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Čestitamo 
krajankam in 
krajanom ob 

prazniku. 
Povabljeni na  

prireditve. 
Svet KS Vodovodni stolp

Preberite v Vodovodnem stolpu: 
Smo za prijazno okolje • Pocenimo ogrevanje • Pravna svetovalka 

• Prireditve ob prazniku...
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Ob  prazniku KS Vodovodni stolp želi-
mo vsem krajanom, da bi živeli v či-
stem, mirnem in varnem zelenem oko-
lju s parkirišči in igrišči za najmlajše.

Za vse to in še več si bo Svet KS še 
naprej prizadeval. 

Svet KS ob tej priložnosti tudi vabi 
krajane, da sporočajo pripombe, želje, 
pobude, predloge, kritike. Svet KS na-
mreč, da je z vsem, naštetim seznanjen, 
da potem lahko tudi obravnava in rešu-
je vprašanja in probleme.

Pomembna so tudi druženja krajanov  
(izlet, srečanje, badminton, pohod, 
spominske svečanosti…). Svet KS še 
posebej vabi krajane.
- 21. marca na prireditve ob krajev-

nem prazniku, 
- 30. maja na pohod  ob meji KS in 

na  druženje v krajevni skupnosti,
- 10. maja na izlet, 
-  pa na predavanja in rekreacijo.

Svet KS Vodovodni stolp

Zapora ceste
Krajevna skupnost Vodovodni stolp 
obvešča, da bo med spominsko sveča-
nostjo  pri Šorlijevem mlinu v petek, 
21. marca, zaprta občinska cesta LZ 
183520 na odseku 183521 Partizanska 
cesta-Rupa in sicer od križišča s cesto 
183530  do ceste 183531 Jezerska ce-
sta-Kurirska pot do naselja Rupa. Cesta 
bo zaprta med 10. in 11. uro med spo-
minsko svečanostjo pri Šorlijevem 
mlinu.

 KS Vodovodni stolp

Letos je volilno leto
Izteka se 4-letni mandat članom Sveta 
KS. Oktobra bodo volitve župana, 
Sveta MO Kranj in Svetov krajevnih 
skupnosti. 

Svet krajevne skupnost sestavlja 7 
članov - krajanov, ki imajo stalno biva-
lišče v krajevni skupnosti. Predloge 
posredujejo lahko stranke ali skupine 
krajanov (10 podpisnikov). Vsak pre-
dlog sme obsegati do 7 imen. Izvoljeni 
krajani izmed sebe na prvi seji izvolijo 
predsednika in podpredsednika.

Vabljeni torej, da se aktivno vklju-
čite v oblikovanju liste kandidatov.

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. Priprava 
za tisk: BOLD. Glasilo VODOVODNI STOLP dobijo vsa gospodinjstva in poslovne enote v krajevni skupnosti brezplačno. Naklada 
2750 izvodov. Naslovnica: Čestitka ob prazniku.

Dogajanja

Praznovanje v KS Vodovodni stolp
Lepo povabljeni na prireditve
Petek, 21. marec 2014

10.00 - Proslava ob Šorlijevem spome-
niku

Proslavo ob Šorlijevem spomeniku or-
ganizira ZB Vodovodni stolp, kulturni 
program pa prispeva šola.

13.00 do 16.00 - Odprta vrata vodovo-
dnega stolpa

Odprta vrata vodovodnega stolpa omo-
goča Vodovod Kranj, za varnost bodo 
poskrbeli kranjski jamarji, ki bodo prika-
zali tudi atraktivno plezanje po vrvi. 

Ogled stolpa bo na lastno varnost, zato 
upoštevajte navodila varnostnikov. Šolo-
obvezni otroci se bodo na stolp lahko 
povzpeli le v spremstvu staršev, mlajšim 
zaradi njihove in varnosti njihovih staršev 
ogled ne bo dovoljen.

18.00 - Slavnostna akademija v avli 
OŠ

Slavnostna akademija bo v avli OŠ Si-
mon Jenko. Po nagovoru predsednika KS 
bo krajši kulturni program učenk in učen-
cev šole in na kraju manjša pogostitev 
nastopajočih in prisotnih krajanov.

Letošnji pohod po mejah KS bo že tretji 
po vrsti. Pohodniki prejmejo majico KS 
in malico. Pohod poteka pretežno po 
pločnikih, del poti pa vodi skozi gozd. 
Pohod bo v vsakem vre-
menu, zato pridite pri-
merno obuti in oblečeni. 

Tudi sedaj že tradicio-
nalno druženje krajanov 
bo ob vsakem primeru; na 
igrišču ali pa v avli šole. 
Šola bo spet poskrbela za 
izvrsten golaž in palačin-
ke pa tudi za program. 
Krajani se boste pomerili 
v balinčkanju. Še marsikaj 

Pohod in druženje
Letos že tretjič zapored v petek 30. maja 2014

bo dogajalo, predvsem pa se bomo druži-
li.

Pa še to: lani so nam neznanci »skrili« eno 
mizo. Morda kdo ve, kje bi jo lahko našli? 

