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Spoštovani krajani, zopet je leto nao-
koli, koronavirus je še vedno prisoten, 
vendar bomo častno in z veliko upanja 
praznovali praznik Krajevne skupnosti 
Vodovodni stolp v ponedeljek, 21. marca, 
ob 10. uri pri spomeniku Šorlijev mlin.
Dan Krajevne skupnosti Vodovodni stolp 
je posvečen tragediji v Šorlijevem mlinu, 
kjer so gestapovci in njihovi raztrganci v 
jutranjih urah 21. marca 1944 v partizan-
ski javki Šorlijev mlin po izdaji iz zasede 
napadli partizane in ubili Mileno Korbar 
in Maksa Jezo ter zajeli ranjenega Jane-
za Lorbarja, ki so ga po strašnem muče-
nju naslednji dan ubili v prostorih ge-
stapa v Kranju. Tragedija bi bila lahko še 
večja, vendar se je nekaj partizanov pre-
bilo skozi zasedo gestapovcev. Dogodek 
je postal eden izmed najodmevnejših v 
obdobju okupiranega Kranja.
Vljudno vas vabim, da se udeležite pro-
slave pri spomeniku Šorlijev mlin v po-
častitev dneva Krajevne skupnosti Vo-
dovodni stolp.
Poleg priprav na praznovanje dneva 
krajevne skupnosti in spomina na tra-

gedijo v Šorlijevem mlinu smo aktivno 
delovali pri participativnem proračunu. 
S skupnimi napori in dogovarjanji ter 
po pregledu trenutnega stanja smo za 
letošnji participativni proračun pripra-
vili sedem projektov:
1. Glajenje površin v rolkarskem parku 
na stadionu,
2. Dan za sosede – kulturno-družabni 
dogodek,

3. Ureditev pešpoti – bližnjice v Begunj-
ski ulici 9 in 11,
4. Ureditev skupnega prostora za dru-
ženje in aktivno preživljanje prostega 
časa – Begunjska 11,
5. Ureditev parkirišča Begunjska ulica 12,
6. Zasaditev na javnih zelenih površi-
nah,
7. Ureditev otroškega igrišča in parka za 
sprostitev – Valjavčeva ulica.
Vem, da je videti malo projektov in so 
zahteve večje, vendar smo glede na kra-
tek čas in povsem novo nalogo zadovolj-
ni in pričakujemo večjo vašo in našo an-
gažiranost. Predvsem se priporočam za 
podajanje predlogov za projekte v smislu 
izboljšanje stanja v krajevni skupnosti 
Vodovodni stolp v letu 2023.
Svet Krajevne skupnosti Vodovodni 
stolp je začel aktivnosti za organizacijo 
in izvedbo izleta za krajane, zato priča-
kujemo vašo pomoč pri izbiri lokacije in 
smeri izleta. Pričakujemo vaše pobude 
in predloge.
V imenu Sveta Krajevne skupnosti Vo-
dovodni stolp in v svojem imenu vam 
čestitam za praznik KS Vodovodni stolp.

Praznik KS in participativni proračun
Po dveletnem premoru zaradi epidemije covida-19 bomo letos znova lahko praznovali 
praznik Krajevne skupnosti Vodovodni stolp. 

Bor Balderman

Krajankam in krajanom voščimo ob 21. marcu,  
prazniku Krajevne skupnosti Vodovodni stolp, in jim 

želimo lepo pomladno praznovanje. 

Svet Krajevne skupnosti Vodovodni stolp
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KS VODOVODNI STOLP

Avtorica prve, otvoritvene razstave je 
akademska grafična oblikovalka, foto-
grafinja in slikarka Biserka Komac, ki 
v sosednjem prostoru vodi likovno de-
lavnico Pot k sebi, na katero smo v na-
šem glasilu že večkrat vabili krajane. 
Skrbela bo za našo malo galerijo, tako 
da bodo v njej lahko razstavili svoja 
dela tudi drugi avtorji iz naše krajevne 
skupnosti in slušatelji likovne delavni-
ce, o čemer vas bomo redno obveščali v 
našem glasilu. 
Srčno vabljeni v našo »novo« sejno sobo. 
Razstava je na ogled v ponedeljek, torek, 
sredo in petek od 8. do 11. ure, ob četrt-
kih pa od 16. do 18. ure. Zunaj uradnih ur 
lahko zaprosite za ogled zaposlene v ko-
pirnici, ki je odprta vsak dan do 15. ure.
Covidna situacija je likovno dejavnost 
sicer malo zavrla, ne pa tudi zaustavi-
la. Nekateri slušatelji delavnice se niso 
prepustili brezdelju. Kljub preprekam so 
našli možnost za konzultacije in korek-
ture, zato bo naslednja razstava v gale-
riji KS prav pregled ustvarjanja naših 
članov med covidom.
Menimo, da se bodo razmere kmalu iz-
boljšale, da bo druženje na takih delav-

