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Vodovod in projekt Gorki
Končana sta projekta Vodovod Bašelj–Kranj in Gorki - odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in meteornih vod.
- Uresničeni programi dogajanj in prireditev - Uspela je tudi obnova cestišča pod cerkvijo na Rupi. - Želja: Skupaj
k urejevanju pripadajočih zemljišč.

Leto 2015 se zaključuje in navada je, da
se ozremo nanj. Tudi zato, da spomnimo
na recimo uspešno končane infrastrukturne projekte v krajevni skupnosti.
Leto 2015 se poslavlja. Sklenjeno bo
uspešno za občane občine Kranj (in tudi
naše krajevne skupnosti) s pomembnimi
aktivnostmi.
Dva največja in najzahtevnejša infrastrukturna projekta v naši občini in tudi širše, sta
namreč časovno in izvedbeno sklenjena po
programu. Leta 2013 smo pridobili vsa soNada Mihajlovič
glasja. Do letos (2015) pa smo morali končati dela, sicer bi izgubili odobrena evropska in državna sredstva.
Govorim o magistralnem vodovodu Bašelj-Kranj, dolgem
dobrih 10 km, ki zagotavlja varno oskrbo s pitno vodo za več kot
51.000 prebivalcev. Na celotnem delu vodovoda je tudi ultrafiltracija v Bašlju, vodohram na Zelenem hribu, vodovod pa je
speljan preko Rupe in Ceste XXXl divizije do vodovodnega
stolpa; zanj pa vemo, da je zgodovinsko in gradbeno pomemben
objekt, ki še vedno služi osnovnemu namenu izgradnje.
Drugi projekt odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih
voda je GORKI. Ta pa zagotavlja celovito odvajanje in čiščenje
odpadnih fekalnih in meteornih voda. S tem smo tudi odpravili
slabe vplive v okolju in poskrbeli za zdravje ljudi. In v ta projekt
sta bili poleg Kranja vključeni še občini Naklo in Šenčur. Zgrajenih je bilo 46 km novega omrežja. Prvotnemu načrtu je bila
dodana (na opozorilo iz naše krajevne skupnosti) tudi izgradnja
kanalizacije in odvodnjavanje meteornih vod od vasi Rupa proti
Mali Rupi z objekti na Partizanski cesti. Tako je vod povezan
tudi s primarnim vodom, zgrajenim že pred desetletji. Trdim, da
je to zelo pomembna rešitev. Vprašanje je namreč, kdaj bi enkrat
kasneje spet našli čas in predvsem denar za to rešitev.
Zelo pomembna za okolje in vodotoke je izgradnja nove
čistilne naprave v Zarici. Stari čistilni napravi je namreč
poteklo uporabno dovoljenje.

V župnijski cerkvi v krajevni skupnosti Vodovodni stolp
bo v petek, 8. januarja 2016, ob 19. uri.

PRAZNIČNI KONCERT
Nastopila bo Božičkova skupina Tube
Glasbene šole Kranj.
Lepo povabljeni.

Na željo krajanov nam je uspelo obnoviti otroško igrišče
v Nazorjevi ulici

Vrednost vseh del na obeh projektih za vse sodelujoče občine
znaša 70 milijonov evrov; od tega odpade na našo občino 58
milijonov evrov.
Priznam, da sem ponosna na čas, ko smo svetniki Občinskega
sveta MO Kranj v mandatu 2010–2014 odločali o teh projektih; in
to bolje in predvsem bolj uspešno, kot predhodno glede odvoza
odpadkov. Spomnimo samo, da smo na primer urejeno in delujočo
deponijo Tenetiše zaprli. Oba danes končana projekta smo dopolnjevali in delno spreminjali zaradi manjšega investicijskega stroška. Veliko smo se pogovarjali s krajani, jih prepričevali zaradi
različnih pomislekov in nasprotovanj. Tudi čas ni bil zaveznik za
izvajanje obeh projektov. A vendar so izvajalci dela končali do
roka, čeprav so številni dvomili in menili, da bomo zato ob kohezijska evropska in državna sredstva. Brez tega denarja pa bi občina
sama gradila ta dva projekta najmanj dvanajst (12!) let.
Kako pa je s projekti in dogodki, ki ste jih načrtovali v Svetu
krajevne skupnosti?
Sem kar zadovoljna, ker nam je uspelo uresničiti vse dogodke
in prireditve v načrtovanih dnevih. Krajani so sodelovali, se
udeleževali dogajanj, prireditev, vključno z izletom na Blatno
jezero. Oblikovali smo tudi komisijo za kulturne in športne dejavnosti. Tako bomo imeli poslej še več aktivnosti. Zato vabim
vse, ki vas to zanima in želite biti zraven, da se nam pridružite.
Ni pa nam z vodstvom občine uspelo uskladiti in uresničiti
slovesnega odprtja naše dolgo pričakovane nove ceste proti
Rupi. Najprej smo govorili o juniju, potem o septembru, ko naj
bi dobili uporabno dovoljenje. Vendar prevladala je odločitev za
skupni končni dogodek na Slovenskem trgu.
Manj zadovoljna sem tudi zaradi nekaterih neuresničenih dogovorjenih in prednostnih projektov v krajevni skupnosti. Je pa vendarle opravljena obnova cestišča pod cerkvijo na Rupi; in to tudi s
pomočjo prerazporeditve sredstev naše KS. Nekaj je dodala občina.
Upam, da bo leto 2016 boljše in bo več denarja za naše razvojne
programe, saj so projekti - vodovod Bašelj–Kranj, Gorki, čistilna
naprava z novimi kanalizacijskimi in meteornimi vodi - končani.
Kaj pa se dogaja s pripadajočimi zemljišči in v kakšnem
stanju je priprava na obnovo kotlovnice?
Imenovan je odbor za določitev pripadajočih zemljišč in akti-

