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GLASILO KRAJEVNE SKUPNOSTI VODOVODNI STOLP

Ob prazniku krajevne skupnosti Vodovodni stolp
vas vabimo
v četrtek,

19. marca, ob 18.00 na prireditev v avlo OŠ Simona Jenka Kranj
***

petek, 20. marca, ob 10.00 na spominsko svečanost ob Šorlijevem mlinu
od 15.00 do 18.00 na ogled vodovodnega stolpa in nastop jamarjev, gasilcev ter predstavnikov vojske
v

Svet KS

Dogajanja

Spoštovane krajanke, spoštovani krajani!
Najlepši letni čas je
tudi praznik naše KS
Vodovodni stolp. Smo
ena redkih krajevnih
skupnosti, ki je svoj
praznik povezala in
tudi obeležila z dogodki iz NOB. Tiste prve
pomladne noči 1944.
leta so darovali svoja
mlada življenja Milena
Korbar, Maks Jeza in
Janez Lombar ob nemškem napadu na Šorlijev mlin. Takrat sta v
globeli obležala mrtva
Milena in Maks, Janeza pa so okupatorji
mučili do smrti.
Nada Mihajlovič
Danes vemo, da se
moramo njim in vsem drugim enako mislečim v tistih težkih
časih zahvaliti, da živimo svobodno na zemlji naših prednikov.
Zato bodo na svečanih dogodkih, ko bosta Evropa in svet praznovala 70-letnico konca druge svetovne vojne, na strani zmagovalcev plapolale tudi zastave naših partizanskih enot.
Res je tudi, da je naš današnji svet drugačen, kot so si ga
mnogi zamišljali pred 25 leti. Odločili smo se, da stopimo na pot
svoje države. Res pa je tudi, da se danes sprašujemo, ali smo
takrat vedeli, da bo danes tako kot je; da so tisti, ki so nam takrat
govorili, poskrbeli samo zase.
Upajmo, da je čas zategovanja pasu minil. In tudi če je res
najhujša kriza mimo, ne smemo pozabiti, zakaj smo morali doživeti takšne čase v samostojni državi.

In kakšna naj bo razvojna pot Kranja in vanjo smiselno povezana tudi KS Vodovodni stolp, smo pred časom predstavili občinskim strokovnim službam. Opozorili smo jih, da je še veliko
neuresničenih nalog iz preteklega leta; parkirišča, obnova cest
in infrastrukture po naselju, obnova športnega igrišča pri centralni šoli in nadaljevanje obnovo enote Osnovne šole Simona
Jenka pri Prešernovem gaju itd. Res je, da vse naenkrat ne gre,
lahko pa postopoma, premišljeno in usklajeno prednostno. Ob
tem pa ne smemo pregledati, da bodo konec maja končana dela
od Oldhamske pri vodovodnem stolpu proti Rupi do nadvoza
nad avtocesto.
Kaj pa nam bo prinesel letošnji občinski proračun Mestne
občine Kranj še ne vemo. Vemo pa, da so krajani krajevna skupnost in da moramo njim prisluhniti tudi v vodstvu krajevne
skupnosti; tudi v skrbi za socialno šibke družine.
Vsem krajankam in krajanom čestitam ob prazniku krajevne
skupnosti, želim lepo praznovanje in vabim na prireditve.
Nada Mihajlovič, predsednica Sveta KS Vodovodni stolp

Krajevna skupnost ima tudi svojo spletno stran

Ogled Vodovodnega stolpa
Program spustov po stolpu se bo začel v petek, 20. marca, ob 15. uri, za vse pa bo stolp odprt za ogled od 16. do 18. ure.

Ob letošnjem krajevnem prazniku bo za krajane odprt tudi vodovodni stolp. Ogled bo mogoč, tako kot vsako leto, tokrat od
16. do 18. ure. Za voden ogled pa bodo letos poskrbele ekipe
kranjskih Jamarjev.
Program pred ogledom stolpa se bo začel eno pred odprtjem
stolpa in sicer ob 15. uri, ko bo zbor vseh sodelujočih. Do 15.30
bo najprej prikaz in ogled opreme.
Ob 15.30 pa se bo začel program spustov po stolpu. Najprej
se bo spustila ekipa Slovenske vojske, ob 15.40 se bodo po zunanji strani stolpa spustili pripadniki Gasilsko reševalne službe,
ob 15.50 pa bodo prikazali spust z vrha stolpa še kranjski Jamarji. Prikaze spustov bodo ob 16.00 sklenili s skupinskim spustom
predstavniki Slovenske vojske, Gasilsko reševalne službe in Jamarji Kranj.

Čistilna akcija

Čistilna akcija bo letos v soboto, 28. marca. Akcijo načrtujemo
tudi v naši krajevni skupnosti; predvsem na območju Rupe.

S tem pa bodo ob 16. uri tudi za vse odprli ogled stolpa za dve uri.
Za letošnji program ogleda vodovodnega stolpa ob krajevnem
prazniku je poskrbel Bor Balderman, podpredsednik sveta krajevne skupnosti Vodovodni stolp.
- A. Ž.