nicah spet lahko potekalo bolj sprošče-
no in brez skrbi. 
Še vedno in spet vabimo krajane, da 
se aktivno vključite. Tudi če mislite, 
da ne znate ali ne zmorete, verjemite, 
da v vsakem od nas še vedno tli iskrica 
otroškega, ki jo v likovni delavnici Pot 
k sebi znamo priklicati na plan. Kajti 

največ veselja občutimo, kadar smo 
kreativni in aktivno udeleženi v doga-
janje.
Za možnost razstavljanja vabimo likov-
ne ustvarjalce in fotografe, da se prija-
vijo v tajništvu KS na naslovu Begunjska 
ulica 10, Kranj, ali na elektronski naslov 
ksvodovodnistolp@siol.net.
Za vključitev v likovno delavnico Pot k 
sebi pa prav tako prisrčno vabljeni. Vse 
informacije dobite v tajništvu KS Vodo-
vodni stolp.

Likovna razstava v prostorih krajevne skupnosti
V sejni sobi Krajevne skupnosti Vodovodni stolp smo namestili galerijska obešala,  
da bi popestrili prazne stene z umetniškimi slikami likovnih ustvarjalcev in 
fotografov iz našega okolja. 

V prostorih KS Vodovodni stolp prva razstavlja slikarka Biserka Komac. 

Krajanke in krajane KS Vodovodni stolp vabimo na spominsko svečanost ob 
Šorlijevem mlinu v spomin na padle mlade aktiviste, ki bo v ponedeljek, 21. 
marca, ob 10. uri. KS Vodovodni stolp

Voznike in druge udeležence v prometu ob-
veščamo, da bo zaradi spominske sveča-
nosti pri Šorlijevem mlinu v ponedeljek, 21. 
marca, Partizanska cesta na odseku med 
križiščem s Cesto Kokrškega odreda (na 
Rupi) in Kurirsko potjo (pri mostu čez Ko-
kro proti Primskovemu) zaprta od 9.50 do 
10.40. Intervencijskim vozilom na njunih 
vožnjah in stanovalcem bomo v času zapo-
re omogočili vožnjo vzdolž zapore. Obvoz 
bo v tem času potekal po Cesti Kokrškega 
odreda. Za razumevanje se iskreno zahva-
ljujemo. KS Vodovodni stolp

Obvestilo o zapori  
Partizanske ceste
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V Mestni občini Kranj (MOK) bodo letos 
prvič izvedli participativni proračun, pri 
katerem neposredno sodelujejo občani 
s predlogi projektov, izmed katerih v 
vsaki krajevni skupnosti na glasovanju 
izberejo po enega (ali več) v skupni vre-
dnosti 24 tisoč evrov z DDV-jem. Izbrane 
projekte bodo izvedli še letos. 
V Krajevni skupnosti Vodovodni stolp je 
bilo predlaganih deset projektov. Za tri 
– ureditev novih parkirišč in razširitev 
obstoječih, interaktivni park ter obnova 
cestišča in parkirišča Mlakarjeva – je 
občinska komisija ugotovila, da (vsaj 
trenutno) niso izvedljivi, zato jih je za-
vrnila. Razlogi za zavrnitev so objavljeni 
na spletni strani Kr predlagaj, kjer so vsi 
projektni predlogi tudi podrobneje pred-
stavljeni, kakor tudi rezultati glasovanja. 
Sedem projektnih predlogov za KS Vo-
dovodni stolp je komisija potrdila in 
uvrstila na glasovanje. Glasove je od-
dalo 245 krajanov. Največ glasov (70) 
so podelili predlogu ureditve otroškega 
igrišča in parka za sprostitev na Valjav-
čevi, kjer bodo na delu zelenice med Va-
ljavčevo 3 in 5 postavili nekaj sodobnih 
urbanih igral in uredili ograjen prostor 
za igro z žogo. Na drugem delu iste zele-
nice med Valjavčevo 5 in 7 pa bodo med 
staro drevje postavili nekaj klopi za po-
čitek in sproščeno druženje v prijetni 
senci. 
Predlog zasaditve na javnih zelenih po-
vršinah je prejel 66 glasov. Po predlogu 
bi uredili obstoječe potencialne zelene 
površine z zasaditvijo dreves, cvetlic in 
drugega rastlinja. 
Predlog za organizacijo kulturno-dru-
žabnega dogodka Dan za sosede, ki bi 
potekal 3. junija, je prejel 39 glasov. Po 
predlogu bi z njim spodbujali medse-
bojno spoznavanje, druženje in krepitev 
odnosov s sosedi. Družabno popoldne bi 
začeli z lutkovno predstavo za otroke, ki 
bi ji sledila ustvarjalna delavnica. Na-
daljevali bi s sosedskim druženjem ob 
pogostitvi, dogodek pa zaključili z večer-
no projekcijo filma. 
Predlog rekonstrukcije parkirišča Be-
gunjska ulica 12 je prejel 35 glasov, pre-

