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Za pomoč so zaprosili 
KS Vodovodni stolp, ta 
pa Mestno občino 
Kranj (MO) in Dom-
plan. Pa se je izkazalo, 
da MO nima pravne 
osnove za vložitev 
plombe, še manj pa 
lahko prepreči dražbo. 
Nekaj možnosti za 
ukrepanje imajo etažni 

lastniki, pri čemer jim lahko pomaga 
Domplan, ki je njihov upravnik. KS je v 
začetku meseca sklicala sestanek s koor-
dinatorji in predstavniki MO in Dompla-
na, da  preučijo, kakšne so v tem primeru 
zakonodajne možnosti. 

Predsednik KS Vodovodni stolp Jože 
Rozman je povedal:

»Obžalujemo, da niso bila vsa zemlji-
šča prenesena z Gradbinca v stečaju na 
MO Kranj. Nekaj parcel, med njimi 
celo zemljišče pod stavbo in cesta, je 
ostalo v lasti Gradbinca v stečaju, ki se 
je sedaj odločil ta zemljišča prodati. 
Očitno tako stečajni upravitelj kot so-
dišče, ki je odobrilo dražbo, ignorirata 

bil sprejet sklep, da etažni lastniki po 
hitrem postopku s pomočjo Domplana 
vložijo zahtevek za določitev pripadajo-
čih zemljišč. Na podlagi vloženega zah-
tevka mora sodišče namreč vnesti za-
znamek v zemljiško knjigo, ki sicer ne 
preprečuje prodaje, preprečuje pa pri-
dobitev gradbenega dovoljenja,« poja-
snjuje Jože Rozman, in poudarja , da tudi 
drugi etažni lastniki čim prej vložijo zah-
tevke za določitev pripadajočih zemljišč 
in tako zaščitijo zelenice in dvorišča okoli 
blokov. (nadaljevanje na 3. strani)

VODOVODNI STOLP – Glasilo krajevne skupnosti Vodovodni stolp je izdal in založil Svet krajevne skupnosti Vodovodni stolp. 
Zanj: Jože Rozman, predsednik sveta KS. Naslov: Begunjska 10, 4000 Kranj, telefon: 04/236-52-82. Uredil Andrej Žalar. Pripra-
va za tisk: BOLD. Glasilo VODOVODNI STOLP dobijo vsa gospodinjstva in poslovne enote v krajevni skupnosti brezplačno. 
Naklada 2750 izvodov. Naslovnica: Srečanje krajanov

Domplan je vpisal plombe
Etažni lastniki Mlakarjeve, Mrakove, Mencingerjeve in Partizanske ulice so bili zaprepadeni ob novici, da stečajni 

upravitelj Gradbinca na dražbi prodaja funkcionalno, točneje, pripadajoče zemljišče okoli njihovih blokov. 
dejstvo, da Gradbinec ni bil in tudi ni 
lastnik zemljišč, na katerih je gradil 
bloke. Zemljišča so mu bila dana le v 
upravljanje; tako pravi tudi zakonoda-
ja (ZVEtL). Etažni lastniki lahko zato 
na nepravdno sodišče vložijo zahtevek 
za določitev pripadajočih zemljišč.« 

Postopek pa je dolgotrajen, saj zajema 
preučitev dokumentacije v času izgradnje, 
odmero zemljišč, ki ostajajo javno dobro, 
soglasje večine etažnih lastnikov... Stroški 
postopka se lahko poravnajo iz sredstev 
rezervnega sklada. »Na tem sestanku je 

Jože Rozman, 
predsednik KS

Jože Rozman, predsednik sveta KS: 
»Projekt določitve pripadajočih zemljišč 
v Šorlijevem naselju je v zaključni fazi 
priprave dokumentov, tako da bomo 
verjetno še letos oddali vlogo na sodi-
šče.

