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Œestitamo ob krajevnem prazniku
Svet KS Vodovodni stolp1

Spoštovane krajanke in krajani!
Čestitam vam ob
prazniku krajevne
skupnosti. Ob tem
pa vam žal ne morem
napovedati
uresničitve
vsaj
delčka tistega, kar
si želimo oziroma
v krajevni skupnosti potrebujemo. V
Jože Rozman,
proračunu Mestne
predsednik KS
občine Kranj za
krajevne skupnosti
namreč skoraj ni denarja, čeprav vedo za
naše potrebe. Zato nam tudi v naši krajevni skupnosti za letos ostaja le upanje, da
bo prihodnje leto bolje.
Rad pa bi vas ob tej priliki seznanil s
prireditvami, na katere vas seveda tudi
vljudno vabim.
Spominska svečanost ob spomeniku
padlim v Šorlijevem mlinu bo v četrtek,
21. marca, ob 10. uri. Sodelujejo učenci
Osnovne šole Simona Jenka.
Slavnostna akademija v počastitev
praznika krajevne skupnosti bo prav tako

Triglav
komplet

v četrtek, 21. marca, ob 18. uri. Sodelujejo učenci Osnovne šole Simona Jenka.
Ogled Vodovodnega stolpa bo v petek,
22. marca, med 13. in 16. uro. S ploščadi
je krasen razgled v vse smeri, hoja po zavitih stopnicah je poseben dogodek.
Izlet bo v soboto, 11.maja. Tokrat se
bomo podali v okolico Brežic in udeležencem dali na izbiro kopanje v Dobovi ali
ogled zeliščne kmetije. Izlet bomo zaključili na turistični kmetiji Martinovi, kjer bo
tudi kaj videti in okušati (več informacij v
uradnih urah v KS 04 362 52 82).
Pohod ob mejah krajevne skupnosti bo
v petek, 24. maja, ob 9. uri izpred šole.
Pohod je nezahteven, primeren za vse od
5 do 85 let in traja okrog uro in pol. Udeleženci bodo prejeli spominsko darilo in
okrepčilo.
Srečanje krajanov bo v petek, 24.
maja, od 15. do 19. ure. Tokrat smo organizacijo zaupali generalnemu sponzorju 5
SPORT in ne dvomimo, da bo prireditev
uspela. Poleg kulturno-zabavnega programa načrtujemo košarkarske tekme, šahovski turnir, tekmovanje v balinčkanju, ne

bo pa manjkal tudi srečelov (izkupiček
bomo namenili pomoči potrebnim krajanom). Seveda bo poskrbljeno tudi za hrano
in pijačo. Tokratni partner bo sosednja KS
Primskovo, ki se bo predstavila s svojo
folklorno skupino OZARA, sodelovali pa
bodo tudi košarkarji KS Zlato polje.
Okroglo mizo o mirujočem prometu in
zelenem okolju pa moramo žal preložiti,
saj z Mestno občino Kranj še nismo uspeli zastaviti uvodnih aktivnosti za celovito
prenovo krajevne skupnosti.
Jože Rozman

Program prireditev
ob prazniku
Spominska svečanost ob Šorlijevem
mlinu bo v četrtek, 21. marca 2013,
ob 10. uri.
Slavnostna akademija bo v četrtek,
21. marca 2013, ob 18. uri v avli OŠ
Simona Jenka
Ogled Vodovodnega stolpa
bo v petek, 22. marca 2013,
od 13. do 16. ure.

Nova zavarovanja,
dvojni popusti.
Že dve zavarovanji
sta komplet.
Več zavarujem,
več privarčujem.

Združite
vsa zavarovanja
in prihranite

do 50 %.

Vse bo v redu.

www.triglav.si

VODOVODNI STOLP – Glasilo krajevne skupnosti Vodovodni stolp je izdal in založil Svet krajevne skupnosti Vodovodni stolp.
Zanj: Jože Rozman, predsednik 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: Praznik z mladimi
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Številne konkurenčne prednosti Domplana

Upravljanje stavb postaja strokovno in tehnično, pa tudi s pravnega vidika, vse bolj zahteven posel, katerega bodo
sposobni izvajati le najbolj usposobljena podjetja.