dlog glajenja površin v rolkarskem par-
ku na stadionu pa 22. Devet glasov so 
krajani podelili projektu ureditve sku-
pnega prostora za druženje in aktivno 
preživljanje prostega časa na Begunjski 
ulici 11 s postavitvijo mize in klopi, dveh 
visokih gred za vrtičkanje in zasaditvijo 
šmarne hrušice. Najmanj glasov (štiri) 
je prejel projekt ureditve pešpoti – bli-
žnjice na Begunjski ulici 9 in 11, s ka-
terim bi tlakovali obstoječo neurejeno 
pešpot prek zelenice do bližnje garažne 
hiše.
Z MOK so sicer ta teden sporočili, da je 
komisija potrdila skupno 105 projektnih 
predlogov za 26 krajevnih skupnosti, za 
katere so lahko občani, stari 16 let in 
več, glasovali med 1. in 10. marcem. V 
povprečju je svoj glas oddalo 8,5 odstot-
ka krajanov (starih 16 let ali več) v po-
samezni krajevni skupnosti. »Zahvala 
gre predvsem občankam in občanom, 
da bomo v sodelovanju z njimi lah-
ko izvedli prvi participativni proračun 
MOK. Izvedli bomo investicije, ki jih ne-
posredno predlagajo in izberejo ljudje, 
ki najbolje vedo, kaj si želijo v okolju, 
kjer prebivajo. Upali smo na približno 
tak odziv, kakršen je na koncu tudi bil, 
in smo zadovoljni. Gre namreč za pov-

sem novo sodelovanje, s katerim so se 
občanke in občani MOK pobliže srečali 
prvič. Rezultat sodelovanja so rešitve, ki 
bodo izboljšale naše okolje,« je po koncu 
glasovanja povedal župan Matjaž Rako-
vec.
Participativni proračun bo občina izve-
dla tudi naslednje leto, tako kot letos pa 
je zanj namenjeno 625 tisoč evrov oziro-
ma 24 tisoč evrov za posamezno krajev-
no skupnost.
Po navedbah Skupnosti slovenskih ob-
čin mnoge študije (npr. Svetovne ban-
ke in OZN) kažejo, da participativni 
proračun vpliva na mnogo družbenih 
področij. Tako se mesta, soupravljana 
s participativnim proračunom, lah-
ko pohvalijo s hitrejšim gospodarskim 
razvojem, enakomernejšim razvojem, 
večjo aktivacijo prebivalcev, boljšo traj-
nostno naravnanostjo, višjo kakovostjo 
bivanja, učinkovitejšo in bolj transpa-
rentno porabo javnih sredstev ... Obča-
nom pa participativni proračun ponuja 
priložnost, da spoznajo delo lokalnih 
oblasti, so udeleženi v posvetovanjih 
in razpravah, lahko vplivajo na porabo 
javnih sredstev, se učijo, sodelujejo in 
usposabljajo ter krepijo svoje zahteve po 
dobrem upravljanju.

Glasovanje o participativnem proračunu končano
Krajanke in krajani KS Vodovodni stolp so na glasovanju o izvedbi letošnjega 
participativnega proračuna izbirali med sedmimi projektnimi predlogi. 

V KS Vodovodni stolp je največ glasov prejel predlog ureditve otroškega igrišča in parka za 
sprostitev na zelenici na Valjavčevi ulici. 
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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!
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www.gorenjskiglas.si  
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Na Cesti Staneta Žagarja od začetka februarja potekajo grad-
bena dela za ureditev kolesarske povezave Športni park 
Kranj–Avtobusna postaja Kranj. Na Mestni občini Kranj so 
napovedali, da bodo dela potekala predvidoma do sredine po-
letja, v tem času pa bodo občasne delne zapore prometa. 
Z dopolnitvijo in dograditvijo manjkajoče kolesarske infrastruk-
ture s pripadajočo opremo, infrastrukturo za pešce in komunal-
no infrastrukturo na povezavi Športni park Kranj–Avtobusna 
postaja Kranj na delu Ceste Staneta Žagarja bodo občani prido-
bili varno kolesarsko povezavo med soseskami Primskovo, Vo-
dovodni stolp, Center in glavno avtobusno postajo znotraj gosto 
naseljenega dela mesta, poudarjajo na MOK. 
V času del bodo občasne delne zapore prometa na Cesti Stane-
ta Žagarja, zaradi zamenjave kanalizacije in vodovoda pa bo 
za krajše obdobje v celoti zaprt del med t. i. bitcoin krožiščem 
in križiščem z Oldhamsko cesto.
Investicijo, vredno približno 437 tisoč evrov, sofinancirata 
Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kohe-
zijskega sklada v višini dobrih 242 tisoč evrov, občina pa bo 
prispevala preostalih 194 tisoč evrov.