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: Praznični december
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viran tudi kurilniški odbor za obnovo kurilnice v Šorlijevem
naselju. Aktivnosti za obnovo kotlovnice so nujne zaradi iztrošenosti in kot dober gospodar se moramo lotiti pravočasno; pa
tudi, da morda pridobimo dodaten denar na podlagi prijave na
državni razpis za energetsko obnovo. Denar za obnovo imamo
(investicijsko vzdrževanje), ker za ta namen plačujemo mesečno
na položnicah Domplanu, d.d. skladno s pogodbo iz leta 1996.
Upam, da bo tudi občinska uprava s predhodno določenim javnim
dobrom, pristopila k urejevanju pripadajočih zemljišč in priznala nam

krajanom pravico do le-teh. Prepričani smo, da bi bil lahko naš projekt
»Vodovodni stolp«, če bi ga izvedli in uspešno zaključili, primer dobre
prakse in podpora pri reševanju drugih, ki jih je še veliko.
Leto se izteka. Prišel je veseli december. Prišli so dnevi
prazničnih stiskov rok, dobrih želja, pričakovanj, daril ...
Vsem želim obilo sožitja, lepega sobivanja in miru
v prihodnjem letu.

Nada Mihajlovič, predsednica KS Vodovodni stolp

Tudi spomeniki govorijo
Spomeniki sooblikujejo svoj kraj in stojijo na kraju,kjer je
zgodovina pisala pomembne dogodke narodove zgodovine.
Na svoj način z vklesanimi besedami ohranjajo spomin na
ljudi, ki so zaznamovali čas, v katerem so živeli.
Tako tudi naš spomenik padlim v Šorlijevem mlinu govori o
času med drugo svetovno vojno, ko so ljudje zmogli stopiti
skupaj in se pod okriljem Osvobodilne fronte postavili v bran
napadenemu ljudstvu. Branili so svojo domovino, zanjo darovali svoja življenja, bili preganjani iz svojih domov, streljani, mučeni in izseljevani.
Pa ne gre samo za preteklost, tudi za sedanjost gre. Narodno
osvobodilni boj nam tudi danes govori o tem, da je možna pot v
pravičnejši, svobodnejši, nacionalno in socialno enakopravnejši
in bolj bratski svet. Partizanski boj nam govori tudi o tem, da
lahko vzamemo v roke svojo usodo in se otresemo hlapčevanja,
občutkov nemoči in brezizhodnosti.
V mesecu novembru smo tako na pobudo članov krajevne organizacije ZB za vrednote NOB Vodovodni stolp pristopili k obnovi
spomenika padlim v Šorlijevem mlinu. Z nekaj prostovoljnega
dela in izdatne pomoči krajevne skupnosti nam je to tudi uspelo.

Ob tej priložnosti bi se vodstvu krajevne skupnosti za pomoč lepo zahvalil. Zahvala gre tudi vsem, ki skozi leto skrbite za
urejenost spomenika, prav tako tudi družini Sajovic, ki tam stanuje za pomoč in razumevanje. Naj ta spomenik tako kot danes,
tudi jutri združuje vse svobodomiselne ljudi in jim daje vero v
varno in mirno prihodnost. To pa naj bo tudi naša želja občanom
krajevne skupnosti Vodovodni stolp v prihajajočem letu 2016.
Predsednik krajevne organizacije ZB Vodovodni stolp
Boris Cugelj
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projekranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje objektov visoke in nizke gradnje d.d.
4000 kranj, jezerska cesta 20 •