Tudi na trgu izvajanja storitev upravljanja nepremičnin oziroma večstanovanjskih stavb je
v zadnjem času prisotna vse večja konkurenca.
Konkurenčna prednost družbe Domplan pred
drugimi upravniki je poznavanje stavb, bližina
in stalna terenska prisotnost, lokalna pripadnost, dolgoletne izkušnje predvsem pa strokovnost s celotnim lastnim tehničnim kadrom
Peter Kern
za potrebe vzdrževanja vseh konstruktivnih
elementov stavbe, obravnavanje vsake stavbe in njenih potreb
individualno (določen je za vsako stavbo posebej upravnik) ter
prilagodljivost posameznim lastnikom stavb. Trudimo se upravljati stavbe po meri lastnikov, seveda ob upoštevanju celotne
zakonske regulative, ki ureja to področje. Lastniki stavb od nas
zahtevajo lahko tudi več, kot predvideva zakonodaja. Res pa vse
prevečkrat etažni lastniki delo upravnika povezujejo v odvisnosti z mesečnimi stroški na položnici; če so ti nizki, je upravnik
dober, če pa so visoki pa dela slabo, (ne glede da so to izključno
njihovi stroški).
Z večino stavb imamo vzpostavljene dobre poslovne odnose
in ne prihaja do odpovedi, v zadnjem obdobju se je več stavb, po
nekajletnem upravljanju pri drugih upravnikih, vrnilo pod naše
upravljanje, saj jim za enako ceno upravljanja nudimo mnogo
več; tu je še kako pomembna dodana vrednost upravnika. Družba Domplan za pripravo popisa del, nadzora nad izvedbo in
prevzemom del, ni še nobeni stavbi zaračunala dodatnih stroškov, so pa konkretni primeri pri drugih upravnikih, ki za te
stroške (ker nimajo svojega kadra) dodatno bremenijo etažne
lastnike (npr. popis del do 200,00€, nadzor 1.200,00€ itd), to so
bistveni atributi pri izboru upravnika, ne pa prazne obljube.
Še enkrat poudarjamo, da imamo s krajani KS Vodovodni

stolp oziroma etažnimi lastniki večstanovanjskih stavb, vzpostavljene dobre poslovne odnose in se bomo še naprej trudili
ohranjati vrednost stavb in s tem poskrbeti za vzdrževan in varen dom.
Peter Kern, spec., vodja PE Nepremičnine Domplan

Darila, meritve, krvodajalske akcije…

Jožica Ribnikar: »V Krajevni organizaciji Rdečega križa Vodovodni stolp smo lani izvedli vse redne akcije.«

Tako so decembra obiskali in obdarili 150 krajanov KO RK
Vodovodni stolp in sicer 60 v domovih upokojencev v Kranju,
Preddvoru in Naklem ter 88 na domovih v KS Vodovodni stolp.
Med njimi je bilo 50 krajanov starejših od 90 let, obiskali pa so
tudi 23 bolnih. Med letom so obiskali še 15 krajanov in med
njimi dve krajanki ob praznovanju 102. rojstnega dneva.
Za krajane KO RK Vodovodni stolp so v prostorih KS štiri
krat imeli preventivne meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola. Meritev se je udeležilo 122 krajanov.
Lani so organizirali dve krvodajalski akciji. Januarja je bila
terenska krvodajalska akcija v Gasilsko reševalni službi Kranj,
septembra pa so krvodajalce peljali na odvzem krvi v splošno
bolnišnico Jesenice. Akcij se je udeležilo 190 krvodajalcev
naše KO RK.
Prvo sredo, 6. marca (naslednje meritve bodo v prostorih
krajevne skupnosti med 7. in
9. uro v sredo, 5. junija), se je
meritev udeležilo 30 krajanov.
Tudi tokrat je meritve opravljal
psiholog Iztok Konc (levo), ki
jih sicer opravlja že deset let.

OZ RK Kranj je lani izdal dva biltena, v katerih so bili predstavljeni KO RK Vodovodni stolp in mladi člani OŠ Simona
Jenka Kranj. Sicer pa so tudi leta 2012 uspešno sodelovali z
Osnovno šolo Simona Jenka Kranj in s Krajevno skupnostjo
Vodovodni stolp. Slednja nudi svoje prostore in denarno pomaga pri krvodajalcih.
»Tako šoli kot krajevni skupnosti se za sodelovanje iskreno
zahvaljujemo in jima želimo veliko uspeha pri delu,« poudarja
Jožica Ribnikar.

Program 2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V programu KO RK Vodovodni stolp so letos:
pridobivanje novih prostovoljcev za delo v odboru KO RK;
krvodajalske akcije in pridobivan je novih krvodajalcev;
skrb (in obiski) za starejše in osamljene krajane KO RK Vodovodni stolp;
obdaritev starejših krajanov ob novem letu;
pobiran je članarine in položnice;
preventivne meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola;
predavanja o zdravstveni preventivi;
sodelovanje z Osnovno šolo Simona Jenka Kranj in
sodelovanje s Krajevno skupnostjo Vodovodni stolp.
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Občni zbor Združenja borcev za vrednote NOB