Določitev pripadajočih zemljišč je 
zelo pomembno za etažne lastnike, ker 
lahko prihaja do manipulacije z zemlji-
šči; spomnimo se gradnje objekta tik ob 
bloku na Mrakovi 1. Pred kratkim pa je 
Gradbinec d.d. v stečaju objavil javno 

Določitev pripadajočih zemljišč
dražbo stavbnih zemljišč na območju 
Mlakarjeve, Mrakove, Mencingerjeve 
in Partizanske ulice (11 parcel oz. 8.000 
m2 za 64.000 €). Prav lastniki stanovanj 
na omenjenem območju bi morali še 
kako resno pristopiti k projektu, pozabi-
ti na medsosedske spore in posamezne 
interese. Treba je združiti moči in čim 
prej oddati vlogo za določitve pripada-
jočih zemljišč, da sodišče da v zemljiško 
knjigo ustrezno zaznambo, ki preprečuje 
izdajo gradbenega dovoljenja.« 

Meritve osteoporoze 
9. oktobra 

V pisarni  krajevne skupnosti na Begunj-
ski 10so vsake tri mesce meritve krvnega  
tlaka, holesterola in krvnega sladkorja. 
Zadnje meritve so bile 4. septembra, na-
slednje bodo torej v sredo, 4. decembra, 
zjutraj.

Na zadnjih septembrskih meritvah pa je 
Jožica Ribnikar iz KO RK napovedala, da 
bodo meritve kostne gostote (osteopo-
roza) v pisarni KS Vodovodni stolp na 
Begunjski 10 v sredo, 9. oktobra, od 8. 
do 10. ure. 

– A. Ž.

Novo šolsko leto 2013/2014
SREČNO NA POT

Dogajanja
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(nadaljevanje z 2. strani)
»Zakonodaja jim to 

omogoča, na žalost pa 
ne preprečuje formal-
nim lastnikom, ki so 
vpisani v zemljiško 
knjigo, prodajo teh 
zemljišč. Ogorčeni 
smo in ne želimo, da bi 

se ponovil problem Mrakove 1,« je bil 
odločen predsednik Rozman.

V Domplanu pa so povedali, da so med 
tem na podlagi sprejetega sklepa na se-
stanku v krajevni skupnosti, že postop-
kovno vpisali plombe za zemljišča okrog 
stavb Mencingerjeva, Mrakova, Ulica 
mladinskih brigad ter Partizanska c.

»V nadaljevanju bomo glede na so-
glasja etažnih lastnikov posameznih 
stavb pričeli s celovitim postopkom 
(parcelizacija zemljišč okrog stavb, iz-
delava urbanističnega elaborata za po-
samezni zemljiško-knjižni vložek na 
sodišče v nepravdni postopek) kot smo 
to že začeli za Šorljevo naselje,« je po-
vedal Peter Kern,vodja poslovne enote 
Nepremičnine družbe Domplan.   

In kako poteka uresničevanje pro-
jekta določanja pripadajočih javnih 

površin k objektom v 
Šorlijevem naselju?

Peter Kern pove, da so 
bila glede urejanja ze-
mljišč, ki so oziroma bodo 
namenjena javnim površi-
nam ter javnemu dobru lo-
kalnega pomena, opravlje-
na:

- pripravljalna dela in 
prostorske analize zemljišč 
v območju,

- izdelava osnutka pre-
dloga načrta pripadajočih zemljišč v ok-
tobru 2011,

- izdelava geodetskega načrta Šorlijevo 
naselje v januarju in februarju 2012 (veli-
kost območja ca 10 ha, dve katastrske 
občine, vris komunalnih vodov) z dopol-
nitvijo v oktobru 2012 (nova parkirišča 
pri trgovini),

- načrt ureditve javnih površin v obmo-
čju v maju in juniju 2012 ter 

- usklajevanje načrta ureditve javnih 
površin z občino.

Na podlagi potrjenega načrta so bile na 
terenu do marca 2013 izvedene vse raz-
mejitve javnih površin v območju v skladu 
s predpisi s področja evidentiranja nepre-
mičnin (parcelacije, ureditve mej, izrav-

nave). Izdelani so bili elaborati za eviden-
tiranje teh površin v zemljiškem katastru 
ter oddani na pristojno geodetsko upravo 
v aprilu 2013. Trenutno je v teku pridobi-
tev odločb Geodetske uprave RS o evi-
dentiranju urejenih meja v območju. Ela-
borati so po zadnjih podatkih v čakalni 
vrsti in še niso prišli na vrsto (zaostanek 
pri pregledu elaboratov GURS-a je 4-5 
mesecev). V pripravi je tudi izdelava do-
polnjenega osnutka predloga načrta pri-
padajočih zemljišč k obstoječim večsta-
novanjskim objektom, ki se v skladu s 
predpisi določa na podlagi tehničnih in 
urbanističnih kriterijev ter pretekle redne 
rabe zemljišč.