Zapora ceste
Krajevna skupnost Vodovodni stolp obvešča, da bo med
spominsko svečanostjo pri Šorlijevem mlinu v petek, 20.
marca, zaprta občinska cesta LZ 183520 na odseku 183521
Partizanska cesta-Rupa in sicer od križišča s cesto 183530
do ceste 183531 Jezerska cesta-Kurirska pot do naselja Rupa.
Cesta bo zaprta med 10. in 11. uro, ko bo pri Šorlijevem
mlinu spominska svečanost ob prazniku Krajevne skupnosti Vodovodni stolp.
KS Vodovodni stolp

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

Od Oldhamske ceste proti Rupi

Vodjo Projektne pisane Tanjo Hrovat, univ.dipl.prav., smo zaprosili, da nam predstavi potek del od Oldhamske ceste pri
vodovodnem stolpu skozi Rupo do nadvoza nad avtocesto. - Parkirišče nasproti šole: Morda še letos.
ANDREJ ŽALAR

S št
Spoštovana
ga. Tanja
T j Hrovat. Ob prazniku KS Vodovodni
stolp želimo krajane še posebej seznaniti s potekom izgradnje projekta ceste Kokrškega odreda od Oldhamske proti
Rupi in naprej do nadvoza nad avtocesto. Prosim, da nam
predstavite, kako poteka izgradnja tega največjega projekta
na območju krajevne skupnosti in kdaj je predviden zaključek?
Projekt je razdeljen na pet etap. Na etapah 1
in 2, to je na odseku od Vodovodnega stolpa
do odcepa za stadion, je že položena nosilna
plast asfalta. Če bo vremenska napoved držala,
bo izvajalec v ponedeljek (odgovor smo dobili
v sredo, 11. marca - op. p.) začel s polaganjem
nosilne plasti asfalta na 3. in 4.a etapi, to je na
odseku od odcepa za stadion do Rupe. IstočaTanja Hrovat
sno bo asfaltiral tudi pločnike na vseh omenjenih etapah. Obrabni sloj asfalta bo položen, ko
bodo zaključena gradbena dela na vseh fazah.
Vzporedno potekajo gradbena dela (polaganje fekalne in meteorne kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave, elektrike) na
fazi 4b, to je od začetka vasi Rupa do odcepa za Ilovko. Začela
pa so se tudi dela na etapi 5; to je na odseku od odcepa za Ilovko
do nadvoza nad avtocesto. Če bo vreme ugodno, bodo vsa dela
zaključena do maja 2015.

Kako pa je s predvideno izgradnjo parkirišča nasproti šole
Simona Jenka, kjer je bil lani pred volitvami simbolično zastavljen začetek gradnje parkirišča? Takratni župan Mohor
Bogataj in predsednik KS Jože Rozman sta zasadila lopati in
s tem napovedala izgradnjo. Krajani sedaj sprašujejo, kako
je s to načrtovano izgradnjo, ker se še vedno nič ne dogaja.

Mestna občina Kranj (MOK) je v mesecu maju 2014 naročila
izdelavo PGD in PZI projekta za izvedbo parkirišča, ki smo ga
prejeli septembra 2014. Na Upravno enoto (UE) smo vložili vlogo
za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki pa je bila zavrnjena zaradi nepopolnosti; manjkala so nekatera soglasja. Poleg tega je UE
zahtevala dokazilo o pravici gradnje, ker je eno izmed zemljišč,
na katerem je predvidena gradnja, zemljišče v splošni rabi.
Glede dokazila o pravici gradnje je potrebno izvesti postopek
izvzema iz javnega dobra oziroma splošne rabe. Sklep o tem
sprejme Svet Mestne občine Kranj. Predlog bo uvrščen na sejo
meseca marca ali aprila 2015. Ocenjena vrednost izvedbe je cca.
100.000 eur z vključenim davkom.
Predlagano je, da se to investicijo uvrsti v rebalans proračuna
2015, ki bo predvidoma sprejet aprila ali maja. Vendar ta trenutek še nimamo informacij, če in koliko sredstev bo z rebalansom
možno dodatno nameniti za investicije. Zato tudi zagotovo še
ne moremo potrditi, da bo ta investicija izvedena letos. Je pa to
ena izmed prednostnih investicij.
Hvala.

Ali je res na odcepu oziroma v križišču za plavalni bazen
predvideno manjše krožno križišče?
Ne. V začetku smo ga sicer želeli narediti, zanj je narisan tudi
projekt, vendar kasneje nismo uspeli odkupiti zemljišča, potrebnega za izgradnjo krožišča.