Krajevna organizacija Združenja borcev
za vrednote NOB Vodovodni stolp, ki ima
270 članov, je imela 8. marca svoj redni
letni občni zbor. Predsednik organizacije
Boris Cugelj, ki je predstavil poročilo o
delu, je čestital tudi članicam ob dnevu
žena, učenci Osnovne šole Simona Jenka
so pripravili kulturni program, člane in
članice organizacije pa je pozdravil tudi
predsednik Krajevne skupnosti Vodovodni stolp Jože Rozman. Na zboru pa so
sprejeli v organizacijo tudi 14 novih članov in podelili priznanja.
»V preteklem letu smo se udeležili
mnogih proslav in prireditev v spomin na
pomembne dogodke v naši polpretekli
zgodovini. Slovenci smo lahko na naše
prednike še kako ponosni, saj so nam z
ostalimi jugoslovanskimi partizani priborili svobodo, socialno pravičnost in enakost. Ceno za to je z življenjem plačalo 27

tisoč partizanov in 36 tisoč civilistov.
Treba je poudariti, da je današnja Evropa zgrajena na temeljih antinacifašizma.
Kljub temu pa smo Slovenci (ki smo del
te Evrope) dopustili, da nam je malomeščanska revanšistična politika to zgodovino izbrisala iz šolskih učbenikov; še več,
zvito in pol prikrito se je postavila na
stran izdajalcev.
S svojim razmišljanjem nikakor nočem
razvrednotiti osamosvojitvene vojne leta
1991, saj sem bil tudi sam pripadnik TO.
Vojna takrat nam je bila na nek način vsiljena. Izšli smo kot zmagovalci. Danes smo
poraženci. Izdali smo vrednote,« je v poročilu in nagovoru poudaril predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Vodovodni
stolp Boris Cugelj.
Člani ZB so se lani udeležili osrednje
prireditve v počastitev dražgoške bitke,
marca slovesnosti v počastitev padlim v Šorlijevem
mlinu, polaganja vencev
v kranjski vojašnici ob
spomeniku Staneta Žagarja, proslave na Planici
v počastitev 14 padlim
borcem Selške čete Cankarjevega bataljona, kjer

je padel tudi član glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet Stane Žagar. Aprila
so bili na Okroglem in na pohodu prijateljstva in spominov v Udin borštu. Maja so na
graškem mestnem pokopališču, kjer je pokopanih okoli 1.500 Slovencev, žrtev nacističnega nasilja (med drugimi tudi legendarni Pohorski bataljon) položili venec in
zapeli nekaj domoljubnih pesmi. Junija so
se udeležili spominske slovesnosti osvoboditve taborišča Ljubelj, julija spominske
slovesnosti ob 70-letnici požiga Kokre,
septembra pa srečanja pri spomeniku bazoviških žrtev v Prešernovem gaju. Bili so tudi
na partizanskem mitingu na Pangerščici in
na proslavi v Dobrniču na Dolenjskem. In
tako bodo nadaljevali tudi letos je v nagovoru podčrtal predsednik Cugelj. Stane Pirnat,
prejšnji predsednik, pa je orisal nekaj možnosti za letošnji izlet.
- A. Ž.

Skeleče iskrice spomina na otroštvo -2
(Nadaljevanje iz predzadnje številke)

Moj spomin na tisti
čas otroštva se poraja
v drobnih iskricah.
Prva stvar, ki se je
spominjam, je bilo
igranje z vodo ob
vaškem koritu, ki je
bil blizu hiše. Ta je
bila velika in je imela
Franci Rovan
velik vhod in stopnišče brez ograje, kar
je bilo skoraj usodno za mojega brata, ko
je padel pod stopnišče.
V vasi Walburg, kjer smo stanovali, smo
navezali stike z vaščani, ki so nam pomagali na različne načine. Midva z bratom
kot dvoletna otroka sva še posebno rada
uhajala k sosedi Leni, kjer sva se igrala.
Vendar je ta idila v letu 1945 minila, ker
so se pričeli boji za osvoboditev od fašizma in nacizma. Zaradi teh bojev smo morali velikokrat prebivati v kleti. Z bratom
sva skozi ključavnico kletnih vrat opazovala, kako so mimo po cesti vozili tanki in
tovornjaki, zaradi česar se je vedno tresla
hiša, vendar otroške radovednosti to ni
motilo, kljub strahu najinih staršev. Pogosto so se vojaki ustavili na vaškem dvori4

