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Dogajanja
Jože Rozman, predsednik Sveta KS Vodovodni stolp

Seveda bi si želel več …

… in tudi potrebno bi bilo več. - Večja samostojnost krajevnih skupnosti, boljša in varnejša kolesarska infrastruktura,
mirno in prijazno okolje, predvsem pa spoštovanje in uresničevanje predlogov in želja občanov.

tno varnost pa smo obravnavali v sodelovanju s Policijsko postajno Kranj in s strokovno službo MO Kranj. Z ustreznimi
prometnimi znaki so opremljene intervencijske poti in tudi parkirišča ter klančine za invalide. Nismo pa dobili ustreznih pojasnil in navodil o novem semaforskem redu na Oldhamski cesti
(smo se pa sedaj že navadili nanj). Na pobudo krajanov smo
posredovali tudi pri ureditvi nekaterih ekoloških otokov. Skupaj
s KS Zlato polje pa še nismo uspeli s predlogom za ureditev
prehoda za pešce na Bleiweisovi cesti (proti Kaliji), ker je to pač
državna cesta.

Jože Rozman

Gospod predsednik. Izteka se štiriletni mandat vodstvu
krajevne skupnosti. Kako ocenjujete dogajanja v tem obdobju v krajevni skupnosti Vodovodni stolp, ki je tudi največja
krajevna skupnost v Mestni občini Kranj.
Najprej smo poskrbeli za prepotrebno sejno sobo. Preuredili
smo prostor, ki ga je pred tem imel najemnik. Svet krajevne
skupnosti je kmalu na začetku mandata sklenil, da bo sledil
ohranjanju zelenic in kjer bo izvedljivo tudi urejanju parkirnih
prostorov. To je bilo pogosto zelo težko, saj krajani niso bili
ravno navdušeni, da bi imeli parkirišča blizu svojih oken. Še
večji problem pa je bil denar, ki ga Mestna občina namenja za
krajevne skupnosti. Smo pa vseeno na robovih zelenic pridobiti
nekaj parkirnih prostorov v Valjavčevi, Šorlijevi in Mlakarjevi
ulici. Večje parkirišče pa je bilo urejeno na zelenici ob Mercatorju v Šorlijevem naselju, medtem ko so razširitvi v Bertoncljevi ulici nasprotovali bližnji stanovalci. Končujemo pridobivanje
dovoljenj za več parkirišč ob Osnovni šoli Simona Jenka. Potrebe in želje pa so še veliko večje. Zato bo to naloga vodstva KS
tudi v naslednjem obdobju.
Nedvomno je izredno pomembno, da se je končno začela
prenova Ceste Kokrškega odred in pločnika. Prenove pa so
potrebna, najbrž se strinjate, tudi otroška igrišča v krajevni
skupnosti?
Čeprav je k temu pripomogel projekt Gorki, bo prenova ceste
in pločnika nadvse pomembna pridobitev; tudi zaradi vzporedne
poljske poti, ki se obnavlja (z nasutjem peska) vsaki dve leti.
Glede otroških igrišč pa je pomembno, da sedanja igrala niso
ustrezna zaradi strogih predpisov. Za prenove tal in igral pa bo
treba še kar precej denarja. Trenutno odgovarja določilom le
igrišče ob Zoisovi ulici.
Kar zadeva okolje, je bilo v tem mandatu pomembno tudi
urejanje in reševanje hrupa, še posebej pa tudi tako imenovane prometne varnosti v krajevni skupnosti.
Res je. Zaradi pritožb krajanov smo se nekaj časa kar precej
pogovarjali o hrupu. Bili smo uspešni. Hrup se je zmanjšal v
okolici letnega kopališča in v strnjenih spalnih naseljih. Prome2