Pranje vozil v Begunjski

Na ploščadi med garažnima objektoma za Begunjsko 6 do 9
bo tudi letos moč uporabljati ročno avtopralnico.
Interesenti lahko plačajo letno uporabnino 40 evrov 22. ali
29. marca 2015 med 10.00 in 10.30.
3

Dogajanja
KO ZZB za vrednote NOB Vodovodni stolp

Slovenci smo takrat stopili na pravo pot
Predsednik Boris Cugelj: »Prepričan sem, da čez leto dni ne bomo imeli ne denarja, ne podjetij. - Ali se sploh zavedamo,
da si bomo v primeru prodaje vseh teh številnih podjetij dokončno uničili možnost za samostojni gospodarski razvoj.«

V najbolj številni
krajevni organizaciji
zveze borcev za vrednote NOB v KS Vodovodni stolp z 242
člani so na občnem
zboru 9. marca pregledali delo v minulem letu in sprejeli
nove člane ter program za letos. Tako
Boris Cugelj
kot lani, ko so z druženji in obiski spominskih slovesnosti po
Gorenjskem in srečanji s tovariši po Sloveniji sklenili leto, bodo nadaljevali tudi letos.
Predsednik Boris Cugelj je v nagovoru po
kulturnem programu, ki so ga pripravili
učenci OŠ Simona Jenka, poudaril, da so
bili svoboda, človekovo dostojanstvo, tovarištvo, socialna pravičnost naša pot med

II. svetovno vojno. In solidarnost, poštenost, svoboda, domoljubje ostajajo tudi danes,
še naprej, vrednote, ki jih moramo negovati in jih neguje
tudi zveza borcev.
Lani so se udeleževali svečanosti v Dražgošah, Kamnitniku, pri Šorlijevem mlinu,
na Planici, v Udin borštu, na Pokljuki, Vodiški planini, v Kokri, na Okroglem, v
Pangerščici, na Goreljku… Letos bodo po
teh krajih z druženji nadaljevali. Tako kot
lani, ko so obiskali Beograd, bodo pripravili izlet tudi letos, je napovedala ob vodenju
občnega zbora Dora Osterman, predsednica
pokrajinskega sveta ZB za Gorenjsko.
V zaključnem govoru pa je Boris Cugelj
na zboru med drugim posebej poudaril:
»Za obstanek slovenskega naroda so padle številne žrtve. Smo njihovi dolžniki,
obenem pa tudi dolžniki prihodnjim rodovom. Zato nam danes ne sme biti vseeno,
kaj se dogaja doma in v svetu okoli nas.
Po 45 letih razvoja in socialnega blagostanja je prišlo obdobje tako imenovane
tranzicije…. Domače malomeščanske
politične elite so se odločile prodati naša
dobro stoječa podjetja in s tem pokazale
popolno nesposobnost obvladovanja tako
ekonomske, gospodarske, pravne kot po-

litične situacije v državi…. Skozi medije
nam trobijo, da bi ob neprodaji naših državnih podjetij trpela naša kredibilnost
države navzven. Takšna trditev je dobesedno smešna, saj so se vendar naši politiki
sami odločili za prodajo in sami določili
podjetja, ki jih bodo prodajali. Boli me,
da ti mladi »strokovnjaki«, ki v glavnem
še niso ničesar pametnega ustvarili za to
našo družbo, tako lahkotno govorijo o
prodaji podjetij, ki so jih z odrekanjem
ustvarjale cele generacije danes upokojenih delavcev po drugi svetovni vojni.
Ob morebitni prodaji pa se postavlja
tudi vprašanje, kaj bomo naredili s tem
denarjem. Prepričan sem, da čez leto dni
ne bomo imeli ne denarja, ne podjetij. Ali
se sploh zavedamo, da si bomo v primeru
prodaje vseh teh številnih podjetij dokončno uničili možnost za samostojni
gospodarski razvoj…«
A. Žalar

Meritve in priznanja

Prijetno presenečena je bila v sredo, 4.
marca, predsednica krajevne organizacije
Rdečega križa Vodovodni stolp Jožica
Ribnikar, ko se je na meritve tlaka, sladkorja in holesterola v prostorih KS oglasilo kar 40 krajank in krajanov. Nekateri so
prišli tudi od drugod. Akcijo je tokrat s
prispevkom denarno podprla tudi krajevna skupnost Vodovodni stolp. Zelo zadovoljni s temi meritvami pa so bili tudi številni, ki so bili ta dan na meritvah med 7.
in 9. uro v prostorih KS Vodovodni stolp.
Naslednje meritve bodo spet v sredo, 3.
junija, v prostorih KS Vodovodni stolp.
Predsednica Jožica Ribnikar pa nam je
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tokrat povedala, da bodo ob letošnjem krajevnem prazniku KS podelili tudi priznanja
krvodajalcem. Krajevni praznik KS Vodovodni stolp je 21. marca, na pomladni dan
in v spomin na tragični dogodek med II.
svetovno vojno v Šorlijevem mlinu. Prireditev bo v četrtek, 19. marca, ob 18. uri v
avli šole Simona Jenka, program pa bodo
pripravili učenci Osnovne šole.
Priznanja bodo za 5 krat darovano
kri dobili: Simon Bakovnik, Gregor Cimerman, Ljubo Čalič, Marko Mervič,
Jerneja Mohar, Simona Mohorič, Nika
Prašnikar, Neža Zupanc in Andreja Zupančič; za 10 krat darovano kri: Žan
Kuralt, Teodor Orozovič, Mateja Vehovec,
Zala Vidic, Sonja Volčjak, Brane Vovk in
Viljem Flajnik; za 15 krat darovano kri:
Stanislav Toplišek, za 30 krat darovano
kri: Darko Bernik, Drago Pavlin, Majda
Pipan, Janez Studen, Tomaž Vilfan in Uroš
Zalaznik; za 35 krat darovano kri: Martin Dolanc, Tomaž Keber in Jožica Studen;
za 40 krat darovano kri: Tatjana Keše,

Darinka Pavlin, Robert Thaler in Boris
Zdešar in za 45 krat darovano kri: Branko Gašperšič in Stanko Urh.
A. Ž.