Urejajo kolesarsko povezavo med športnim  
parkom in avtobusno postajo
Dela bodo potekala predvidoma do sredine poletja. Poleg kolesarske povezave bodo na 
Cesti Staneta Žagarja izvedli tudi zamenjavo kanalizacije in vodovoda. 

Na Cesti Staneta Žagarja od začetka februarja gradijo novo 
kolesarsko povezavo. 
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Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj v sodelovanju s Krajev-
no skupnostjo Vodovodni stolp vabi na ultrazvočne meritve 
kostne gostote, ki bodo v torek, 22. marca, od. 8. do 10. ure v 
prostorih krajevne skupnosti na Begunjski ulici 10. 
Osteoporoza je bolezen, zaradi katere so kosti krhke in lomlji-
ve, so razložili v Društvu bolnikov z osteoporozo Kranj. Gibi, ki 
se zdijo sami po sebi umevni, npr. skloniti se in pobrati časopis 
ali dvigniti vnuka, lahko pri bolnikih z osteoporozo povzročijo 
zlome. Ker ne boli, večina ljudi sploh ne ve, da ima osteoporo-
zo, dokler se kost ne zlomi, a takrat je bolezen že napredovala. 
Osteoporoza je bolezen starejših ljudi. Skoraj vsaka druga 
ženska in vsak peti moški po 50. letu si bo do konca življenja 
zlomil kost zaradi neprepoznane in nezdravljene osteoporo-
ze. Najpogosteje se zlomijo vretenca, roka tik nad zapestjem 
in kolk. Po zlomu kolka že v prvem letu umre skoraj četrtina 
bolnikov. Tveganje ženske, da bo umrla zaradi zapletov po 
zlomu kolka, je tako enako tveganju za smrt zaradi raka doj-
ke. Zaradi zlomov vretenc, ki v dobri polovici primerov osta-
nejo neprepoznani, se bolniki zmanjšajo za več centimetrov, 
njihov hrbet postane ukrivljen, pojavijo se težave z dihanjem, 
lahko tudi vnetje požiralnika. Jasno je torej, da je osteopo-
roza resna nevarnost za vaše zdravje in morda celo za vaše 
življenje.
Največjo kostno maso dosežemo do 30. leta starosti, nato se 
začne postopno manjšati. Proces se zelo pospeši pri ženskah v 
prvih petih letih po menopavzi, nato pa poteka pri obeh spo-
lih enako hitro. Ker imajo ženske na splošno manjšo kostno 
maso kot moški, poleg tega pa se v obdobju po menopavzi ko-
stna masa hitro zmanjšuje, je med bolniki z osteoporozo kar 
80 odstotkov žensk. S staranjem je izguba dela kostne mase 
torej običajna in pričakovana. Nasprotno je pojav osteoporo-

ze z bolečimi zlomi in izrazitim zmanjšanjem telesne višine 
tudi pri starejših bolezenski pojav.
Preden se kost zlomi, osteoporoza ne povzroča nobenih težav, 
zato jo imenujemo tudi tiha bolezen. Edini način, da jo pravo-
časno odkrijemo in zdravimo, je merjenje mineralne kostne go-
stote s posebno napravo, ki deluje na podlagi rentgenskih žar-
kov. Metoda je varna, saj je sevanje izrazito majhno, meritev je 
opravljena v nekaj minutah, je neboleča in zelo natančna. S to 
meritvijo lahko odkrijemo osteoporozo pred pojavom zlomov in 
napovemo, kakšna je nevarnost zloma. 
Za merjenje kostne gostote pa lahko uporabimo tudi ul-
trazvok (UZ) petnice. "To ni nadomestilo za merjenje kostne 
gostote z rentgenskim aparatom, pač pa za zdaj služi bolj za 
obveščanje ljudi, da je kostno gostoto sploh mogoče izmeriti. 
Če izvid meritve z UZ vzbudi sum na osteoporozo, je nujna do-
datna meritev s posebno napravo za merjenje kostne gosto-
te," je razložila Milena Zupin, predsednica Društva bolnikov z 
osteoporozo Kranj. Na UZ meritve kostne gostote, ki jih bodo 
izvajali 22. marca v prostorih KS, zato tistim, ki imajo osteo-
porozo že diagnosticirano, ni smiselno hoditi. 
Osteoporoza je bolezen, katere vseh vzrokov še ne poznamo. 
Znani pa so nekateri dejavniki tveganja, kot so spol, starost, 
teža (tveganje za razvoj bolezni je večje pri lažjih osebah z 
drobnimi kostmi), sorodniki z osteoporozo ali pogostimi zlo-
mi, zgodnja menopavza pred 45. letom, prehrana (pomemben 
je vnos kalcija in vitamina D, pretirano uživanje beljakovin in 
soli škoduje kostem), telesna vadba (tveganje za osteoporozo 
je ob telesni nedejavnosti veliko) in razvade, kot sta kajenje in 
pretirano pitje alkohola. 
Več informacij o osteoporozi najdete na spletni strani Društva 
bolnikov z osteoporozo Kranj, kjer vabijo tudi na terapevtske 
vadbe, ki jih organizirajo tudi na Osnovni šoli Simona Jenka 
in Osnovni šoli Janeza Puharja – Podružnici Primskovo. 