℡ 04/ 280 6000 • fax: 04/ 204 2330 • www.ggd.si • e-mail: info@ggd.si

OŠ Simona Jenka

Združeni v klubu za 60 let šole



Osnovna šola Simona Jenka, ki ima sedež v KS Vodovodni
stolp, bo prihodnje leto obeležila 60-letnico obstoja. V pripravah
na praznovanje se je skupina nekdanjih učencev domislila, da bi
lahko vsi učenci, ki so bili nekdaj učenci te šole, ali pa njihovi
otroci, skupaj praznovali 60-letnico; recimo s plesnim nastopom.
Ideja je takoj dobila za takšno Združenje ime Alumni klub, ki
ima anglosaške korenine.
Po predstavitvi na šoli nam je zamisel razložila še nekdanja
učenka in mamica svojih učencev te šole Špela Žugelj Gašperšič.
Zato tokrat za začetek objavljamo Prijavnico za članstvo v klubu,
ki jo lahko po izrezu iz glasila izpolnjeno pošljete na Šolo Simona Jenka Kranj, Ulica XXXI. divizije 7, 4000 Kranj ali v Krajevno skupnost Vodovodni stolp, Begunjska ulica 10, 4000 Kranj.
Več o klubu in praznovanju pa v prihodnjem glasilu Vodovodni stolp in na: www.ossj.si
A. Ž.

Anka Gašperšič iz Šorlijeve ulice

Veselo srečanje z najmlajšimi
Brina, Ana Luna, Anže, Nejc, Luna, Matija, pa vodja vrtca Kekec Milena Babnik in Jožica Ribnikar iz krajevnega Rdečega
križa so bili v torek, 15. decembra, sredi dopoldneva na obisku
pri Anki Gašperšič v Šorlijevi ulici. Obiskali so jo ob koncu leta,
ker je letos praznovala 90 let in ji kot eni najstarejših v krajevni
skupnosti Vodovodni stolp zaželeli še veliko zdravih let.
Bil pa je to poseben obisk z namenom. Anka Gašperšič, rojena
v Škofji Loki, je že 1947. leta na Hrušici nastopila prvo službo
kot vzgojiteljica in jo nadaljevala potem na Jesenicah. 1954. leta
se je preselila v Kranj, kjer je nadaljevala svoje poklicno delo z
otroki do upokojitve.
V času, ko so se v kranjski občini gradili vrtci, je bila direktorica oziroma vodja vrtcev. Mnogi še živi starši in danes že veliko
starejši otroci se je spominjajo.
»Ves čas sem delala in bila z otroki. Ko sem se upokojila, se
kar nekako nisem mogla umiriti. Pogrešala sem otroški živ žav.
Dolgčas sem preganjala potem z izleti, s hojo v naravo, s pletenjem, kvačkanjem, branjem… V sedanjih 90., če pomislim, se
zdi, da je bilo in minilo vse tako hitro. Ja, življenje piše zgodbe,
potem pa se nenadoma zaveš in začutiš, da si že toliko časa v

mislih s spominjanji in vsakdanjim bivanjem, da si izgubil že
toliko prijateljev. Zaveš se, da so številni že odšli.«
Tako pač je. A ob odhajanju v minljivost so na življenjski
poti srečanja, ki vračajo v spomine, kot zvezdice, zvezdice
polne energije. Zato Anka, naj bo še veliko takšnih spominskih
zvezdic.
Andrej Žalar

Humanitarna akcija
Drobtinica
Humanitarna akcija Drobtinica je bila v soboto, 17. oktobra
2015 na stojnicah v Qlandiji Kranj od 9. do 12. ure. Te akcije
smo se udeležili tudi krožkarji RK OŠ Simona Jenka Kranj.
Z nami so sodelovali tudi prostovoljci OZ RK Kranj.
Vsem učencem in staršem, ki so sodelovali v tej humanitarni akciji, se iskreno zahvaljujem. Opravili ste dobro delo
in pomagali nekomu, ki to res potrebuje. Taka dejanja nas
notranje bogatijo.
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Kako deluje KO RK Vodovodni stolp
Krajevni odbor Rdečega križa Vodovodni stolp se sestaja povprečno petkrat na leto na redni sejah. Sestajamo se v krajevni
skupnosti Vodovodni stolp. Uporabo prostora pa nam nudi svet
krajevne skupnosti, za kar se zahvaljujemo.
Prednostne naloge so krvodajalstvo, pomoč socialno ogroženim, skrb za starejše občane. V skrbi za zdravje občanov imamo
štirikrat na leto meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola.
Krvodajalstvo je naša prva dejavnost. Krajani Vodovodnega
stolpa se vsako leto udeležijo dveh krvodajalskih akcij, ki jih
organizira RK Slovenije oziroma Kranj. Januarja organiziramo
terensko krvodajalsko akcijo pri gasilcih. Septembra pa peljemo
krvodajalce na odvzem krvi na oddelek ZTM na Jesenicah. Želimo si, da se nam pridružijo tudi mladi krvodajalci.
Število socialno ogroženih družin je v stalnem porastu. V preteklem letu smo bila priča novi obliki pomoči ogroženim in sicer
plačevanju položnic za elektriko, stanarine, kurjavo. Nastalim razmeram se bomo morali prilagoditi v okviru materialnih možnosti.