Obisk pred novim letom
Pred novim letom so predstavniki KO
Rdečega križa Vodovodni stolp obiskali
in zaželeli srečno vsem starejšim v krajevni skupnosti. Pri obisku Darinke in
Vilija Radojčič v Valjavčevi 9 pa so se
čestitkam z darilom pridružili tudi otroci
Vrtca Kekec. - Foto: Tone Polajnar

Naslov spletne strani
KS Vodovodni stolp je:
http://ksvodovodnistolp.si/

Dogajanja
Bor Balderman, podpredsednik Sveta krajevne skupnosti

Rad bi oživel Športno društvo
Rojen je bil 23. novembra 1953 v Ljubljani, živel pa je v
Kranju, kjer je najprej
obiskoval Osnovno
šolo Franceta Prešerna, končal pa je šolanje v osnovni šoli v
OŠ Simona Jenka.
Po končani osnovni šoli je nadaljeval
izobraževanje na Srednji tehnični tekstilni
šoli v Kranju, nato pa se je 1973 leta zaposlil v Tekstilindusu. 1974. je odšel na
služenje vojaškega roka v prvo generacijo
Šole za rezervne častnike v Šentvidu pri
Ljubljani.
»Tam smo služili samo Slovenci. Po
končanem služenju vojaščine 1975. leta
sem se vrnil v Tekstilindus, vendar sem

kmalu dobil zaposlitev na kasnejšem
Občinskem štabu TO v Kranju, kjer
sem začel svojo častniško pot kot častnik TO Slovenije.«
V osamosvojitveni vojni in v pripravah
pred njo v letih 1990/1991 je bil Bor eden
od poveljujočih častnikov pri obrambi letališča Brnik. Svojo vojaško kariero pa je
nadaljeval na več poveljniških dolžnostih
v Slovenski vojski (Kranj, Pokljuka, Bohinjska Bela) in 2005/2006 sodeloval kot
poveljnik kontingenta na operaciji KFOR
na Kosovu.
»Leta 2010 sem se upokojil in nadaljeval svoje aktivnosti pri upokojencih
in veteranih osamosvojitvene vojne. Od
leta 2014 sem tudi predsednik Občinskega združenja Zveze častnikov Slovenije CREINA Kranj. Ker sem bil ves

čas zelo družbeno aktiven v občini
Kranj in R Sloveniji, želim delati tako
pri upokojencih, veteranih in v KS Vodovodni stolp še naprej.«
Tato se je tudi odločil, da na zadnjih
lokalnih volitvah kandidira za Svet KS.
Bil je izvoljen, sedaj pa želi nadaljevati
delo za izboljšanje bivalnih pogojev. Ena
od njegovih želja pa je tudi oživitev Športnega društva Vodovodni stolp.
»V preteklosti je bilo Športno društvo
Vodovodni stolp zelo aktivno in uspešno
društvo,« se spominja Bor Balderman,
ki bo ob praznovanju krajevnega praznika
v petek, 20. marca, popoldne poskrbel
tudi za praznično prireditev oziroma spuste vojakov, gasilcev in jamarjev z vodovodnega stolpa.
A. Ž.

Pravno svetovanje v krajevni skupnosti
Ana Nina Jäger je
pravna svetovalka
in mediatorka, ki
je v preteklem letu
že izvajala brezplačno
pravno
svetovanje
za
krajane. - V krajevni skupnosti bo
poslej brezplačno
opravljala pravno
svetovanje vsak
Ana Nina Jäger
prvi četrtek v mesecu med 16. in 18. uro.
Ana Nina Jäger, ki je magistrirala iz prava,
se je pred kratkim odločila, da se zaradi izku-

šnje, kako dolgi in finančno ter psihično
zahtevni so lahko sodni postopki za udeležence, posveti mediaciji. V Kranju ima že
nekaj časa pravno in mediacijsko pisarno.
Opaža pa tudi, da postaja izvensodno reševanje sporov (mediacija) vedno bolj pogosto.
Ena od dejavnosti njene pisarne je tudi
pravno svetovanje in, če je potrebno, tudi
zastopanje strank pred sodiščem. Skratka,
v njeni pisarni dobite celovito pravno
oskrbo oziroma svetovanje. Doslej je enkrat mesečno že imela svetovanje v prostorih sosednje krajevne skupnosti. Krajani pa so pogosto iskali nasvete v
krajevni skupnosti ali na domu. Zato je,
kot sokrajanka v KS Vodovodni stolp,

pripravljena še opravljati to pomoč. Opaža, da je tovrstnih potreb vse več.
Na zadnjem sestanku Sveta krajevne skupnosti je ponudila svoje delo tudi v krajevni
skupnosti Vodovodni stolp. Člani Sveta so
njeno ponudbo takoj sprejeli in se strinjali,
da je brezplačna pravna pomoč za krajane
KS Vodovodni stolp zares hvale vredna.
Tako bo Ana Nina Jäger poslej vsak
prvi četrtek v mesecu od 16. do 18. ure
v prostorih KS Vodovodni stolp nudila
pravno pomoč.
Vsi, ki bi se želeli pogovoriti s pravnico
Ano Nino Jäger za nasvet, lahko pridejo v
tem času v krajevno skupnost. Predhodno
najavljanje ni potrebno.