Župan na obisku v KS – V sredo, 5. februarja, popoldne je bil na obisku v krajevni 
skupnosti  Vodovodni stolp župan Mestne občine Kranj Mohor Bogataj s sodelavci. 
Predsednik sveta KS Jože Rozman s člani je goste seznanil s problemi in cilji v KS; 
predvsem o pomanjkanju parkirnih prostorov, urejanju zelenih površin in pripadajočih 
zemljišč, cesti na Rupo oz. projektu Gorki, urejanju prometa, obnavljanju stanovanj, 
hrupu… - A. Ž.
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Čistilna akcija
V soboto, 29. marca 2014, bo v okviru 
projekta Očistimo Kranj 2014 čistilna 
akcija tudi na Rupi. Zbor za udeležence 
bo ob 10. uri pri vaški hiši na Rupi. 

Dogajanja

Aktivnosti zajemajo tri področja
- določitev pripadajočih zemljišč k več 

stanovanjskim stavbam
- soproizvodnja toplote in elektrike – KO-

GENERACIJA
- rekonstrukcija toplovodnega omrežja

Uvodoma želimo izpostaviti pomemb-
no priložnost, ki jo omogoča prenos ze-
mljišča v naselju od MOK na lastnike 
stanovanjskih enot v Šorlijevem naselju. 
Vzpostavitev lastništva zemljišč v ne-
pravdnem postopku zagotavlja dolgoroč-
no varovanje naselja pred vdorom brez-
brižnega kapitala, ki nam zelenice kaj 
hitro spremeni v gradbene jame.

1. Določitev pripadajočih zemljišč k 
več stanovanjskim stavbam 
V nepravdnem postopku je (bilo) potrebno:
- pregledati in analizirati prostorske akte 

iz časa izgradnje objekta ter sedanjega 
stanja prostora,

- izdelati elaborate za evidentiranje povr-
šin v zemljiškem katastru,

- pripraviti podatke za vlogo na sodišče. 
Strošek del za posamezno stanovanje je 
69,50 € z ddv.

Aktivnosti za kulturo bivanja krajanov 
Šorlijevega naselja

Aktivnosti vodita Odbor za infrastrukturo pri svetu krajevne skupnosti in Svet krajevne skupnosti Vodovodni stolp 
ob strokovni podpori Družbe Domplan d.d. Kranj. 

2. Soproizvodnja toplote in električne 
energije – Kogeneracija

Soproizvodnja toplote in električne 
energije v obstoječi kurilnici (s kratico 
SPTE, pogosto imenovana tudi samo so-
proizvodnja ali kogeneracija) omogoča 
hkrati proizvodnjo uporabne toplote in 
elektrike v eni napravi. Pretvorba energije 
goriva poteka s pomočjo motorja z notra-
njim izgorevanjem, ki pretvori kemijsko 
vezano energijo zemeljskega plina preko 
mehanske energije v elektriko, toplotna 
energija, ki nastane pri procesu izgorevanja 
pa se koristno uporabi za ogrevanje objek-
tov. SPTE je v termodinamičnem in okolj-
skem smislu bolj učinkovita kot ločena 
proizvodnja toplote in elektrike in jo odli-
kuje zelo visok izkoristek primarne energi-
je, kar pomeni učinkovito rabo energije.

Investicijo organizira, izvede in fi nancira 
DOMPLAN d.d. Kranj, lastnikom in sta-
nujočim pa prinaša cca 10% prihranek za 
stroške ogrevanja.

3. Rekonstrukcija 
toplovodnega 
omrežja

Rekonstrukcija toplovodnega omrežja 
ima osnovni poglavitni namen zmanjšanja 
izgub pri prenosu toplote do porabnikov in 
posledično prihranek pri stroških ogrevanja.

Ocena investicije, način fi nanciranja in 
terminska izhodišča bodo predmet stro-
kovnega elaborata, ki bo vseboval izved-
beni projekt, oceno vrednosti in podlage 
za zbiranje ponudnikov za izvedbo izgra-
dnje strojnih instalacij.

Aktivnosti bodo potekale ločeno od 
projektov določitve pripadajočih zemljišč 
in kogeneracije. (dobrega upravnika spo-
znaš po večjih vzdrževalniih delih; letos 
Domplan načrtuje prenovo 15 fasad in tri 
obnove streh)
Peter Drinovec, Odbor za infrastrukturo KS

Jože Rozman,
predsednik sveta KS Vodovodni stolp     

Podpora obratovanju do 22. ure
Okoličani letnega bazena se še dobro spominjajo hrupa v zgo-
dnjih jutranjih urah. Zato KS odločno podpira predlog odloka, 
po katerem bodo vrtovi in terase gostinskih lokalov lahko odpr-
ti do 22. ure; izjemoma pa do 24. ure.

Na zadnji seji sveta Mestne občine je bil takšen predlog od-
loka začasno umaknjen.  

Oznake prednostnih cest
Izpostavili smo označitev prednostnih cest z ustrezno prome-
tno signalizacijo. Krajani sicer vedo, katera je prednostna ce-
sta, a če ni ustreznih oznak velja desno pravilo. Po opozorilu 
je rajonski policist na Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu predlagal tudi rešitev problema.

»Desno pravilo ne velja, če se v promet vključujemo s parki-
rišča ali z intervencijske poti (ki se velikokrat uporablja kot 
dostavna cesta do blokov za stanovalce). Vendar pa velja, da se 
ponekod zaradi morebitnih problemov vseeno postavijo tudi 
ustrezne prometne oznake. 

Pospešiti je treba razvoj kolesarskih poti, s simbiozo pešcev 
in kolesarjev na hodnikih za pešce, s črtami ločen koridor za 
kolesarje ipd. 

