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Poletje je mimo, pred nami so volitve
Pred nami je jesenski čas z volitvami predsednika države in v mesecu novembru
lokalne volitve, ki bodo zaznamovale naš razvoj v mestni občini Kranj in posebej v
krajevni skupnosti Vodovodni stolp.
BOR BALDERMAN, PREDSEDNIK KS
Spoštovani krajani in krajanke KS Vodovodni stolp. Za nami je vroče poletje,
ki ste ga, upam, v popolnosti in v veselju
izkoristili, si napolnili baterije za prihajajočo jesen in zimo. Poletne počitnice
so se končale tudi za otroke. Nekateri so
prvič, drugi pa ponovno vstopili v šolske
klopi s prijetnimi spomini na vroče dni,
preživete na morju ali kranjskem bazenu ter na mestih, kjer jim je bilo lepo.
Večjih pretresov v delu pisarne in Sveta
Krajevne skupnosti Vodovodni stolp ni
bilo, razen ponovnega razpisa za participativni proračun. Imeli smo tudi revizijo
poslovanja, ki je dala pozitivne ugotovitve glede poslovanja krajevne skupnosti.

N
 ovembra lokalne
volitve

Jeseni bomo volivci dvakrat povabljeni na
volišča – 23. oktobra bomo volili novega
predsednika ali predsednico republike,
20. novembra pa bodo lokalne volitve za
župane in občinske svete. V novembru
bodo sicer tudi volitve v državni svet, na
katerih pa glasujejo elektorji. Volilna kampanja za lokalne volitve se začne 20. oktobra, do tedaj lahko volivci pri pristojnem
upravnem organu tudi podpišejo obrazec
podpore kandidaturi oz. listi kandidatov,
pri občinskih volilnih komisijah pa je treba
vložiti kandidature oz. liste kandidatov za
člane občinskih svetov ter kandidature za
župane. Predčasno glasovanje bo od 15. do
17. novembra, 19. novembra je zapovedan
volilni molk. Splošno glasovanje bo 20. novembra, morebiten drugi krog županskih
volitev pa bo 4. decembra. S. Š.

Bor Balderman, predsednik KS Vodovodni stolp / Foto: Simon Šubic
Sodelovali smo pri spremljanju obnove
Ceste Staneta Žagarja in pri izdelavi novega eko zbiralnika na Partizanski cesti.
Mestna občina Kranj je naredila obširno
raziskavo čistosti reke Kokre. Žal ni tako
čista, kot bi si želeli. Močan veter je odkril streho na »kanarčku« in poškodoval
objekte v Vojašnici Petra Petriča. Velika
zahvala gre Gasilsko-reševalni službi
Kranj in Civilni zaščiti Kranja, da se je
stanje v veliki meri popravilo.

Pred nami je jesenski čas z volitvami
predsednika države in v mesecu novembru lokalne volitve, ki bodo zaznamovale naš razvoj v mestni občini
Kranj in posebej v krajevni skupnosti
Vodovodni stolp.
V mesecu oktobru gremo na izlet, podrobnosti so v glasilu, in potem vsi skupaj v realizacijo načrtovanih programov
in nalog z željo, da nam bodo prinesli
lepo jesen in zimo.

Zadnje letošnje preventivne meritve krvnega sladkorja,
maščob in tlaka bodo v sredo,
7. decembra, med 8. in 10. uro. Vsi krajani toplo
vabljeni! KORK Vodovodni stolp
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Potopni zabojniki in zbiranje nevarnih odpadkov
Pojasnjujemo, komu in čemu so namenjeni potopni zabojniki na Partizanski cesti.
Akcija zbiranja nevarnih odpadkov bo 17. oktobra.
SIMON ŠUBIC
Komunala Kranj je na Partizanski cesti uredila nov podzemni
ekološki otok, prvi tovrstni na območju KS Vodovodni stolp.
Poleg zabojnikov za papir in steklo, ki sta namenjena celotni soseski, je v dodatnih skupnih zabojnikih urejeno tudi
odlaganje mešanih komunalnih odpadkov in embalaže ter
kuhinjskih odpadkov, ki pa je namenjeno izključno stanovalcem Mencingerjeve ulice 1, 3, 5, Mlakarjeve ulice 18, 20, 22, 24,
Mrakove ulice 1, 2, 3, Partizanske ceste 20, 23, 25, 27, 29a, 29, 31,
33 in prebivalcem iz Ulice mladinskih brigad 9. O tem so bili
stanovalci obveščeni s strani upravnikov.
Na Komunali Kranj pojasnjujejo, da je način odlaganja odpadkov enak kot doslej. V zabojnik z rumenim pokrovom sodi
odpadna embalaža, v zabojnik z zelenim pokrovom sodijo
mešani komunalni odpadki, ki jih ni možno ponovno reciklirati, v zabojnik z rjavim pokrovom pa sodi kuhinjski odpad.
Zeleni odrez, večje količine gnilega sadja ipd. sodijo bodisi na
kompost bodisi v zbirni center. Papirju in steklu je dodana še
nadzemna posoda za odpadno jedilno olje, kar je tudi novost
v tem okolju.
Potopne zabojnike postavljajo zaradi njihove večje prostornine brez omejitve za uporabnike (normirana količina za obračun je 30 litrov), estetskega videza in manjšega smradu ter
hrupa ob stanovanjskih objektih. Poleg tega je do prevzemnega mesta prost dostop komunalnih vozil, hitrejša pa je tudi
izvedba prevzemanja odpadkov.
Nadaljnjo dinamiko postavljanja podzemnih ekoloških otokov bodo usklajevali z lokalno skupnostjo in upravniki, še
pojasnjujejo v komunalnem podjetju in dodajajo: »Vsekakor