Naše zdravje
Zdravje je naše največje bogastvo, vendar
se moramo neprestano truditi, da ga očuvamo. Tudi ko smo bolni, se moramo
truditi, da bolezen premagamo, ali pa, če
smo kronično bolni, da čim bolj odložimo
napredovanje bolezni.
Mnogo študij je dokazalo, da umska in
telesna aktivnost zelo koristno delujeta na
naše zdravje. Vendar brez muje se še čevelj ne obuje. Zato moramo redno, vsakodnevno biti aktivni.
Že polurni sprehod v naravi deluje blagodejno. Tem bolj, če si sezujemo čevlje
in hodimo bosi (v kolikor ni nevarnosti,
da si porežemo stopala zaradi odpadkov,
ki jih neosveščeni ljudje puščajo v okolju). Bosonogi bolje občutimo podlago in
telo dobiva informacije o podlagi, položaju našega telesa, ravnotežje se spodbuja

in se nam krepi samozavest, da obvladamo prostor in smo v dobrem odnosu z
»materjo« zemljo.
Novejše študije so pokazale tesno povezanost med optimizmom in našim
zdravjem, zlasti ugodnem vplivu na naše
srce. Ljudje, ki so zadovoljni s svojim
poklicnim delom, s svojim družinskim
življenjem in spolnostjo so v mnogo
manjši nevarnosti za srčna obolenja.
Smeh sprošča v telesu kemikalije (endomorfine), ki nam dajejo občutek dobrega počutja, zmanjšujejo škodljive vplive
stresa ter širijo žile in s tem boljšo prekrvavitev naših organov. Torej, če že gledamo televizijo izbirajmo programe, ki nas
bodo nasmejali, ne pa razburjali ali celo
žalostili.
Dokazano je, da z zmanjšanjem časa

pred televizorjem podaljšujemo svoje življenje. Prekomerno gledanje televizije,
ne leda nam »krade« dragoceni čas, pač
pa ima tudi neugoden učinek na dogajanje
v naših možganih. Namesto, da bi škodovali možganom, raje ugasnimo televizor
in počnimo stvari, ki so nam v veselje.
Za zdravje je pomemben spanec. Ta
spodbuja naš imunski sistem, izboljšuje
presnovo, zmanjšuje nastanek sladkorne
bolezni, debelosti, srčnih obolenj, depresije in številnih drugih bolezenskih težav.
Po dobrem spancu se vedno počutimo
bolje.
Biti srečen in zadovoljen s samim seboj
je enako pomembno kot redno telovaditi
in se zdravo prehranjevati. Vse to pa koristno prispeva k našemu zdravju.
Dr. Milivoj Veličković Perat
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Dogajanja
Dvig socialnega in kulturnega kapitala

V
decembrski
številki
glasila
Vodovodni stolp
je bilo objavljeno,
da bodo učenci
OŠ Simona Jenka
Kranj starejšim
krajanom pomagali pozimi očistiti sneg z njihovih
dvorišč. Projekt je
bil zastavljen kot ena izmed dejavnosti
letošnjega projekta Dvig socialnega in
kulturnega kapitala.
Na dobro voljo učencev so se odzvali
trije krajani. Krajevna skupnost je prispevala lopate za kidanje snega, za sneg pa
naj bi poskrbelo nebo. Nebo nas je dolgo
pustilo čakati. Nato pa smo dočakali februar, ko je vendarle zapadel sneg. Otroci
so ga vedno veseli! Mi odrasli pa v snegu
prej vidimo le nepotrebno delo in nadlogo
kot razlog za veselje.

Očistili so sneg
Ob prvi pošiljki snega so se z njim
spoprijeli devetošolci. Očistili so sneg z
dvorišč vsem trem priglašenim krajanom
in nato še čisto prostovoljno, z zanosom,
ki ga premore le mlada človeška duša,
očistili sneg še trem drugim, prav tako
pomoči potrebnim krajanom. Z drugo
pošiljko snega so se spoprijeli sedmošolci. Tudi njim je lopata gladko pela, se je
pa število tistih,
ki so nas prosili
za pomoč potrojilo. Ob koncu
akcije so bili vidno utrujeni, a
zadovoljni, da
so lahko pomagali drugim in si
tako pridobili
čaroben občutek, ki krepi zaupanje v vse, kar
je dobrega.