Andrej Žalar

Peter Kern 

Na sestanku v krajevni skupnosti je bil tudi podžupan MO 
Kranj Janez Frelih 

Nemalo zmede 
in porast nevar-
nega prečkanja 
ceste je povzro-
čilo novo  delo-
vanje semaforjev 
zvečer, ponoči 
in ob nedeljah. 
Takrat promet 
vozil ne poteka 
po tako imeno-
vanem časov-

nem delovanju, ampak na podlagi zaznav 
kamer. Zaradi te novosti pa morajo takrat 
pešci pritisniti tipko na semaforju. Težava 

pa je, da kamera 
ne zazna kolesar-
jev. Prav tako v 
križišču pri vrtcu 
Janina ni kole-
sarske steze, zato 
je zmeda na tem 
delu lahko še ve-
čja. Upamo, da 
bodo odgovorni 
na podlagi tega 
zapisa ustrezno 
ukrepali.

Novo delovanje 
semaforjev

Pri ogledu in vzponu na vrh vodovodnega 
stolpa je potrebno tudi primerno varova-
nje. Letos so pomagali kranjski jamarji. 

V tej stavbi na Kebetovi 14 naj bi bila v prihodnje  nova očesna klinika.

Parkiranje pred na velikem parkirišču na-
sproti zdravstvenega doma je ob  sobotah 
in nedeljah brezplačno; pohvalno. 

Dogajanja
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Ker nam življenje neprestano ponuja nove 
izzive, smo enega od teh sprejeli kot pri-
ložnost, da naredimo nekaj dobrega. 
Ustanovili smo Center Stonoga, zavod 
za povezovanje, medgeneracijsko sodelo-
vanje, zanimivo in zdravo življenje. Naš 
osnovni namen je, da z mreženjem in 
združevanjem ljudi izvedemo več različ-
nih aktivnosti. Kot kaže naš znak, stopimo 
s stoterimi nogami in stoterimi idejami na 
skupno pot, v pravo smer.

V okviru Stonoge bomo izvajali aktiv-
nosti, v katere bomo vključili čim več 
mladih in starih z namenom, da zagotovi-
mo kvalitetne storitve za pravično ceno. 
Izhajamo iz dejstva, da vsak od nas kaj 
potrebuje in vsak lahko kaj ponudi – zna-
nje, spretnosti, izkušnje.

Osnovni sklopi naše dejavnosti so:
Skrb za najmlajše – organizirana hoja 

v šolo, aktivno popoldne z različnimi de-
lavnicami ter s predstavitvijo zanimivih 
poklicev in različnih športov (oboje velja 
za OŠ Simona Jenka), večerno varstvo, 
aktivno sobotno dopoldne, organizirani 
prevozi na popoldanske aktivnosti. Skrb 
za starejše – družabna kosila in druga 
srečanja, pomoč pri nakupovanju, teore-
tični in praktični preizkusi vozniškega 
znanja, organizacija različnih prevozov, 
npr. k zdravniku in  v lekarno. Samooskr-
ba – imeli bomo vzorčni vrt, kjer bomo 
skozi vse leto prikazovali pravila in zako-
nitosti vrtnarjenja, v naši ponudbi pa so 
tudi Zabojčki, možnost tedenske oskrbe  s 
svežo sezonsko zelenjavo in sadjem.

Več informacij lahko dobite na spletni 
strani www.center-stonoga.si ali na lefon-
ski številki 041 632 100 – Primož.

Stonoga – center 
medsebojne 

pomoči

Na Olhamski cesti pri M baru, kjer je avto-
busno postajališče, je od nedavnega 
klopca in streha. Vsi, ki so včasih na dežju 
čakali na avtobus, se zahvaljuje za to pri-
jazno ureditev.