Komunala Kranj je na Partizanski cesti vzpostavila skupno odjemno
mesto za odpadke. / Foto: Gorazd Kavčič
pa to sledi praktično pri vseh večstanovanjskih objektih in
strnjeni poselitvi, kot je to popolnoma uveljavljeno v številnih primerljivih okoljih. Individualnih zabojnikov in prevzemanja od vrat do vrat v takšnem tipu naselja, kot je pretežni
del KS Vodovodni stolp, kmalu ne bomo več poznali.«
Obenem še obveščajo, da bo akcija zbiranja nevarnih odpadkov na območju KS Vodovodni stolp potekala v ponedeljek, 17. oktobra, od 11.30 do 13. ure pri Osnovni šoli Simona
Jenka.

Prvega oktobra izlet na Dolenjsko
Krajevna skupnost Vodovodni stolp vabi krajane 1. oktobra na izlet v Kostanjevico
na Krki.
SIMON ŠUBIC
Kot smo napovedali že v julijskem glasilu, Krajevna skupnost Vodovodni stolp
po dveletnem premoru zaradi epidemije oktobra spet organizira izlet, tokrat v
Kostanjevico na Krki. Izlet na Dolenjsko
bo potekal v soboto, 1. oktobra. Odhod
bo ob 8. uri izpred avtobusnega postajališča pri Osnovni šoli Simona Jenka
Kranj, Ulica XXXI. divizije 7a.
Subvencionirana cena ekskurzije je za
krajane 28 evrov in vključuje prevoz,
ogled Kostanjeviške jame in gradu, ma-

lico in kosilo. Udeležbo na ekskurziji bo
mogoče plačati ob prijavi v tajništvu KS
Vodovodni stolp, Begunjska 10, v četrtek,
22., in petek, 23. septembra, od 17. do 18.
ure oziroma do zasedbe mest. Rezervacije po telefonu niso mogoče, sedežni
red v avtobusu pa ni vnaprej določen.
Izletniki si bodo na Dolenjskem najprej
ogledali Kostanjeviško jamo. Jama leži
ob vznožju Gorjancev, ki jih označuje
razgiban kraški teren s krednimi apnenci. Tu so padavinske vode, podzemni vodni tokovi in tektonski premiki skozi
tisočletja ustvarjali prečudovite sigaste