Večkrat ste v sedanjem mandatu ugotavljali in poudarjali,
da krajevna skupnost zelo lepo in dobesedno zgledno sodeluje z Osnovno šolo Simona Jenka.
Kar nekaj projektov vodimo skupaj; predvsem na področju
Rdečega križa in medgeneracijskega sodelovanja. Še posebno
dobro pa sodelujemo na kulturnem področju ob prazniku krajevne skupnosti. Šola nam pomaga tudi pri izvedbi vsakoletnega
druženja krajanov, ki je vse bolj priljubljeno in odmevno. Vsako
leto pa nam šola brezplačno omogoča telovadbo za krajane
(badminton, vodena telovadba, …).
Veliko je krajevna skupnost sodelovala tudi z Domplanom; še posebno pri projektu določan ja tako imenovanih
pripadajočih zemljišč?
Projekt Določitve pripadajočih zemljišč smo začasno prekinili, ker je Mestna občina zelenice opredelila za javno dobro. Smo
pa pomagali pri interventnih vlogah za prodajo določenih zemljišč, ki sicer niso v lasti Mestne občine Kranj. Z Domplanom
pa smo tudi tik pred uresničitvijo projekta Soproizvodnje električne energije, kar bo zmanjšalo stroške ogrevanja.
Novost v zadnjem času je spletna stran krajevne skupnosti.
To je ob glasilu Vodovodni stolp nedvomno pridobitev pri
obveščan ju krajanov?
Svet KS že ves mandat spodbuja krajane, da dajejo predloge,
mnenja, kritike... To nam namreč potrjuje naše zahteve za reševanje različnih vprašanj in reševanj na različnih področjih dela
in življenja v krajevni skupnosti. Ena od takšnih oblik je sedaj
tudi spletna stran, ki se trenutno še oblikuje.
Sprehodila sva se skozi štiriletni mandat dela v krajevni
skupnosti. Kako pa ste tik pred iztekom zadovoljni?
Seveda bi si želel več; in tudi potrebno bi bilo več. Prepričan
pa sem, da za KS lahko naredijo več predvsem svetniki v Mestnem svetu. Zato sem tudi sprejel predlog DeSUS in pristal na
kandidaturo na njihovi listi. Če bom izvoljen, se bom zavzemal
za večjo samostojnost krajevnih skupnosti, za boljšo in varnejšo
kolesarsko infrastrukturo, za mirno in prijazno okolje, predvsem
pa bom pri odločanju najprej zagovarjal interese občanov.
Iz dveh razlogov pa kandidiram tudi v Svet krajevne skupnosti: da krajani izrazijo (ne)zadovoljstvo z delom Sveta KS v
preteklem obdobju in da nadaljujemo in končamo že zastavljene
projekte.
Hvala, in srečno na volitvah 5. oktobra.
Andrej Žalar

