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Spoštovani krajani, začenja se poletje, za šolarje težko pričako-
vane počitnice. Ob koncu šolskega leta je Osnovna šola Simon 
Jenko organizirala in izvedla šolski bazar, ki smo se ga z vese-
ljem udeležili. Prijetno smo bili presenečeni nad številno ude-
ležbo učencev, učiteljev, staršev in krajanov krajevne skupno-
sti (KS) Vodovodni stolp. Zadovoljni smo tudi z dejstvom, da 
smo se po dolgem času zopet družili tako krajani kot učenci.
Delo v pisarni KS in Svetu KS je potekalo po programu in mo-
žnostih za realizacijo, čeprav bi si želeli večjo angažiranost 
Mestne občine Kranj pri realizaciji in reševanju težav v KS. 
Participativni proračun bi bil lahko boljši z več zahtevki in 
večjo realizacijo. Prepričani smo, da bo proračun v letu 2023 
boljši in bo nudil več možnosti pri reševanju problematike v 
KS Vodovodni stolp. Želim si tudi večjo udeležbo krajanov pri 
dajanju predlogov.
V KS Vodovodni stolp se je začelo, in upamo, da bo v roku kon-
čano, urejanje Ceste Staneta Žagarja. V nadaljevanju čakamo 
začetek urejanja komunalne infrastrukture na Rupi. V veselje 
mlajših in starejših krajanov je svoja vrata odprl letni bazen 
in upam, da ga boste v čim večjem številu obiskovali in uži-
vali v plavanju in druženju.
V mesecu oktobru načrtujemo izvedbo izleta krajanov Vodo-
vodnega stolpa na Dolenjsko. Program je opisan v nadaljeva-
nju našega glasila.

Spoštovani krajani, v pisarno KS nam posredujete različne 
pripombe, predvsem glede košnje, obrezovanja, hrupa in pre-
koračitve predpisane hitrosti na cestah v KS. Vse pripombe 
takoj posredujemo naprej na mestno občino. Z odgovori in 
aktivnostmi glede rešitve vas bomo sproti seznanjali.
Želim vam lepe in mirne poletne mesece, šolarjem lepe poči-
tnice in veliko športnih aktivnosti v naravi.

Delo potekalo po programu

BOR BALDERMAN, PREDSEDNIK KS VODOVODNI STOLP

Bor Balderman, predsednik KS Vodovodni stolp / Foto: Simon Šubic
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Delo v pisarni in Svetu Krajevne skupnosti Vodovodni stolp je potekalo po programu 
in možnostih za realizacijo, čeprav bi si želeli večjo angažiranost Mestne občine Kranj 
pri realizaciji in reševanju težav v krajevni skupnosti.

Participativni proračun

Mestna občina Kranj te dni zbira pre-
dloge za izvedbo projektov v okviru par-
ticipativnega proračuna za leto 2023. 
Predlog lahko podajo vsi občani, starejši 
od 16 let. Čas za oddajo projektnih pre-
dlogov je predvidoma do 15. julija. Zain-
teresirani lahko več informacij najde-
jo na spletni strani https://predlagaj.
kranj.si/. Na njej je poleg informacij in 

napotkov, kako se vključiti v novi nabor 
projektov participativnega proračuna, 
odprt tudi obrazec za oddajo predlogov.
V poštev pridejo projekti, vredni od 
2.500 do 24.000 evrov (z DDV) in ki ustre-
zajo drugim predpisanim pogojem. Med 
29. septembrom in 9. oktobrom 2022 bo 
potekalo glasovanje na spletu ali oseb-
no (5. in 6. oktobra) za tiste predloge, ki 
bodo dobili zeleno luč komisije, ki pre-
veri njihovo izvedljivost.

SIMON ŠUBIC

Naslednje redne 
meritve krvnega 

sladkorja, maščob in 
tlaka bodo prvo sredo 

v septembru, to je  
7. septembra, od 8. 

do 10. ure. Vabi KORK 
Vodovodni stolp.
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Na Mestni občini Kranj se pripravljajo 
na začetek gradnje prve faze kanali-
zacije na Rupi oziroma na Partizanski 
cesti. Kot napovedujejo, bodo gradbena 
dela, ki bodo obsegala navezavo na ob-
stoječo javno kanalizacijo, začeli jeseni, 
v celotnem obsegu pa jih bodo končali 
predvidoma še letos.
Gradnji druge in tretje faze sta predvi-
deni v prihodnjih, pri čemer bo gradnja 
druge faze potekala na območju od kri-
žišča ob objektu Rupa 4a do konca ulice 
(Rupa 14). Gradnja tretje faze bo potekala 
na dveh krakih, in sicer na odsekih od 
objekta Rupa 30 do objekta Rupa 36b in 
od objekta Rupa 27 do objekta Rupa 29a.
Vrednost celotne investicije je ocenjena 
na približno 718 tisoč evrov (brez DDV), 
od tega je za prvo fazo predvidenih 110 
tisoč evrov, so pojasnili na občini.