tvorbe pravljičnih oblik. Sledil bo voden
ogled samostana Studenec svete Marije,
pri domačinih imenovanega kar Grad
Kostanjevica. Zgrajen je bil leta 1234, in
sicer južno od naselja Kostanjevica na
Krki. Ustanovil ga je koroški vojvoda Bernard Spanheimski z ženo Juto. Samostan je znan po nekdanji samostanski
cerkvi in najobsežnejših arkadah med
vsemi stavbami v Sloveniji, tudi grajskimi. Danes je v njem Galerija Božidar
Jakac, v okolici gradu pa je forma viva.
Po nekoliko poznem kosilu bo sledila vrnitev domov. Vabljeni!
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V Domplanu pojasnjujejo svojo odločitev
Družba Domplan je pred dnevi svoje odjemalce obvestila o prenehanju opravljanja
dejavnosti dobave zemeljskega plina s 1. novembrom. Odjemalci so že prejeli odpoved
pogodbe, v Domplanu pa obljubljajo pomoč pri iskanju novega dobavitelja.
SIMON ŠUBIC
V Domplanu, ki se z dobavo zemeljskega
plina ukvarja od leta 1992 dalje, ko je bila
na distribucijski sistem zemeljskega plina priključena kotlarna Planina v Kranju, pojasnjujejo, da je dobava zemeljskega plina od nekdaj predstavljala eno
od pomembnih dejavnosti družbe, vendar je bila v zadnjem letu zaradi posledic
energetske krize in enormnih rasti cen
energentov pred zahtevno preizkušnjo.
»Cena zemeljskega plina je na svetovnih borzah strmo začela naraščati že
poleti 2021, zato je bila družba Domplan
kot dobavitelj zemeljskega plina ceno za
široko potrošnjo primorana povišati z
začetkom leta 2022. Razmere na trgu zemeljskega plina so se še dodatno zaostrile z začetkom rusko-ukrajinskega spora
v letošnjem februarju, ki je pripeljal do
novih podražitev ter velikih negotovosti
pri dobavi zemeljskega plina,« pravijo
na Domplanu.
Vlada je zaradi energetske draginje z
uredbo o določitvi cen plina iz plinskega sistema, ki je začela veljati 22. julija, regulirala tudi drobnoprodajne cene
plina iz plinskega sistema za zaščitene
odjemalce. »Uredba naj bi bila sprejeta
z namenom lažje premostitve energet-

V Domplanu pojasnjujejo,
da bi njihova izguba ob
regulirani ceni zemeljskega
plina 0,073 evra/kWh za
gospodinjske odjemalce
in skupne gospodinjske
odjemalce ter 0,079 evra/kWh
za osnovne socialne službe
in male poslovne odjemalce
v enoletnem obdobju ter ob
predpostavki borzne cene
zemeljskega plina 0,230 evra/
kWh (borzna cena sicer močno
niha na dnevnem nivoju)
znašala več kot tri milijone
evrov.

Domplan bo po tridesetih letih prenehal dobavljati zemeljski plin. / Foto: Tina Dokl
ske draginje za končne potrošnike, pri
čemer pa je v izredno težaven položaj
postavila dobavitelje zemeljskega plina.
Regulirana cena velja od 1. septembra
dalje za čas enega leta in je trenutno
od tri- do štirikrat nižja od borzne cene
zemeljskega plina. Glede na napovedan
trend nadaljnjega razvoja energetske
krize, predvsem pa nedefinirane situacije glede povračila škode dobaviteljem, poslovodstvo družbe Domplan na
podlagi finančne analize ocenjuje, da
tveganj zaradi visokih cen zemeljskega
plina na borzi ter vladne regulacije cen
ne more prevzemati,« pojasnjujejo v
kranjski družbi. Poleg dejavnosti dobave zemeljskega plina uspešno izvajajo
tudi vrsto drugih dejavnosti, poslovanje
katerih je zaradi energetske krize resno
ogroženo, dodajajo.
Kot je dejala direktorica družbe Saša Krč,
so bili glede na navedeno »z namenom
zagotavljanja finančne stabilnosti družbe in ohranitve ter nadaljnjega razvoja
drugih dejavnosti primorani sprejeti
težko poslovno odločitev o prenehanju
opravljanja dejavnosti dobave zemeljskega plina z dnem 1. november«. Še naprej bodo opravljali dejavnost operaterja
distribucijskega sistema zemeljskega
plina na območju Kranja, Nakla in Šenčurja, prihodnji projekti družbe pa bodo