šču ob koritu in kak dan počivali. Takrat
nismo smeli ven. Ko so odšli, večinoma
na hitro, so na dvorišču pustili kar cele
prikolice, ki so bile, kot so kasneje povedali vaščani, polne hrane; predvsem konzerv in vojaška oprema. Oče in mati nista
upala vzeti ničesar, ker sta se bala kazni
lokalne oblasti. Končno je v začetku septembra 1945 napočil čas, kl so rekli, da se
bomo lahko vrnili domov.
Skupaj s še dvema družinama in z vso
prtljago so nas natrpali v živinski vagon.
Spominjam se, da smo imeli na vrhu prtljage, povsem pod stropom blazine, na
katerih smo ponoči spali. Podnevi pa smo
skozi špranje vrat opazovali bežečo okolico krajev skozi katere je peljal vlak. Videl sem zgorele in razbite tovornjake,
oklepnike in topove. Vrnitev v domovino
je trajala precej dolgo, tako, da nam je
zmanjkovalo hrane, ki so jo starši imeli s
seboj. Tu pa tam pa so delili nekaj hrane
tudi na večjih postajah skozi Švico in
Avstrijo. Kar dobro se spomnim velikih
železniških serpentin na prelazu Brenner.
Kako smo prišli v Slovenijo, se ne spomnim, vem pa, da nas je mamin brat iz
Kranja peljal s konjem a Brezje. Bi je

hladen septembrski dan, tako da se je po
klancu stare ceste v Gobovcih konj peljal
kar po zadnji plati zaradi poledice. Nato
smo z vlakom nadaljevali pot do Zidanega
mosta.
Doma v dolini Sopote nas je čakalo žalostno presenečenje. Našli smo požgan
dom in ostalo imetje. Nastanili smo se v
prazni hiši dobrega soseda. Od tu sta
starša s pomočjo dobrih sosedov in delom
lastnih rok pričela obnavljati hišo, katere
pogorišče je bilo visoko zaraslo s koprivami. Njuna prva želja je bila, da zopet
stanujemo v svoji hiši pa čeprav skromno.
Dokončna obnova pa je trajala kar dve
desetletji, ob skromnem življenju, vendar
na svojem.
Ni bilo zadosti, da nam je okupator
prizadejal materialno kot tudi psihično
škodo, je oče moral doživljati razne pritiske tedanje oblasti. Vzrok pa je bil, ker se
oče ni hotel vključiti v kmečko zadrugo.
Zadruga je bila, kot je oblast kmalu sama
uvidela, v teh krajih nesmiselna, saj je še
tisto propadlo, kar je do takrat obstajalo.
Tako je moral tudi na prisilna dela s svojimi konji in vozom v kočevske gozdove,
čeprav je bil poleg mame, ki je morala

11. maja
Izlet - informacije
v tajništvu KS Vodovodni
stolp

24. maja
Dan krajanov

24. maja

Humanitarni
koncert

Veliki humanitarni koncert za ljudi v
stiski bo v četrtek, 11. aprila, ob 20. uri
v Športni dvorani v Šenčurju. Nastopila bo vokalna skupina Perpetuum Jazzile. Organizator: Rdeči križ Slovenije,
OZ RK Kranj in Občina Šenčur.

Pohod ob mejah KS

Stojnice za prireditve

Telovadba

Telovadba za krajanke in krajane je
vsak ponedeljek od 19. do 20. ure v
telovadnici OŠ Simona Jenka, enota
Center. Voditeljica Helena Perčič je
povedala, da je bilo na začetku 6 krajank. Pridružite se jim, je povabila v
objavi tudi vaditeljica Helena.

skrbeti za pet mladoletnih otrok, edini
sposoben delati na kmetiji. Otroci, predvsem midva z bratom, kot desetletna
dečka, sva morala skrbeti za živino v
hlevu, delati z mamo na polju in še hoditi
vsak dan uro daleč v šolo. Enkrat se spomnim, da je oče moral, ker se je uprl, celo
v zapor, ker ni mogel, zaradi slabe letine,
oddati krompirja v obvezno oddajo.
Med tem smo se otroci šolali in se razbežali po Sloveniji in hkrati poskušali v
zahvalo pomagati staršem na stara leta.
To so iskrice spomina otroka, ki je bil
prikrajšan za brezskrbnost, otroške igre,
igrače, še bolj pa za oblačila in obutev, ki
smo jih nosili eden za drugim, če prejšnji
le-to že ni ponosil. Prav zaradi vse tega
imamo skromnost še vedno v zavesti, ki
nam naši otroci dostikrat oporekajo, čeprav njim ni manjkalo ničesar.
In za konec mojih spominov želim, da
našim potomcem ne bi bilo potrebno
obujati takih spominov in doživljati takih
strahot, kot smo jih bili prisiljeni doživljati mi.
(Spomini, ki naj se zapišejo in se ne
smejo pozabiti. Te svoje spomine je
zapisal Franci Rovan iz Kranja.)