CESTA STANETA ŽAGARJA
Na Cesti Staneta Žagarja še naprej pote-
ka gradnja kolesarske povezave Športni 
park Kranj–Avtobusna postaja Kranj, 

obenem na tem odseku gradijo tudi 
novo komunalno infrastrukturo. Na-
ložbo v vrednosti 437 tisoč evrov sofi-
nancirata Republika Slovenija in Evrop-
ska unija iz Evropskega kohezijskega 
sklada v višini 242 tisoč evrov,
Od začetka junija tako na odseku med 
»Bitcoin krožiščem« in križiščem z Old-
hamsko cesto obnavljajo kanalizacijo 
in vodovod, zato je na tem odseku po-

polna zapora ceste. Sprva je bilo pred-
videno, da bo cestni odsek v celoti zaprt 
do konca junija, a so nam z Mestne ob-
čine Kranj zdaj odgovorili, da bo cesta 
popolnoma zaprta še do konca julija. »V 
avgustu je pričakovati še delne krajše 
občasne zapore na različnih delih od-
seka ceste, bodo pa vsa gradbena dela 
končana pred 1. septembrom,« so še ra-
zložili.

Krajevna skupnost Vodovodni stolp po 
dveletnem premoru zaradi epidemi-
je oktobra spet načrtuje izlet, tokrat v 
Kostanjevico na Krki, kjer si bodo naj-
prej ogledali Kostanjeviško jamo. Jama 
leži ob vznožju Gorjancev, ki jih ozna-
čuje razgiban kraški teren s krednimi 
apnenci. Tu so padavinske vode, podze-
mni vodni tokovi in tektonski premiki 
skozi tisočletja ustvarjali prečudovite 
sigaste tvorbe pravljičnih oblik.
Sledil bo voden ogled samostana Stude-
nec svete Marije, pri domačinih imeno-
vanega 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 nekda-
nji samostanski cerkvi in najobsežnej-

ših arkadah med vsemi stavbami v Slo-
veniji, tudi grajskimi. Danes je v njem 
Galerija Božidar Jakac, v okolici gradu 

pa je forma viva. Po nekoliko poznejšem 
kosilu bo sledila vrnitev domov. Vablje-
ni!

Odsek Ceste Staneta Žagarja od »Bitcoin krožišča« do križišča z Oldhamsko cesto bo 
zaradi gradbenih del popolnoma zaprt do konca julija, pojasnjujejo na občini.

SIMON ŠUBIC

SIMON ŠUBIC

Cesta Staneta Žagarja bo popolnoma zaprta še do konca julija. / Foto: Tina Dokl

Z zadnjega skupnega izleta na Brionih / Foto: KS Vodovodni stolp

Kanalizacijo na Rupi bodo začeli graditi jeseni

Oktobra izlet v Kostanjevico na Krki
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Najprej čestitke našemu članu in kra-
janu Francu Zupančiču, ki je konec 
maja dočakal sto let. Kot mlad fant se 
je pridružil borcem za svobodo in obstoj 
slovenskega naroda. Za to plemenito 
dejanje mu ob tem jubileju izrekamo 
iskrena hvala. Na njegovi nadaljnji ži-
vljenjski poti pa mu želimo še obilico 
zdravja in osebnega zadovoljstva.
Konec marca smo se ob krajevnem pra-
zniku udeležili spominske slovesnosti, 
posvečene padlim slovenskim domolju-
bom pri Šorlijevem mlinu. Slavnostni 
govornik je bil podžupan Mestne občine 
Kranj Janez Černe. Z lepim kulturnim 
programom so se predstavili tudi učen-
ci OŠ Simona Jenka.
V spomin na narodnega heroja Staneta 
Žagarja smo v sodelovanju z Mestno ob-
čino Kranj organizirali polaganje venca 
pri njegovem spomeniku v kranjski ka-
sarni. Slavnostni govornik je bil pred-
sednik Območnega združenja Zveze ve-
teranov vojne za Slovenijo Kranj Zvone 
Rešek. V spremljajočem programu so 
nastopili tudi učenci OŠ Staneta Žagarja 
in OŠ Simona Jenka.
Konec aprila je potekala spominska slo-
vesnost ob 80. obletnici dogodkov v jami 
na Okroglem, tragedije padlih oziroma 
zajetih 13 partizanov Kokrškega odre-
da. Slovesnost je začela povezovalka 
programa Greta Fister Štamulak z na-
slednjimi besedami: »Mineva 80 let od 
tragičnega dogodka, ki se je odvijal ne-
daleč stran, v pečini nad Savo. Skupina 
partizanov, med njimi tudi ranjenec, so 
se zatekli pred Nemci v jamo, da bi se 
spočili, si zacelili rane in nato odšli na-
prej. Vendar je za večino ta jama postala 
tudi grob. Zbrali smo se ob spomeniku, 
da počastimo njihov boj in obenem boj 
vseh partizanov in osvobodilnih gibanj, 
da ne pozabimo, zakaj so se borili, zakaj 
so morali v gozdove, bili preganjani kot 
največje zveri, bili ustrahovani, mučeni 
in pobiti. Še toliko bolj moramo ozave-
stiti ohranjati in spoštovati narodno-
osvobodilni boj, saj se vedno pogosteje 
srečujemo s ponarejanjem zgodovin-
skih dejstev, lažnim poveličevanjem 

izdajalcev, izdajstva in kolaboracije z 
nacizmom in fašizmom. Omalovaže-
vanje NOB ni novo. Spoštovani tovariš 
Lado Ambrožič Novljan je že leta 1993 
v Novi Gorici izrekel naslednje besede: 
'Kako to, da naš boj ni več pošten in pra-
vičen? Naši borci so bili štiri leta ne pri 
pečeh in pogrnjenih mizah okupatorja, 
ampak v gozdovih in pred sovražnikovi-
mi utrdbami. Kakšna domovina je to, če 
ima tak odnos do svoje osvobodilne voj-
ske? Pravijo, da smo počeli grde stvari. 
Kaj pa je vojna kot grda stvar? Nismo si 
je mi izmislili.'«
Slovesnost so popestrili učenci OŠ Naklo 
z lepim kulturnim programom, nekaj 
pesmi pa je zapel mešani pevski zbor iz 