Smo medgeneracijsko društvo za sožitje 
generacij z imenom Z roko v roki, ki je bilo 
ustanovljeno leta 2006 kot odgovor na ak-
tualno problematiko staranja prebivalstva.  

Danes smo prisotni na območju Mestne 
občine Kranj in občin Naklo, Preddvor, 
Tržič ter Jesenice. V okviru društva deluje 
39 skupin: 30 domskih in 9 zunanjih. Ima-
mo 395 uporabnikov in 69 voditeljev. V 
program se vključujejo ljudje nad 65 let ter 
prostovoljci, voditelji skupin, ki se v vsako-
dnevnem druženju pripravljajo na lastno 
starost. Več o društvu si lahko preberete na 
spletni strani www.drustvo-zrokovroki.si. 

Naša glavna dejavnost so Skupine sta-
rejših ljudi za samopomoč, ki potekajo 
skozi celo leto. Skupino sestavlja do 10 
članov, ki se tedensko srečujejo in pogovar-
jajo o določeni temi, ki jo voditelj izbere za 

Medgeneracijsko društvo Z roko v roki

Nova skupina v KS 
Vodovodni stolp

tisti dan. Namen vsake skupine je, da se 
člani aktivno vključujejo v pogovor, izraža-
jo svoja mnenja in čustva, ter se na koncu 
med sabo povežejo v prijateljsko skupino. 

Izvajamo tudi program Individualno 
družabništvo s starejšim človekom. 
Namen družabništva je ta, da starejši lju-
dje ostanejo v stiku z mlajšimi, da jim 
zaupajo svoje stiske, žalost ali veselje. S 
pogovorom in druženjem  preprečujemo 
zagrenjenost, osamljenost ter socialno iz-
ključenost starejših. Če poznate koga, ki 
je osamljen in potrebuje družbo naših 
prostovoljcev nas pokličite na : 051/425-
351 (Jasmina Šoro).

Jeseni načrtujemo ustanovitev nove 
skupine Starejših ljudi za samopomoč 
v KS Vodovodni stolp, zato vabimo vse 
starejše, ki so pripravljeni aktivno preži-
vljati svoj prosti čas, da se nam javijo na:  
051/ 722-772 (Mirko Steiner). V skupini 
bodo peli, brali knjige, praznovali osebne 
praznike in si tu pa tam privoščili krajši 
izlet v naravo ali ogled prireditve. 

Prav tako vabimo vse mlade in mlajše 
upokojence, da se nam pridružijo kot prosto-
voljci in postanejo nov člen v verigi medge-
neracijskega povezovanja in s tem naredijo 
nekaj dobrega zase, za družbo in sočloveka. 

Medgeneracijsko društvo Z roko v roki, 
Huje 23a, 4000 Kranj

Jasmina Šoro

Vsak torek telovadba
Šola je omogočila vodeno telovadbo, 
igranje badmintona… za krajanke in 
krajane je vsak torek med 20. 00 do 
21.30 v telovadnici OŠ Simona Jenka 
v matični šoli. 

Čestitka za 103. rojstni dan

V domu v Tupaličah pri Preddvoru je 
Marta Polak, sicer krajanka krajevne sku-
pnosti Vodovodi stolp, 22. aprila letos 
praznovala 103 rojstni dan. Zaradi slabega 
počutja so ji predsednik krajevne skupnosti 
Jože Rozman in Jožica Ribnikar iz krajev-
ne organizacije Rdečega križa, zaželeli 

zdravja in še več lepih jubilejnih prazno-
vanj častitljive starosti 12. junija. Čestitkam 
pa se je takrat pridružila tudi podžupanja 
Mestne občine Kranj Nada Mihajlovič. 
Marta, na srečanju dobro razpoložena, je 
rekla, da bo prihodnje leto vesela, če jo 
bodo ob njenem spet obiskali.
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SEJEM 
KOMENDA

JESENSKI SEJEM 2013
od 11. do 13. oktobra 2013

1995–2013OBČINA KOMENDA

Mažoretni in twirling klub Kranj deluje 
od leta 1999. Dekleta v klubu prakticirajo 
dve disciplini: mažorete in twirling baton. 
Mažorete so klasična disciplina. Mažoreta 
je dekle, ki koraka in pleše na takt pihal-
nega orkestra. Twirling baton pa je dokaj 
nov šport, ki združuje plese, gimnastične 
in baletne prvine ter elemente s prav po-
sebno palico. 