Kandidati za Svet krajevne skupnosti
Vodovodni stolp
1. Beti Jenko, Begunjska ulica 7
2. Anton Rampre, Šorlijeva ulica 15
Za sodelovanje v DeSUS-u sem se odločil zato, ker se
zaenkrat še počutim zdravega in dovolj vitalnega. Mesto
in krajevno skupnost, kjer živim, dobro poznam. Tako
mislim, da lahko pomagam s kakšnim koristnik in pame2 tnim predlogom za izboljšanje stanja v krajevni skupnosti.
3. Helena Krč, Šorlijeva ulica11
Če bom izvoljena v Svet KS, obljubljam, da bo vsak
krajan postal bolj pozoren na vse, kar se dogaja z lastnino, okolico in s celotno krajevno skupnostjo.
4. Karla Skalar, Zoisova ulica 48
3 Kandidiram v Svet krajevne skupnosti
Vodovodni stolp, v katerem sem bila dva
mandata. Zaradi zanimivega in kvalitetnega dela v KS želim sodelovati še na4
prej, saj mi ni vseeno, kaj se dogaja v naši
KS
5. Bor Balderman, Mlakarjeva ulica 2
5 6. Jasminka Imamovič, Zoisova ulica 44
7. Petja Treven, Partizanska ulica 32
8. Elena Kalamutova, Nazorjeva ulica 2
Prizadevala si bom poboljšati življenje krajanov v naši
krajevni skupnosti. Podpirala bom dobre predloge in se
zavzemala za boljše življenjske pogoje. KS dobi premalo denarja od občine za medgeneracijske programe.
8
9. Anton Plut, Rupa 35 A
Sem predstavnik Rupe in vem, da je to, kar se sedaj dela,
velika pridobitev. Čakali smo to več kot 20 let. Ker je v
naši KS precej zelenic, morda ne bi bilo škoda še kakšnega kvadratnega metra za kakšno parkirišče, za otroško igrišče. Pomembna je prometna varnost. Občina je
9
do sedaj premalo gledala na našo krajevno
skupnost.
10. Anže Slabe Naumov, Kebetova ulica 16
11. Andrej Rekar, Valjavčeva ulica 25
Občina premalo naredi za krajevne skupnosti. Treba bo
razmišljati o drugačni organiziranosti, da
10 KS ne bodo tako odvisne od občine. Tri,
štiri leta sem hodil k županu, podžupanu,
prosil, obljubljeno je bilo vse, narejeno pa ni bilo nič. Ta
organiziranost je po moje čisto napačna. Predsednik KS
11
je kriv za vse, pomagati pa ne more nič.
12. Peter Leskovar, Zoisova ulica 44
13. Boris Cugelj, Rupa 13
Kandidiram, ker pri svojem delu zagovarjam poštenost
in pozitiven odnos do družbe oziroma lokalne skupnosti,
v kateri živim. Čutim odgovornost za naš danes s tem pa
13 tudi odgovornost za jutri… Kot član Zveze borcev za
vrednote NOB se zavzemam za vrednote kot so domoljubje, tovarištvo in solidarnost.
14. Sebastjan Gubič, Šorlijeva ulica 3
15. Slavko Marcen, Šorlijeva ulica11
Za kandidaturo za svetnika KS sem se
odločil, ker sem koordinator bloka etažnih lastnikov. Zagovarjal bom, da je
14 lahko vsak krajan del dogajanj v krajevni
15
skupnosti. Za ostalo, kar se običajno
obljublja, ne dam roke v ogenj. Pozivam krajane k
udeležbi.
16. Jožica Ribnikar, Mlakarjeva ulica 22
17. Lijana Vene, Mrakova ulica 1
18. Nada Mihajlovič, Šorlijeva ulica10
19. Oliver Crnoja, Šorlijeva ulica 11
Obljuba krajanom, ki jo lahko izpolnim
16 je, da bo sleherni krajan postal bolj pozo17
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ren na vse malenkosti, ki se dogajajo v zvezi z lastnino, z okolico in s
celotno krajevno skupnostjo. Pozivam krajane k udeležbi, saj se je
udeležba tudi lahko zanimivo ogledalo počutja.
20. Marjeta Okršlar, Kebetova ulica 10
21. Samo Klavora, Zoisova ulica 13
22. Miloš Djuran, Dražgoška ulica7
23. Jožef Rozman, Šorlijeva ulica 8
23 24. Vlado Vrlinič, Begunjska ulica 7

Skupaj pri projektih s
Letos mineva 50 let od ustanovitve krajevnih skupnosti v Mestni
občini Kranj in tudi naše KS. Petdeset let je častitljiva starost, podoba naše KS pa se je v tem času zelo spremenila. Čeprav smo po
številu prebivalcev največja KS, se krajani lahko pohvalimo, da
živimo v urejenem in prijaznem okolju.
Mandat 2010-2014 se zaključuje in kot podžupanja za družbene dejavnosti lahko rečem - Uspešno. Veliko projektov smo zaključili, nekatere projekte smo morali odložiti zaradi manj prihodkov v proračunu, v
delu pa so prioritetni, največji, za nas najpomembnejši vodovod BašeljKranj in projekt Gorki.
Našo občino in našo KS pa vseeno čaka še veliko nalog, ki smo jih
zapisali v razvojno strategijo Kranja. Socialni demokrati bomo še
posebej podpirali projekte, ki so pomembni tudi za našo KS:
• na okoljskem področju moramo celostno urediti infrastrukturo v
»švabski vasi« in v program naše KS umestiti prioritetno, s tem pa
tudi v občinski;
• nadaljevati in zaključiti z obnovo celotnega kompleksa Osnovne šole
Simona Jenka in Prešernovega gaja po spremenjenem gradbenem
dovoljenju, 4 oddelke za predšolsko vzgojo in 8 za šolsko;
• novo odprtemu medgeneracijskemu središču dati vsebino in ga nadgraditi z urbanimi eko vrtovi, za katere je bil izkazan zelo velik interes tudi pri naših krajanih;
• občina se mora aktivno vključiti v revitalizacijo degradiranih območij, da pridobimo delovna okolja primerna za nova delovna mesta;
• status pripadajočih funkcionalnih zemljišč je potrebno urediti vključno z vpisom v zemljiško knjig. Ker se je tudi na ravni države in pravosodja spoznala problematika vpisa funkcionalnih zemljišč v Zemljiško knjigo (ZK) in glede na tolmačenje uglednih pravnih
strokovnjakov ni sporno, če zemljišča niso vpisana v ZK, z njimi
razpolagamo etažni lastniki, kupci nepremičnin.
Na mojo zahtevo smo kot pobudo sprejeli svetniki na zadnji seji sveta
Mestne občine Kranj (MOK) in s tem zavezali strokovne službe, da se
status pripadajočih funkcionalnih končno uredi.
Vsem prebivalcem naše KS Vodovodni stolp iskreno čestitamo ob
jubileju 50- letnice in obljubljamo, da bomo tudi v naprej soustvarjali razvoj Kranja in s tem tudi naše KS Vodovodni stolp.
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KS - LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV KRANJ
18. Nada Mihajlovič, Šorlijeva ulica 10
14. Sebastjan Gubič, Šorlijeva ulica 3
13. Boris Cugelj, Rupa 13
17. Lijana Vene, Mrakova ulica 1
22. Miloš Djuran, Šorlijeva 7
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Še najmanj 20 obnov fasad
Vse več stavb v upravljanju Domplana tudi na področju KS Vodovodni stolp pristopa k racionalizaciji stroškov energije
z obnovo fasad oziroma s preplastitvijo obstoječih fasad z dodatno toplotno izolacijo.