Na šoli si želimo še več medkrajevnega
in medgeneracijskega sodelovanja, zato
bomo veseli vsaj večjega obiska krajanov
na naših prireditvah. Ena izmed takih večjih bo že letos pomladi, predvideno v
maju - DAN SOSEDOV.
Katarina Srna, koordinatorka projekta
Dvig socialnega in kulturnega kapitala

HUMANA

Združenje svojcev pri skrbi za mentalno zdravje

Pomladanski čas prebuja naravo, v ljudeh pa vzbudi željo po novih začetkih in
priložnostih. Kaj pa, če je naš nahrbtnik
težav prepoln in se ne znamo in ne
zmoremo več veseliti prav ničesar?
HUMANA združenje svojcev pri skrbi
za mentalno zdravje, ki ima svoje prostore na Oldhamski cesti 14, se s takšnimi
in drugačnimi stiskami ljudi srečuje že od
leta 2000. Brezvoljnost, občutki nezadovoljstva s samim seboj, razočaranja, ki se
lahko stopnjujejo, so pogost pojav ne samo v pomladnem času, temveč tudi ostale
dni v letu.
Kako vam lahko pomagamo?
Udeležite se naših aktivnosti (program
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je dostopen na spletni strani www.humana-svojci.si ali na vratih pisarne na Oldhamski 14), ki vključujejo predavanja,
izobraževanja in delavnice s strokovnimi
sodelavci, aktivnosti za krepitev psihofizične kondicije, družabne in kulturne dogodke. Na nas se lahko obrnete tudi, če
potrebujete individualno pomoč. Poiščite
nas v prostorih društvene pisarne, nas
pokličite na 04 201 17 20 ali nam pošljite
email.
Pri delu se osredotočamo tako na
svojce oseb s težavami v duševnem
zdravju, njihove partnerje, prijatelje,
kakor tudi na osebe z visokim tveganjem za duševne motnje in širšo javnost. Naš program je brezplačen in na-

menjen vsem, ki jih tovrstna tematika
zanima.
Izvajanje programa nam s sofinanciranjem omogočajo FIHO, Mestna občina Kranj in Zavod RS za zaposlovanje.

Kontaktni podatki
HUMANA združenje svojcev pri skrbi za
mentalno zdravje
Oldhamska cesta 14, 4000 Kranj
Telefonska številka 04 201 17 20 in 040
765 552
Email: humana2000@gmail.com
Spletna stran: http://www.humana-svojci.si
Facebook: http://www.facebook.com/humanazdruzenje.svojcev

Dogajanja

Koncert Slovenski božič

Krajevna skupnost Vodovodni stolp je v
sodelovanju z župnijo sv. Modesta Kranj
- Zlato polje in Glasbeno šolo Kranj v
četrtek, 8. januarja 2015, ob 19. uri v
cerkvi sv. Modesta Kranj-Zlato polje v
KS Vodovodni stolp pripravila Božični
koncert Slovenski božič. Ob izredno velikem obisku za prvi, »krstni«, koncert je

nastopil Simfonični orkester Glasbene
šole Kranj pod vodstvom dirigenta prof.
Tomaža Kukoviča.
Predsednica Sveta KS Vodovodni stolp
Nada Mihajlovič je na koncertu zaželela
vsem obiskovalcem in nastopajočim lepo,
srečno, zdravo, pozitivno leto in se še
posebej zahvalila župniku Eriku Šviglju

in Glasbeni šoli Kranj ter dirigentu prof.
Tomažu Kukoviču. Čestitkam in dobrim
željam z zahvalo za praznični koncert se
je pridružil tudi župnik Erik Švigelj.
Z aplavzom pa so se zahvalili za lep praznični koncert tudi vsi obiskovalci, ki so tudi
pritrdili željam, naj bo ta prireditev ob praznikih in novem letu poslej tradicionalna.

Velika noč – upanje za človeka
V postni čas smo globoko zakorakali. S
svetim postnim časom
nam Cerkev naklanja
poseben čas milosti,
da bi očiščeni obhajali velikonočne praznike. Ljudje si v postnem času zadamo
Erik Švigelj, župnik kakšno postno akcijo,
da bi nekaj dobrega
naredili iz sebe, iz svojega življenja, saj
nam to postni čas tudi predlaga in k temu
kliče. Vendar ne smemo pozabiti, da ta
posebni čas milosti ni toliko namenjen, da
bi gledali samo na svoje telo, recimo, da bi
shujšali …, pač pa da bi se bolj notranje
popravili v svojih razvadah. Poglobiti moramo molitev, narediti kakšno dobro delo
več, predvsem pa imeti globlji čut za sočloveka in poglobiti svoj odnos z Bogom.
Samo tako bomo velikonočne praznike
zares radostno obhajali. Ob Jezusovem trpljenju tudi naše trpljenje postane znosno
in ima smisel. Vsako trpljenje lahko rodi
sadove, če ga darujemo v koristne namene.
Tako kot se je Jezus za nas ljudi, zaradi
našega Odrešenja daroval prostovoljno na
križu in pretrpel najstrahotnejše muke trpljenja in smrti, tako smo tudi mi poklicani,
da v trpljenju, kadar pride, ne omagamo,
pač pa tako, kot je Jezus pogumno nesel
križ na goro Kalvarijo, tudi mi nosimo križ
življenja, ki nam je naložen. Zavedajmo
se, da Bog nikoli ne da človeku pretežkega
križa, da ga ne bi mogel nositi, pač pa za
vsakega izmed nas ve, kolikšno breme je
človek zmožen nositi skozi življenje. Tr-