Klub ima trenutno 25 deklet starih od 4 
do 16 let, ki trenirajo pod vodstvom Ingrid 
Čemas. Dekleta so razdeljena v tri staro-
stne skupine: kadetinje, juniorke in seni-
orke in trenirajo 4 krat na tede z dodatnimi 
treningi ob sobotah v plesni dvorani. 

Dekleta se redno udeležujejo državnih 
tekmovanj v mažoretni in twirling disciplini. 

Na letošnjem državnem prvenstvu za 
disciplino twirling baton so se dekleta 
prebila med slovensko elito v twirling 
športu, saj so se uvrstile v fi nale in pose-
gale po 3., 4. in 5. mestih. Državno tek-

Mažoretni in twirling klub Kranj
movanje za disciplino 
mažorete pa jih še 
čaka. V soboto in ne-
deljo, 25. in 26. 5. 
2013, bo 16 članic 
tekmovalo v disciplini 
par in skupina. 

Poleg tekmovanj 
nastopajo tudi na šte-
vilnih prireditvah, 
koncertih, mednaro-
dnih in regijskih sre-
čanjih, revijah,.. 

Redno se udeležu-
jejo seminarjev in iz-
obraževanj preko ka-
terih nadgrajujejo 
svoje znanje. Njihovi 
treningi so sestavljeni iz gimnastične in 
baletne tehnike ter dela s palico. Dopol-
njujejo pa jih tudi z različnimi plesnimi 
tehnikami iz drugih plesnih zvrsti. 

Septembra pričnejo z vpisi novih 
članic. Vsa dekleta, ki bi želela biti del 
kluba, naj sporočijo svoj kontakt na: 
040 261 428 ali mtk.kranj@gmail.com.

Obisk v Osnovni šoli Koper 
Krožek Rdečega križa OŠ Simona Jenka Kranj se je s podporo OZ RK Koper in OZ RK Kranj povezal z OŠ Koper in z 

njihovim krožkom Pomagaj in drugi bodo tebi.
Marija Jereb, predsednica komisije za 
mlade pri OZ RK Koper, je poskrbela, da 
sta se šoli povezali. Letošnje leto je tako 
najprej leto spoznavanja, v naslednjih 
letih pa želijo utrditi trajno sodelovanje s 
skupnimi projekti, za kar že skrbita  
mentorica krožka Nina in koordinatorka 
Marija. Začeli so s seznanjanjem  učen-
cev o pomenu kulturne dediščine.

Prvo srečanje je bilo v šoli Simona 
Jenka že konec maja letos, obisk pa so 
potem vrnili prvi teden v juniju. Po 
odhodu iz Kranja izpred šole Simona 

Mnenja učencev o obisku na OŠ Koper
Izlet v Koper mi je bil zelo všeč. Najbolj 

všeč mi je bila šola. Veliko sem izvedela o 
mestu Koper in njegovih znamenitostih. 
Tudi predstavitev o RK in delavnice so 
bile zelo poučne. Upam, da se  bom še 
kdaj lahko udeležila takega izleta.                                                                        

Ana Lombar 8. C

Ogled Kopra mi je bil zelo všeč. Najbolj 
presenečen sem bil nad vodenjem mlajših 
učencev po mestu Koper. Zelo dobro so 
ga predstavili.

Uroš Nović , 8. A

V Kopru  mi je bilo  zelo všeč, saj so nas 
zelo gostoljubno sprejeli. Imeli smo lepo 
vreme. Najbolj mi je bila všeč njihova 
šola, saj je zelo moderna.                                            

Gašper Kristanec, 8. B

Jenka so jih v šoli Kopru pozdravile mlade 
plesalke, nagovorila pa sta jih je tudi rav-
natelj OŠ Koper in mentorica krožka Nina 
s koordinatorko srečanja Marijo. Prvo 
srečanje so začeli z delavnico v mešanih 
skupinah. Krožkarji OŠ Simona Jenka so 
predstavili plakate delavnice, ki so jo 
imeli na šoli. Prikazali so povezavo obeh 
krajev in s tem miselno povezali učence 
obeh šol. Po končani delavnici pa so si 
ogledali Luko Koper in OZ RK Koper.