usmerjeni v obnovljive vire energije in
učinkovito rabo energije, je pojasnila.
Kot še pravijo v Domplanu, se zavedajo, da vsi odjemalci do novega dobavitelja ne bodo prišli zlahka, o čemer so
že vnaprej obvestili tudi ministrstvo za
infrastrukturo in agencijo za energijo.
»Kot dobavitelj in kot upravnik večstanovanjskih stavb si bomo aktivno prizadevali, da bodo vsi naši odjemalci s
1. novembrom 2022 imeli zagotovljeno
dobavo zemeljskega plina. V primeru
neuspeha pri menjavi dobavitelja bodo
za odjemalce prišle v poštev določbe novele zakona o oskrbi s plini,« poudarjajo. Omenjeni zakon med drugim opredeljuje nadomestno oskrbo s plinom, ki
je namenjena nadomestitvi dobavitelja
v primeru, ko odjemalec osnovne oskrbe nenadoma ostane brez dobavitelja,
ki preneha poslovati. V tem primeru se
uvede začasna nadomestna oskrba odjemalca, dokler ta ne pridobi novega dobavitelja, pogodbo o nadomestni oskrbi
s plinom pa lahko odjemalec osnovne
oskrbe kadarkoli odpove. Novela zakona opredeljuje tudi osnovno oskrbo s
plinom, do katere so upravičeni vsi odjemalci, zato jo morajo zagotavljati vsi
dobavitelji za odjemalce osnovne oskrbe, ki nimajo ali ne morejo pridobiti dobavitelja.
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S kolesom varno do avtobusne postaje
Mestna občina Kranj je na Cesti Staneta Žagarja dogradila kolesarsko povezavo med
športnim parkom in avtobusno postajo ter obnovila komunalno infrastrukturo.
SIMON ŠUBIC
Konec avgusta so se končala dela na
500-metrskem odseku Ceste Staneta
Žagarja med križiščema z Oldhamsko
in Bleiweisovo cesto, ki so se začela že
februarja. S tem so dogradili manjkajočo kolesarsko povezavo Športni park
Kranj–Avtobusna postaja Kranj, s čimer
je Kranj pridobil varno kolesarsko povezavo med soseskami Primskovo, Vodovodni stolp, Center in avtobusno postajo
znotraj gosto naseljenega dela mesta.
Mestna občina Kranj (MOK) je na omenjenem odseku obojestransko povezala
dve kolesarski povezavi in s tem vzpostavila neposredno kolesarsko povezavo
med Avtobusno postajo Kranj in Športnim parkom Kranj. Hkrati so zamenjali in obnovili dotrajana vodovoda (po
150 metrov napajalnega voda za center
mesta in povezovalnega vodovoda Stražišče–Vodovodni stolp), vse vodovodne
priključke na trasi, 250 metrov fekalne
kanalizacije in 280 metrov meteorne
kanalizacije, s čimer so razbremenili
dosedanji mešani kanalizacijski sistem in tudi centralno čistilno napravo.
Obenem so uredili še vodovodne in kanalizacijske navezave na Cesti Kokrškega odreda, obnovili asfalt, dogradili in
nadgradili vodovodno vozlišče. Na ce-

Nova podoba Ceste Staneta Žagarja / Foto: Tina Dokl
lotnem 500-metrskem odseku trase je
MOK poskrbela tudi za taktilne plošče,
ki so v pomoč slepim in slabovidnim, in
z njimi posebej označila vhod v stavbo
Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Kranj, zamenjala svetilke javne
razsvetljave z varčnimi svetilkami, na
razdalji 250 metrov pa dotrajano kabelsko kanalizacijo, napeljavo in drogove
javne razsvetljave.
Investicijo, vredno 437 tisoč evrov, sta
sofinancirali Republika Slovenija in
Evropska unija iz Evropskega kohezij-

skega sklada v znesku dobrih 242 tisoč
evrov, ostalo je prispevala MOK.
»Športni park Kranj je odslej neposredno kolesarsko povezan z avtobusno
postajo. Občanke in občani se bodo
lahko po vsakodnevnih opravkih v mesto odpravili s kolesom povsem varno,
pričakujemo pa, da se bodo vsaj delno
odpravili tudi zastoji na cesti. Zahvaljujem se občankam in občanom za potrpežljivost v obdobju del in jim želim
prijetno ter varno vožnjo,« je povedal
župan Matjaž Rakovec.

Pripravljajo nov participativni proračun
V začetku septembra se je iztekel rok za oddajo projektnih predlogov za participativni
del proračuna za leto 2023. Mestna občina Kranj je prejela 178 različnih predlogov.
SIMON ŠUBIC
»Zahvaljujem se vsem, ki so si vzeli čas
ter oddali zelo raznovrstne pobude: od
preplastitev cest, obnov (športnih) igrišč,
postavitev klopi, koloparkov in zunanjih
fitnesov do ureditev spomenikov, muzejev, parkov, kopališč, postavitev radarja,
skupnostnih vrtov, zasaditev …« je povedal župan MOK Matjaž Rakovec.
Kateri od prejetih predlogov se bodo
uvrstili na glasovanje, bo odločila ko-

misija, ki mora preveriti izvedljivost
predlaganih projektov, skladnost z zakonodajo, ali sodi v pristojnost občine,
ali je finančno ovrednoten med 2500
in 24000 evri (z DDV-jem) in ali ustreza
drugim predpisanim pogojem za uvrstitev v participativni proračun.
O končni izbiri projektov v posamezni
krajevni skupnosti bodo odločali njeni
krajani na glasovanju med 29. septembrom in 9. oktobrom. Glasovali bodo
lahko upravičenci, ki bodo na dan gla-