Ob koncu leta obiščemo krajane stare od 90 let naprej in bolne.
KORK svoje aktivnosti financira z zbrano članarino in s prostovoljnimi prispevki. Za naše delo ima izredni posluh svet KS
Vodovodni stolp, ki nam pomaga ob različnih priložnostih. Za
pomoč se iskreno zahvaljujemo.
Dobro sodelujemo z OZRK Kranj, z vrtcem Kekec in z
Osnovno šolo Simona Jenka Kranj.

Priprava daril za najstarejše

Leta 2016 dve krvodajalski akciji

Obisk - Najmlajši iz Vrtca Kekec v KS Vodovodni stolp obiščejo
včasih tudi kakšnega 90 ali več let starega krajana. Tako so 11.
decembra skupaj s poverjenico Mileno Matko, s predsednico KO
RK Jožico Ribnikar in z vodjo Vrtca Kekec Mileno Babnik obiskali
Marijo Naglič na Mandeljčevi poti. Zaželeli so ji še veliko zdravja.
KO RK Vodovodni stolp

Program dela za leto 2016

- Pridobivanje novih prostovoljcev za delo v odboru KO RK
Vodovodni stolp
- Krvodajalske akcije, pridobivanje novih krvodajalcev
- Skrb za starejše in osamljene krajane KORK Vodovodni stolp
- Obiski in obdaritve starejših krajanov ob novem letu
- Članarina
- Preventivne meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola
- Predavanja iz zdravstvene preventive
- Sodelovanje s KS Vodovodni stolp
- Sodelovanje z Osnovno šolo Simona Jenka Kranj

Meritve v prihodnjem letu

V glasilu Vodovodni stolp tokrat objavljamo tudi datume meritev krvnega tlaka, sladkorja in holesterola. Prilagamo tudi
položnice za plačilo članarine in prostovoljnih prispevkov.
Članarino za leto 2016 lahko plačate tudi v tajništvu krajevne
skupnosti ali našim prostovoljkam RK Vodovodni stolp.
Preventivne meritve
krvnega tlaka, sladkorja
in holesterola bodo:
2. marca, 1. junija, 7.
septembra in 7. decembra.
Vse leta 2016 in vse v
pisarniških
prostorih
krajevne skupnosti Vodovodni stolp.

Glede na to, da je osnovna dejavnost Rdečega križa krvodajalstvo, bo krajevna organizacija RK Vodovodni stol prihodnje
leto organizirala dve krvodajalski akciji. Prva bo 18. januarja
v gasilskem domu Kranj, druga pa jeseni.
Podelitev priznanj krvodajalcem KS Vodovodni stolp, ki so darovali kri od 10 krat pa
do 45 krat, bo ob krajevnem prazniku Vodovodni stolp 21. marca.

V dneh, ko se poslavljamo od starega leta in s
pričakovanji zremo v novo leto, se tudi mi
pridružujemo dobrim željam.
Želimo vam vesele praznične dni, v novem letu
pa zdravje, srečo, zadovoljstvo in mir.
Območno združenje RK Kranj
in KORK Vodovodni stolp

Zajtrk v prenovljenem vrtcu
Tudi letos, 20. novembra, so imeli v Vrtcu Kekec v krajevni skuT
ppnosti Vodovodni stolp Slovenski zajtrk. Prišli so še starši in prišli
ssta tudi predsednica sveta KS Nada Mihajlovič in predsednica organizacije
n
Rdečega križa Jožica Ribnikar. Posebnost letošnjega zajtrka
v vrtcu pa je bila, da so pred nedavnim slovesno odprli prenovljen
vrtec.
v
Organizacijska vodja vrtca Kekec Milena Babnik (na sliki
skupaj
s
s predsednico Nado Mihajlovič) je z zadovoljna povedala,
da
d imajo v vrtcu prenovljeno
notranjo
n
opremo, sanitarije,
vse
v prepleskano…
»Vse skupaj je sedaj bolj
funkcionalno.
f
Želimo si le
še,
š da bi del prostora zelenice
n
lahko uporabili za
parkirišče,«
p
je še dodala
Babnikova.
B
A. Ž.
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Slikar, grafik, likovni pedagog Zmago Puhar
Akademski slikar Zmago Puhar je prejemnik priznanja za kulturo Mestne občine Kranj.