Zavod za turizem Kranj je lani začel z
organizacijo prireditev na Glavnem trgu v Kranju ob sobotah dopoldne. S
prireditvami in dogajanji bo nadaljeval
tudi letos. Iz krajevnih skupnosti pa se
na stojnicah lahko predstavijo posamezniki, skupine, organizatorji prireditev... Če ste zainteresirani, se oglasite v
tajništvu KS in se dogovorite za predstavitev na stojnici na Glavnem trgu
med 9. In 12. uro.

OBČINA KOMENDA

1995–2013

SEJEM
KOMENDA
SPOMLADANSKI SEJEM
2013
od 22. do 24. marca 2013
JESENSKI SEJEM 2013
od 11. do 13. oktobra 2013

Pralnica avtomobilov
v Begunjski
Pralnica avtomobilov ob garažnih
objektih za dolgim blokom Begunjska
6 do 9 bo marca začela obratovati. V
nedeljo, 17. in 24. marca, bo na mestu
pralnice od 10. do 10.30 ure mogoče
plačati letno uporabnino 35,00 EUR.
Na voljo je še nekaj prostih mest!

Čistilna akcija na Rupi
Tradicionalna, vsakoletna čistilna akcija bo letos na Rupi v soboto, 23.
marca, ob 10. uri. Dobimo se pred
vaško hišo. Več nas bo, bolje bo.

Dan krajanov KS Vodovodni stolp 2013
Tradicija nekaj velja. Dobra toliko več.
Z velikim veseljem sporočamo, da bomo
nadaljevali lani začeto tradicijo in tudi
letos, ob evropskem dnevu sosedov, organizirali prireditev Dan krajanov Krajevne skupnosti Vodovodni stolp.
Lanskoletna prireditev z družabnim
srečanjem je presegla naša pričakovanja
in po odzivih sodeč tudi pričakovanja
krajanov, kakor tudi vseh tistih, ki so nas
pri organizaciji in izvedbi podprli ter
nam kakorkoli pomagali.
Tudi letošnji Dan krajanov KS Vodovodni stolp bo ostal zvest svojemu namenu in bo namenjen druženju. Prireditev z družabnim srečanjem bo priložnost,
da se ponovno zberemo v kar največjem
številu, prisluhnemo izvajalcem kulturno-zabavnega programa, preverimo napredek naših košarkarjev (letošnji nasprotnik bodo košarkarji KS Primskovo)
ter izvemo, s čim vse se ukvarjajo društva in organizacije v naši krajevni skupnosti. Poleg koristnih informacij, ki jih
boste lahko izvedeli ob sproščenih pred-

stavitvah raznih aktivnosti, boste z udeležbo na humanitarnem srečelovu tudi
tokrat lahko pomagali za dober namen.
Lanskoletni izkupiček srečelova je dosegel svoj namen in družini z otrokom,
obolelim za cerebralno paralizo vsaj
nekoliko olajšal finančno breme bolezni.
Naj tudi letošnji srečelov prinese kanček
sreče tistim, ki je trenutno niso deležni v
izobilju.
Po odzivih, ki smo jih prejeli od krajanov po lanskem srečanju, ima prireditev
na lokalno skupnost pozitiven učinek, ki
presega zgolj enodnevno druženje in
prispeva svoj del v mozaik večje povezanosti med krajani.
Na družabno srečanje, ki bo 24.
maja 2013, na igrišču OŠ Simona
Jenka, s pričetkom ob 15. uri in vse
tja do 19. ure, vas vabimo tudi letos.
Z lepimi pozdravi,
Jože Rozman,
predsednik KS Vodovodni stolp
Špela Matko za 5 ŠPORT,
predsednica organizacijskega odbora
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Kakšen vtis so pustili informativni dnevi?
V petek in soboto, 15. in 16. februarja
2013, so v srednjih šolah, v dijaških domovih, na višjih in visokih šolah ter akademijah in fakultetah potekali letošnji informativni dnevi. Na ta dan bodoči dijaki in
študentje dobijo veliko informacij o srednješolskih oziroma študijskih programih,
spoznajo okolje in občutijo ozračje prostorov, ki jih bodo redno ali pa samo občasno
obiskovali v prihodnjih nekaj letih.
Sama sem se udeležila informativnega
dneva na Kranjski gimnaziji in na Gimnaziji Franceta Prešerna. Povsod me je zmotilo
to, da so v predstavitvah večkrat dejali »naša
šola je najboljša za vas.« Imela sem občutek,
da z nami ravnajo kot s tržnim blagom. Zato
me je zanimalo, kako so informativne dneve
preživeli naši devetošolci.
Tamara Stritih, 9. c: »Bilo mi je všeč,
da so nekatere stvari zelo natančno povedali, spet drugih pa ne, kar mi ni bilo
všeč.«
Petra Jeler, 9. c: »Na informativni dan
sem šla na Kranjsko in na Gimnazijo
Franceta Prešerna. Na Kranjski gimnaziji
mi je bila zelo všeč predstavitev francoščine, saj so nam zaigrali igrico, ni mi bila