Javna razsvetljava
Javna razsvetljava je lahko problematična, če celo noč razsve-
tljuje okna spalnic. Takih primerov je več, nanje opozarjajo 
prizadeti stanovalci. Rešitev je v ureditvi, da po 23. uri gori le 
še vsaka druga ali tretja svetilka ali pa sprememba lokacije 
posamezne svetilke.

Celovita prenova 
Na žalost pomlajevanje in zasajanje dreves ne poteka tako, kot 
bi si želeli ali bi bilo prav. Upamo, da bodo naša opozorila po-
spešila to dejavnost. Zagotovo pa bomo v načrtovanem projek-
tu celovite prenove KS temu namenili veliko pozornost.

Prizadevanja KS za prijaznejše okolje



4

glavni vodovod Bašelj – Kranj s sekun-
darnim vodovodnim omrežjem na Rupi 

električno instalacijo za javno razsve-
tljavo po celotni trasi. Cesta Kranj-Rupa 
bo od krožišča do nadvoza avtoceste širo-
ka 6 metrov, imela bo enostranski 1,6 
metra širok 1100 metrov dolg pločnik z 
javno razsvetljavo. Širina pločnika bo 
označena za pešce in kolesarje.«

Kako potekajo priprave in kdaj bo 
projekt končan?

»Potekajo relativno uspešna pogajanja 
o potrebnih odkupih zemljišč.

Manjši zaplet se kaže zaradi pločnika 
na ostrem ovinku. Vsi udeleženi v tem 
projektu pa so prepričani, da bo ta uredi-
tev velika pridobitev za varnost otrok na 
poti v šolo in nasploh za prebivalce Vodo-
vodnega stolpa in Rupe. 

Na vprašanje: Kdaj bo projekt končan? 
pa je odgovor samo eden: Še letos!«

Dogajanja

Prireditelji in obiskovalci sejmov vedo, 
da je bil nekdaj največji sejem na Go-
renjskem, v času skupne države Jugo-
slavije pa celo v Sloveniji, Mednarodni 
gorenjski sejem v Kranju. Njegovi za-
četki so namreč segali daleč tja v leto 
1500. 

Poltisočletno tradicijo sejmov na Go-
renjskem pa s prenehanjem (propadom) 
sejmov v Kranju Gorenjska ni izgubila. 
Že 18 let jo namreč nadaljuje in hkrati 
potrjuje Komenda. Začetki sejma v Ko-
mendi pa so bili v Konjeniškem klubu, ki 
mu je že takrat predsedoval Alojz Lah, 
poznan tudi po Kmetijskem centru Lah na 
Klancu v Komendi. Takrat, pred več kot 
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stroju, kjer je tudi dočakal pokojnino. 
Vrnil se je v Kranj in se takoj včlanil v 
Društvo upokojencev, kjer je vestno in 
odgovorno opravljal vrsto pomembnih 
nalog. »Nimam cajta« je znal večkrat 
reči. A za delo in pomoč prijateljem ga 
je vedno našel.

Bil je med pobudniki ustanovitve me-
stne organizacije DeSUS v Kranju in 
njen predsednik od leta 1998. Bil je 
uspešen, saj je vedno deloval mirno in 
povezovalno. 

Dva mandata je bil predsednik KS 
Vodovodni stolp. Prizadeval si je za ure-
jeno okolje, za usklajeno razmerje med 
zelenicami in parkirišči. Poznan je bil 
njegov kritičen pogled na nedorečen sis-
tem fi nanciranja v krajevnih skupnostih 
in še posebej na nekatere po več letih 
neuresničene programe in razvojne načr-
te v Kranju.

Takšnega, zavzetega in prijaznega do 
soljudi, do krajanov in kritičnega do 
odnosov in dogajanj bomo Ludvika po-
grešali tudi v naši krajevni skupnosti 
Vodovodni stolp. 

- A. Ž.

Bolezen je bila 
še enkrat moč-
nejša od neiz-
merne volje do 
življenja, ko je 
Ludvik Gor-
janc sklenil 
bogato delovno 
pot. Kot delo-
ven in družbe-
no aktiven je 
bil tudi po 

končanem delu v Litostroju oziroma ob 
upokojitvi še naprej dejaven v Kranju in 
še posebno tudi v krajevni skupnosti 
Vodovodni stolp.

Po končanem šolanju Industrijski šoli 
Iskra pred 55 leti je bil leta 1959 pomoč-
nik komandanta mladinske delovne ak-
cije vodovod Bašelj-Kranj, naslednje leto 
komandant naselja pri gradnji kranjskega 
štadiona, leta 1962 pa član glavnega šta-
ba gradnje avtoceste Beograd - Gevgelija 
v Kumanovem. Bil je soustanovitelj in 
zvesti član društva Brigadir. 

Prvo službo je nastopil v Kranju, večji 
del delovne dobe pa je preživel v Lito-

V spomin

Ludvik Gorjanc

Pranje vozil 
v Begunjski

Na ploščadi med garažnima objektoma 
za Begunjsko 6 do 9 bo tudi letos moč 
prati vozila. Interesenti lahko 23. in 30. 
marca 2014 (na ploščadi) med 10. uro 
in 10.30 vplačajo letno uporabnino, ki 
znaša 40,00 evrov.

Petra Drinovca, predsednika Odbora za 
infrastrukturo pri Svetu krajevne skupno-
sti Vodovodni stolp smo povprašali o ne-
katerih aktualnih dogajanjih letos v kra-
jevni skupnosti. 