Zmago Puhar je diplomiral na Akademiji
za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je
študiral pri profesorjih Borčiču, Didku,
Berniku in Jemcu. V več kot 30 letih
ustvarjalnega dela je pripravil preko 50
samostojnih razstav v Kranju, po Sloveniji in v evropskih državah, dvakrat pa tudi
v New Yorku. Poleg tega je sodeloval v
številnih skupinskih likovnih projektih,
največkrat skupaj z likovnim društvom
Kranj, ki redno promovira slovensko
ustvarjalnost na razstavah doma, v Italiji,
Avstriji, Nemčiji, na Hrvaškem in drugje.
Že od diplome se posveča heterogenim
likovnim aktivnostim. Kot pedagog svoje
visoko strokovno znanje in izkušnje radodarno predaja drugim, predvsem mlajšim.
Tako je v vsej dosedanji karieri velik del
časa posvečal poučevanju učencev iz Kranja in okolice ter na Javnem skladu kulturnih dejavnosti v Kranju, najprej kot likovni
pedagog in nadalje kot vodja likovnih de-

javnosti. Od marca 2007 se
likovnemu izobraževanju
vseh generacij predaja v lastnem ateljeju Puhart v
Kranju.
Kot slikar se je v slovensko in splošno likovno zakladnico zapisal kot inventiven slikar s popolnoma
samosvojim likovnim jezikom. V njegovih potezah
slutimo izjemen talent,
znanje, dar opazovanja in dolgoletno urjenje lastnega likovnega izraza. Puharjeva
dela razodevajo, kako pomembni so mu
temeljni elementi likovne stvaritve – risba
in barve. Njegove čvrste kompozicije
prekipevajo v življenjskem ritmu in nam
prinašajo osebne, včasih neprepoznavne
poglede na otipljivo realnost, a vedno v
premišljeno organiziranem likovnem prostoru. V zakulisju njegovih slik je trdo
delo, a vse se zdi kot likovna igra.
Slike Zmaga Puharja navdušujejo tako
kritike kot široko publiko, Kranjčane pa nas
še posebej navdušujejo inovativne, prepoznavne upodobitve mesta Kranj. Poleg likovnih del je v naš prostor doprinesel tudi
nekaj čudovitih grafičnih izdelkov, med katerimi izstopa grafika Silhueta mesta Kranj,
s katero je leta 2007 zmagal na natečaju za
najboljši spominek Mestne občine Kranj.
Nepozabni so tudi njegovi številni plakati za
lutkovne predstave ZKO in Javnega sklada

kulturnih dejavnosti Kranj ter številne ilustracije, s katerimi smo ga spoznali kot duhovitega karikaturista in izjemnega risarja.
Deluje v družinskem podjetju Puhart,
posvečenem kulturnim dejavnostim. Rodbina, ki je Kranju dala pečat rojstnega mesta
slovenskega izumitelja fotografije Janeza
Puharja in s pripadnostjo ter prizadevnostjo
prispevala k napredku mesta, nadaljuje
svojo ustvarjalno poslanstvo v kulturnem
centru za likovno, fotografsko, oblikovno,
glasbeno, tekstovno in druge kreativne kulturne dejavnosti. Osrednji pečat podjetja je
umetniški atelje, kjer Zmago ustvarja in
poučuje številne ljubitelje likovnega izražanja ter bodoče poklicne likovne ustvarjalce.
Petra Puhar
Celotni repertoar akademskega slikarja Zmaga Puharja iz Kranja bi lahko
poimenovali kot vibracije sveta na
platnu. Kalejdoskop narave, vesolja in
človeka v korelacijah, ki so sleherni
trenutek drugačne, vibriranje v času,
ki venomer teče, pojavnost v neskončnih barvnih odtenkih, življenje, ki je
razumsko in čustveno obenem, optimizem in strah, veselje in žalost, vidno in
sluteno, dosegljivo in neskončno... vsa
ta pestrost sveta je slikarju nikoli dokončan navdih za umetniško kreacijo.
Zmago Puhar preliva na platno svoj
bogat notranji svet, preveden v likovno
ekspresijo pronicljivega duha in očesa.

Drage krajanke in krajani,

v tem letu ste redno
prihajali k meni, v
mojo
brezplačno
pravno posvetovalnico, ki jo imam vsak
prvi četrtek v mesecu
v prostorih naše krajevne skupnosti. Najlepša hvala za izkazano
zaupanje, ki ga močno
Nina Ana Jäger
cenim in mi je v veliko
čast. V veliko veselje mi je spoznavati svoje
sokrajane in jim ponuditi roko v pomoč.
Vesela sem, da je mediacija vse bolj
prepoznavna med ljudmi. Tu in tam še
kdo med nami zamenja mediacijo z meditacijo in tako moje delo povezuje z opravljanjem duhovnih poklicev.
Vsak človek se v življenju sooči s konfliktnimi situacijami, s problemi. Bistvo ne
leži v problemu samem, temveč v našem
odnosu do njega. Kako vidimo problem in
na kakšen način se ga lotimo ali pa se ga
6