V zadnjih dveh letih smo od 104 stavb v našem
upravljanju že izvedli 25 obnov fasad, intenzivno na tem področju je tudi letošnje leto, ko
bo obnovljenih 21 fasad. Veliko dela pa se
kaže tudi v naslednjih letih 2015 in 2016. Načrtovanih je še najmanj 20 obnov fasad.
To je trenutno del gradbeništva, kjer je dela
dovolj. Tudi dobrih in slabih (!) izvajalcev toPeter Kern
vrstnih del ne manjka. Ne primanjkuje pa tudi
fasadnih materialov. Med izvajalci se na primer kaže velika
konkurenca (pravi boj), za pridobitev del in za čim večji tržni
delež. Manj spodbudno je, da se izvajanje fasadnih del v večini
primerov nanaša na koriščenje subvencij iz Eko sklada. Za letos
so bila namreč ta sredstva porabljena že v prvi polovici leta. Tako
se etažni lastniki, ki s prijavami preko upravnika niso prejeli teh
odločb o subvencioniranju iz EKO sklada, odločajo za odlog investicij v naslednje leto.
Pri obnovi fasad je seveda zelo pomembna finančna konstruk-
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cija izvedbe. Tu pa v Domplanu, kot upravnik, etažnim lastnikom
nudimo možnost najetja kreditov iz rezervnih skladov. V zadnjem času pa tudi vse več izvajalcev (da si pridobijo posel) lastnikom daje odlog plačila dela sredstev, oziroma se z lastniki
dogovarja za plačilo v več obrokih (tudi na 36 mesecev in več).
Praksa in dosedanje delo nam potrjujeta, da se z dobrim, s
strokovnim upravljanjem, s stalnim seznanjanjem lastnikov, kakšna so potrebna vzdrževalna dela, ne samo ohranja vrednost
nepremičnine, ampak jo tudi povečuje (npr.: dodatne toplotne
izolacije fasade ipd…). Zelo pomembno pri tem je, ali ima
upravnik lastno službo za tehnično strokovno vzdrževanje
stavb in posebej za to usposobljene strokovnjake gradbene, elektro in strojne stroke. Skratka, ali lahko nudi etažnim lastnikom
v sistemu upravljanja tudi neko dodano vrednost ali pa najema za
taka strokovna dela z dodatnim plačilom zunanje izvedence.
In prav na v tem ima družba Domplan veliko prednost. In sicer
na področju upravljanja nepremičnin pred ostalimi upravniki
zaradi notranje organiziranosti dela in poslovanja s strankami.
Delo ima namreč Domplan razdeljeno med več znotraj poveza-
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nih služb. Za vsako stavbo pa skrbi in odgovarja upravitelj
stavbe (sklicevanje in vodenje zborov lastnikov), ki ima praviloma dokončano višješolsko izobrazbo. Tako za tehnično strokovno vzdrževanje skrbijo posebej za to usposobljeni tehniki gradbene, elektro in strojne stroke.
To je dodana vrednost pri izvajanju storitev upravljanja zaradi
konkurenčne cene. Da je temu res tako, priznava vse več etažnih
lastnikov.
Skratka, na tem področju je nadvse pomembno, ali je upravnik
sposoben za pripravo oziroma potek, za nadzor, za prevzem
vzdrževalnih del v celoti z lastnim strokovnim kadrom. Družba
Domplan vse to ima, je usposobljena in prav zato tudi konkurenčna pri tovrstni dodani vrednosti.
Peter Kern, spec., vodja PE Nepremičnine
Bleiweisova cesta 14, 4000 Kranj
T 04/20 68 760, F 04/20 68 701, M 041 647 435
E peter.kern@domplan.si www.domplan.si