»Če začnem s tako imenovanim javnim 
dobrim, kot potrebo sodobnega časa, bi 
najprej rekel o pomenu ureditve ceste 
Kranj - Rupa, opremljene s pločnikom za 

Peter Drinovec

Odgovor je samo eden: Še letos
Obnova ceste Kokrškega odreda in ceste Kranj – Rupa

prebivalce KS Vodovodni stolp, in o po-
menu za prebivalce Rupe. Cesta ni le 
prometna povezava Rupe z mestnim je-
drom, ampak je pomembna tudi za spre-
hajalce po njej med Kranjem in Rupo. 
Dolgoletna prizadevanja KS Vodovodni 
stolp za ureditev se sedaj končno kaže v 
projektu'GORKI. Projekt za izvedbo 
(PZI) predvideva ureditev ceste Kranj– 
Rupa in ceste Kokrškega odreda skupaj s 
komunalno infrastrukturo; to je s kanali-
zacijo, vodovodom in z javno razsvetlja-
vo. Celotna obnova obeh cest je načrtova-
na v dolžini 1500 metrov.«

Lahko ureditev ceste Kokrškega odreda 
malo bolj predstavite? 

»Cesta Kokrškega odreda bo imela no-
vo sekundarno kanalizacijo, vodovod 
(Bašelj-Kranj) s sekundarnim vodovo-
dnim omrežjem, razvod omrežja za javno 
razsvetljavo, krožno križišče z odcepom 
za pokriti bazen in obnovljen obojestran-
ski pločnik.«

Kaj pa cesta Kranj – Rupa – AC nad-
voz

»Ta odsek bo imel kanalizacijo skozi 
Rupo z odcepi na obstoječo kanalizacijo, 

Peter Drinovec, predsednik komisije za 
infrastrukturo pri svetu KS Vodovodni 
stolp

Uradne ure v KS
Uradne ure v Krajevni skupnosti Vo-
dovodni stolp, Begunjska 10, so vsak 
torek med 8. in 10. uro in vsak četr-
tek med 16. in 18. uro. Telefon: 04 
236 52 82, predsednik Jože Rozman - 
041 632 005, tajnica Ada Klari - 041 
320 805.
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Dogajanja

hrane in opreme za vaše domače lju-
bljenčke), dostave na dom… 

Vabimo vse, ki ste pripravljeni nameni-
ti del svojega prostega časa za prostovolj-
no pomoč starejšim, da nas pokličete. 
Sporočite nam, katera prostovoljna dela 

Prijazni operaterji bodo odgovarjali na 
vaša vprašanja in vam nudili podporo pri 
reševanju težav.  Posredovali vam bodo 
tako lokalne kot nacionalne informacije, 
predstavili ali naročali storitve in blago, 
odločitev o izbiri ponudnika pa bodo 
prepustili vam.

Ponudba na mreži za starejše je sesta-
vljena iz koristnih informacij o socialnih 
pravicah, prostovoljne pomoči, družabnih 
aktivnosti za starejše, pomoči in nege na 
domu, hišnih popravilih, urejanja okolice, 
čiščenja, organiziranja prevozov, osebnih 
storitev na domu (fi zioterapija, masaža, 
pedikura…), do naročil (npr. plina v je-
klenki, Srčne knjige mojega življenja, 

Nacionalna točka za starejše

Mreža MATIjA 
S klicem na brezplačno številko 080 10 10 mreže MATIjA dobite celovit pregled nad dejavnostjo in ponudbo prostovoljnih 

organizacij, javnih zavodov in zasebnih izvajalcev, ki so na voljo starejšim. 
ste pripravljeni opravljati (prevoz, dru-
žabništvo, pomoč pri opravilih…), na ka-
terem območju in kdaj.

 Med prostovoljci in starostniki se po-
gosto spletejo prijateljske vezi, za pomoč 
pa boste nemalokrat poplačani z zanimivo 
zgodbo ali izkušnjo starostnika. Vsako 
prostovoljno delo pusti v človeku dober 
občutek, čeprav je zanj malenkost, neko-
mu pa je v veliko pomoč.

Mreža MATIjA: www.cd-matija.si
Brezplačna uporaba, brez članstva, 

koristno, preverjeno, ugodno….
Dovolj je, da si zapomnite brezplačno 

številko 080 10 10, za ostalo poskrbi 
MATIjA.

Kot izkušena pravnica opažam, da je v 
zadnjem desetletju pravna varnost izgubi-
la vlogo zajamčene pravice in se tiho 
prelevila v privilegij, celo v razkošje. 
Gospodarska kriza pa je ob tem najmoč-
neje udarila prav po najšibkejših; razoča-
rani in prevarani pomoči niti ne upajo is-
kati. 

Prav zaradi nezadostne pravne varnosti 
in pomanjkanja srčne kulture, ki sta danes 
najbolj potrebni, sem se odločila pomaga-
ti skupnosti s svojimi pravnimi izkušnjami 
in s svojim poznavanjem prava. V sodelo-
vanju s Krajevno skupnostjo Vodovodni 
stolp bo moja pisarna organizirala brez-
plačna predavanja, kjer bomo govorili o 

Brezplačna pravna posvetovalnica v KS
Pravna posvetovalnica in mediacija Nina Ana Jäger ni zgolj še ena v dolgi, sivi vrsti neosebnih pravnih pisarn, 

kjer se kujejo visoki dobički na račun pomoči potrebnih. Moja pravna posvetovalnica je drugačna. 
različnih pravnih področjih, s katerimi se 
ljudje soočajo. Obravnavali bomo družin-
sko pravo, dedno pravo in z njim poveza-
nim pomenom oporoke, pravo pacientovih 
pravic, pravice starejših občanov, pravo 
socialne varnosti, delovno pravo, pogod-
beno pravo in služnosti, odškodninsko 
pravo, primerjavo sodnega in izvenso-
dnega reševanja sporov, mediacijo, itd., 
Dotaknili  se bomo tudi kazenskega prava 
in kazenskega postopka. 