sploh ne lotimo reševati. In prav v tem leži
problem, saj se večkrat o problemih in
konfliktih nismo sposobni pogovoriti in jih
nekako potlačimo v ozadje svojega razmišljanja. Potem pa se sčasoma breme problema veča in je vedno težje, vse dokler neka
malenkost ne sproži pravega »izbruha«
nekoč majhnega konflikta. In takrat je prva
misel: »Grem na sodišče iskat pravico!«
A zgodba se na sodišču odvija leta,
stroški postopka so visoki … Pri vsem gre
najbolj izpostaviti psihično in fizično izčrpanost strank v postopku, ki na kocu le še
komaj čakajo, da vse mine in se lahko
ponovno ustalijo v mirnem življenjskem
slogu. Klic po »vojni« zamenja klic po
notranjem miru in harmoniji. V takšnih
primerih človek šele spozna, kaj so
pravzaprav prave in resnične vrednote.
Mediacija kot izvensodni način reševanja
sporov omogoča človeku, da ga skozi konfliktne situacije vodi nepristranska tretja
oseba – mediator. Mediator ne odloča o

sporu, temveč na podlagi svojega znanja in
izkušenj pomaga strankam rešiti njihov
problem na način, da jih skozi mediacijski
postopek vodi k rešitvi. Stranke si tako same
»skrojijo« pravo rešitev in pri tem ohranijo
medsebojne odnose na spoštljivi ravni.
V nasprotju z navedenim na sodišču
odloči sodnik, ki je pri svoji odločitvi vezan na ustavo in zakon. Dodati gre še, da
se po nekaj letih pravd na sodišču odnosi
popolnoma skrhajo in da na koncu obvelja
stari rek »homo homini lupus«, človek se
proti človeku začne obnašati nečloveško.
Verjamem v dobro in verjamem v vrednote. Medsebojni odnosi, spoštovanje
človeka do sočloveka tudi takrat, ko pride
do težavnih situacij, so ključnega pomena
za preživetje družbe kot celote.
Naj vsem nam duh časa leta 2016 prinese veliko ljubezni, sočutja in osebne odgovornosti do nas samih in do soljudi!
Vse dobro v letu 2016 vam želim
Nina Ana Jäger.

Dogajanja

Varnost občanov v letu 2015
Varnost v policijskem okolišu je bila
letos dobra in boljša
kot lani. Kranjski
policisti smo v okolišu
obravnavali
okoli 40 prekrškov s
področja
javnega
Damjan Nartnik
reda, največ zaradi
nasilnega vedenja posameznikov, približno 40 prometnih nesreč, ki so bile
najpogostejše v semaforiziranem križišču Ceste Staneta Žagarja in Oldhamske ceste, s področja kriminalitete pa
je bilo največ premoženjskih kaznivih
dejanj, kjer izstopajo predvsem tatvine
in vlomi.
Največ uspehov smo zabeležili pri
preiskovanju proizvodnje in prometa s
prepovedanimi drogami. K še boljšemu
stanju pa bi nekaj lahko prispevali tudi
občani sami. Največ na področju premoženjskih kaznivih dejanj, ki jih je z izvajanjem vsaj nekaterih osnovnih samozaščitnih ukrepov mogoče še zmanjšati.

Zato se velja izogniti nakupu izdelkov
sumljive kakovosti in izvora na neobičajnih mestih ali pri neregistriranih prodajalcih, pri stikih z ljudmi, ki jih ne poznajo pa naj bodo zaradi morebitnega
odvračanja pozornosti in s tem izkoriščanja priložnosti a tatvine pozorni in previdni. Za varnost nepremičnin in vozil pa
lahko občani poskrbijo z zaklepanjem
vrat, zapiranjem oken, uporabo alarmnih
sistemov, senzorskih luči, odstranitvijo
vrednejših predmetov z vidnih površin
ter z ustreznim shranjevanjem dragocenosti in denarja. Prav tako naj sume kaznivih dejanj policiji naznanijo pravočasno oziroma čim hitreje na številko 113
ali anonimni telefon 080 1200. Če bodo
potrebovali samo nasvet, pa se lahko
obrnejo na lokalnega vodjo policijskega
okoliša ali dežurnega policista.
V veselem decembru previdno in strpno
tudi v prometu, s prilagojeno hitrostjo in
brez alkohola, s čim manj pirotehnike ter
brez pretiravanja na praznovanjih in v
druženjih z alkoholom.

Želimo vam prijetne praznike in varen
veseli december.
Damjan Nartnik
vodja policijskega okoliša

Za pot čez cesto pritisnite rdečo tipko in
počakajte na zeleno luč na semaforju.