Pravočasno odkrivanje osteoporoze je izjemnega 
pomena za vaše zdravje
Vabljeni na ultrazvočne meritve kostne gostote, ki bodo 22. marca. Osteoporoza  
je resna nevarnost za vaše zdravje in morda celo življenje.

Mestna občina Kranj (MOK) je pripravila strategijo razvoja social-
nega varstva za obdobje 2022–2028 in ga predala v javno obrav-
navo. Strategija je objavljena na občinski spletni strani, zaintere-
sirani pa lahko najpozneje do 10. aprila pripombe posredujejo na 
elektronski naslov manja.vovk@kranj.si. Na področju starejših je v 
Kranju že sprejeta Strategija razvoja varstva starejših 2020–2024, 
na področju invalidov pa strateška dokumenta Analiza položaja in-
validov v MOK in Akcijski načrt za izboljšanje in uresničevanje ena-
kih možnosti invalidov v MOK za obdobje 2022–2025. Cilj priprave 
novega strateškega dokumenta pa je razvoj še ostalih področij 
socialnega varstva do leta 2028. V njem je zapisanih 64 ciljev in 
kazalnikov, 97 ukrepov ter 87 pričakovanih učinkov. 

Pripravili strategijo razvoja  
socialnega varstva

Člani Krajevne organizacije Rdečega križa Vodovodni stolp smo ob 
novem letu kljub koronavirusu obiskali krajane, stare 90 let in več. 
Obiskali smo 76 krajanov. Ker je pridobivanje osebnih podatkov 
zelo oteženo, se žal dogaja, da pozvonimo tudi pri kom, ki je že po-
kojni ali se je odselil, zato se za neprijetne situacije, ki jih s takimi 
obiski povzročimo, iskreno opravičujemo. V prostorih Gasilsko re-
ševalne službe (GARS) Kranj je 20. januarja potekala prva letošnja 
krvodajalska akcija. Udeležilo se je je 190 krvodajalcev. Naslednja 
terenska krvodajalska akcija bo 20. maja prav tako v prostorih 
GARS Kranj. V prostorih KS Vodovodni stolp so 2. marca potekale 
meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola. Udeležilo se jih je 
21 krajanov. Naslednje meritve bodo 1. junija od 8. do 10. ure. 

Novice krajevne organizacije  
Rdečega križa
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Po upokojitvi Rudolfa Planinška je s 1. februarjem ravnatelji-
ca Osnovne šole Simona Jenka Kranj postala Ingrid Klemen-
čič, dolgoletna pomočnica ravnatelja in svetovalna delavka. 
"Delo v šoli imam zelo rada in me izpopolnjuje. Kot pomoč-
nica ravnatelja sem dobro spoznala razmere na šoli in vi-
dela določene stvari, ki se mi zdijo pomembne in bi jih kot 
ravnateljica lahko spremenila oziroma udejanjila. Poleg tega 
imamo zelo delaven in zavzet kolektiv, v njem je veliko po-
tenciala, pripravljenosti, da delo na šoli, čeprav je že sedaj do-
bro, še izboljšamo. K temu bomo sicer pristopili počasi, v tem 
šolskem se bomo posvetili predvsem pedagoškemu miru, saj 
je epidemija marsikaj v zadnjih letih obrnila na glavo, z na-
slednjim šolskim letom pa bomo skušali udejanjiti nekatere 
nove stvari. Predvsem za večje novosti želim, da jih skupaj 
načrtujemo. Rada bi, da dobimo neko rdečo nit šole oziroma 
jo še dodatno okrepimo," je povedala. 
Za novo ravnateljico je zelo pomembno ustvariti varno okolje 
za učence. "Verjamem, da otrok v varnem okolju dosega višje 
akademske rezultate. Pretekla leta, ko sem bila še pomočnica 
ravnatelja, smo vodili projekt medvrstniškega nasilja skupaj 
z Inštitutom za kriminologijo in Evropskim centrom Werge-
land iz Osla ter drugimi partnerji. Ocenjujem, da je bila naša 
šola varna in da so otroci vedeli, kaj narediti, če je prišlo do 
medvrstniškega nasilja. Korona je to nekoliko zamajala in je 
treba stvari vrniti v stare tirnice. Med epidemijo je prihajalo 
do vrstniških pritiskov na internetu, kar je bilo šoli skriti. S 
tem smo sedaj seznanjeni, družbeni pojav poznamo in se mu 
posvečamo."
Po zadnji sprostitvi ukrepov na šolah se sicer pouk vrača v 
običajne tirnice. "Prejšnji teden smo znova prešli v kabine-
tni pouk, tako da učenci spet prehajajo med učilnicami, kar 
zanje pomeni več gibanja, srečevanja z vrstniki in pouk v 
specializiranih učilnicah. Z osmošolci gremo tudi na tabor, 