sovanja stari 16 let in več, in sicer po
spletu ali pa osebno v Avli MOK (vhod
s parkirišča Brioni). Osebno bo možno
glasovati 5. in 6. oktobra (med 8. in 17.
uro).
Seznam predlogov projektov za glasovanje bo objavljen na spletni strani
projekta predlagaj.kranj.si (dostop je
možen tudi na spletni strani MOK s klikom na spletno pasico participativnega
proračuna na naslovnici) in tudi v septembrskih Kranjskih novicah.
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V Kokri sledi fekalnega onesnaženja
Sušno poletje, ko so reke izgubile svojo naravno zmožnost prečiščevanja, je vnovič
razkrilo, da z našimi vodami ne ravnamo skrbno.
SIMON ŠUBIC
Poletne analize voda v kanjonu reke
Kokre so pokazale, da se v reki pojavlja
fekalno onesnaženje. V njej so namreč
odkrili mikrobiološke parametre, kot
so enterokoki in E.coli, ki so prisotni v
fekalni vodi živih bitij ter v vodi, uporabljeni v poljedelstvu, obenem pa nakazujejo nepravilno in nelegalno izlivanje greznic in gnojevke. Mestna občina
Kranj je zato naročila letni monitoring,
v katerem bodo vodo do avgusta 2023
vzorčili na treh odvzemnih mestih, na
podlagi rezultatov pa se bodo z vsemi
deležniki odločili o nadaljnjih ukrepih.
Na MOK ob tem znova pozivajo vse, da
se do predpisanega roka priključijo na
javno komunalno infrastrukturo.

Zaradi nizkega vodostaja je tudi Kokra poleti izgubila zmožnost naravnega prečiščevanja.
/ Foto: Gorazd Kavčič

Novo pastoralno leto
Mesec september je začetek novega šolskega in pastoralnega – veroučnega leta.
ERIK ŠVIGELJ, ŽUPNIK
Na Brezjah smo imeli molitveno srečanje za nove duhovne poklice, v Stični se
tudi letos zbirajo mladi, ki so se udeležili festivala Stična mladih 2022. Preko
pesmi, molitve, delavnic, pričevanj,
srečanj drug z drugim so tudi mladi iz
naše župnije lepo preživeli to jesensko
soboto. Naši ministranti se bodo pomerili v znanju in nogometu z ministranti
drugih župnij naše kranjske dekanije.
Mesec september bomo sklenili s praznikom svetih nadangelov in vstopili
v oktober, ki je mesec molitve rožnega
venca.
Rožni venec je molitev, v kateri premišljujemo dogodke iz Jezusovega in
Marijinega življenja. Lahko rečemo, da
je molitev rožnega venca »evangelij v
malem«. V cerkvi bomo vsak dan kot
župnijska skupnost molili rožni venec
pred izpostavljenim Najsvetejšim. K tej
molitvi ste vsi lepo povabljeni. Božja
Mati Marija tako zelo priporoča molitev
rožnega venca, molite, molite za mir.

Vsi si želimo miru v svetu. Vemo, kako
je, če ni miru, če smo v strahu pred prihodnostjo, a kljub temu tako malo naredimo za to. Potrudimo se in sprejmimo Marijino vabilo k molitvi rožnega
venca, kleče, pred Najsvetejšim.
V oktobru bomo praznovali naš župnijski praznik – semenj. Spominjali se
bomo obletnice posvetitve naše cerkve,
našega svetišča, v katerem se vsak dan
zbiramo k sveti maši in drugemu bogoslužju. Cerkev ni muzej, ampak je hiša
Božja. Cerkev je vsak dan v »uporabi«.
Ob našem župnijskem prazniku se lepo
zahvalim vsem, ki pomagate pri skrbi
za lepoto naše župnijske cerkve sv. Modesta in podružnične cerkve sv. Marije
Magdalene na Rupi. Cerkev brez ljudstva lahko postane muzej, naša cerkev
pa je, hvala Bogu, živa. To kaže tudi lep
obisk še posebej ob nedeljah in praznikih.
V mesecu novembru se bomo spomnili
na pokojne. Najprej se bomo prvega novembra na praznik vseh svetih priporočili svetnikom – tistim, ki že živijo pri

Bogu v nebesih, naj bodo priprošnjiki za
vse nas, ki še potujemo proti nebesom,
da bi jih zares dosegli. Drugega novembra na praznik vseh vernih rajnih pa se
bomo spomnili vseh, ki so naše molitve
našega spomina še potrebni in hrepenijo po naših molitvah, da bi lahko čim
prej dosegli mir pri Bogu. Ne pozabimo
na naše rajne. Toliko, kot se mi spomnimo rajnih, prav toliko ali pa še manj se
bodo naši zanamci z molitvijo spomnili
nas. Zato se že tukaj potrudimo, da delamo za nebesa.
Ob zahvalni nedelji se bomo Bogu zahvalili za vse lepe in težke trenutke, s
katerimi nas utrjuje. Zahvalili se bomo
za naš vsakdanji kruh, za vse, kar smo
in kar imamo. S hvaležnostjo bomo
praznovali tudi obletnice zakonskih jubilantov. Mesec november bomo sklenili s praznikom sv. Modesta, zavetnika
naše cerkve in župnije.
Naj bo jesen lepa, duhovno bogata, trudimo pa se, da bi bili do drugih ljudi takšni, kakršni bi si želeli, da so drugi do
nas.