Irena Hudobivnik, mentorica krožka

Tam je zelo lepo. Dobro smo se imeli, a se 
nam je mudilo… 

Gaber Jaklič, 6. Č

V  sklopu Rdečega križa smo tudi mi odšli 
v Koper. Zelo všeč mi je bila njihova šola 
in prostori OZ RK Koper. Tam so  nas lepo 
sprejeli in nam razkazali Luko Koper in 
znamenitosti mesta Kopra. 

Petra Luskovec, 9. C

V četrtek smo odšli v Koper. Na šoli smo 
delali razne delavnice in si nato ogledali 
mesto in tudi Luko Koper. Bilo je odlično. 
Lara Grims, 6. č    

                                                                      
V Kopru mi je bilo zelo všeč. Tam sem 
videla veliko zanimivih stvari, se kaj nau-
čila in se zabavala…  

Žana Ciglič, 6. č      
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Damjan Nartnik

Kranjski policisti 
smo v zadnjih mese-
cih obravnavali ka-
zniva dejanja zoper 
premoženje, med ka-
terimi je bilo največ 
vlomov v stanovanj-
ske hiše, vikende in v 
vozila. Storilci so si v 

teh dejanjih večinoma prilaščali vrednejše 
predmete, s katerimi so si pridobili pre-
moženjsko korist. Dejanja pa so največ-
krat izvršili tako, da so izkoristili neoviran 
dostop do objekta storitve in stvar vzeli. 
Ker izkušnje kažejo, da je kazniva dejanja 
mogoče tudi preprečevati, policisti svetu-
jemo, da še pred odhodom od doma po-
skrbite za nekaj osnovnih zaščitnih 
ukrepov. Pa tega ne svetujemo zato, da bi 
stopnjevali ali širili strah, temveč zato, da 
bi lahko čim bolj zavarovali vaše premo-
ženje.

Zato vam svetujemo:
Zavarujte se pred vlomom v 

stanovanje ali hišo. 
Zaklepajte vrata in zapirajte okna; vklopi-
te alarmno napravo. Ključe ne puščajte na 
»skritih mestih«, kot so nabiralniki, pred-
pražniki, lončki za rože. Ne puščajte doma 
dragocenosti in denarja. O svoji odsotno-
sti ne puščajte sporočil. Poskrbite, da bo 
videti, kot da je nekdo vedno doma. Doma 
parkirana vozila zaklenite ter varno shra-
nite dokumente in ključe, tudi rezervne. 
Ne puščajte orodja ali drugih priročnih 
sredstev v okolici hiše. Z vidnih mest 

Nasveti za zavarovanje premoženja
umaknite vrednejše predmete. Povejte 
sosedom, kako ste dosegljivi. Preglejte 
zavarovalne police, kako je s kritjem 
škode pri vlomu. Zapišite si serijske šte-
vilke vrednejših predmetov ali jih celo 
fotografi rajte, po možnosti pa tudi označi-
te ipd.

Ne odpirajte vrat neznancem.
Varnostno verižico imejte vedno zata-
knjeno, še zlasti, če ste sami.

Poskrbite za zaščito svojega vozila.
Storilci z malo truda in že v nekaj sekun-
dah lahko odprejo vaše vozilo, v katerem 
imate vredne predmete. Svoja vozila pri-
merno zavarujte. Izogibajte se parkiranju 
na slabo osvetljenih ali neosvetljenih uli-
cah ali parkiriščih. V vozilih na vidnih 
mestih (policah, sedežih) ne puščajte de-
narnic, dokumentov, prenosnih računalni-
kov, dragih oblačil ali drugih vrednih 
predmetov. Najbolje je, če jih v vozilu 
sploh ni, kajti ravno ti največkrat privabi-
jo tatove. Zaščitite avtoradio. Zaprite vsa 
okna in vrata ter zaklenite vozilo in prtlja-
žnik, pa tudi volan in pokrov posode za 
gorivo. Vklopite alarmno napravo. Ne 
puščajte ključev v avtomobilu brez nad-
zora ipd. 