Skupaj s starši v prvi razred
Tudi letos je bilo tako. V
Osnovno šolo Simona Jenka,
ki »domuje« v največji krajevni skupnosti v Metni občini
Kranj, v krajevni skupnosti
Vodovodni stolp, so prišli v
ponedeljek, 1. septembra, popoldne starši skupaj z danes
najmlajšimi prebivalci šole v
prvi razred. Bilo je razburljivo, za starše skorajda bolj kot
za šolarje, in po pozdravu
ravnatelja se je v razredu začelo. Besedo so povzele prija-

Badminton v šoli

Pred zaključkom redakcije današnje
številke glasila smo dobili sporočilo iz
Osnovne šole Simona Jenka v KS Vodovodni stolp, da ob torkih med 20.
uro in 21.30 krajani v šolski telovadnici lahko igrajo badminton. Ker sta v
telovadnici dve mreži, lahko vsakokrat
igra več igralcev. Prijave niso potrebne.
Šoli se za to iskreno zahvaljujemo.
zne učiteljice
učiteljice. In skorajda takoj so se z
govornimi sposobnostmi pokazali tudi tisti, najbolj ponosni šolarčki.
Ja, bilo je vznemirljivo. Danes je že
utečeno.
A. Ž.

Končno so zasadili lopate

Bilo je v ponedeljek, 25. avgusta, ko se je (končno) vendarle
zgodilo. V krajevni skupnosti Vodovodni stolp so že kar lep čas
čakali, da se bo začelo dogajati iz »švabske vasi« tja proti Rupi.
Že pokojni nekdanji predsednik KS Ludvik Gorjanc je pogosto
napovedal in upal, da bo kmalu. Žal ni dočakal. Vendar bi bil
nedvomno vesel.
Lopate za ureditev 1500 metrov dolgega odseka od vodovodnega stolpa do nadvoza čez avtocesto na Rupi, so tokrat zasadili župan Mohor Bogataj, direktor Gorenjske gradbene družbe
Brane Žiberna, ki je bil po dolgem času domala na robu ceste,
kjer je v mladih letih hlačal po vasi, in predsednik krajevne
skupnosti Vodovodni stolp Jože Rozman. Bilo je slovesno in
tudi govorov in lepih besed, kot se spodobi, ni manjkalo,
Obnova odseka je razdeljena na šest faz: od vodovodnega
stolpa do križišča s cesto XXXI. divizije; od ceste XXXI. divizije do odcepa za zimski bazen; od križišča pri zimskem bazenu;
od odcepa za bazen do križišča s Partizansko cesto; od križišča

s Partizansko cesto do odcepa za Ilovko na Rupi in od odcepa za
Ilovko do nadvoza čez AC.
Cesta bo od vodovodnega stolpa do odcepa za zimski bazen široka 6 metrov z obojestranskim pločnikom. Na odseku od odcepa
za zimski bazen do nadvoza pa se bo v primerjavi s sedanjo prav
tako razširila na 6 metrov. Ob cesti bo tudi enostranski pločnik.
Na celotnem odseku bodo zamenjani zgornji ustroj, vodovodno in kanalizacijsko omrežje ter javna razsvetljava. Pri obnovi
pa bodo sodelovali tudi upravljavci komunalnih vodov (plin,
optika), ki bodo dogradili svoje omrežje. Obnova ceste bo potekala hkrati z izgradnjo magistralnega vodovoda Bašelj-Kranj.
Rok za dokončanje del je maj 2015, vrednost je 1.128.000,00
eur, izbrani izvajalec del pa je Gorenjska gradbena družba d.d.
A. Žalar
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Krajevna organizacija RK Vodovodni stolp
Še precej pred nedeljskimi volitvami so se v prostorih krajevne
skupnosti Vodovodni stolp sestali člani odbora krajevne organizacije Rdečega križa Vodovodni stolp. Ko sem prišel na njihovo
srečanje, kamor so me povabili, sem pričakoval nekaj posebne-