pljenje nas utrjuje v dobrem in v veri, saj
se ne konča na veliki petek, ampak obrodi
sadove na velikonočno jutro. In to je tisto
upanje, ki nam ga daje Jezus s svojo smrtjo
in svojim vstajenjem.
Zakaj je danes toliko gorja, toliko nesrečnih družin, to se gotovo večkrat vprašamo,
zakaj je tako. Kje je takrat Bog? Zakaj nam
ne pomaga? Lahko vso krivdo obesimo na
Boga, vendar to nam ne bo pomagalo.
Človek je kriv za vse to. Bog mu je dal
svobodno voljo, in človek sam se odloča za
zlo, namesto da bi se bil odločil za dobro.
Problem današnje družbe je prešibka vera,
ali pa da pri nekaterih vere sploh več ni.
Kadar pa ni vere v Boga, kadar ni zaupanja
v Boga, potem gre vse narobe.
Velika noč je največji krščanski praznik.
Obhajajmo ga pripravljeni in s pravim
velikonočnim veseljem. Pravi kristjan je
velikonočni kristjan, saj živi iz velike noči.
Jezusovo vstajenje nas uči, da bomo tudi
mi vstali po smrti. Za to pa se splača potruditi, saj je človekova duša neumrljiva,
kot nas tudi uči ena izmed šestih resnic.
Kako bomo letos obhajali velikonočne
praznike? Morda tako kot vsako leto. Nekateri se bomo pripravili na praznike že s
postnim časom, še posebej pa poglobljeno
v velikem tednu – velikonočnem tridnevju. Sveta spoved je za kristjana obvezni
del priprave na veliko noč. Ko bomo šli
pred prazniki k sveti spovedi, se potrudimo in jo opravimo temeljito. Čeprav današnji »ponoreli« svet izgublja smisel za
greh, greh še vedno obstaja in ni odpravljen. Človek greha ne more izničiti, lahko
pa se mu odpove in začne na novo s svojim

življenjem, za to pa potrebujemo Božjo
pomoč, saj sami smo velikokrat nemočni.
Velikonočno praznovanje ni samo blagoslov velikonočnih jedil, kot ga bodo
nekateri obhajali, velika noč je nekaj več.
Velikonočno jutro je zarja novega stvarjenja. In po dolgem postnem času bomo na
velikonočno jutro zapeli Alelujo veselja.
Kristus je premagal smrt. Smrt nad njim
nima nobene oblasti. To velikonočno veselje pa bomo letos še posebej slovesno
obhajali, saj bomo veselje na Kristusovim
vstajenjem pokazali tudi na zunaj z vstajenjsko procesijo. Želim vam, dragi bratje
in sestre, dragi župljani, krajani, da bi
vam vstali Kristus prinesel veliko novega
upanja, novih moči v življenju, predvsem
pa utrdil vašo vero v posmrtno življenje.
Naj v naših srcih doni vesela Aleluja.
Kristus je vstal, Kristus živi.
Tega vam iskreno želim ob letošnjih
velikonočnih praznikih.
Erik Švigelj, župnik

Velikonočna procesija
Župnik Župnije Kranj Zlato polje Erik
Švigelj je obvestil Krajevno skupnost
Vodovodni stolp, da bo Župnija Kranj
Zlato polje v nedeljo, 5. aprila, od 7.30
do 8. ure priredila Velikonočno procesijo, ki bo potekala od cerkve svetega
Modesta po ulici XXXI. divizije do križišča s Zoisovo ulico. V križišču bo zavila
levo in naprej po Zoisovi ulici do križišča
s Šorlijevo ulico, od tam pa potem levo
po Šorlijevi ulici do Bleiweisove ceste in
naprej po pločniku ob Bleiweisovi cesti
do cerkve svetega Motesta.
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Kotlovnica S2

Kogeneracija in stanje toplovodnega sistema
Postavitev SPTE naprave

Aprila 2010 smo vam podjetju Domplan d.d. podrobneje predstavili
delovanje naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije (v
nadaljevanju SPTE, pogosto imenovana tudi samo soproizvodnja ali
kogeneracija). Danes vam želimo podrobneje opisati potek projekta
postavitve in obratovanja SPTE v kotlovnici S2 – Vodovodni stolp.
Kotlovnica S2 je v središču Šorlijevega naselja in preko toplovoda ter
toplotnih postaj oskrbuje s toploto 42 objektov. Letna poraba zemeljskega plina v kurilni sezoni 2013/2014 je bila nekaj manj kot 600.000 Sm3
in se v zadnjih letih vztrajno zmanjšuje, kar kaže tudi grafični prikaz.