Naklega. Slavnostni govornik je bil to-
krat predsednik ZB Slovenije Marijan 
Križman. V svojem programu je osvetlil 
dogodke v okrogelski jami izpred osem-
desetih let. Kar nekaj kritičnih besed pa 
je namenil aktualnim dogajanjem v naši 
družbi.
Ob dnevu upora proti okupatorju, 27. 
aprilu, smo se udeležili tudi tradicio-
nalnega 28. pohoda Prijateljstva in spo-
mina Udin boršt 2022 v organizaciji kra-
jevne organizacije ZB Kokrica.
V prihajajočih toplejših mesecih leta nas 
čaka še obilica prireditev, med drugimi 
tudi izlet, tokrat na Kozjansko. Tovari-
škega druženja se v nadaljevanju leta v 
ZB Vodovodni stolp že zelo veselimo.

Počastili boj padlih in vseh partizanov
Konec aprila je potekala spominska slovesnost ob osemdeseti obletnici dogodkov  
v jami na Okroglem, tragedije trinajstih zajetih partizanov Kokrškega odreda.

BORIS CUGELJ, PREDSEDNIK KO ZB NOB

S pohoda Prijateljstva in spomina Udin boršt 2022

Na Mestni občini Kranj iščejo nove prostovoljce, ki bi v okviru projekta Prostofer opravljali 
brezplačne prevoze za starejše in invalide. Zanimanje za storitve projekta Prostofer je v 
mestni občini Kranj kar veliko, v devetih mesecih so vozniki prostovoljci opravili okoli 440 
prevozov. Prostovoljni voznik je lahko vsak, ki ima veljavno vozniško dovoljenje in je v pro-
stem času pripravljen pomagati tistim, ki prevoze potrebujejo. »Vendar pa so prostoferji v 
resnici veliko več kot zgolj prostovoljni vozniki – svojim sopotnikom nesebično pomagajo 
tudi, ko ti izstopijo iz avta: pri zdravniku jih pospremijo do čakalnice in počakajo nanje 
med pregledom, pomagajo nesti vrečke iz trgovine in jim priskočijo na pomoč pri hoji po 
stopnicah  ...« poudarjajo na občini. Zainteresirani naj pokličejo na telefonsko številko 
04/2373 161 (Simona).

Išejo prostovoljce za projekt Prostofer
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Franc Zupančič, ki je 24. maja dopolnil sto 
let, se je rodil v Rakovčevi hiši, kjer je da-
nes kavarna Carniola. Pri šestih letih se je 
z družino preselil v hišo na Cesti Staneta 
Žagarja, kjer živi še danes. Častitljivi jubi-
lej je praznoval z družino, razveselil pa se 
je tudi obiskov župana Matjaža Rakovca 
in predsednika Krajevne skupnosti Vo-
dovodni stolp Bora Baldermana ter pred-
stavnikov Zveze borcev Vodovodni stolp.
Franc je kljub stotim letom umsko iz-
redno čil, radoveden in živa zakladnica 
podatkov o Kranju v starih časih. Po ma-
terini strani je iz znane rodbine Šumi, 
oče pa je vodil kranjski kataster. Franc je 
kot diplomirani gradbeni inženir sode-
loval pri številnih velikih projektih, tudi 
pri gradnji brniškega letališča, Bloudko-

ve skakalnice, jeseniške valjarne in po-
potresni obnovi Skopja, za kar je bil celo 
odlikovan. Tudi po upokojitvi je ostal ak-
tiven; užival je na sprehodih, potovanjih 
in izletih. Po poškodbi pred tremi leti je 
ostal gibalno oviran. Zadnjih dvajset let 
mu čas krajša računalnik, na katerem 
prebira novice in igra bridž s soigralci s 

celega sveta. Želi si, da bi z ženo Janjo, 
ki bo avgusta dopolnila 93 let, še naprej 
mirno živela v domači hiši. Poleg nji-
ju imata v isti hiši stanovanji še njuna 
edinka Jasmina z možem Vidom ter 
vnuk Martin z družino. Franc ima sicer 
še dva vnuka: Drejca in Lenarta, ter prav-
nuka Larsa.

Franc Zupančič dopolnil častitljivih sto let
Franc Zupančič je pri stotih 
letih zelo razgledan in živa 
zakladnica podatkov o 
Kranju.

ANA ŠUBIC

Francu Zupančiču sta ob stotem rojstnem dnevu voščila tudi župan Matjaž Rakovec in 
predsednik Krajevne skupnosti Vodovodni stolp Bor Balderman. / Foto: Gorazd Kavčič

Triglav komplet je lojalnostni program, v katerem sodeluje več družb Skupine Triglav. Zavarovalci lahko v Triglav komplet združijo premoženjska, zdravstvena, življenjska in rentna ter pokojninska 
zavarovanja Zavarovalnice Triglav, d.d., zdravstvena zavarovanja Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., dodatna pokojninska zavarovanja Triglav, pokojninske družbe, d.d. ter varčevalni načrt odprt 
pri družbi TRIGLAV SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o.

Skupina Triglav
triglav.si

Prihranite
do 40 % pri
premoženjskih
zavarovanjih.

Povežite vsa zavarovanja, 
varčevalne načrte, zvestobo 
in digitalno poslovanje 
v Triglav komplet.