ŠOLA 7

Spodbujajo branje in učenje v naravi
Septembra so znova oživeli tudi šolski hodniki. Preverili smo, kakšen je septembrski
utrip na Osnovni šoli Simona Jenka.
SIMON ŠUBIC
«Hecno, pouk se vsako leto začne septembra, pa je vsako leto drugače. Pogosto je september nekakšen testni mesec, ko preverimo, kaj bi bilo pametno
spremeniti. Na šolo sicer otroci še kar
prihajajo, vsak teden dobimo kakšnega novega učenca. Trenutno jih imamo
754, v vrtcu pa jih je 50,« je povedala
ravnateljica Ingrid Klemenčič.
Kljub začetnemu tipanju so nekatere
aktivnosti že začeli. »Dvema področjema letos posvečamo še nekaj več pozornosti kot ponavadi. Prvo je gozdna pedagogika, tj. izkustveno učenje v naravi.
Trudimo se, da so otroci, predvsem iz
nižjih razredov, čim več zunaj, v naravi, ki ponuja veliko možnosti za učenje.
Veseli bi tudi bili, če bi se našel kakšen
krajan, ki je na primer naravovarstvenik in bi nas prišel pogledat. Druga
stvar je promocija branja. Sodelujemo
v nacionalnem mesecu skupnega branja - Beremo skupaj, ki poteka od 8. sep-

tembra do 9. oktobra. Poleg tega so nas
povabili še v projekt Bralni kotiček na
Planet TV. To sicer ni bilo načrtovano,
odlično pa sovpada z mesecem branja.
V okviru Bralnega kotička nam na štirinajst dni, tri tedne pošljejo tri novejše
knjige slovenskih mladinskih avtorjev,
ki jih naši učenci preberejo in se nato
v studiu pogovarjajo z avtorji knjig. Ta
projekt je odličen, saj ne samo da spodbuja otroke k branju, ampak se ti urijo
tudi v javnem nastopanju, premagovanju treme …« je razložila Klemenčičeva.
Na predlog šolske knjižničarke začenjajo tudi s projektom knjigobežnice, saj
nameravajo na vseh šolah postaviti hiške, v katerih bodo otroci lahko puščali prebrane knjige in si sposodili nove.
»Eno knjigobežnico bomo na matični
šoli postavili na takem mestu, da bo
dostopna tudi vsem krajanom,« je napovedala ravnateljica.
September je na šoli zelo zaznamovala tudi skrb zaradi ogrevanja po odpovedi dobave zemeljskega plina s strani

Osnovno šolo Simona Jenka Kranj trenutno obiskuje 754 učencev. / Foto: Simon Šubic

Domplana. »Bojazen, kaj bo pozimi, je
zelo posegla v moje delo in razmišljanje,« priznava ravnateljica. »Za kuhinjo
smo že zaprosili za novega dobavitelja,
kar pa se tiče ogrevanja, pa nas je predsednik kurilnega odbora tudi že precej
pomiril, da bo vse vodeno tako, da bo v
naselju toplo. Na delovanje šole vpliva
tudi draginja. Vse se draži, ne le energija, elektrika, ampak tudi papir, hrana
… Vse to seveda vpliva na ostale stroške
šole.«
Ponovno je zaživela tudi športna vzgoja za prvo triado, saj znova enkrat na
teden prihaja športni pedagog iz Zavoda za šport Kranj. »Zelo pomembno je,
da se otroci več gibajo. Letos so se naši
pedagogi izobrazili tudi v programu
SLOfit, ki je nadgradnja nacionalnega
sistema spremljave telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine – Športnovzgojnega kartona. Tako bodo lahko tudi starši spremljali motorični in
gibalni razvoj otrok,« je pojasnila Klemenčičeva.
Na šoli si seveda želijo, da bi korona
čim manj vplivala na izvedbo pouka. »V
učiteljskem zboru imamo že nekaj obolelih, trenutno nekoliko več na eni od
podružničnih šol, na centralni šoli pa
imamo bolj posamične primere. Na to
morda vpliva tudi dejstvo, da smo poleti na matični šoli v učilnice vgradili
prezračevalne oziroma prečiščevalne
naprave. Z njimi bomo seveda sčasoma
opremili tudi obe podružnični šoli, a
najprej smo poskrbeli za matično šolo,
kjer so kljub vsemu večji razredi in je
večji pretok učencev kot na podružnicah. Sicer pa se ravnamo po navodilih
ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport ter Nacionalnega inštituta za
javno zdravje. Ko se v razredu pojavi
okužba, starše učencev o tem obvestimo, da so bolj pozorni.«
Konec septembra se učenci po dveh koronskih letih ponovno odpravljajo na
nadstandardno ekskurzijo na Škotsko.
»Tudi zato upam, da nas bo korona kar
pustila pri miru. Ekskurzije se po dveletnem premoru res veselimo, vsi smo v
pričakovanju, da nam jo bo uspelo izvesti,« je še dejala Klemenčičeva.
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Evropski teden mobilnosti še do četrtka
Bodite trajnostno mobilni – peš, s kolesom ali z javnim prevozom.
SIMON ŠUBIC