Z opustitvijo takšnih samozaščitnih 
ravnanj se storilcem kaznivih dejanj delo 
samo olajša, ne pa oteži ali morebiti celo 
prepreči. 

Več nasvetov, kako se zavarovati pred 
nepridipravi, je dostopnih še na spletni 
strani www.policija.si, v meniju Pre-

ventiva/Kriminaliteta, na levi strani.
Če pa kljub vsemu postanete žrtev ka-

znivega dejanja, o tem takoj obvestite 
najbližjo policijsko postajo ali pokličite 
na interventno številko policije 113 oziro-
ma na anonimni telefon 080 1200. 
 Policist Damjan Nartnik

Erik Švigelj je novi župnik

Erik Švigelj, župik

Po odhodu župnika 
Mitja Štirna je bil 1. 
avgusta letos za no-
vega župnika  v Žu-
pnijo Kranj - Zlato 
polje postavljen za 
župnika Erik Švigelj. 
Doma je iz Župnije 
Unec. Dve leti je bil 
kaplan v Ribnici, eno 
leto pa v Starem trgu 

pri Ložu in v Babnem Polju; kjer so po-
znani rekordi nizkih zimskih temperatur.

Kako ste sprejeli postavitev v gorenj-
sko župnijo; tako rekoč v mesto 
Kranj?

»Vedel sem, da sem bom kmalu selil, 
nisem pa vedel, da tako hitro. Gorenjske 
nisem navajen in tudi mesta ne, saj priha-

jam iz podeželja. Vendar sem se v dveh 
mesecih, odkar sem tukaj, že kar dobro 
navadil. Spoznal sem že kar nekaj ljudi, 
tako da sem počasi postal tudi tukaj  kar 
domač.«

Kakšno je vaše sporočilo krajanom, 
faranom v župniji?

»Na začetku se še uvajam v novo žu-
pnijo, jo spoznavam. Želim pa si lepega 
sodelovanja na pastoralnem področju, za 
kar sem tudi postavljen tukaj in je to moje 
poslanstvo, pa tudi na krajevnem in me-
stnem področju, kjer se bomo srečevali. 
Začeli smo novo veroučno in pastoralno 
leto, naj bo bogato z našimi srečanji,  s 
prazniki, z obiskom svetih maš, pri zakra-
mentih, da bi dobili za svoje življenje 
moči in milosti, ki nam jih daje Gospod. 

Za to se bomo tudi trudili. Prišli ste v 
dokaj novo cerkev. 

»Cerkev je zelo lepa, je nova, kot je tudi 
sama župnija dokaj nova in mlada. Je 
malo drugačna od cerkva, ki sem jih bil 
do sedaj vajen, se pa v njej vredu počutim, 
in vidim, da je ljudem tudi zelo prijetna, 
saj jo radi obiskujejo. To še posebej vidim 
pri svetih mašah, še posebno ob nedeljah 
in praznikih.«

Kaj pa opravila v njej?
»V cerkvi ostaja vse tako kot je bilo. 

Sveta maša je vsak dan. Verouk in tudi 
druga srečanja in skupine, ki se bodo v 
tem letu odvijala so se v večini že začele, 
tako, da vas vse lepo povabim, da se nam 
pridružite v življenju naše župnije svetega 
Modesta.

Lep pozdrav želim vsem v župniji!«
A. Žalar

V zadnjem času smo prejeli kar nekaj 
pritožb glede hrupa. Krajane motijo 
kupci alkoholnih pijač, ko pijejo in 
vpijejo pred trgovino. Nekatere moti 
hrup mopeda raznašalca pošte zjutraj 
pred 6. in včasih celo pred 5. uro. Hrup 
mopedov pa je moteč tudi podnevi; še 
posebej, če je več voznikov, ki se pod-
nevi vozijo oziroma krožijo po naselju. 
V zadnjem času pa predvsem krajane 
ob bazenu moti glasba in hrup sredi 
noči. Megacenter namreč občasno pri-
redi zabavo, ki traja do 2. ure zjutraj. 