Podjetje Domplan d.d. je po uspešno izvedenem projektu postavitve in obratovanja SPTE na Planini v Kranju leta 2014 pristopilo
k projektu postavitve SPTE za kotlovnico S2, ki je last stanovalcev
in upravlja pa jo podjetje Domplan d.d.
Domplan d.d. je leta 2014 lastnikom kotlovnice S2 pripravil ponudbo za vgradnjo SPTE enote – kotlovnica Šorlijevo naselje, ki je
bila s podpisom več kot 75 % lastnikov kotlovnice sprejeta. Domplan
d.d. je na podlagi sprejete ponudbe pri lastnikih sklenil z Mestno
občino Kranj, ki je zemljiško knjižna lastnica zemljišča, služnostno
pogodbo za postavitev in obratovanje SPTE naprave za 10 let od
pričetka rednega obratovanja. Služnostna pogodba omogoča Domplan d.d. pridobitev gradbenega dovoljenja in ostalih postopkov za
postavitev in obratovanje SPTE naprave.
Trenutno se pripravlja projektna dokumentacije, na podlagi katere
bo možna prijava na razpis za vstop v podporno shemo za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in SPTE, ki naj
bi bil razpisan oktobra letos (2015). Če bo prijava na razpis uspela, bo
projekt realiziran poleti prihodnje leto (2016).
SPTE naprava okvirne električne moči 400 kW bo nameščena v
obstoječi kotlovnici in bo proizvajala toplotno energijo za potrebe
ogrevanja med kurilno sezono, električno energijo pa oddajala v
javno elektroenergetsko omrežje. Proizvedena električna energija
bi zadoščala za letno porabo več kot 400 gospodinjstev in pripomogla k zmanjšanju izpustov CO2 za približno 400 ton CO2 na leto.
Opis stanja kotlovnice in toplovoda
V nadaljevanju je na kratko predstavljeno stanje na toplovodnem
sistemu Šorlijevo naselje, ki vključuje kotlovnico, toplovodno
omrežje in nadzorni sistem.
Kotlovnica
V kotlovnici S2 - Šorlijevo naselje sta vgrajena dva kotla EMO, vsak
toplotne moči 2.325 kW, letnik 1994, in kotel LOOS, toplotne moči
3.700 kW, letnik 2000. Kotlovnica za pripravo ogrevalne vode uporablja zemeljski plin in obratuje nemoteno. Zaradi starosti in zato
zaradi slabše energetske učinkovitosti v primerjavi z novejšimi kotli,
ter zaradi zahtev Energetskega zakona, bo potrebno razmišljati o
nadomestitvi starejših dveh kotlov z enim novejšim in hkrati tudi o
nekaterih dodatnih posegih v kotlovnici, da bo kotlovnica zanesljivo
in ekonomično obratovala.
Toplovodno omrežje
Toplovodno omrežje je bilo zgrajeno v 70. letih prejšnjega stoletja
in je razdeljeno na severni in južni del. Povezave iz kotlovnice do
toplotnih postaj posameznih objektov so iz jeklenih cevi, položenih

v betonske kinete. Cevovodi so izolirani z izolacijo iz kamene volne
in obdani z zaščitnim ovojem. Izjema je predizolirani toplovod, ki
poteka južno od kotlovnice in oskrbuje objekte na Cesti XXXI divizije 11, 44, 46, 50.
Zaradi starosti cevovoda in izolacije so bila že ugotovljena puščanja toplovoda. Vsekakor je zaradi energetske učinkovitosti toplovodnega sistema potrebno v prihodnje razmišljati o novih investicijah v zamenjavo dotrajanih delov toplovoda.
Celotni sistem je iz cevovodov dimenzij od DN175 do DN50 v
skupni dolžini cca 4 km.
Dele toplovoda, ki so najbolj dotrajani in potekajo po kinetah, bi
zamenjevali po posameznih delih (fazah) z novimi predizoliranimi
cevovodi. Predizolirani cevovodi se zasujejo v zemljino, zato bo na
nekaterih odsekih potrebno rušenje kinet. Dotrajane cevovode se
odstrani in nadomesti z predizoliranimi cevovodi, ki se jih ustrezno
zasuje ter zemljišče uredi, kot je bilo pred posegi.
Toplotne podpostaje so bile na vseh objektih že obnovljene in posodobljene, zato bo sočasno z obnovo toplovoda potrebno vse toplotne postaje povezati v centralni nadzorni sistem, ki bo omogočal optimizacijo vodenja proizvodnje in distribucije toplote.
Zaključek
V obdobju do leta 2020 bo potrebno opraviti nekatere od navedenih
investicij. Zato bo Domplan d.d. s svojim strokovnim kadrom aktivno sodeloval s kurilnim odborom, ki se je na novo oblikoval lani
(2014), s Svetom krajevne skupnosti in s predsednico KS. Potrebno
bo pripraviti dokumentacijo, ki bo analizirala obstoječe stanje naprav, nakazala potrebne posege, potek (faznost) izvedb ter finančno
analizo potrebnih posegov. Za stanovalce in odjemalce toplote je
energetsko učinkovito in zanesljivo obratovanje najpomembnejše,
za kar bo bomo v Domplanu d.d., kot vaš upravnik, tudi zavzemali.
Direktorica Domplan d.d.
Vera Zevnik