Ker bi rada predavanja  čim bolj prila-
godila poslušalcem in njihovim vpraša-
njem, vas vabim , da posredujete predloge 
in želje, kaj vas zanima. Po predavanju 
bom brezplačno odgovarjala na konkretna 

vprašanja obiskovalcev.  Predloge in že-
lje lahko pisno posredujete na naslov: 
Pravna posvetovalnica in mediacija 
Nina Ana Jäger, s.p., Koroška cesta 19, 
Kranj ali na elektronski naslov: pravna.
posvetovalnica@gmail.com. 

V sodelovanju s Krajevno skupnostjo 
Vodovodni stolp  bom imela enkrat na 
mesec brezplačno pravno pomoč na sede-
žu KS Vodovodni stolp; in sicer vsak prvi 
ponedeljek v mesecu med 16. uro in 
18.30. Vesela bom vašega obiska.

Predavanje o pravicah starejših občanov 
v OŠ Simon Jenko v ČETRTEK, 20. 3. 
2014, ob 17.30. Vabljeni!

mag. Nina Ana Jäger

Kmetijsko obrtniški sejem v Komendi

Največji sejem na Gorenjskem
Konjeniški klub Komenda bo prihodnje leto spomladi proslavil 60-letnico delovanja kluba in 20-letnico sejmov v Komendi.

Za razliko od dosedanjih spomladanskih 
sejmov bo letošnji Spomladanski sejem 
trajal štiri dni, jesenski pa bo še naprej vabil 
obiskovalce tri dni v Komendo. Poleg dveh 
sejmov bo imel Konjeniški klub Komenda 
v programu tudi tri tradicionalne kasaške 
prireditve na hipodromu v Komendi. 

V Komendi že pospešeno potekajo pri-
prave na letošnji spomladanski sejem, ki 
bo od četrtka, 10., do nedelje, 13. aprila. 
Tudi med razstavljavci je že precejšnje 
zanimanje. 

Konjeniški klub Komenda bo prihodnje 
leto spomladi proslavil 60-letnico delova-
nja kluba in 20-letnico sejmov v Komendi. 

A. Žalar

Konjeniški klub Komenda
Letošnje prireditve
Spomladanski in Jesenski kmetijsko-

obrtniški sejem in tri kasaške prireditve 
na hipodromu v Komendi

SPOMLADANSKI KMETIJSKO 
OBRTNIŠKI SEJEM 

od četrtka, 10. 4. 2014, 
do nedelje, 13. 4. 2014.

KASAŠKA DIRKA v okviru Občinskega 
praznika Komenda 

v nedeljo, 18. 5. 2014, ob 14.30 uri
KASAŠKA DIRKA v nedeljo, 29. 6. 2014, 

ob 15.00 uri
KASAŠKA DIRKA v nedeljo,14. 9. 2014, 

ob 14.30 uri
JESENSKI KMETIJSKO OBRTNIŠKI 

SEJEM 
od petka, 3. 10. 2014, 
do nedelje, 5. 10. 2014

18 leti, letos bo namreč 19 let Kmetijsko 
obrtniškega sejma v Komendi, je Lojze 
Lah s še štirimi poslovnimi sodelavci, ki 
so bili do takrat tudi razstavljavci na sej-
mu v Kranju, pripravil razstavo na 200 
kvadratnih metrih v Komendi. To je bil 
tudi začetek sejmov (ne semnov) v Ko-
mendi, ki je danes poznana po dveh, 
Spomladanskem in Jesenskem sejmu, v 
Sloveniji in tudi prek meja. Na 32.000 
kvadratnih metrih razstavnih površin, s 
prek 500 razstavljavci in prek 70.000 
obiskovalci v treh dneh, je sejem danes 
vsebinsko povsem primerljiv in enako-
vreden radgonskemu sejmu in nekaterim 
drugim v sosedstvu tudi prek meja. 



6

Dogajanja

Badminton vsak torek
Ponovno obveščamo krajane, da lahko 
igrajo badminton vsak torek in petek 
med 20. in 21. uro v telovadnici OŠ 
Simona Jenka. Od marca sta na voljo 
d 2 (dva) kompleta (stojala, mreža) za 
badminton. Zato hkrati lahko igra več 
tekmovalcev. Prednost pri igranju na 
mreži bodo imeli tisti, ki se bodo pred-
hodno najavili v tajništvu KS (Ada, 
041 320 805). 

Zanimivo je, da je hkrati igralo na 
enem kompletu (stojalo, mreža) bad-
minton 11 tekmovalcev.