pa všeč ura slovenščine, saj so brali besedilo, ki sem ga komaj razumela. Na Gimnaziji Franceta Prešerna mi ni bila všeč
predolga predstavitev, všeč pa mi je bila
šola nasploh, saj je zelo moderna.«
Iza Lebar, 9. c: »Ja, predstavitve obeh šol sta bile
super (Srednja šola Jesenice
- srednja medicinska sestra,
Biotehniška gimnazija, naravovarstveni tehnik), ampak povsod so svoje vtise iz šole povedali
samo tretji letniki. Mislim, da bi lahko
prišli tudi učenci iz prvih letnikov, da bi
tako slišali vtise dijakov po enem letu šolanja. Navsezadnje so se oni zadnji odločali, na katero šolo bodo šli in so zadnji
spremenili šolsko okolje.«
Andrej Zaharijev, 9. c:
»Pri Gimnaziji Franceta
Prešerna mi je bila predstavitev zelo všeč, motilo me je
le to, da so s svojim govorom
nekako preveč izpostavili
svojo šolo - zakaj je njihova šola najboljša
izbira za nas! Iskra (tehnična gimnazija)
je imela zelo dolgočasno predstavitev, saj

Smučarski teki

Matija Bežek je v Zavodu za
šport v Kranju že šesto leto vodja
in ima na skrbi športne programe
oziroma za šolske dopolnile
športne dejavnosti. Tako se na
leto zvrsti prek 60 različnih tekmovanj. Pozimi pa so seveda še
posebno zanimivi in priljubljeni
smučarski teki. Čeprav je bila
letošnja zima precej dolga, za
smučarje tekače ni bila najbolj
radodarna. So se pa tekači lahko spopadli s tekaškimi progami
na območju Zlato polje – Mlaka – Kokrica… Za proge je poskrbelo Športno društvo Dražgoše, za teke pa številni rekreativci.
– A. Ž.

je bilo preveč govora in s tem nepotrebnih
informacij. Drugače mi je pa njihova šolo
zelo všeč in je ena od tistih šol, ki so v
ožjem izboru, ki bi jih obiskoval naslednje
leto.«
Ajda Benedičič, 9. č: »Na Biotehnični
šoli center je meni osebno zakon. Oddelek, ki ga mislim obiskovati, mi je čisto
po godu. Farmacevtska šola v Ljubljani
pa je preveč zahtevna zame.«
Ema Herlec, 9. c: »Šla
sem na Škofjeloško ter
Kranjsko gimnazijo in mi je
bilo najbolj všeč, ker so na
obeh gimnazijah zapeli pri
ruščini, pa predstavitev šolske impro lige na Kranjski, ni mi bilo pa
všeč to, da so na začetku »nakladali« pol
ure o tem, kar sem že vedela.«
Gaber Petrovič, 9. č: »Dijakinje so me
očarale (smeh).«
Hvala vsem za odgovore. Upam, da se
boste vsi odločili pravilno. Ob tem naj
vam pomagajo tudi starši, predvsem pa se
odločite za tisto šolo, ki si jo sami želite
obiskovati naslednjih nekaj let.«
Zala Udir, 9. C

Sonček vabi

Center Sonček na Bleiweisovi v Kranju (na območju KS
Vodovodni stolp) vabi
Center Sonþek Kranj
prostovoljce in izvajalBleiweisova cesta 30, 4000 Kranj,
ce za različne prograt 04 236 41 80, 236 41 81 f 04 236 41 82
me, dejavnosti, aktivnosti, dela. Pričakujemo Vodja centra: Jana Pintar
vas za sodelovanje za m 031 390 226
e kranj@soncek.org
različne generacije.
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Policija Kranj

Oseba
Aleksandar Delić
Primož Bajželj
Stanislav Koren
Aleksandar Delić
Primož Bajželj
Janez Lukan
Robert Zadnik
Srečko Lukman
Damjan Nartnik

Telefon
(04)237-31-39
(04)281-13-51
(04)237-31-57
(04)237-31-39
(04)281-13-51
(04)281-13-52
(04)253 11 33
(04)237-31-43
(04)237-32-14
(04)233-64-00

GSM
051 351-852
051 351-852
041 649-461

e. pošta
aleksandar.delic@kranj.si
pbajzelj@komunala-kranj.si
stanislav.koren@kranj.si
pbajzelj@komunala-kranj.si
jlukan@komunala-kranj.si
tomaz.logar@vigred-elektro.si
robert.zadnik@kranj.si
srecko.lukman@kranj.si
damjan.nartnik@policija.si

Policija:

