotami drugih
narodov Jugoslavije in prerasla v močno
armado. Postala je trden, spoštovan in
cenjen člen svetovne koalicije za svobodo. Osvobodila je primorsko in Trst: zadnjo bitko na tleh okupirane Evrope je
izbojevala na Poljani 15. maja 1945.
Najbolj grenka izkušnja, ki smo jo Slovenci prinesli iz tistih mračnih časov, je
bila odločitev manjšine, da se ukloni
okupatorju, da celo sodeluje z njim.
Nismo bili edini, Hitlerjevsko kolaboracijo so žal doživeli tudi drugod po
Evropi. S silovitostjo vojnih časov so
zmagovalci po koncu vojaških spopadov
kaznovali sodelavce okupatorja, tudi pri
nas. To so bile kazni, kakršne pozna samo
vojna na življenje in smrt proti lastnim
izdajalcem. Vse to razumemo in obžalujemo veliko število mrtvih, ki sta jih povzročila vojaška okupacija in izdajstvo.
Obžalujemo tudi današnje zlorabe mr-

tvih za politikantsko podaljševanje vojnih
delitev in sovraštvo, ki hromijo Slovenijo.
ZZB za vrednote NOB Slovenije se zaveda, da so današnji časi drugačni od takratnih vojnih in povojnih let. Obstajajo
pa trajne vrednote, ki so življenjsko pomembne tudi za prihodnost: mir, svoboda,
človeško dostojanstvo, pogum, ponos,
pravičnost, zvestoba domovini, njeni
kulturi in jeziku, tovarišem, skrb za vse,
ki so v stiski. Na teh vrednotah je Slovenija že nekajkrat v zgodovini obstala, četudi je bilo še tako hudo in nevarno. Samo
v ne tako odmaknjeni preteklosti dvakrat.
Na njih bo obstala tudi v novih časih, ki
naj bodo še tako negotovi in težavni. Zato
si prizadevamo, da bi jih tudi novi rodovi
sprejeli za svoje. In to ponavljamo še enkrat, tudi ob tej veliki obletnici.«
V počastitev pomembne obletnice je
združenje borcev za vrednote NOB Kranj
organiziralo »karavano prijateljstva«, ki se
je napotila v našo bivšo Jugoslovansko republiko Srbijo. Obiskali smo partizanske
Stolice, kjer se je rodila partizanska rdeča
zvezda, Bijelu crkvu, Valjevo, Džerdap in
Beograd. Na Dedinjah smo v hiši cvetja položili venec na grob maršala Tita. Obisk smo
izkoristili tudi za srečanje z nekdanjimi partizani-borci 4. armade, ki je osvobajala Istro,
Slovensko Primorje in Trst. Udeleženci karavane smo bili z izletom zelo zadovoljni,
poslovili smo se z željo, da se na podobnih
izletih kmalu spet vidimo.
Boris Cugelj

Dogajanja
Beti Jenko, članica Sveta krajevne skupnosti

Povezani zmoremo več

Beti Jenko

Rojena sem bila v Kranju, obiskovala
najprej staro OŠ Simona Jenka, od petega
razreda dalje pa »novo« OŠ Simona Jenka. Kasneje sem šolanje nadaljevala na
gimnaziji v Škofji Loki in nato dokončala
univerzitetni študij na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju.
Marsikdo vpraša, kako to, da sem se
vpisala na gimnazijo v Škofji Loki, saj
imamo gimnazijo tudi v Kranju. Razlogov
je več: v bloku smo bile kar po generacijah
sosede in ko sem se vpisala še jaz, nas je
bilo skupaj iz bloka mislim, da štiri, ki smo
obiskovale tamkajšnjo gimnazijo hkrati v
različnih letnikih in si seveda predajale izkušnje. Hkrati je bila ta gimnazija takrat
usmerjena precej bolj družboslovno, pou-