ga. In bilo je tako. Predstavili so se mi v novih majicah.
Pa ne samo to. Povedali so mi, da je predsednica KO RK Jožica Ribnikar že od 1972. leta aktivna organizaciji Rdečega
križa. In ko sem jo vprašal, če bo še naprej pripravljena delati
tudi v krajevni skupnosti, mi je pritrdila in poudarila, da se bo še
naprej zavzemala za socialno varnost otrok, mladine, mladih
družin invalidnih in starejših občanov ter bolnih ljudi.
»Zagovarjala bom socialno varstvo, komunalno urejanje
okolja in storitvene dejavnosti in medsebojno sodelovanje v
krajevni skupnosti in izven.«

Na zadnji krvodajalski akciji na Jesenicah 9. septembra je bilo
iz krajevne organizacije RK Vodovodni stolp 18 krvodajalcev.
Med njimi je bil tudi Stanko Urh, ki je že 50 krat daroval kri. Ob
vračanju z Jesenic so se ustavili še v Begunjah v Avsenikovem
muzeju in galeriji, kosilo pa je bilo v gostilni Pri Viktorju.
Na zadnjih meritvah krvnega tlaka, sladkorja in holesterola je
bilo v začetku septembra več kot 40 krajanov. Naslednje meritve
bodo v prostorih krajevne skupnosti v sredo, 3. decembra 2014
od 7. do 9. ure. Lepo povabljeni.
A. Ž.

Bodi preVIDEN - nasveti pešcem
Pešci so med najbolj
ogroženimi prometnimi udeleženci. V
policiji ugotavljamo,
da so pogosto žrtve
nesreč zaradi neustreznega ravnanja voznikov motornih vozil
Damjan Nartnik
(kadar vozijo z neprilagojeno hitrostjo, pod vplivom alkohola,
preblizu desnemu robu vozišča, vozijo z
neočiščenimi ali zarošenimi stekli na vozilu ipd.). Veliko nesreč pa se zgodi tudi
zaradi napak ali neustreznega ravnanja
pešcev.
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Še posebej pogosto so pešci v prometnih nesrečah udeleženi v jesenskih in
zimskih mesecih, ko so vremenske razmere neugodne (megla, dež), svetli del
dneva pa je krajši. Zlasti starejši so največkrat žrtve prometnih nesreč zaradi
svojih napak ali ker kršijo cestnoprometne
predpise.
Za varnejšo udeležbo v prometu vam
policisti svetujemo:

Pešci!
• Poskrbite, da boste v prometu vidni;
nosite svetla oblačila in predmete, ki
izboljšajo vidnost pešcev (odsevne trakove, kresničke),
• upoštevajte prometne predpise;
• prečkajte cesto na označenih prehodih
za pešce,
• hodite po pločnikih (če obstajajo) oz.
ob levem robu vozišča v smeri hoje,
• poskusite predvideti ravnanje drugih
udeležencev v prometu.

Vozniki!
• Upoštevajte, da so na cestah tudi pešci,
odstopite jim prednost,
• hitrost prilagodite razmeram in dosledno upoštevajte omejitve,
• na območjih, kjer se običajno zadržujejo pešci, vozite še posebej previdno
(pred šolami, v naseljih),
• izven naselij vozite po sredini voznega pasu, da zmanjšate možnost trka s
pešcem, ki hodi ob vozišču.

Varnosti pešcev v policiji
namenjamo številne
preventivne in represivne
aktivnosti.
Preventivne aktivnosti policistov so namenjene predvsem ozaveščanju pešcev,
da morajo že sami čim bolje poskrbeti za
svojo varnost v prometu (z nošenjem
svetlih oblačil, kresničk in odsevnikov,
odsevnih brezrokavnikov ipd.). Med dru-

Dogajanja

Novo pastoralno leto - nove priložnosti
V župniji svetega Modesta smo pričeli z novim pastoralnim letom. Veroučenci so vstopili v veroučno šolo. Zopet bomo
spoznavali in se učili o veri, Bogu, sveti maši, zapovedih, zakramentih …