Izlet v Logarsko dolino
KAM: Logarska dolina
KDAJ: sobota, 10. maj 2014
KAKO: S posebnim avtobusom s posta-
jališča v pred OŠ Simon Jenko ob 7. uri 
OPIS POTI: Preko Brnika, Kamnika, 
Černivca do Gornjega gradu, kjer si 
bomo ogledali krajevne znamenitosti. 
Pot bomo nadaljevali skozi Radmirje 
in Luče Solčava do Logarske doline, 
kjer si bomo ogledali naravne lepote – 
izvir Savinje, slap Rinka, …

Vračali se bomo ob Savinji do Mo-
zirja mimo Nazarij, Letuše in po Tu-
hinjski dolini mimo Špitaliča (ogled 
krajevne znamenitosti) in preko Ka-
mnika v Kranj, kamor bomo prispeli 
do 20. ure. Med povratkom bomo 
imeli kosilo in družabno srečanje.
PRIJAVE: Plačilo 20 € v pisarni KS v 
času uradnih ur do torka 6. maja oz. do 
zasedbe avtobusa.

KS Vodovodni stolp
Anton Plut

Občni zbor, praznovanje 8. marca dneva 
žena in krajevni praznik s spominsko sveča-
nostjo pri Šorlijevem spomeniku, ki jo orga-
nizira krajevna organizacija ZZB za vre-
dnote NOB Vodovodni stolp, že vsa leta 
nekako sovpadajo v mesecu marcu. V petek, 
7. marca, pa so se na občnem zboru zbrali 
tudi člani ZZB Vodovodni stolp. Učenci 
Osnovne šole Simona Jenka so jim pripra-
vili kulturni program, ženam pa čestitko z 
nageljni. Bil je to hkrati pregled dela borcev, 
čestitka in povabilo na proslavo 21. marca, 
ko bodo tudi tokrat pripravili kulturni pro-
gram ob položitvi vencev na proslavi orga-

V ponedeljek, 3. marca, so na sestanku od-
bora razpravljali o delu krajevne organizaci-
je RK v krajevni skupnosti Vodovodni stolp 
v minulem letu. Predsednica Jožica Ribnikar 
je z zadovoljstvom ugotovila, da so sprejeti 
program minulega leta v celoti uresničili, še 
posebej pa je poudarila, da imajo v organiza-
ciji okrog 200 krvodajalcev, akcijo pa orga-
nizirajo dvakrat na leto. V prihodnje bodo 
skušali spodbuditi tudi več mladih, da se 
pridružijo krvodajalcem. Dve krvodajalski 
akciji pa načrtujejo tudi letos.

Druga velika skrb v krajevni organiza-
ciji RK pa je skrb za starejše. Vsako leto, 
in tudi lani, so ob koncu leta obiskali in 
obdarili krajane in krajanke, bolne in in-
validne ter starejše od 90 let na domovih 
in v domovih upokojencev v Kranju, 
Preddvoru, Naklem, Radovljici in Tržiču. 
Kar 160 obiskov so imeli, jih obdarili in 
jim zaželeli še posebej zdravja. Ob tem pa 
povejmo, da je med najstarejšimi tudi 104 
leta stara Marta Polak, ki so jo obiskali in 
obdarili tudi ob rojstnem dnevu.

Še posebno ponosni pa so v odboru RK 

Krajevna organizacija ZB Vodovodni stolp

Zagotovimo zanamcem dobro prihodnost
nizacije zveze borcev v 
spomin na padle. 

Prek 260 članov ima 
krajevna organizacija ZZB 
za vrednote NOB v KS 
Vodovodni stolp in je tako 
kot krajevna skupnost po 
prebivalcih tudi po član-
stvu največja v občini. Da 

dosledno negujejo in spoštujejo ime Vre-
dnote NOB je ob pregledu dela in dejav-
nosti v minulem letu poudaril tudi predse-
dnik Boris Cugelj. Odločno in kritično 
pa je tudi poudaril v nagovoru: 

»Nerazumno je, da se danes nekateri 
močno trudijo, da bi kar najbolj očrnili 
medvojne in povojne dogodke naše pol-
pretekle zgodovine v imenu nekakšne da-
našnje evropske demokracije. Teptati in 
blatiti eno najhrabrejših odporniških gi-
banj v času 2. svetovne vojne na evropskih 
tleh, ki jo priznava ves svet, je milo rečeno 
- nesramno in neodgovorno. Poboji, ki so 

se dogajali na slovenskih tleh takoj po 
končani vojni, so se dogajali tudi drugod 
po Evropi in so bili maščevanje in odgovor 
na strahote, ki jih je ljudem povzročil na-
cifašizem.« Spomnil pa je še: 

»Dolg, ki smo ga prinesli iz pokojne 
Juge, je znašal 2 milijardi evrov, danes pa 
je zgodba o uspehu zadolžena za 40 mili-
jard evrov. Zato ohranimo spoštljiv odnos 
in spomin do tistih, ki so nam priborili 
svobodo in položili temelje, na katerih 
lahko tudi mi našim zanamcem zagotovi-
mo mirno in dobro prihodnost.« 

Tej ugotovitvi, ki so jo udeleženci in 
gostje razumeli kot zgled na jutrišnji poti, 
so vsi glasno pritrdili s ploskanjem. Po 
sprejetju članov in podelitvi priznanj pa 
se je predsednik še posebej zahvalil za 
delovanje bivšemu predsedniku Stanetu 
Pirnatu. Tako predsednik Cugelj kot 
predsednik KS Jože Rozman pa sta pova-
bila ob krajevnem prazniku 21. marcu na 
prireditve v krajevni skupnosti.   A. Žalar

Krajevna organizacija RK Vodovodni stolp

Največja v Mestni občni Kranj
Vodovodni stolp, da uspevajo štirikrat na 
leto organizirati preventivne meritve krv-
nega tlaka, sladkorja in holesterola, enkrat 
na leto pa tudi preventivne preglede ko-
stne gostote. Ta strošek in pomoč s pre-
hranskimi paketi in občasno tudi s plači-
lom položnic pa zmorejo z zbrano 
članarino, s prostovoljnimi prispevki in 
sodelovanje občinske organizacije RK, za 
kar se vsem najlepše zahvaljujejo.