darek je bil na tujih jezikih in marsikdaj na
drugačnem pristopu do učencev ter podajanja vsebine. Zaradi mojega interesa do
tujih jezikov ter talenta na tem področju
sem prejemala tudi Zoisovo štipendijo.
Tekoče govorim angleško in nemško, precej pa razumem tudi francosko in italijansko, seveda pa sem tiste generacije, ki dobro razumemo in govorimo tudi srbsko,
hrvaško in bosansko ☺. Ker se nenehno
izobražujem, sem tekom zaposlitve opravila še izpit iz pedagoško andragoške izobrazbe, Londonsko šolo za odnose z javnostmi ter šolanje za NLP Coach Praktika.
Sicer pa imam zelo rada živali, predvsem pse in sem doma redno skrbela za
šok terapije staršev, ko sem psa tudi kar
pripeljala domov. Tako smo v moji mladosti skupaj vzgajali in skrbeli za pse,
mačke, ribe in eksotične papagaje.
Že v času šolanja sem vseskozi delala
vsaj med počitnicami, proti koncu študija
pa začela delati v Iskratelu v projektivi in
prodaji nato pa v kadrovski službi in nato
mojo kariero nadaljevala na kadrovskem
področju v podjetjih Si.mobil, LTH Castings, Unicredit Banka in sedaj vodim kadrovsko pravni sektor v podjetju Hella Saturnus
Slovenija, kjer razvijamo in proizvajamo
žaromete in meglenke za priznane avtomobilske znamke in večino proizvedenega izvozimo v tujino, podjetje pa zaposluje preko
2.300 zaposlenih. Vsa podjetja, v katerih
sem delala z izjemo Iskratela in LTH Castings (sedež v Škofji Loki) so v Ljubljani,
tako, da tudi sedaj večino svojega dneva
preživim v Ljubljani in se iz službe vrnem

ponavadi dokaj pozno.
V prostem času igram squash, pozimi,
pa kdaj tudi že v poletnem času zelo rada
boardam, včasih mi celo uspe iti teč. Zadnja 3 leta pa z veseljem obiskujem tudi
vadbo Iyengar joge, ki jo pogosto prakticiram tudi doma in mi omogoča sproščanje
telesa ter umiritev glave, v kateri nenehno
mrgoli novih idej. Z možem (pred dobrima
dvema letoma sem se poročila – mnogi
me bolj poznajo pod priimkom Zupan☺ )
pa se z veseljem zavihtiva tudi na motor in
raziskujeva, zadnje čase tudi Slovenijo, ki
premore res precej lepih koncev, zlasti
primernih za vožnjo z motorjem.
Na zadnjih županskih volitvah sem zaradi želje po spremembah in delu na napredku Kranja sodelovala v kampanji sedanjega župana in bila izvoljena v mestni
svet, hkrati pa tudi v svet KS Vodovodni
stolp. Vsekakor si želim, da bi krajevna
skupnost nudila prijetno bivanje tako
mladim z družinami kot starejšim, ki jih
je v naši družbi vedno več. Predvsem pa
se mi zdi, da katerakoli skupnost lahko
naredi veliko več in deluje bolje, če je
povezana skozi dogodke, družabne, izobraževalne, športne ali družbeno koristne.
Ker sem večji del dneva v Ljubljani in
mi časa vedno primanjkuje, se bom po
svojih močeh potrudila na teh področjih
pomagati, da bo bivanje v krajevni skupnosti še prijetnejše. V preteklosti smo tej
krajevni skupnosti oz delu nje rekli
»Beverly Hills«, pa upam, da bomo uspeli ta naziv obdržati ☺.

Krajevna organizacija Rdečega križa

Članarina in prostovoljni prispevki za pomoč
Krajevna organizacija Rdečega križa Vodovodni stolp,
kjer je predsednica Jožica
Ribnikar, ki
je tudi članica
sveta krajevne
skupnosti, je
po številu članov med največjimi v občiJožica Ribnikar
ni. Je pa tudi
poznana, da vsako leto ob koncu leta
obiščejo starejše nad 90 let in invalide in
jih obdarijo.
Ko smo predsednico vprašali, kako

zmorejo uresničiti takšno dobrodelnost, saj
imajo kar blizu sto takšnih obiskov pri
krajanih KS Vodovodni stolp, je povedala:
»Naša glavna skrb je poleg krvodajalstva tudi dobrodelnost. Najbrž jih
kar nekaj ne ve, da vsa članarina in
prostovoljni prispevki, ki jih dobimo,
ostanejo krajevni organizaciji. Vse
prispevke pa razdelimo za socialne pomoči posameznikom. Lani smo petim
socialno ogroženim v krajevni skupnosti plačali tudi položnice. Podpiramo
pa tudi krvodajalce.«
Torej ni res, kot se včasih sliši, da članarina in prostovoljni prispevki niso prihodek samo krajevne organizacije za pomoč socialno ogroženimj?
»Tudi do mene pridejo včasih takšne