Z birmanci se pripravljamo na prejem zakramenta svete birme, ki bo naše fante
in dekleta oblikoval
v zrele kristjane. Potrjeni bodo v veri in
Sveti Duh jim bo dal
Erik Švigelj, župnik svoje darove, ki jih
bodo potrebovali v
življenju.
S prvoobhajanci se pripravljamo na
praznik prvega svetega obhajila, ko bodo
prvič prejeli Jezusa v svoje srce. Prvošolčki so prvič stopili v veroučno šolo in
poleg znanja in zgleda, ki so ga dobili pri
domači vzgoji, bodo pri verouku to, kar
že vedo, nadgrajevali in se počasi dejavno
vključevali v življenje župnije. Različne
skupine vabijo nove člane medse; od
pevskih zborov do ministrantov, mladine,
zakoncev, molivcev,…
Pred nami pa so jesenski meseci. Kakšni bodo, ne vemo: ali sončni ali deževni? Vsekakor pa se v vsakem vremenu da
kaj pomembnega storiti za svoje življenje.
Sami vemo, da nobena stvar ne pade sama
od sebe nam v naročje, ampak se moramo

za vsako stvar potruditi in vanjo vložiti
kar nekaj dela, truda in volje. Naj bo to v
šoli, v službi, doma ali pa na duhovnem
področju.
Mesec oktober nas vabi k molitvi rožnega venca. To je lepa, stara in preizkušena molitev. Nekdo, ki ne pozna rožnega
venca, si lahko misli: pa kaj pomeni vse
nenehno ponavljanje enih in istih molitev?
Če se pa resnično poglobimo v to molitev,
lahko začutimo, da je to resnično pogovor
z Bogom, ki rodi v našem življenju svoje
sadove. Z molitvijo rožnega venca smo
stalno povezani z evangelijem, saj gre za
nenehno prepletanje molitve preko premišljevanja dogodkov iz Jezusovega in
Marijinega življenja. Lahko bi rekli, da je
molitev rožnega venca evangelij v malem.
Obhajali bomo župnijski praznik – tretjo obletnico posvetitve župnijske cerkve
– semenj. Bogu se bomo zahvalili za župnijo in svetišče, v katerem se lahko zbiramo. V mesecu oktobru bomo povabili
vse bolne in starejše v cerkev in skupaj
obhajali sveto mašo in se po njej še srečali v pogovoru.
Okrog 1. novembra bomo obiskali po-

kopališča, spomnili se bomo naših pokojnih na tak ali drugi način. Nekateri samo
z obiskom in ureditvijo groba, drugi tudi
z molitvijo in prošnjo za pokojne. Tudi v
cerkvi bomo namenili v teh dneh molitve
našim pokojnim. Z zahvalno nedeljo se
bomo Bogu zahvalili za prejete darove,
pa tudi drug za drugega.
Proti koncu novembra bomo obhajali
praznik zavetnika župnije – svetega Modesta. Takrat boste tudi povabljeni k češčenju Jezusa v Najsvetejšem zakramentu.
Z nedeljo Kristusa Kralja vesoljstva pa se
bo zaključilo cerkveno leto in bo pred
nami nov čas – čas priprave.
Z adventom se bomo pripravljali na
praznik Jezusovega rojstva. Naj bodo ti
jesenski meseci bogato zapolnjeni s skupno in osebno molitvijo ter z udeležbo pri
praznovanjih in sodelovanju v župniji.
Vsak od nas je del mozaika naše žive župnijske skupnosti. Župnija, ki se ne zida
na živi skali – Kristusu, je mrtva župnija.
Prav tako vsaka hiša, če v njej ni življenja.
Jezus nas vabi, odgovorimo mu s svojo
prisotnostjo in s sodelovanjem.
Župnik Erik Švigelj

za varnejšo udeležbo v prometu
gim opozarjamo šolarje, njihove starše in
stare starše na uporabo kresničk in drugih
odsevnih predmetov. Represivne aktivnosti pa so usmerjene v umirjanje hitrosti
voznikov motornih vozil na območjih,
kjer se pešci najpogosteje zadržujejo.
Zlasti jeseni in pozimi, ko je svetli del
dneva krajši in je na cestah slabša vidljivost zaradi megle, dežja, snega itd., policisti:
• obveščamo javnost o problematiki pešcev v prometu ter preventivnih in represivnih ukrepih policije,
• obiskujemo domove za starejše občane in društva upokojencev ter predavamo o varni hoji pešcev,
• obiskujemo vrtce in prve razrede
osnovnih šol, kjer otroke poučimo o
varni udeležbi v prometu ter jih pope-