izpeljali smo že smučarski tabor. Odločili smo se, da bomo 
izpeljali tudi končni izlet za devetošolce in valeto. Razmišlja-
mo, da bi spomladi morda pripravili tudi dobrodelni bazar. 
Potekal bi na prostem, da se malo podružimo. Želimo si torej 
šolsko življenje čim bolj približati običajnim okvirom."
Učitelji pazijo, da učencev ne obremenjujejo ves čas z oce-
njevanjem, je dodala. "Ocenjevanje je treba izvajati po pa-
meti, saj učenci potrebujejo še marsikaj drugega. V dolo-
čenih dnevih tako skušamo dejavnosti izpeljati zunaj šole, 
trudimo se, da otroci znova dobijo delovno kondicijo. Pozna 
se, da so jo v času epidemije nekoliko izgubili. Pozornost je 
slabša, bolj jih je treba motivirati. To so vendarle učenci, ki 
nimajo razvitega 'notranjega policista', zato jih je treba ves 
čas motivirati. Kako je korona vplivala na raven znanja, je 
enoznačno težko reči. Lani pri nacionalnih preizkusih zna-
nja smo bili še vedno nad slovenskim povprečjem. Imamo 
kar pridne učence in učitelje, med epidemijo pa so najbolj 
kratko potegnili tisti otroci, ki doma niso imeli dovolj moč-
ne podpore."
Morda so starši že opazili, da je šola pred kratkim pridobila 
učilnico na prostem, ki ji manjka še nadstrešnica. "Moj po-
gled na učenje je takšno, da je najboljše učenje izkustveno 
učenje. Sploh v času korone in tudi sicer je dobro, da se otroci 
čim več učijo zunaj. K temu zato spodbujamo tudi učitelje. 
Poleg tega bodo te klopce v popoldanskem času lahko upora-
bljali tudi krajani," je razložila ravnateljica. 
Šola se srečuje tudi s precejšnjo prostorsko stisko, ki jo rešu-
jejo v sodelovanju z občino. "Potrebujemo vsaj štiri dodatne 
učilnice. Letos bomo za prvo silo eno od garderob spremenili 
v učilnico, dodatno učilnico bomo skušali pridobiti še nasle-
dnje leto. Dokončno pa bi prostorsko stisko lahko rešili z do-
graditvijo telovadnice, nad katero bi potem lahko uredili štiri 
učilnice, kar bi zadoščalo za pokritje naših potreb. Idejo sem 
občini že predstavila, upam, da nam jo bo uspelo tudi uresni-
čiti," je še povedala ravnateljica. 

Šola ima novo ravnateljico
Ingrid Klemenčič, novo ravnateljico Osnovne šole Simona Jenka Kranj, učenci in 
starši že dobro poznajo, saj je bila zadnjih trinajst let pomočnica ravnatelja.

Ravnateljica Ingrid Klemenčič Učilnica na prostem
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BORIS CUGELJ, PREDSEDNIK KO ZB NOB

Članice in člani Krajevne organizacije 
Združenja borcev za vrednote NOB Vo-
dovodni stolp smo letošnje aktivnosti 
začeli z obiskom spominske svečano-
sti ob 78. obletnici streljanja 40 talcev 
v Šenčurju, ob 78. obletnici požiga vasi 
Jamnik in z obiskom slovesnosti ob 80. 
obletnici boja Cankarjevega bataljona 
z nemškimi vojaki v Dražgošah. V tri-
dnevnem boju je padlo devet partizanov, 
po njihovem umiku pa so Nemci pobili 
41 domačinov in porušili vas. Spomin-

ske slovesnosti se je udeležilo 1500 ljudi 
ter državni vrh. Slavnostni govornik je 
bil prvi predsednik Republike Slovenije 
Milan Kučan.
Zaradi vse pogostejših obtožb nekate-
rih o vlogi partizanov v teh dogodkih iz 
naše polpretekle zgodovine je treba po-
vedati, da je podobno usodo med drugo 
svetovno vojno doživelo še mnogo dru-
gih krajev pri nas in po svetu. Nobena 
demokratična in zrela družba za taka 
okupatorjeva dejanja ne krivi uporni-
kov, ker bi mu sicer s tem dala legiti-
mno pravico do takih zločinskih dejanj.