Bodite
komplet.
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Tudi letošnje pastoralno leto smo kon-
čali. Zaključili smo verouk, praznovali 
in obhajali vse naše krščanske prazni-
ke, otroci so pristopili k prvemu svete-
mu obhajilu. V mesecu majniku smo 
se zbirali k šmarnični pobožnosti, pre-
pevali in molili k Božji Materi Mariji 
– Kraljici majnika. V juniju obhajamo 
praznik svetega Rešnjega Telesa in Krvi, 
na nedeljo po prazniku tudi telovsko 
procesijo, ko bomo s prošnjo in moli-
tvijo še posebej prosili Gospoda: »Kuge, 
lakote in vojske – reši nas, o Gospod!« 
Ob koncu junija se bomo veselili ma-
šniških posvečenj in novih maš. Celo 
v naši kranjski dekaniji bo letos nova 
maša v Župniji Bistrica pri Tržiču.
V mesecu avgustu bomo obhajali najve-
čji Marijin praznik – njeno vnebovzetje, 
veliki šmaren. Ta dan navadno roma-
mo v Marijina svetišča, nam najbližje 
je na Primskovem, pa Brezje, Svete Vi-
šarje, Sveta gora, Ptujska Gora, Zaplaz, 
Kurešček, Strunjan in še bi lahko našte-
vali. V drugi polovici avgusta pa bomo 
v naši župniji pripravili poletni oratorij 
za otroke, ki bo potekal od 22. do 26. av-
gusta.

Geslo letošnjega poletnega oratorija se 
glasi Za Božjo slavo. Oratorij je skupno 
preživljanje počitniškega časa otrok z 
animatorji – starejšimi vrstniki, ki pri-
pravijo program za udeležence orato-
rija. Vsak dan se tako zvrstijo molitev, 
kateheza, pogovor, delavnice, igre in 
pesem. En dan se odpravimo tudi na 
oratorijski izlet. Oratorij poteka ob liku 
neke pozitivne osebe, ki nam je lahko 
zgled. Letošnji oratorij bo potekal ob sv. 
Ignaciju Lojolskem, ustanovitelju jezu-
itov, ki se je rodil leta 1491 v baskovski 
provinci v Španiji. Rojen je bil v ple-
miški družini na gradu Loyola, zato si 
je celo otroštvo in mladost želel, da bi 
postal dober vojak. Maja leta 1521, ko je 
bil star 19 let, ga je v času francoskega 
obleganja španskega mesta Pamplo-
na zadela topovska krogla in mu po-
škodovala nogo. To je pomenilo konec 
njegove vojaške kariere. Ko je okreval, 
je prebiral veliko duhovnih knjig in ži-
vljenjepisov svetnikov. Tako se je spre-
obrnil in se navdušil za svetost. Nekaj 
časa je živel v samoti, kjer je tudi začel 
pisati svojo znamenito knjigo Duhovne 
vaje. Pozneje je začel poglobljeno študi-
rati na več univerzah, skupaj s prijate-
lji je opravil tudi zaobljubo čistosti in 

celibata, s tem dogodkom pa so pričeli 
ustanavljati Družbo Jezusovo. V Italiji 
je prejel mašniško posvečenje in tudi 
formalno ustanovil novi red – jezuite. 
Umrl je 31. julija leta 1556. Leta 1622 pa 
je bil razglašen za svetnika (povzeto po 
Aleteia).
Zanimivost letošnjega vseslovenskega 
oratorija je tudi to, da so na natečaju 
za izbor oratorijske himne z naslovom 
Za Božjo slavo izbrali mlade animatorje 
z oratorija iz naše zlatopoljske župni-
je: besedilo je napisala Neža Kržišnik, 
glasbo pa Mark Gazvoda. Na posnetku 
igra saksofon in poje tudi Žan Gazvoda. 
Kot župnik sem še posebno ponosen na 
te naše mlade umetnike in voditelje 
oratorija, saj s svojo mladostjo, igrivo-
stjo, prijaznostjo in tudi resnostjo vodijo 
otroke po poti krščanskih vrednot, na-
ših korenin, ob zgledu sv. Ignacija Lojol-
skega. Poleg tega se učimo tudi domo-
ljubja, ki ga danes še kako primanjkuje 
v naši družbi. Na oratorij pa se lahko 
otroci prijavijo s spletno prijavnico, ki jo 
najdete na naši župnijski spletni strani.
Naj bodo počitnice koristne vsem, da 
bomo jeseni lahko z novimi močmi za-
korakali na pot novih odkritij, novih 
doživetij in obveznosti.

Geslo letošnjega oratorija: Za Božjo slavo
Konec poletja bomo v naši župniji pripravili poletni oratorij za otroke.  
Od 22. do 26. avgusta bo potekal pod geslom Za Božjo slavo.

ERIK ŠVIGELJ, ŽUPNIK

V Zbirnem centru Zarica je družba Zeos v sodelovanju s Komu-
nalo Kranj sredi maja odprla e-kotiček, ki je namenjen zbiranju 
še delujočih aparatov, primernih za ponovno uporabo.V e-koti-
ček lahko občani prinesete še uporabne električne aparate - od 
bele tehnike (pralni stroji, hladilniki, pečice, mali gospodinjski 
aparati), zabavne elektronike (radijski sprejemniki, zvočniki, 
LCD-televizorji in monitorji), svetil do računalniške opreme ter 
orodja za dom in vrt. Oddane aparate pregledajo v socialnem 
podjetju Fundacije Vincenca Drakslerja, kjer jih po potrebi ser-
visirajo in prodajo naprej v svojih trgovinah ali po spletu. Na 
ta način pridobljena sredstva v fundaciji uporabijo za pomoč 
ranljivim skupinam, za kar sta jo leta 2000 tudi ustanovila Vin-
cenc Draksler in Mestna občina Kranj. »V Mestni občini Kranj 
pozdravljamo novo pridobitev. Fundacija Vincenca Drakslerja je 
na Gorenjskem ena od vodilnih pri obnavljanju najrazličnejših 
predmetov, ki gredo zato lahko v nadaljnjo uporabo in tako ne 
pristanejo v smeteh,« je na odprtju kotička dejal kranjski podž-
upan Janez Černe.