Zahvaljujejo pa se za dobro sodelovanje 

tudi Osnovni šoli Simona Jenka in krajev-
ni skupnosti Vodovodni stolp, ko v njenih 
prostorih opravljajo naštete dejavnosti.

Pa še sporočilo: Naslednja meritev 
krvnega tlaka, sladkorja in holesterola 
bo v sredo 4. junija med 7. in 9. uro v 
prostoru krajevne skupnosti na Be-
gunjski 10.

A. Žalar 
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Damjan Nartnik

Erik Švigelj, župik

Dogajanja

Čeprav je v gorah še 
sneg, ne moremo, da 
se ne bi sprehodili po 
ulicah in poljih v oko-
lici Kranja. Prijazno 
vreme s prečudovitimi 
sončnimi dnevi vabi v 
naravo, na tek ali jo-
gging in druge prilju-

bljene sprostitve, ki jim zima ni naklonjena. 
Prav tako se že pojavljajo kolesarji, saj je 
tudi vreme že zgodnje spomladansko.

Tu pa so tudi pasti, na katere bi vas rad 
opozoril.

Po cestah opazimo mnogo pešcev in 
kolesarjev, ki sami ne poskrbijo za svojo 
varnost. Ker na primer niso primerno 
osvetljeni, se uvrščajo med možne žrtve. 
Med »spomladanskimi« nevarnostmi pa 
ne velja pozabiti pogosto tudi na jutranjo 
meglo, ki preglednost in opaznost pešcev 
in kolesarjev še dodatno zmanjšuje. 

Zato pešcem naslednji nasveti, opozo-
rila: poskrbite, da boste vidni, nosite svetla 
oblačila in predmete, ki vidnost pešca iz-
boljšajo, vozišče prečkajte na prehodu za 
pešce, uporabljajte površine, ki so name-
njene pešcem (pločnik oziroma levi rob 

Občestvo župnije sv. 
Modesta se v tem 
postnem času že pri-
pravlja na praznova-
nje velike noči, glav-
nega krščanskega 
praznika. Za nas je to 
čas, ko naj bi vsak 
poglobil svoj odnos 
do Boga in svojega 
bližnjega. Bližnji pa 

smo si vsi, ne glede na to, ali se prišteva-
mo med vernike ali ne. Na začetku po-
stnega časa smo se v znamenje te pripra-
vljenosti posuli s pepelom in s tem 
priznali svojo majhnost pred Bogom, da 
smo le prah, in da se v prah povrnemo, da 
je naše življenje odvisno od Boga in da 
smo del Božjega stvarstva. 

Dobri sklepi, ki smo jih naredili na za-
četku postnega časa, nas vodijo k cilju 
našega življenja – večnemu življenju. Za 
ta cilj pa imamo tukaj na zemlji priložnost, 
da se vsak dan znova pripravljamo in k 
temu nas spodbuja Cerkev še posebej v 
postnem času. S pokoro in dobrimi deli, z 
molitvijo in odpovedjo nam je cilj vedno 
bližje. Jezus, ki ga v postnem času spre-
mljamo v najtežjih trenutkih njegovega 

Skozi postni čas v velikonočno jutro
življenja, ni svojega trpljenja daroval za-
man. Daroval se je za vsakega izmed nas 
in kot pravi Sveto pismo: »Peljejo ga ka-
kor krotko jagnje v zakol.« 

Ko bomo obhajali sveto velikonočno 
tridnevje, nas bo spremljala živa vera v 
dogodke, katerih se bomo v teh dnevih 
spominjali. Na veliki četrtek Cerkev ob-
haja spomin Jezusove zadnje večerje. Ta 
dan praznujemo ustanovitev zakramenta 
svete evharistije in mašniškega posveče-
nja. Kristjani vemo, da nas Jezus ni zapu-
stil, ampak ostaja med nami pod podobo 
kruha v sveti hostiji. Veliki petek pa je 
dan, ko se Cerkev ogrne v žalost, saj je ta 
dan naš Gospod daroval za nas svoje ži-
vljenje na križu. To je edini dan v letu, ko 
Cerkev ne obhaja svete maše, pač pa 
obrede velikega petka. Zelo pomenljiv in 
ganljiv je del obreda – češčenje križa, ko 
se bomo zbrali pred Gospodovim križem 
in ga s poklekom in poljubom počastili. 
Na veliko soboto pa je dan počitka. Jezu-
sovo telo so sneli s križa in ga položili v 
grob. Vendar tukaj se vse šele začne. Se-
me, ki je moralo umreti in je padlo v ze-
mljo, obrodi sadove. Na veliko soboto 
bomo k »žegnu« prinesli velikonočne je-
di. Za mnoge je to le eden od obredov, ki 

se jim zdi zanimiv, za kristjana pa ima 
vsaka jed svoj simbolni pomen. Pirhi, ki 
jih bomo prinesli k blagoslovu, nas spo-
minjajo na kaplje krvi, meso nas spominja 
na Jezusovo izmučeno in prebičano telo, 
potica v obliki kroga na Jezusovo krono; 
hren, ki ga bomo zaužili, pa nas s svojo 
ostrino spominja na boleče rane, ki so jih 
Jezusu zadali žeblji, ko so ga pribili na 
križ. Za velikim petkom in veliko soboto 
se kristjanom odpre čudovit Božji načrt 
odrešenja – Jezusovo vstajenje. Na veli-
konočno jutro bomo slovesno obhajali 
obred vstajenja in se veselili Jezusove 
zmage nad smrtjo. 