govorice ali namigi, vendar odločno
zanikam. To ni res! Vsak cent ali evro,
ki ga dobimo v krajevni organizaciji,
namenimo izključno samo pomoči našim krajanom. Zato smo vsem za članarino in prispevke še posebej hvaležni.
S tem vsi, ki plačajo članarino ali dobrodelno prispevajo, pomagajo izključno pomoči potrebnim krajanom. In še
enkrat zato velika hvala vsem.«
A. Ž.
Naslednja meritev tlaka,
sladkorja in holesterola
bo v prostorih krajevne
skupnosti
Vodovodni
stolp v sredo, 3. junija,
od 7. do 9. ure.
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Počitnice - čas rasti v veri

Končuje se letošnje
pastoralno leto in
prihajajo počitnice,
ki so priložnost, da si
naberemo novih moči. To je tudi čas, ko
iz bogastva pastoralnega leta, ki je za nami, črpamo vsebino
Erik Švigelj, župnik za poglobitev svoje
vere in jo nadgrajujemo v počitniških dneh, da vera, upanje in
ljubezen v nas rastejo.
Letošnje pastoralno leto je bilo vsebinsko zelo pestro, saj smo se poleg rednih
praznovanj obhajanja Kristusove skrivnosti odrešenja in dejavnosti, ki potekajo v
župniji, pripravljali na praznik zakramenta
svete birme. 33 fantov in deklet je tako po
rokah ljubljanskega pomožnega škofa
msgr. dr. Franca Šuštarja v začetku maja
prejelo neizbrisen pečat potrditve v veri –
svete birme. Skozi celo leto smo se pripravljali na ta praznik, tako otroci kakor celotna župnija, da bi Sveti Duh te mlade
podkrepil s svojimi darovi in da bi jih v

svojem življenju znali uporabiti. Slovesnost je bila lepa in lepo pripravljena. Rad
bi se zahvalil vsem, ki s požrtvovalnostjo
in zavzetostjo do lepote naše cerkve in
bogoslužja skrbite, da so prazniki zares
lepi in svečani ter globoko doživeti. Za
nami je tudi praznik prvega svetega obhajila. Sledijo pa še nekatera praznovanja v
mesecu juniju, kot je zapovedani praznik
Svetega Rešnjega Telesa in Svete Rešnje
Krvi, telovska procesija na Rupi, ko bomo
Jezusa v Najsvetejšem zakramentu ponesli
med naša polja in prosili za blagoslov pri
vsakdanjem delu in da bi bili obvarovani
naravnih in drugih nesreč.
Konec meseca junija bomo za otroke
pripravili poletni oratorij, ki je po svoji
vsebini vsako leto bogato začrtan, tako na
duhovnem področju, kot tudi na graditvi
prijateljskih vezi in povezovanju z domačo župnijsko skupnostjo.
Kristjan nima počitnic v svojem duhovnem življenju. Tako je obhajanje rednega
nedeljskega bogoslužja hrana za našo dušo tudi v počitnicah. Jezus nas bo spodbujal s svojimi prilikami in nam s tem dajal

novih moči in zagona za naše krščansko
življenje. Zato ne pozabimo na svojo krščansko dolžnost tudi v počitniškem času.
Kot župnija pa se že vse leto pripravljamo na misijon, ki ga bomo v naši župniji
in v kranjski dekaniji obhajali v mesecu
oktobru. To so kakor velike duhovne vaje
za celotno župnijo. Misijon je čas posebnih milosti. Od zadnjega misijona bo minilo deset let. In prav je, da tega posebnega časa milosti ne zamudimo, da se
poskušamo vsi, tisti, ki smo bolj redni in
tisti farani, ki ste le občasno pri bogoslužju, v teh dneh misijona pridružimo tej
duhovni obnovi. Vsi boste povabljeni k
misijonu. Namenjen je vsem skupnostim
in stanovom v župniji. Naj Gospod blagoslovi vsa naša prizadevanja za dobro in za
blagor človeka.
Želim vam, da bi počitniški čas dobro
izkoristili in si zares nabrali novih, svežih
moči za nove priložnosti, ki sledijo v jeseni z novim šolskim in pastoralnim letom.
Erik Švigelj, župnik