V Zbirnem centru Zarica zbirajo še 
uporabne aparate

E-kotiček deluje v Zbirnem centru Zarica. / Foto: Simon Šubic
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 Ͱ Gospod Lipovec, ali lahko na krat-
ko predstavite Vojašnico Petra Petriča 
Kranj? Katere enote so tu nastanjene?
V naši vojašnici je sedež poveljstva Logi-
stične brigade Slovenske vojske, ki ji po-
veljujem, istočasno sem tudi poveljnik 
vojašnice. Poleg nas so tu še Enota za 
specialno delovanje, Laboratorij za je-
drsko, radiološko, kemijsko in biološko 
obrambo in ambulanta Vojaške zdra-
vstvene enote, Četa za jedrsko, radio-
loško, kemijsko in biološko obrambo 1. 
brigade, delavnici 157. logističnega pol-
ka za vzdrževanje vozil in radioloških, 
kemijskih in bioloških sredstev ter Eno-
ta za vzdrževanje vojašnice.

 Ͱ Radi poudarjate, da si v kranjski 
vojašnici želite tesnega sodelovanja z 
lokalno skupnostjo. Na kakšen način?
Eden takih primerov, pravzaprav če-
šnja na vrhu torte, je bil cepilni center. 
Zelo sem ponosen, da smo lahko Mestni 
občini Kranj ponudili svoje prostore v 
športni dvorani, glede na to, da med epi-
demijo v Kranju ni bilo ustreznega pro-
stora za izvajanje množičnega cepljenja 
prebivalstva. Šlo je za zelo lep primer so-
delovanja vojske s civilnim okoljem. Moj 
interes in želja je, da je tega sodelovanja 
še več. Trudimo se biti dober sosed, ki je 
vedno pripravljen pomagati in na kate-
rega se lahko civilno prebivalstvo zane-
se, ne samo pri obrambi države, ampak 
tudi v drugih trenutkih.

 Ͱ Koliko je vojašnica odprta za obi-
skovalce?
Vojašnice seveda popolnoma ne more-
mo odpreti, lahko pa na primer prebi-
valcem ponudimo telovadnico – in smo 
tudi jo. Prostor dajemo na razpolago tudi 
društvom, ki so tako ali drugače vezana 
na vojsko, kot je zveza častnikov.

 Ͱ Posebna vez z lokalnim prebival-
stvom so tudi dnevi odprtih vrat vo-
jašnice ...
Naši dnevi odprtih vrat so odlično obi-
skani, tudi letos si je vojašnico prišlo 
ogledat več tisoč ljudi. Razkažemo jim 
vojaško tehniko, ki je seveda zelo zani-

miva, predstavimo jim tudi vse drugo, 
kar vojašnica nudi – od uporabe streli-
šča, vozili smo jih z oklepnimi vozili ...

 Ͱ Eden od projektov, s katerim se bo-
ste še dodatno odprli lokalni skupno-
sti, je tudi načrtovana postavitev vodi-
kovih polnilnic ...
Vodikove polnilnice bodo ogromna pri-
dobitev za vojsko, saj si bomo z vodi-
kom in fotovoltaiko na strehah naših 
objektov zagotavljali dovolj energije za 
delovanje vojašnice. Pridobitev bo tudi 
za lokalno skupnost, saj je predvidena 
tudi vodikova polnilnica za prebival-
stvo, predvsem pa za mestne avtobuse.

 Ͱ Slovenska vojska nudi civilnemu 
prebivalstvu tudi možnost zaposli-
tve ...
V Logistični brigadi kader ves čas po-
trebujemo in tu se vedno obračamo na 
lokalno skupnost. Pomembno je vedeti, 
da vojska, tudi naša Logistična brigada, 
ne potrebuje samo vojakov, ampak tudi 
kuharje, avtomehanike, avtoelektričar-
je, različne vzdrževalce, kurjače ... Nu-
dimo dobro odskočno desko za mlade, 
ki nimajo delovnih izkušenj, a jih po-

trebujejo za zaposlitev na trgu delovne 
sile, da jih pridobijo pri nas. Pri nas ne 
zahtevamo delovnih izkušenj, mi rade 
volje mladega vzamemo takoj po kon-
cu šolanja in ga usposobimo za delo v 
njegovi stroki. V tem vidim priložnost 
tudi za kasnejše delodajalce, da po ne-
kaj letih dela v vojski dobijo usposobljen 
mlad kader. V vojski imamo ne naza-
dnje zelo napredno tehniko in potrebu-
jemo strokovnjake, ki se lahko pri nas 
še izpopolnijo. Mislim, da mladi to mo-
žnost premalo izkoriščajo.