Spomladanski nasveti voznikom in motoristom
Splošno znano je, da
morajo udeleženci v
prometu pozimi, ko
so vremenske razmere nepredvidljive, računati na možne hitre
spremembe voznih
razmer. Tega se vozDamjan Nartnik
niki večinoma zavedajo in so zato v prometu bolj previdni.
Ta previdnost pa nekoliko popusti zlasti
spomladi, ko ni več zimskih razmer. To je
lahko nevarno, saj takšna ravnanja povečujejo možnost za nastanek škodljivih
posledic, zlasti prometnih nesreč, ogrožajo pa lahko tudi ostale udeležence v prometu.
Spomladi so asfaltna cestišča še vedno
precej hladna. Zato oprijemljivost ni najboljša ozirom a takšna , kot je na primer

poleti. Po dolgotrajni in dokaj neprijazni
zimi, kakršna je bila tokratna, ki sem
končno izteka, pa je na cesti marsikje tudi
veliko udarnih jam in peska od zimskega
posipanja. Zato, kot pravimo, prometne
površine še niso optimalne. Motoristi pa
naj tudi pomislijo, da njihove spomladanske sposobnosti po dolgotrajni zimi
pri obvladovanju motornega kolesa najverjetneje še vedno niso takšne, kot so
bile jeseni po letni sezoni.
Zato kranjski policisti svetujemo, naj
bodo vsi vozniki, predvsem pa motoristi,
med vožnjo izjemno previdni, hitrost pa
naj prilagodijo razmeram na cesti. Še vedno namreč velja, da je neprilagojena hitrost na slovenskih cestah med glavnimi
vzroki prometnih nesreč; predvsem tistih
z najhujšimi posledicami. Neprilagojena
hitrost sicer ne pomeni samo voziti hitro

in povzročiti nesrečo ali drugo posledico,
pomeni tudi, da nekateri vozniki hitrosti
in načina vožnje ne prilagodijo svojim
sposobnostim za vožnjo, lastnostim in
stanju ceste ter preglednosti na njej, gostoti in drugim značilnostim prometa,
vremenskim razmeram ter značilnostim
vozila in tovora.
Vozniki pogosto pozabljajo, da v prometu in na cesti pri napakah ni popravkov.
Največkrat je dovolj le trenutek nepazljivosti, zaradi katerega se življenje lahko
povsem spremeni. Usodna je lahko že
najmanjša prekoračitev hitrosti.
Zato vozite previdno, upoštevajte prometna pravila, predvsem pa poskrbite za
vašo varnost in varnost ostalih udeležencev v prometu.
Damjan Nartnik,
vodja policijskega okoliša

Dogajanje v župniji
Komaj se je leto poslovilo, pa se je v župnijskem življenju že
napovedal velikonočni čas. Na največji
krščanski praznik se
pripravljamo
po
ustaljeni praksi, zaMitja Štirn, župnik znamovani tudi s postom. Smisel posta ni
zgolj v odpovedovanju hrani, ampak v
obvladovanju sebe na vseh ravneh, tudi
glede odnosa do sočloveka. Za tovrstno
samovzgojo si prizadevamo v župniji
vzgajati mladi rod.
Letos bo v župniji sv. Modesta spet poseben praznik – dan, ko bo 46 veroučencev 8. in 9. razreda prejelo zakrament
svete birme. Priprava nanj poteka že dalj
časa, poseben dogodek pa bo za birmance
še srečanje z duhovnikom Robijem Friškovcem. Njegove izkušnje z ljudmi, ki
so iz različnih vzrokov usodno prestopili
mejo družbene sprejemljivosti, zmorejo
zelo nagovoriti in neprisiljeno opozoriti
na različne življenjske pasti, kakršne pretijo predvsem na mladega človeka.
Praznik za vso župnijo bo prejem prvega svetega obhajila učencev 2. razreda
veroučne šole. Za starše birmancev in prvoobhajancev so pripravljena posebna
srečanja, potekajo pa tudi vse druge dejavnosti duhovnega, verskega oziroma
izobraževalnega značaja. Obogatili so jih
in jih še bodo različni gostje; med temi sta
na primer vrhunska alpinista Marija in