Sveta noč, blažena noč
Božični čas je najlepši čas cerkvenega leta. Praznik Jezusovega rojstva je drugi
največji
krščanski
praznik. Od tega praznika ljudje veliko
pričakujemo. Danes
so mnogi vzeli ta
Erik Švigelj, župnik praznik za družinski
praznik, saj to tudi je.
Ta dan se spominjamo, da se je Mariji in
rejniku Jožefu rodil otrok – Božji Sin. Kaj
neki je tako posebnega v tem dogodku, da
se ga po več kot 2000 letih še vedno s tako
velikim veseljem spominjamo?
Vsakega rojstva otroka se razveselimo,
še posebej starši. Koliko bolj pa smo
srečni, ko se sam Bog sklanja k nam in
nam na svet pošlje svojega Sina. Veliko je
bilo napisano v Stari zavezi Svetega pisma o prihodu Odrešenika. Ljudje so živeli v nenehnem pričakovanju, kdaj se bo
to zgodilo, kdaj bo Bog izpolnil obljubo
in poslal Odrešenika. In to, kar so ljudje v
Stari zavezi lahko samo verjeli in upali, to
mi danes doživljamo. Bog se je res usmilil
svojega ljudstva in Bog je res poslal Odrešenika – svojega Sina na svet. Zgodilo
pa se je, kot se dogaja danes, da ga mnogi
niso sprejeli. Pričakovanja, ki so jih imeli
ljudje, kako bo videti prihod Odrešenika,

so se marsikomu podrla. Nekateri so pričakovali, da bo Odrešenik prišel na oblakih neba, da se bo rodil v palači, da bo v
vsem svojem sijaju stopil pred ljudi in
svet spremenil, vendar zgodilo se je čisto
nekaj drugega. Odrešenik se je rodil v
najbolj zapostavljenem prostoru – hlevski
votlini, v jaslih, rodil se je kot nebogljeni
otrok Jožefu in Mariji, nikjer ni bilo nobenega blišča. Zopet se ponavlja Božja
beseda, ki pravi, da Božji načrti niso naši
načrti, da Božje misli niso naše misli. In
lepo se pokaže, kako je človek majhen
pred Bogom. Čeprav bi bil v današnjem
svetu človek rad še vedno tisti »glavni«,
okoli katerega bi se moralo vse obračati,
se vedno znova izkazuje, kako je v bistvu
majhen, šibek proti Bogu. Kjer pravijo,
da ni Boga in ga ne priznavajo, se podirajo vsi temelji. Tako je tudi v današnjem
svetu, kjer je Bog izrinjen iz življenja
ljudi, kjer hoče človek zavladati nad
vsem, tam pride do pravega kaosa. Graditi življenje brez trdnega temelja, ki je
Bog, je smrt za človeško skupnost.
Glavno sporočilo božične noči je mir,
ljubezen, prijateljstvo, dobrota. Vsega tega si ljudje neskončno želimo, pa še
zmeraj premalo naredimo, da bi te vrednote zaživele med nami. Na druge ljudi
znamo pokazati s prstom, kaj naj se na
njih spremeni, sebe pa ne vidimo. Če bi

vsak človek sebe najprej spreobrnil, ne bi
bilo potrebno nobenega drugega spreobračati, ker bi med nami živela tista prava
Ljubezen, ki ni zemeljska, ampak Božja.
Božji Sin je bil ob rojstvu oznanjen
najprej čisto preprostim ljudem – pastirjem, ki so veljali za najnižji sloj prebivalstva. Bog se je rodil za revne, uboge, da bi
jih dvignil, da bi jim prinesel poguma in
upanja. Ti najrevnejši in najbolj preprosti
prebivalci zemlje so sprejeli Božje oznanilo in se ga resnično razveselili. Tisti
bogati, mogočni, pa so doživeli razočaranje, ker so sami živeli v izobilju in niso
potrebovali nobenega Odrešenja. Odrešenje pa je namenjeno vsem ljudem. Revnim
in bogatim. Samo sprejeti ga moramo in
tisto, kar je najvažnejše – v nebesih nas
čaka plačilo. Tega pa se mogočneži ne
morejo veseliti, ker ne čutijo potrebe po
tem. Za njih je pomembno samo tuzemeljsko življenje. Za malega človeka pa
so nebesa plačilo, ki ga ne morejo dobiti
tukaj na zemlji.
Spoštovani župljani in krajani, veselimo
se božične noči, veselimo se življenja,
veselimo se, da prihaja odrešenje. Naj v
božičnih dneh odmeva tista lepa melodija:
»Sveta noč, blažena noč«.
Tega vam želim ob letošnjih božičnih
praznikih.
Erik Švigelj, župnik
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Bili smo na izletu na Madžarskem
Točnost lepa čednost je rek, ki je tokrat veljal za vse nas izletnike in zato je bil štart brez zamude.