 Ͱ Kakšne so prednosti, ugodnosti, ki 
jih nudi zaposlitev v vojski?
Sam vidim več prednosti oziroma ugo-
dnosti. Prva je gotovo urejen delovni 
čas. Vojska ima tudi svoja stanovanja, 
ki jih lahko da na razpolago zaposle-
nim. Vedno pravim, da vojska daje de-
bel kos kruha, včasih je le rezina klo-
base nekoliko tanjša. Ampak kruh, torej 
stabilnost, pa zagotavlja. To se zagotovo 
splača izkoristiti. Vedno tudi pravim, da 
če hočeš videti svet, pridi v vojsko. Te 
možnosti so res velike, še zlasti zdaj, ko 
smo del zveze NATO.

Trudimo se biti dober sosed
Pogovor s polkovnikom Franjem Lipovcem, poveljnikom Logistične brigade 
in Vojašnice Petra Petriča Kranj o povezanosti vojske z lokalno skupnostjo in 
zaposlitvenih priložnostih v vojski

SIMON ŠUBIC

Polkovnik Franjo Lipovec, poveljnik Logistične brigade in kranjske vojašnice / Foto: Tina Dokl
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Šolskega leta je konec. Ravnateljica 
Ingrid Klemenčič ugotavlja, da se je v 
minulem šolskem letu poznalo, da so 
učenci v zadnjih dveh »koronskih« letih 
izgubili nekaj učne kondicije, po drugi 
strani pa so pri njih zaznali tudi veli-
ko željo po druženju. »Obdobje korone 
je nekoliko vplivalo tudi na starše in 
učitelje, tako da smo se ponovno učili 
običajne šolske situacije.«
S končnim uspehom učencev je Kle-
menčičeva zadovoljna. »Udeležili so se 
tudi kar nekaj tekmovanj, čeprav tudi 
tukaj opažamo, da je bila motivacija za-
nje manjša kot včasih. Mlajši učenci so 
še kar veliko tekmovali, v zadnji triadi 
pa že nekoliko manj. Mislim, da je bilo 
to povezano prav s tisto željo po druže-
nju, kar jim je bilo primarno in osnov-
no. Podobno pa opažajo tudi na drugih 
šolah,« je pojasnila.
Na podlagi letošnjih ugotovitev se bo 
učiteljski kolektiv tudi pripravljal na 
naslednje šolsko leto. »Učitelji razredne 
stopnje se bodo avgusta izobraževali iz 
gozdne pedagogike, da bo čim več pou-
ka potekalo zunaj in bodo imeli otroci 
na razredni stopnji več možnosti druže-
nja. Tudi pri njih se namreč pozna, da 
nimajo toliko razvitih socialnih veščin 
kot prejšnje generacije. Na predmetni 
stopnji pa bomo na primer nekoliko 
drugače organizirali tabore. Na osnovi 
analize rezultatov nacionalnega prever-
janja znanja bomo naslednje leto tudi 
bolj utrjevali znanja na področjih, kjer 
so bili učenci slabši.«

IZPELJALI TUDI ŠOLSKI BAZAR
Novoletni bazar, s katerim zbirajo sred-
stva za šolski sklad, ki ga v zadnjih treh 
letih zaradi epidemije ni bilo, so letos 
izvedli proti koncu leta – 16. junija, kar 
se je izkazalo za dobro odločitev. Na eni 
strani so bili v pripravo dobrodelnega 
piknika vpeti vsi na šoli, po drugi stra-
ni je bazar tudi ponudil možnost spro-
ščenega druženja na zunanjih igriščih. 
»To je bilo prvič v vseh enotah – in ne 
zadnjič. Ugotovili smo namreč, da se 
na ta način lahko zelo dobro povežemo 

z lokalno skupnostjo, tudi sosedje lah-
ko malo 'zadihajo' z nami, četudi nas 
morajo včasih trpeti. Mislim, da smo 
vsi preživeli zelo lepo popoldne, tako da 
bomo v naslednjih letih namesto novo-
letnega bazarja poskušali na tak način 
proslaviti konec šolskega leta,« razmi-
šlja ravnateljica.
Tudi izkupiček zaključne prireditve na 
vseh treh šolah je bil zelo dober. V šolski 

sklad, iz katerega se financirajo tabori 
in šole v naravi za otroke, katerih star-
ši tega stroška ne zmorejo, in nadstan-
dardni program na šoli, se je steklo kar 
7.500 evrov. Vzporedno je potekala tudi 
zbiralna akcija šolskih potrebščin, in na-
bralo se jih je veliko – od torb, zvezkov do 
temper, barvic, ravnil. »Zbrane potreb-
ščine bomo razdelili otrokom, ki jih naj-
bolj potrebujejo,« je še napovedala.

Za konec šolskega leta tudi bazar
Na OŠ Simona Jenka so letos namesto tradicionalnega novoletnega bazarja prireditev 
za šolski sklad organizirali ob koncu šolskega leta.