Nemalo začudenja in naših aktivnosti v 
lanskem in letošnjem letu pa je doživela 
odstranitev osmih kipov iz obdobja NOB 
s posestva Brdo. Prvi trije bronasti kipi so 
bili odstranjeni tik pred začetkom pred-
sedovanja Svetu Evropske unije, ostali 
pa kasneje. Kipe so odstranili brez se-
znanitve javnosti, ZZB NOB Slovenije in 
očitno tudi brez vedenja Zavoda za var-
stvo kulturne dediščine Slovenije, kar je 
razvidno iz odgovora na našo poizvedbo. 
V ZB ravnanju in odnosu do memorialne 
kulturne dediščine iz obdobja NOB s stra-
ni pristojnih državnih ustanov, kot je v 
primeru JGZ Brdo, ostro protestiramo.
Osmega februarja je naš član Dragutin 
Vlašić dopolnil sto let. Ob začetku druge 
svetovne vojne se je kot mlad fant že v 
zimi leta 1941 pridružil partizanom. Boril 
se je po celotni Jugoslaviji vse do osvobo-
ditve Trsta. Ob desantu nemške vojske na 
Drvar je varoval umik Tita na otok Vis. Po 
vojni je kot oficir služboval tudi v Kranju, 
tu je spoznal svojo bodočo ženo Sonjo, s 
katero sta si ustvarila družino. Po upoko-
jitvi se je družina preselila v Kranj.
Ob praznovanju njegovega jubileja smo 
ga člani Krajevne organizacije ZB NOB 
Vodovodni stolp obiskali na njegovem 
domu. Ob prisrčnem srečanju smo mu 
na njegovi nadaljnji življenjski poti za-
želeli še veliko osebnega zadovoljstva in 
obilo zdravja.

Udeležili smo se slovesnosti in obiskali jubilanta
Člani KO Združenja borcev za vrednote NOB Vodovodni stolp smo se udeležili več 
svečanosti ob spominu na vojne dogodke in čestitali članu ob stotem jubileju. 

Dragutin Vlašić je po vojni kot oficir deloval 
tudi v Kranju. 

Udeležili smo se tudi slovesnosti ob 80. obletnici boja Cankarjevega bataljona z nemškimi 
vojaki v Dražgošah. / Foto: Tina Dokl

V Dražgošah je bil slavnostni govornik nekdanji predsednik republike Milan Kučan. / Foto: 
Tina Dokl



Družba Domplan je sodoben upravljalec nepremičnin, ki nudi etažnim 
lastnikom stavb celovito upravljanje z namenom ohranjanja in dviga 
vrednosti nepremičnin, s čimer zagotavljamo nemoteno in udobno 
bivanje v vašem domu.

Pri svojem delu sledimo:
• kakovosti in strokovnosti pri vzdrževanju stavb,
• preglednosti in jasnosti mesečnih obračunov,
• zanesljivosti in dolgoročnosti skupnega poslovanja,
• stalni odzivnosti in dostopnosti za stranke.

Ob tem se trudimo izvajati storitve upravljanja kakovostno in 
konkurenčno. 

ODGOVORNO UPRAVLJAMO Z VAŠO LASTNINO. ŽE VEČ KOT 65 LET.

Družba Domplan vam iskreno čestita
ob vašem krajevnem prazniku.
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DAMJAN NARTNIK, VODJA POLICIJSKEGA OKOLIŠA