Madžarska, Madžarsko
morje in mesto Siofok z
vodovodnim stolpom so
bili tokrat ciljane točke
našega izleta. Prva vprašanja ob odhodu iz Kranja
so bila o morebitnih težavah pri prehodu meje zaradi beguncev. Vendar ni
bilo ne tja, ne nazaj nobenih težav. Kmalu po prečkanju meje, blizu Nagykanize, smo imeli postanek
in se okrepčali z domačo
specialiteto bogračem in
tudi večerjali smo tam.
Okoli dvanajste ure smo
prispeli v Siofok. Pred nami
je mogočno stal vodovodni
stolp, ki stoji v samem centru
mesta namenjen izključno
pešcem in opominja mimoidoče in predvsem turiste na tehnično rešitev, kako zagotoviti v nižinskem svetu vodo. Stolp je bil zgrajen zaradi vodovodnega omrežja. Visok je 45 metrov; je višji in večji od našega stolpa. Pred leti, ko ni več služil namenu, je bil obnovljen za
turistične namene. Obnova je veljala 1,4 milijona evrov. Je sodobno
opremljen. Na vrh stolpa nas popeljeta dve dvigali. Na vrtečem platoju je Oxigen bar. Sedeli in klepetali smo ob kavici in si skozi okna
ogledali panoramo Siofoka. Mesto Siofok ima 26.000 prebivalcev,
razprostranjeno je na ravnici v velikosti kar 17 km. Za boljšo mobilnost
ima mesto, in tudi celotno okolje, bogato mrežo kolesarskih stez, kar
je tudi podpora razvoju eko turizma. Zgrajenih je že 200 km poti.
Pot nas je vodila proti Blatnemu jezeru, ki smo ga prečkali s
trajektom. Jezero je dolgo 78 km in globoko povprečno 3,5 m.
Po izkrcanju smo se povzpeli do vasi Szkutodo, ki je obnovljena

tipična madžarska vas, polna trgovin in restavracij z bogato ponudbo domačih izdelkov in kulinarike. Najbolj pogost nakup je
bila pekoča paprika - cela, sušena, mleta ali pa v tubi.
Pogled na jezero nas je presenetil s številnimi jadrnicami in
nas za kratek čas spomnil na naše morje. Na vrhu vzpetine stoji
mogočen benediktinski samostan; zemljiško posest je leta 1055
podaril kralj Andrej l, ki je tu tudi pokopan.
Od tu smo nadaljevali vožnjo mimo Tihanyja proti Malemu
Balatonu in si v zdravilišču Hievizu ogledali termalno jezero, bogato z mnogo zelenja in lokvanji. Prav zaradi tega je priporočljiva
uporaba varnostnih pasov; namreč, da se kopalci med plavanjem
ne zapletejo v podrast v vodi. Med vožnjo proti »Naj toplicam v
jugovzhodni Evropi Zalokarosu« nas je vodička opozorila na baziliko, kjer sta živela in delovala tudi Ciril in Metod.
Malo z zamudo smo prišli na večerjo. In ker smo jo že težko
čakali, nam je zelo teknila; pa tudi kozarček dobrega vina ali
piva, s katerim smo nazdravili, nam je prijal.
Zaradi obsežnega programa smo štartali zgodaj zjutraj, brez
zamude. Zamudo smo imeli le ob vrnitvi domov. Program je bil
zelo bogat, šofer Janez in vodička Gabi pa sta nas celo pot opozarjala na številne pomembne kraje, na zgodovinske in kulturne
znamenitosti, nam pripovedovala o dogodkih iz bližnje in polpretekle zgodovine … Tako smo prišli domov z mnogo novega
znanja; sicer malo utrujeni, a vendar zelo zadovoljni.
Na koncu se vsem, ki niste bili z nami na izletu, zaradi prevelikega števila prijav opravičujem. Bili smo optimisti in naročili
največji avtobus, vendar je bil premajhen zaradi velikega zanimanja. Obljubljam izlet tudi naslednje leto; če nas le v županovih
pisarnah ne bodo prikrajšali za manj dodeljenega denarja, zaradi
varčevalnih ukrepov.
Nada Mihajlovič

Spoštovani krajani KS Vodovodni stolp
Veliko je možnosti aktivnega ukvarjanja s kulturo in športom v
krajevni skupnost. Vse več ljudi se zaveda tudi njihovega pomena. Na žalost pa se vse manj ljudi ukvarja s temi dejavnostmi, ker so predrage in zanje nimajo denarja. Prizadevajmo si,
da kultura in šport ostane čim cenejši in čim dostopnejši vsem,
ki tega danes ne morejo početi. Starejšim pa možnost potrditve
življenjskih navad in izkušenj mlajšim pa stvar druženja in
razvijanja svoje osebnosti. V KS bi želeli oživeti komisijo za
kulturo in šport, zato vabimo vse, ki bi želeli pomagati in prenesti na nas svoje ideje in svoja znanja, da se nam javijo, da
skupaj dvignemo kulturno in športno življenje na višji nivo.
Bor Balderman, podpredsednik KS • Baldo1953@gmail.com