SIMON ŠUBIC

Na zaključnem pikniku se je za šolski sklad na vseh treh šolah nabralo 7.500 evrov, tudi 
zaradi uspešnega srečelova. / Foto: Simon Šubic

Dobrodelni piknik na centralni šoli je bil zelo dobro obiskan. / Foto: Simon Šubic
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Mestni svetnik Bine Traven je v dopisu 
kranjskemu mestnemu svetu opozoril, 
da je stanujočim tik ob šolskem igrišču 
OŠ Simona Jenka grobo kratena pravi-
ca do počitka, nočnega ter nedeljskega 
miru. Vzrok za to je neznosen hrup in 
vandalizem, ki se zunaj časa šolskega 
pouka redno dogajata na šolskem špor-
tnem igrišču, je poudaril.
»Povzročitelji teh neljubih in hrupnih 
dogodkov na igrišču in ob njem so mla-
doletni otroci in tudi starejši, stari dvaj-
set in več let. Od vsepovsod se največ-
krat zberejo zaradi nogometa, ki pa se 
velikokrat sprevrže v vse kaj drugega, 
tudi v plezanje po šolski strehi in pri-
vatnih objektih. To se nemalokrat na-
daljuje z glasno zabavo, vpitjem in tudi 
z glasbo, ki jo predvajajo s prenosnimi 
napravami. Trajanje in ura tovrstnega 
početja zanje ni nobena ovira! Največ-
krat se to dogaja do prihoda policijske 
intervencije,« opozarja Traven. »Šolsko 
igrišče je dobesedno zlorabljeno izven 
časa šolskega pouka, predvsem v po-
znih večernih urah, med prazniki in 
med počitnicami,« je dodal.
Z nevzdržnim stanjem so že več kot leto 
dni seznanjeni ključni deležniki v KS Vo-
dovodni stolp, na osnovni šoli, policiji in v 
vodstvu občinske uprave, je pojasnil Tra-
ven in predlagal strožja pravila in pogoje 
uporabe in prehoda športnega igrišča, ki 
bi jih morala vodstvo šole in Mestna ob-
čina Kranj (MOK) kot lastnica objekta izo-
besiti na vidno mesto. »Omenjeno igrišče 
je bilo zgrajeno in postavljeno dobesedno 
pod okna spalnic hiš tik ob igrišču. No-
beno športno igrišče ne stoji tako blizu 
stanovanjskih hiš, kot stoji prav to pred 
Osnovno šolo Simona Jenka. Naj v ve-
dnost povem, da so hiše stale na tem me-
stu veliko prej, preden so zgradili šolo in 
igrišče, zato bi morala, upoštevajoč speci-
fičnosti lokacije igrišča, za uporabo tega 
veljati druga, strožja pravila,« pojasnjuje.
Traven je v dopisu še predlagal zaklepa-
nje igrišča med 22. in 7. uro ter javno 

objavo razlage, zakaj je omejitev upora-
be in prehoda igrišča potrebna. Uvesti 
je treba redne obhode varnostne službe, 
mestnega redarstva ali policije, predla-
gajo tudi zasenčenje luči oziroma priž-
iganje teh le ob prisotnosti upravičenih 
obiskovalcev in uporabnikov igrišča. 
Predlagajo tudi zaklepanje nogometne-
ga igrišča tudi ob sobotah, nedeljah, 
praznikih in med počitnicami, če vple-
teni ne vzpostavijo reda.

ODGOVOR RAVNATELJICE
Ravnateljica OŠ Simona Jenka Ingrid 
Klemenčič je v odgovoru na Travnov 
dopis uvodom pojasnila, da je največji 
interes šole, da se igrišče ohranja: »Ne 
nazadnje je bilo v urejenost igrišča (npr. 
položitev tartana) vloženih kar nekaj 
lastnih sredstev in pa sredstev krajevne 
skupnosti, saj igrišče in naprave ob igri-
šču krajani s pridom uporabljajo.«
Kot je razložila, so se na sestanku dogo-
vorili, da bodo zaklepali vrtljiva vrata, 
kar so tudi storili, a je bila ključavnica 
že dvakrat prežagana, vrtljivi del pa je 
mogoče tudi z lahkoto preplezati. »Naš 
predlog je še vedno, da namesto vrtljivih 

vrat postavimo fiksno ograjo, vendar se 
moramo zavedati, da bo s tem posegom 
onemogočen prehod krajanov; čez igri-
šče pelje pešpot. O prežaganih ključav-
nicah smo obvestili pristojne. Prav tako 
smo o predlogu, da vrtljivi del zamenja-
mo, obvestili MOK, ki se mora z namero 
strinjati.«
Glede dogovora, da umaknejo klopi ob 
igrišču, ravnateljica sicer meni, da je 
umik klopi na škodo šolskih otrok, saj 
jih dnevno uporabljajo pri športni vzgo-
ji, vendar so se za boljše odnose med 
sosedi odločili, da to vseeno napravijo. 
Dela so načrtovana v poletnem času, saj 
je potreben večji poseg. Klopi namreč 
niso zgolj postavljene, ampak so pritrje-
ne z betonom. »Goli so privijačeni v tla. 
Smo pa jih lani zamenjali zaradi varno-
sti otrok. Torej niso več leseni, zato je 
udarec žoge glasnejši,« dodaja.
Igrišče je v celoti označeno s tablami, ki 
jasno določajo pravila uporabe igrišča, 
kar naj bi bilo izhodišče za ukrepanje 
pristojnih služb, nadalje navaja ravna-
teljica. Igrišče so še dodatno opremili s 
tablami. Zaradi pritožb sosedov so na 
igrišču še odstranili železni ograji/pa-

O šolskem igrišču tudi v mestnem svetu
Kranjski mestni svet se je na majski seji seznanil z motečim dogajanjem na 
zunanjem igrišču OŠ Simona Jenka, na katero je na željo bližnjih sosedov opozoril 
mestni svetnik Bine Traven. V nadaljevanju podajamo njegove navedbe in odgovor 
ravnateljice Ingrid Klemenčič.