Andrej Štremfelj in antropolog dr. Jože
Ramovš. Obeležili smo slovenski kulturni
praznik, marsikaj zanimivega pa so nam
povedali tudi gostje mesečnih srečanj za
starejše župljane.
Kot dragoceno se že vsa leta kaže pastoralno sodelovanje z »našimi« redovnicami. Letos so nas v postnem času povabile, da smo vsako drugo postno nedeljo
molitev križevega pota opravili v njihovi
kapeli. Tradicionalnega »taborskega«
križevega pota pa se je tudi udeležilo veliko faranov.
Posebno veselje za občestvo – pa tudi
za družbeno področje! – je krst novorojenčkov. Žal pa se je letos od nas veliko
župljanov za vedno poslovilo. Zgodilo se
je, da smo jih morali v enem samem tednu
pospremiti h grobu kar šest.
Med postnimi oziroma predvelikonočnimi dogodki z veseljem omenjamo romanje v Porabje. Obiskali smo tamkajšnje
rojake. Sredi tujejezičnega okolja so nam
v čisti slovenščini opisali zgodovino in
življenje Gornjega Senika ter Monoštra,
očenaš pa odmolili v svojem narečju.
Romarsko mašo smo obhajali v Monoštru.
Prevzela nas je pokrajina sosednje države,
pa tudi njene znamenitosti; med temi so
starodavne cerkve in opatije s svojim
umetnostnim in verskim sporočilom.
Pripravljamo se na romanje v Rim in
Assisi, kamor so še posebej povabljeni
birmanci s svojim botrom oziroma botrico, saj pomeni doživetje dveh svetovno
znanih romarskih središč birmansko da-

rilo trajne vrednosti.
Na vrata Karitas trka vedno več prosilcev, pomagamo jim lahko le po skromnih
močeh. Sestre redovnice z veseljem koga
nahranijo, oboje pa opozarja na to, da se
ne smemo zapirati vase, ampak se nenehno učiti solidarnosti. Svetovne filozofije
se vedno jasneje odrekajo modrovanju o
družbenem sistemu zemeljskega raja. Poudarjajo, da je treba najti pota do pravične
porazdelitve zemeljskih dobrin. Kristjani
vemo iz Svetega pisma, da bomo imeli
»reveže vedno med seboj« (prim. Mr
14,7 ) in da smo jim dolžni pomagati.
Vsi in vsak posebej smo bili presenečeni nad odločitvijo papeža Benedikta XVI.,
da se odpoveduje petrinski službi. Take
odločitve niso pogoste, vemo pa, da so
možne in zakonite. Še bolj kot Benediktova odločitev pa preseneča silno zanimanje
sveta za ta dogodek in za to, kar mu bo
sledilo. Ob tem pa se je hitro pokazalo
izjemno nepoznavanje cerkvenih razmer,
cerkvenega prava, cerkvene zgodovine
številnih novinarjev in medijskih hiš v
svetu in pri nas. Časopisi so tekmovali in
še tekmujejo z objavljanjem svojih stališč
in predvidevanj, največkrat ne le na meji,
ampak kar v globačah rumenega tiska. V
naši župniji spremljamo dogodke z molitvijo in nimamo strahu, da bi Petrova
barka potonila. Žalijo in zaskrbljujejo pa
vsakega, tudi nevernega, človeka oblike
sovražnega odnosa do kristjanov pri nas
doma in v svetu.
Mitja Štirn, župnik
7

Akcija Ločevanje je zakon se nadaljuje

neupoštevanja naših navodil, v prihodnje morali
za nepravilno odlaganje odpadkov plačati stroške
dodatnega sortiranja. Rumeni nalepki bo sledila
rdeča nalepka, na podlagi katere vam bomo dodatno ločevanje odpadkov tudi dejansko zaračunali.
Dodatno vas z modro nalepko opozorimo na prepoln
zabojnik in vam predlagamo, da se odločite za najem
večjega zabojnika.
Znebimo se stare navade, da vsi odpadki sodijo v en
koš. Naj ločevanje odpadkov postane naša vsakdanja
navada, ki ne zahteva veliko truda in časa, le malo
dobre volje. Plastenka v zabojniku za odpadno embalažo prinese veliko koristi, medtem ko plastenka v
vedate pomembnosti ločevanja odpadkov, bomo zabojniku za mešane odpadke ali celo v naravi povpo novem opozorili z oranžno nalepko, ki bo vse- zroči veliko slabega. Izgovorov, zakaj še ne ločujete
bovala tudi opozorilo, da boste morali v primeru odpadkov, ne sme biti več!

V lanskem letu smo v sodelovanju z Mestno občino
Kranj aktivno pričeli z akcijo, s katero vas ponovno
opozarjamo, kako pomembno je pravilno ravnanje z
odpadki. Vse informacije o pravilnem ravnanju z odpadki najdete tudi na naši posebni spletni strani www.
krlocuj.me. V prihodnjih mesecih bomo izdali tudi
tiskan abecednik in vam s tem pomagali pri vsakodnem ločevanju z odpadki.
V sklopu akcije Ločevanje je zakon smo pripravili
več opozorilnih nalepk, s katerimi vas individualno
na terenu opozarjamo na nepravilnosti pri odlaganju
odpadkov. Do sedaj smo vas opozarjali z rumeno nalepko na zabojniku. Vse tiste, ki se še vedno ne za-