V krajevni skupnosti si prizadevamo, 
da bo bučnih, nočnih zabav čim manj. 
Saj je prav smešno, da MO želi zagoto-
viti prijetno bivalno okolje za občane, 
hkrati   pa odobrava povečan hrup v 
bivalnem okolju. 

Pritožbe, ki jih boste naslovili na KS 
(seveda tudi drugim pristojnim orga-
nom; policija, redarstvo, …) bomo 
dosledno in resno obravnavali in jih 
posredovali ustreznim službam. Volja 
je, težko pa je v ustreči vsem željam.

Hrup

Dogajanja
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Že 2. srečanje krajanov
Dobimo se pred šolo v petek, 27. septembra, ob 16. uri. 

Po lanskem prvem srečanj ju 25. maja 
in letošnjem spomladi, ko nam je pona-
gajalo slabo vreme, se  bomo tokrat že 
drugič dobili na Srečanju krajanov. 

Podobno kot lani, smo tudi za letošnje 
2. srečanje pripravili vse, da nam bo prije-
tno in družabno. Predstavili sem nam bodo 
Pastirčki iz Osnovne šole Simona Jenka. 
Kranjske mažoretke bodo med nasto-

pom spremljali kranjski godbe-
niki. Pridružili se nam bodo tudi 
plesalci folklorne skupine 
Ozara iz KS Primskovo. Tradi-
cionalno srečanje košarkarjev 
Vodovodnega stopa bo s košar-
karji iz sosednje krajevne sku-
pnosti Zlato polje, v balinanju, 
za kar bo poskrbela fi rma Hribar 

in otroci, pa se bosta 
pomerili ekipi Vodo-
vodarji in Primskovlja-
ni, lahko pa bodo ba-
linčkali za nagrade tudi vsi 
drugi. Rdeči križ bo predstavil 
oživljanje z defi brilatorjem. 
Otroci bodo pekli palačinke in 
se  zabavali z animatorkami 
vrtca. Pridružili se nam bodo 
tudi gasilci, ki se bodo predsta-
vili z opremo in s poznanim pe-
telinčkom. S sponzorji smo po-
skrbeli za bogat srečelov, 
njegov izkupiček pa bomo do-
brodelno podelili. Seveda ne bo 
manjkalo tudi hrane in pijače. 
Z glasbo pa nas bo zabaval Ra-
dio Kranj.

Vse, kar smo omenili in našte-
li, se bo dogajalo na šolskem 
igrišču od 16. ure naprej. Že 
dopoldne, ob 9. uri, pa se bomo 
podobno kot lani za dobro uro 
podali na tradicionalni pohod 

PRAVILNI ODGOVOR 
Kakšna je temperatura vode v pokritem 
rekreacijskem bazenu v Termah Snovik?

29      32     34  stopinj

Obkrožite odgovor in ga pošljite ali oddajte v KS Vodovodni stolp 
Begunjska 10

 Z brezplačno vstopnico za Terme Snovik 
bomo nagradili pet pravilnih odgovorov

po mejah krajevne skupnosti. Zbrali in 
odšli bomo na pot izpred šole, cilj pa bo 
tokrat na stadionu, kjer se bomo po 
»napornem« pohodu okrepčali in odžejali. 
Seveda bodo tudi tokrat udeleženci po-
hoda dobili majico.

Naj vas ne skrbi, če bo slabo vreme. 
Srečanje bo namreč ob vsakem vreme-
nu. Le, da se bo ob dežju vse, vključno 
s srečelovom, dogajalo v avli osnovne 
šole. Po mejah krajevne skupnosti pa 
se bomo sprehodili z dežniki, kar smo 
nenazadnje nekateri poskusili že letos 
spomladi.

Torej, velja! Pridite konec tedna, v 
petek, 27. septembra, na 2. srečanje 
krajanov KS Vodovodni stolp z gosti iz 
sosednjih KS Primskovo in Zlato po-
lje. 

A. Žalar  

Slike so z lanskega prvega srečanja. 
Tudi letos bo veselo in prijetno.