V Evropskem tednu mobilnosti spodbujajo k trajnostni mobilnosti. Slika je simbolična.
/ Foto: Simon Šubic
septembra pa bodo zaznamovali dan
brez avtomobila z aktivnostmi, ki bodo
med 10. in 18. uro v Centru trajnostne
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V knjigi boste našli
natančne recepte
za pripravo
vseh vrst paštet,
mesnih ocvrtkov
(rillons), aspikov
oz. žolic, konfitov,
mesnih namazov,
vkuhanih
klobasnih
nadevov, ocvirkov
in jedi z mastjo
iz različnih vrst
mesa. Nekatere
mesne izdelke
iz knjige lahko
za določeno
obdobje
shranimo v lične
lončke.

Število strani: 168 / Mere : 16,3 x 22 cm
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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mobilnosti na Planini. Do 22. septembra
na nekaterih osnovnih šolah poteka
tudi akcija PešBUS.

Strokovnjakinja
peke kruha Polonca
z nami deli svoje
znanje, recepture
in napotke, kako
brez kvasa speči
odličen domač
kruh, narejen iz
različnih vrst mok
in z različnimi
vzhajalnimi
sredstvi – droži,
soda, vinski
kamen in pecilni
prašek.
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Kislo vreme je nekoliko ponagajalo organizatorjem letošnjega Evropskega
tedna mobilnosti (ETM) v Kranju, a aktivnosti še potekajo do četrtka, 22. septembra, zato poglejmo, na katerih še
lahko sodelujete.
Mestna občina Kranj v okviru ETM 2022
pripravlja program, ki vključuje tako
predstavitve kot praktične prikaze posameznih ukrepov trajnostne mobilnosti. Danes, 20. septembra, bodo na
Glavnem trgu in v Stičišču kulturnih
društev Kranj med 10. in 12. uro potekale delavnice uporabe aplikacij za bolj
trajnostno mobilnost (grem z vlakom,
Arriva, GoogleMaps) ter predstavitvi
Svetovalnega organa za razvoj kolesarstva gorenjske regije in Gorenjskega kolesarskega omrežja – REKREATUR. Jutri,
21. septembra, bodo na istih prizoriščih
potekale izobraževalne delavnice, 22.

148 strani, mere: 20 x 24 cm
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

27
EUR
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ODGOVORNO
UPRAVLJAMO
Z VAŠO LASTNINO.
ŽE VEČ KOT 65 LET.

∆04 2068 700
∆www.domplan.si
∆
druzbadomplan
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Junija smo se odpravili na Kozjansko
Člani Krajevne organizacije borcev za vrednote NOB Vodovodni stolp smo se v mesecu
juniju odpravili na izlet – tokrat na Kozjansko.
BORIS CUGELJ
Pot nas je vodila po lepi dolenjski pokrajini s krepčilnim postankom v Trebnjem. Avtocesto smo zapustili pri Krškem in se nato ustavili v Brestanici,
kjer smo v gostilni Pohle tudi zajtrkovali. Ob zvokih harmonike smo pot nadaljevali do gradu Podsreda.
Po ogledu najbolj grajskega med gradovi na Slovenskem smo se odpravili
do gradu Rajhenburg. Prijazna vodička
nam je tu razkazala prostore poslopja
in nam predstavila njegovo pestro zgodovino. Ker se je dan že močno prevesil
v drugo polovico, smo postali lačni, zato
smo se na poti domov ustavili v gostilni
Kunst. Tu nas je v odlično urejeni gostilni čakala tudi odlična postrežba, za
odlično vzdušje po kosilu pa je poskrbel
naš harmonikar Korel. Ker pa je vsega
lepega enkrat konec, smo se v poznih
popoldanskih urah veseli in polni lepih
vtisov odpravili proti domu.