Prometna vzgoja
Prometna vzgoja pomeni načrtovano celovito vzgojo in izobraževanje za varno
udeležbo v prometu.
S prometno vzgojo se
prične že zgodaj v
družini, od drugega
Damjan Nartnik
leta otroka naprej, pa
vse do konca življenja, ko izobražujemo
različne udeležence v prometu. Prometna
vzgoja otrok naj bi pokrivala vse vloge, v
katerih se otrok v prometu znajde, sprva
kot potnik, pešec, kolesar, nato voznik
motornega kolesa in avtomobila ter kasneje drugih motornih vozil.
Prometna vzgoja naj bi se izvajala na vseh
ravneh vzgoje in izobraževanja, od vrtcev,
osnovnih šol ter srednjih šol ter nato v
okviru šol voženj. V okviru formalnega
izobraževanja je delno vključena v kurikulume, z dodatnimi preventivnimi aktivnostmi in programi pa lahko osnovne cilje
nadgradimo.
Cilji prometne vzgoje so:
– zavedanje problematike, pomembnosti odnosa do varnosti in varnega ravnanja
v prometu,
– informiranje in učenje prometnih
pravil, ustreznega ravnanja v prometnih
situacijah, pridobivanje različnih vedenj
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in znanj,
– osveščanje in oblikovanje ugodnih
stališč in prepričanj za varno ravnanje v
prometu,
– usposabljanje, pridobivanje in izboljšanje spretnosti za varno ravnanje v prometu vajo, izkušnjami itd.
Ob tem bi rad poudaril, da tudi policisti
na tem področju izvajamo preventivne
projekte prometne varnosti. Ravno ta teden sem zaključil s predavanji, vključno z
Osnovno šolo Simon Jenko projekt policist Leon, ki je namenjen petošolcem, poučil pa naj jih bi o pravilnem obnašanju v
prometu in o različnih nevarnostih. S pomočjo brezplačnih delovnih zvezkov, katere prejmejo ob prvem srečanju oziroma
predavanju, se učimo o različnih nevarnostih in kako se lahko pred njimi zaščitijo
ali se jim izognejo. Velik del programa pa
vključuje tudi izobraževanje o pravilnem
obnašanju tako v prometu kot tudi drugje.
Drugače pa bi izpostavil tudi pomembnost nekaterih drugih preventivnih dejavnosti policije. Med njimi je na primer akcija Otrok policist za en dan, v okviru
katere otroci obiščejo policijske enote in
si od blizu ogledajo delo in opremo policije ter se seznanijo z vlogo policije v
družbi. Pomembna je tudi akcija Varna
pot v šolo, ki je namenjena prvošolčkom.
Policisti jih takrat poučimo o »pasteh“, ki

nanje prežijo na poti v šolo, ob enem pa
na vsaki osnovni šoli na policijskem
okolišu tudi praktično gremo na ulice ter
se sprehodimo po kritičnih križiščih in
prehodih, kjer ponavadi vaši otroci hodijo
v šolo in iz šole. Petošolčkom pa je namenjen še projekt Zberi pogum in povej, s
pomočjo katerega naj bi se naučili prepoznavati posamezne oblike nasilja.
Vodja policijskega okoliša Damjan Nartnik

Pravna pomoč

Vsak prvi četrtek v mesecu
med 16. in 18.
uro ima v krajevni skupnosti
Vo d o v o d n i
stolp pravno
pomoč pravna
svetovalka in
mediatorka
Ana
Nina
Ana Nina Jäger
Jäger. Po dveh
mesecih se je izkazalo, da imajo krajani kar precejšnje zanimanje za obiske
pri njej. Zato še naprej velja, da vsi, ki
bi se želeli z njo pogovoriti za nasvet,
lahko pridejo v tem času v krajevno
skupnost. Predhodno najavljanje pa ni
potrebno.

Dogajanja

Vsak zamašek šteje
V soboto, 6. junija 2015, od 8. do 13. ure bomo v pokriti tržnici DOMAČA VAS na Ulici Mirka Vadnova 9, Kranj priredili že 4. Jagodno soboto.
Ob prodaji jagod slovenskih proizvajalcev bomo zbirali plastične zamaške, ki jih bomo potem z veseljem podarili družini
Kern, za njihovega Aljaža. Zanj zbirajo zamaške za nakup dvižne rampe do stanovanja, da bodo Aljaža lažje pripeljali do doma, saj živijo v prvem nadstropju stanovanjske hiše.
Skupaj z vašo pomočjo smo pomagali že Kranjskim vrtcem za
nakup dvigala, in slepi študentki Nini za nakup psa vodnika. Ker
si letos želimo, da bi se nabralo še več zamaškov, vas lepo vabimo k sodelovanju. V lanskem letu smo jih zbrali 900 kg, upamo
da bomo letos to številko še podvojili.
Zato se obračamo na vas in vas prosimo, da kot več stanovanjska skupnost združite voljo in energijo ter zberete čim več plastičnih zamaškov in jih prinesete v Pokrito tržnico Domača vas
na ulici Mirka Vadnova 9, v Kranju.
Vodja projekta Tina Dijak