SIMON ŠUBIC

Igrišče je v celoti označeno s tablami, ki jasno določajo pravila uporabe, kar naj bi bilo 
izhodišče za ukrepanje pristojnih služb. / Foto: Simon Šubic
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nela za goli in ju zamenjali z mrežo, saj 
so sosedje poročali, da je nabijanje žoge 
v kovinske ograje glasno in moteče. Na 
igrišču so zamenjali tudi luči, ki so po 
navedbah sosedov preveč osvetljevale 
njihova bivališča.
»Kot sledi iz zapisanega, je interes šole, 
da se igrišče vzdržuje, prav tako pa je 
interes šole, da imajo otroci in mlado-
stniki tudi v popoldanskem času varno 
in zdravo igro,« poudarja Klemenčičeva, 
ki je prejšnji teden imela tudi sestanek 
s skupino DATA.info, ki skrbi za zako-
nitost zbiranja podatkov in izpolnjeva-
nje zahtev varovanja podatkov, glede 
postavitve kamer izključno na igrišče 
in v določenem časovnem obdobju, za 
kar pa je treba pridobiti še nekaj sogla-
sij in pripraviti vlogo. Šola želi obenem 
pridobiti še informacijo policije, ali so 
posnetki sploh relevantni in kakšen je 
postopek obveščanja v primeru van-
dalizma v smislu, da se slika kamere 
lahko uporabi (ali se lahko uporabi) v 
morebitnem zahtevku ali iskanju krši-
teljev, pojasnjuje ravnateljica.
»Menim, da bi bila edina rešitev, ki bi 
morda doprinesla k rešitvi problema, 
stalna prisotnost varnostnika in stalno 

obveščanje policije. Prisotnost varno-
stnika pa pomeni določena finančna 
sredstva, ki jih šola nima in jih niti ni 
dolžna zagotavljati, saj je, poudarjam, le 
uporabnik igrišča,« razmišlja Klemenči-
čeva. V zvezi z zahtevo sosedov glede za-
klepanja igrišča ob koncu tedna pa pravi, 

da je glede na izkušnje zaklenjeno igrišče 
brez prisotnosti varnostnika še dodaten 
motiv za povzročanje škode in spodbuja 
mladostnike k plezanju čez ograjo, kar 
pa lahko predstavlja nevarnost.
»S težavami mladih, povezanimi tudi 
s časom po koroni, se srečujejo mnoge 
šole po Sloveniji, ne le v MOK. Rešitev ni 
ne enoznačna in ne hitra. Ko bomo otro-
kom in mladostnikom lahko ponudili 
konstruktivno, mestoma vodeno, brez-
plačno in zdravo preživljanje prostega 
časa ne le v obliki treningov za športno 
nadarjene mlade, ampak za tiste, ki si 
vodenih aktivnosti bodisi ne morejo 

privoščiti bodisi niso dovolj motivirani 
ali niso dovolj spretni, bomo resnično 
šele začeli reševati problem. Za to pa je 
potrebna vključitev vseh deležnikov v 
občini, Lokalne akcijske skupine, dru-
štev in drugih interesnih skupin,« je za 
konec še zapisala Klemenčičeva, ki je 

prepričana, da se v vodstvu šole trudijo, 
da bi ohranili lepo igrišče in dobre so-
sedske odnose.

KAJ PRAVI POLICIJA
Načelnik Policijske postaje Kranj Matjaž 
Završnik je v razpravi na seji mestne-
ga sveta glede hrupa na šolskih igriščih 
povedal, da imajo vsi subjektivne po-
glede na to, ali je razposajenost otrok, 
ko se popoldan igrajo na igrišču, moteč 
hrup. »To preide v kršitev javnega reda 
in miru takrat, ko je glasna glasba, ko 
pride do vpitja in to dejansko nekoga 
moti,« je dejal.

Ravnateljica Ingrid Klemenčič: »Menim, da bi bila edina rešitev, 
ki bi morda doprinesla k rešitvi problema, stalna prisotnost 
varnostnika in stalno obveščanje policije. Prisotnost varnostnika 
pa pomeni določena finančna sredstva, ki jih šola nima.«

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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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.

                        + poštnina

27148 strani, mere: 20 x 24 cm

EUR

Buče vsebujejo 
veliko hranil, 
zato jih je treba 
čim bolj okusno 
izkoristiti. 
S pomočjo 
knjige, kjer je 
60 receptov,  
se naučimo 
pripravljati 9 
vrst buč: cukete, 
patišonko, 
čajoto, hokaido, 
sweet dumpling, 
maslenko, 
blukuri, sweet 
mamo in 
muškatno bučo. 
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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.

                        + poštnina

15Število strani: 164 strani, 17 x 23 cm, trdo vezana    

EUR
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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 srede, 20. julija 2022 na Gorenjski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

Izbirali boste 
lahko med več kot 
petdesetimi recepti 
in pripravili: prestice, 
kuminove palčke, 
koruzne krekerje, 
fino sirovo pecivo, 
fižolove pogačice, 
profiterole, 
empanade, grisine, 
pirine krekerje, 
sirove polžke, 
svedrce s slanino, 
čapate in druge 
hrustljave dobrote. 
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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.

Trda vezava, 16 cm x 22 cm, 88 strani

                        + poštnina

870
EUR



Telekom Slovenije

 v Qlandia Kranj
Supernova Qlandia Kranj
Cesta 1. maja 77, Kranj

T: 031 316 000

TOLEA d.o.o., Robova c. 6, Vrhnika. Pooblaščeni prodajalec Telekom Slovenije, d.d.. Možne so napake v tisku. Slike so simbolne.

Telekom Slovenije Qlandia Kranj 