•

•

•
•
•

ljemo po varnih poteh in čez prehode za
pešce,
redno obveščamo pristojne službe,
odgovorne za vzdrževanje in sanacijo
nevarnih odsekov cest (predvsem cestnih površin, namenjenih pešcem),
izvajamo krajše poostrene nadzore
nad hojo pešcev v naseljih in zunaj
njih, in sicer tam, kjer pešci pogosteje
hodijo in niso zavarovani (ni pločnikov,
javne razsvetljave),
merimo hitrost in tudi z drugimi ukrepi
umirjamo promet povsod tam, kjer je
problematika pešcev večja,
ugotavljamo nepravilnosti pešcev v
prometu in nepravilnosti glede označevanja v času zmanjšane vidljivosti,
pisno obveščamo starše o vseh težjih
kršitvah cestnoprometnih predpisov, ki

jih storijo otroci.
Za zagotavljanje varnosti pešcev si
policisti prizadevamo skupaj z drugimi
institucijami: Ministrstvom za promet,
Ministrstvom za šolstvo in šport, Zavodom RS za šolstvo, občinskimi sveti za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
Avtomoto zvezo Slovenije, Rdečim križem Slovenije, Zvezo združenj šoferjev
in avtomehanikov Slovenije, Zavodom
Varna pot ter Zvezo društev upokojencev
Slovenije.
Sodelujemo tudi v skupnih preventivnih
akcijah, namenjenih pešcem, kot je npr.
akcija Bodi preVIDEN.
Damjan Nartnik, vodja policijskega
okoliša, višji policist III

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: Volitve 2014
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Zbirali bomo
nevarne odpadke iz gospodinjstev
Akcija zbiranja nevarnih odpadkov je priložnost,
da nevarno odložite na varno.
Brezplačno boste lahko oddali različne vrste
nevarnih odpadkov.
Krajevno skupnost Vodovodni stolp bomo s posebno mobilno
postajo obiskali
v ponedeljek, 27. oktobra 2014.
Nevarne odpadke boste lahko oddali med 16.15. in 19. uro na
parkirišču ob Osnovi šoli Simona Jenka.
Med nevarne odpadke sodijo odpadna zdravila, pralna in
kozmetična sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi, barve, laki,
topila, lepila, škropiva, pesticidi, razne kemikalije, spreji, odpadno jedilno in motorno olje, masti, hladilna tekočina, akumulatorji, baterije, tonerji, neonske cevi…
Mednje sodi tudi embalaža, v kateri je bil izdelek z nevarnimi
snovmi (embalaža barve, kemikalij…).
Ali izdelek, ki ga uporabljam, vsebuje nevarne snovi? Najbolj
zanesljive podatke o nevarnih lastnostih preberemo na izdelku
samem. Bodimo pozorni na različna opozorila in navodila v
obliki grafičnih simbolov: vnetljivo, zdravju škodljivo, eksplo-

zivno, oksidativno, okolju škodljivo, strupeno, jedko.
Ste vedeli?
• V mnogih izdelkih, ki jih vsakodnevno uporabljamo, so snovi,
ki lahko ob nepravilni uporabi, shranjevanju in odstranjevanju,
škodujejo našemu zdravju in okolju.
• Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati skupaj z ostalimi odpadki.
• Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati v naravo, saj s tem
ogrožamo podtalnico, zrak, prst in živali.
• Zlivanje odpadnega olja in ostalih tekočih izdelkov v odtok,
greznico ali kanalizacijo je škodljivo.
• Ko nevarne odpadke odložimo ločeno, preprečimo njihov
škodljiv vpliv na okolje. Z ločenim zbiranjem zagotovimo, da
se bodo ti odpadki predelali oz. strokovno uničili.
• Nevarne odpadke lahko oddate tudi med letom v času uradnih
ur zbirnega centra Zarica in Tenetiše.
Nevarne odpadke lahko med letom oddate tudi v času uradnih
ur zbirnega centra Zarica ali Tenetiše.
Več o pravilnem ravnanju z odpadki na www.krlocuj.me, kjer
objavljamo celoten razpored akcije zbiranja nevarnih odpadkov
iz gospodinjstev na območju Mestne občine Kranj.
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