Čistilna akcija

Letošnje čistilne akcije se je sicer udeležilo nekaj manj krajanov v severnem
delu okrog Rupe. Zbrali so štiri vreče
pločevink in dve vreči mešanih odpadkov. Akcija je potekala okrog ekološkega
otoka na Rupi, s čiščenjem žive meje ob
Partizanski cesti na Mali Rupi do Šorlijevega mlina, po gozdičku, na Strupijevi
jasi in v okolici makadamske poti do
mostu čez Rupovščico.
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Marta Polak najstarejša krajanka in Kranjčanka

Na 105. rojstni dan peš skozi Kranj
Marta Polak, najstarejša
krajanka Vodovodnega stolpa in Kranjčanka si je letos
za častitljiv 105. rojstni dan,
zaželela, da bi si peš ogledala
stari Kranj. Župan Boštjan
Trilar in predsednica KS
Vodovodni stolp Nada Mihajlovič s člani sveta so ji na
koncu poti Pri Viktorju čestitali in zaželeli moči.
Lani, ko je Marta Polak
praznovala v Domu starejših v

Preddvoru 104. rojstni dan, je bila najstarejša krajanka v KS
Vodovodni stolp in domnevno hkrati tudi najstarejša Kranjčanka
oziroma občanka. Takrat, konec aprila, sta ji v domu v Preddvoru čestitala in zaželela vse najboljše in zdravja takratni župan

Mohor Bogataj in predsednik sveta KS Jože Rozman in v imenu
RK Vodovodni stolp predsednica Jožica Ribnikar. V prijetnem
pogovoru je Polakova takrat povedala, da se v Preddvoru v domu
dobro počuti, da ji sicer malce nagaja spomin, da pa sliši še kar
dobro in da ji tudi noge še vedno služijo.
Letos aprila, ko je praznovala 105. rojstni dan, in je v tem
trenutku ne le najstarejša krajanka Vodovodnega stolpa, ampak
tudi občanka Mestne občine Kranj (in domnevno tudi najstarejša
Gorenjka), pa si je Marta Polak zaželela, da bi še enkrat videla
stari Kranj.
»Zakaj pa ne,« so rekli v Domu in se strinjali v krajevni skupnosti Vodovodni stolp. »Saj je pri močeh. Če bo treba, bomo pa
poskrbeli za prevoz.« Pa se je potem namesto kočije Marta odločila, da bo šla peš skozi mesto! In je tudi šla; s parkirišča na
Planini, po mostu čez Kokro, skozi Kranj mimo Pošte, Savnika,
nekdanje Drogerije, Kavarne, Prešernove hiše, na Maistrov trg
in nekdaj Colnarjeve hiše na vogalu, mimo Jahačevega prehoda
in stare pošte v knjižnico. Bila je navdušena nad knjižnico.
Včasih je veliko brala.
Nazadnje pa je prišla na vrsto seveda tudi torta s čestitkami. V
Gostilni Pri Viktorju pri mostu čez Kokro ji je čestital župan
Boštjan Trilar, predsednica sveta KS Vodovodni stolp Nada
Mihajlovič, predsednica krajevne organizacije RK Vodovodni
stolp Jožica Ribnikar in vsi, ki so jo spremljali med potjo.

***
Tako kot takrat se čestitkam še enkrat pridružujem v imenu
Uredništva glasila Vodovodni stolp tudi osebno. Marta Polak je
v mojem novinarskem delu druga najstarejša Gorenjka, ki sem ji
čestital in zaželel zdravje. Prva je bila namreč v sedemdesetih
letih minulega stoletja Helena Pretnar iz Begunj, ki mi je pri 107
letih povedala, da ima najraje »govejo župo z nudelni«, a ji jo ta
»prekvata smrkla« (čez 80 let stara hčerka) noče skuhat; zaradi
naročila zdravnika.
Andrej Žalar