Uporaba koles, skirojev, motornih koles in drugih posebnih 
prevoznih sredstev se bo v prihajajočem obdobju močno po-
večala. V prometni tok so močno vpeti tudi pešci. Temu bo 
sledilo povečano tveganje za nastanek prometnih nesreč. 
Zato je za vse udeležence nujno, da poskrbijo za svojo varnost 
in varnost drugih, pravijo na Policijski upravi Kranj.
Kolesarje pozivajo, naj uporabljajo kolesarske steze, kjer te so, 
pešce pa, naj za hojo uporabljajo pločnike in cesto prečkajo 
zgolj na mestih, kjer so prehodi za pešce. Za oboje je zelo po-
membno, da upoštevajo prometna pravila in da poskrbijo za 
svojo vidnost in varnost. Nanje pa naj zelo pazijo vozniki mo-
tornih vozil, saj jih pri zavijanju desno pogosto spregledajo.
Na policiji še navajajo, da so sedaj že nekaj časa v veljavi tudi 
posebna pravila za udeležbo skirojev v prometu. Za navadne 
skiroje brez električnega pogona velja, da so to posebna pre-
vozna sredstva, ki se smejo v cestnem prometu uporabljati 
le na pločnikih, poteh za pešce in kolesarskih poteh ter na 
območjih za pešce in območjih umirjenega prometa, odvisno 
od njegove velikosti. Uporabniki posebnih prevoznih sredstev 
ne smejo ovirati ali ogrožati pešcev. Način in hitrost gibanja 
morajo prilagoditi razmeram v prometu, njihova hitrost pa 
ne sme preseči največje hitrosti, s kakršno se lahko gibljejo 
pešci.
Za električne skiroje pa pravijo, da gre v tem primeru za lah-
ko motorno vozilo in da je vožnja z njimi dovoljena po ko-
lesarskem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski poti. Kjer teh 
prometnih površin ni, je dovoljena vožnja ob desnem robu 
smernega vozišča, vendar zgolj v naselju, kjer je hitrost ome-
jena na do 50 km/h. Do 18. leta je na e-skiroju obvezna čela-
da, priporočljiva je tudi za odrasle. Ponoči in ob zmanjšani 

vidljivosti je na e-skiroju obvezna uporaba sprednjega žaro-
meta z belo svetlobo, na zadnji strani pa pozicijske svetilke 
z rdečo svetlobo. Uporaba lahkih motornih vozil, pri katerih 
konstrukcijsko določena hitrost presega 25 km/h ali so širša 
od 80 centimetrov, lahkih motornih vozil brez krmila in mi-
niaturnih motornih vozil, v cestnem prometu ni dovoljena. 
Ravno tako med njihovo uporabo ni dovoljena uporaba telefo-
na in drugih naprav, ki zmanjšujejo uporabnikovo slušno ali 
vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja skiroja.

S skiroji po pločniku, z e-skiroji po kolesarski stezi
Vožnja z e-skiroji je dovoljena po kolesarskem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski 
poti, ponoči pa je obvezna uporaba sprednje in zadnje luči. 

Uporaba koles, skirojev, motornih koles in drugih posebnih 
prevoznih sredstev se bo v prihajajočem obdobju močno povečala.

SIMON ŠUBIC

Krajevna skupnost Vodovodni stolp vabi v soboto, 26. marca, 
na čistilno akcijo Očistimo Kranj 2022. Zbor udeležencev bo 
ob 9. uri pred Mercatorjem v Šorlijevem naselju. Za zaščitna 
sredstva, vreče in malico bo poskrbljeno. Udeležbo potrdite 
do 25. marca v tajništvu KS, Begunjska 10, ali na elektronski 
naslov ksvodovodnistolp@siol.net.
Že 21. tradicionalno čistilno akcijo Očistimo Kranj 2022 – Kranj 
ni več usran v sodelovanju z Mestno občino Kranj znova orga-
nizira Zveza tabornikov občine Kranj, ki praznuje 70-letnico 
taborništva v Kranju. "Namen akcije je, da na celotnem ob-

močju mestne občine Kranj očistimo drobno nesnago, ki se je 
nabrala v preteklem obdobju, predvsem pa divja odlagališča 
oziroma kritično onesnažene točke, ki so se v tem času poja-
vile na območju MOK. S tem vsaj enkrat na leto poskrbimo, 
da narava spet zadiha, z njo pa tudi mi, njeni obiskovalci," 
pravi vodja akcije Klemen Markelj.
"Narava nas čedalje ostreje opominja, da bomo morali konkre-
tno spremeniti svoje ravnanje in način življenja, če bomo želeli 
živeti v razmeroma zdravem okolju in s čim manj posledicami 
podnebnih sprememb. Začnimo že danes in bodimo vzor tistim, 
ki se še učijo, ter tistim, ki prihajajo za nami,« pa je k udeležbi 
na čistilni akciji pozval kranjski župan Matjaž Rakovec.

Vabljeni na čistilno akcijo Očistimo Kranj
Čistilna akcija bo v soboto, 26. marca, potekala tudi na območju krajevne skupnosti 
Vodovodni stolp.



Gostilna Arvaj

Pri mostu nad kanjonom Kokre  
Kajuhova 2, 4000 Kranj
Tel.: 04 28 00 100

K nam pridete kot gost, odidete kot prijatelj!

PI
N

O
LI

 D
.O

.O
., T

RN
JE

 2
9,

 Ž
EL

EZ
N

IK
I

Gostilna Arvaj vas pričakuje.
Pridite na okusno malico, kosilo ali nedeljsko kosilo.

Hrano lahko tudi naročite in odnesete s seboj.

Naročila po telefonu: 04 28 00 100
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