Kristus je vstal, Kristus živi, Aleluja. 
To velikonočno veselje opevajo veliko-
nočne pesmi in to velikonočno veselje 
nam prinaša velikonočna liturgija. Naj ne 
bo kristjana v naši župniji, ki bi ta dan bil 
brez svete maše. To je največji krščanski 
praznik, zaradi katerega sploh obstaja 
naša vera in iz katere kristjani živimo. To 
velikonočno veselje naj ne glede na ver-
sko prepričanje vsem krajanom in njiho-
vim domačim prinese blagoslova, upanja 
in moči za vsakdanje življenje. Naj bo to 
tudi iskreno voščilo, ki ga želim vsem ob 
letošnjih velikonočnih praznikih.

župnik Erik Švigelj,

Pešci in kolesarji v cestnem prometu
ceste v smeri hoje, če ste sami), upoštevaj-
te prometne predpise, nosite kresničke ali 
odsevne trakove. Bodite pozorni na druge 
udeležence v prometu, saj boste tako ob 
napaki drugega, obvarovali svoje zdravje. 
Imamo samo eno življenje. 

Kolesarji: pred pričetkom kolesarske 
sezone preverite delovanje svojega kole-
sa. Brezhibno kolo mora pravilno delova-
ti, biti brezhibno osvetljeno imeti mačja 
očesa ali druge ustrezne osvetlitve. Upo-
rabljajte čelade, saj je pri kolesarjih največ 
poškodb glave, zaradi voženj brez čelad. 

Policisti čez celo leto opravljamo po 
šolah različne preventivne dejavnosti. V 
začetku šolskega leta učence in učenke 
nižjih razredov odpeljejo ven in jih pou-
čim o varni poti v šolo; in sicer kako se 
morajo pešci obnašati v cestnem prometu, 
kje preži nevarnost. V začetku aprila so-
delujemo pri usposabljanju učencev in 
učenk; pri opravljanju kolesarskih izpitov. 
Pred začetkom tudi pregledamo brezhib-
nost kolesa. 

Prav tako bomo letos pozornost name-
njali šibkejšim udeležencem v prometu 
(otrokom, pešcem, kolesarjem). Organi-
zirali bomo akcije in opozarjali voznike, 

da niso v prometu samo motorna vozila, 
hkrati pa osveščali in opozarjali udele-
žence na nevarnosti, ki v prometu prežijo 
nanje. Posebno skrb bomo namenjali 
preventivi. Ustrezen nadzor pa morajo 
podpirati tudi druge aktivnosti. Ob tem pa 
velja predvsem osnovna misel: Glavni 
nosilci varnosti smo vedno in povsod sa-
mi. Policisti smo le eden od členov, ki 
lahko pripomore k večji varnosti. Nismo 
najpomembnejši, imamo pa z vsemi ude-
leženci v prometu skupne cilje; na vseh 
področjih in vedno je to VARNOST. 

Naj zato v skorajšnji pomladi končam z 
mislijo. Vreme, na katerega se včasih radi 
sklicujemo, je le eden od krivcev za alarm, 
ki ga moramo sprožiti, da obvarujemo 
dragocena ŽIVLJENJA, za varnost v ce-
stnem prometu pa največ lahko pripomo-
remo sami udeleženci. Policisti Policijske 
postaje Kranj pa se trudimo s številnimi 
preventivnimi in seveda tudi represivnimi 
akcijami. A to še vedno ni dovolj. Zato 
imejmo v mislih vsak trenutek skrb in 
željo, da bodo vsi preostali listi do konca 
letošnjega leta brez črnih pik. 

Damjan Nartnik,
vodja policijskega okoliša



Abecednik 
odpadkov 

Ločevanje odpadkov ne zahteva veliko truda in časa, le 
malo dobre volje. Večino odpadkov ločujemo že doma. Da 
bo to še enostavnejše, smo za vas pripravili tiskan abece-
dnik odpadkov. V njem smo poskušali zbrati najpogostejše 
odpadke, ki nastajajo v vsakem domu. Vseh odpadkov žal 
nismo  zajeli. Z vašo pomočjo bomo to poskušali v sple-
tnem abecedniku, ki sicer že deluje na naši spletni strani 
www.krlocuj.me. 

V abecedniku vam predstavljamo osnovna pravila ozi-
roma načine pravilnega ravnanja z odpadki. V nadaljeva-
nju so našteti posamezni odpadki in navodila, kako odpa-
dek pravilno odložite oziroma oddate. 

Abecednik smo pripravili v sodelovanju z družbami za 
predelavo odpadkov, zato so pri odpadkih dodane tudi 
zanimive informacije glede zbiranja in predelave. 

Abecednik bodo do konca meseca marca na dom prejela 
vsa gospodinjstva v Mestni občini Kranj.