NA DVEH SPOMINSKIH SLOVESNOSTIH

Naši člani so bili v preteklem mesecu na
Vodiški planini, kjer je ob Partizanskem
domu potekala spominska slovesnost
ob 81. obletnici ustanovitve Cankarjevega bataljona in praznika Občine Radovljica. Precejšnje število udeležencev
prireditve je nagovoril slavnostni govornik Jakob Demšar. V svojem govoru
je poudaril, da smo Slovenci pred veliki-

Na spominski slovesnosti ob 81. obletnici ustanovitve Cankarjevega bataljona in praznika
Občine Radovljica / Foto: Boris Cugelj
mi krizami znali stopiti skupaj in da se
spodobi, da postojimo na krajih, kjer so
skupaj stopili naši odporniški partizani
in izgubili svoja življenja. Naše prijetno
druženje se je potem nadaljevalo ob dobri hrani in prijetni glasbi.
Ob 80. obletnici napada na drugo grupo
odredov in padle borce smo se udeležili spominske slovesnosti, ki je potekala

v lovskem domu na Štefanji gori. Člani
Združenja so ob tej priložnosti opravili
tudi polaganje venca na grobišču Brezovica. Prijetna slovesnost je potekala
ob druženju, prepevanju partizanskih
pesmi ter lepo izvedenem kulturnem
programu. Tudi tokrat smo prireditveni prostor zapuščali z željo, da se kmalu
spet vidimo.

Previdno v prometu, skrbno z lastnino
BOJAN KOS, PU KRANJ
Počitnice so končane, tudi dopustov je
konec, otroci so začeli s šolo, odrasli pa
s službami in drugimi obveznostmi. V
prometu je zato bistveno več raznovrstnih udeležencev. Od pešcev, kolesarjev, uporabnikov skirojev in e-skirojev,
mopedistov, še vedno tudi motoristov
do voznikov osebnih in drugih vozil. Ker
je prometna varnost stvar celotne družbe, je prav, da vsi ravnamo odgovorno
in da smo previdni.

Tudi dan se že krajša, kar prinaša dvoje
težav. Ena so večje tveganje za prometne
nesreče, druga pa povečana možnost za
pojav predvsem vlomov v temnem delu
dneva. Stanovanja naj bodo zaklenjena,
okna zaprta. Predvsem je to pomembno pri stanovanjih v nižjih nadstropjih
in pri stanovanjskih hišah. V temi naj
lastniki v objektu ustvarijo občutek, kot
da je nekdo doma. To je možno s časovnimi stikali ali na primer s prižgano
lučjo in televizorjem. Še vedno smo v
obdobju tatvin koles, tudi iz kolesarnic

blokov. Blok naj se zaklepajo, tudi kolesa v kolesarnicah naj bodo zaklenjena,
sploh za vrednejša pa naj lastniki zagotovijo maksimalno varovanje.
Za lastnino naj lastniki poskrbijo tudi zunaj. Naj je ne puščajo v vozilih, parkirajo
pa naj na obljudenih parkiriščih. V vseh
obdobjih je vedno aktualen tudi hrup
tako na javnih krajih (dvorišča, igrišče,
ceste) kot v zasebnih prostorih (predvsem druženje, radijski sprejemniki, televizorji, računalniki). Občane pozivamo
k dobrim medsosedskim odnosom.

NAGRADNA KRIŽANKA 11
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89 strani, trda vezava

Škofjeločanka
Lea Filipovič, bolj
znana kot vlogerka
Lepa afna, je izdala
knjigo s svojimi
najljubšimi
jedmi, ki jih zanjo
pripravlja mami
Bernarda. Recepti
so preprosti in vas
bodo pogosto
rešili iz zagate, ko
ne boste vedeli,
kaj skuhati.
Preizkusite jih,
jedi vam bodo
zagotovo
teknile!

22
EUR

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva
ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04 201 42 41
ali na: narocnine@g-glas.si.
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Če želite, da vam jo pošljemo po pošti, se poštnina
zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

1. nagrada: darilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR, 2. in 3. nagrada: knjiga Melanda
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka, 30. septembra 2022 na Gorenjski
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.
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Supernova Qlandia Kranj
Cesta 1. maja 77, Kranj

T: 031 316 000
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