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GREMO NA IZLET

Prijavite se v pisarni KS Begunjska 10
Prijave so možne
do zasedbe prostora v avtobusu.

TOREK, 16. maja, od 16. do 18. ure
ČETRTEK, 18. maja, od 16. do 18. ure

Dogajanja
Predsednica Nada Mihajlovič

Uresničena dolgoletna obljuba
Kar nekaj obljub za to leto smo vam v svetu KS Vodovodni stolp obljubili.
Nekaj je postorjenih, nekaj pa jih čaka; je pa časa in dogodkov še dovolj.

V prvih pomladnih dnevih smo
opravili vse planirane aktivnosti.
Tradicionalno smo obeležili 21.
marec, praznik krajevne skupnosti, v spomin na padle mlade partizane v Šorlijevem mlin. Imeli
smo spominsko slovesnost ob
Nada Mihajlovič
spomeniku s polaganjem vencev,
z nastopom učencev Osnovne šole Simona Jenka in nagovorom župana Boštjana Trilarja.

Letos bomo skupaj na pohodu v petek, 26. maja. Zbor ob 9. uri
pred šolo Simona Jenka.

Spomin na padle mlade partizane v Šorlijevem mlinu.

Z učenci naše šole in pod mentorstvom učiteljic smo priredili
v avli šole tudi proslavo, ki smo jo sklenili s klepetom ob pogostitvi.
Imeli smo tudi odprt vodovodni stolp, ki pa si ga tokrat nismo
mogli ogledati z vrha, ker nam lastnik oziroma uporabnik Mestna občina Kranj (MOK) in Komunala Kranj nista dala dovoljenja. Zato se vam opravičujem in upam, da bomo ta problem
razrešili do naslednjega leta, saj je tako obljubil župan. Zahvaliti pa se moram kranjskemu jamarskemu društvu Carnium za
veščine, ki so jih izvajali na stolpu.
Sodelovali smo tudi pri občinski akciji Očistimo Kranj. Tokrat
se lahko pohvalimo, da smo imeli pravo medgeneracijsko akcijo.
V petek so bili v akciji učenci Osnovne šole Simona Jenka, v
soboto pa odrasli in malo starejši krajani ter taborniki. Odpadkov, smo ugotavljali, je vse manj ob sprehajalnih poteh in tudi
nobenega »črnega« odlagališča nismo odkrili na našem območju. Zares lepa in pohvalna ugotovitev za prebivalce naše krajevne skupnosti. Žal pa ne velja to za pasje iztrebke; teh je ponekod toliko, da so že kar moteči.
Dogajalo pa se bo tudi v prihodnjih dneh.
Skupaj bomo na pohodu po meji naše krajevne skupnosti ob
evropskem dnevu krajanov, ki je običajno zadnji petek v mesecu.
To bo 26. maja, ko se bomo zjutraj ob 9. uri kot običajno zbrali
pred osnovno šolo Simona Jenka in se podali na pohod, na katerem se nam bo pridružilo tudi nekaj razredov učencev iz Osnovne šole. Pohod bomo sklenili v vojašnici na malici. Upajmo, da
bo lepo vreme, ker bo, če bo deževalo, pohod odpadel.

Tudi na izlet se bomo peljali, obvezno z osebnim dokumentom
(oseba izkaznica, potni list); proti Italiji, Primorski z obiskom
Vipavske doline, Kostanjevice in do grobov - počivališča družine Burbonov in zadnjega francoskega kralja, do spominskega
obeležje iz I. svetovne vojne, do Vile Miramar pri Trstu in še
kakšno drugo zanimivost bomo videli.
Ob koncu tako imenovane kurilne sezone se bodo v Šorlijevem naselju nadaljevala dela na prenovi kotlovnice in obnovi
toplovodnega omrežja. Potrebno bo kar nekaj potrpežljivosti in
razumevanja zaradi razkopanih zelenic, cestišča in tudi kakšnega
parkirnega prostora morda zato ne bo. Dela bodo predvidoma
trajala do začetka nove, jesenske kurilne sezone. Upam, da bomo
ta zahteven projekt takrat slovesno sklenili in dali v obratovanje
s tradicionalnim dogodkom ob taki slovesnosti na prostoru med
kotlovnico in šolo.
Naslov Uresničena dolgoletna obljuba pa pomeni obljubljano
in težko pričakovano ureditev prehoda za pešce z Bleiweisove
ceste na cesto proti Vrtnarskemu centru Kalia v sosednji krajevni skupnosti Zlato polje.
Nada Mihajlovič,
predsednica KS Vodovodni stolp

Vodovodni stolp – Glasilo krajevne skupnosti Vodovodni stolp je izdal in založil Svet krajevne skupnosti Vodovodni stolp.
Zanj: Nada Mihajlovič, predsednica sveta KS. Naslov: Begunjska 10, 4000 Kranj, telefon: 04/236-52-82., GSM: 041 632 005
(predsednica), 041 320 805 (tajništvo), E: ksvododovodnistolp@siol.net. Uredil Andrej Žalar. Priprava za tisk: BOLD. Glasilo
VODOVODNI STOLP dobijo vsa gospodinjstva in poslovne enote v krajevni skupnosti brezplačno. Naklada 2750 izvodov.
Naslovnica: Uresničena je dolgoletna obljuba.
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Izlet na Primorsko in v Furlanijo Julijsko krajino

V soboto, 20. maja, ob 7.30
Prijavite se lahko na Begunjski 10 (pisarna KS) v torek, 16. maja, in četrtek, 18. maja, od 16. do 18. ure
(do zasedbe prostorov v avtobusu). Na izletu morate imeti s seboj osebno izkaznico ali potni list.

V soboto, 20. maja, KS Vodovodni stolp organizira izlet na Primorsko in v Furlanijo Julijsko krajino. Odhod z avtobusnega
postajališča pri Osnovni šoli Simona Jenka, Ulica XXXI. divizije 7 a, bo ob 7.30. Mimo Ljubljane se bomo zapeljali do Ravbarkomande, kjer bo prvi postanek. Na poti mimo Vipave in Ajdovščine v smeri proti Novi Gorici se bomo ustavili na malici in se
nato odpravili na ogled samostana Kostanjevica z grobnico zadnjih francoskih kraljev in vrtom v maju cvetočih vrtnic Bourbonk. Z avtobusom se bomo zapeljali še v Novo Gorico, kjer si
bomo ogledali trg Združene Evrope; na njem je bila ob vstopu
Slovenije v EU osrednja prireditev.

dvorec, ki ga je po načrtih arhitekta Carla Junkerja dal zgraditi
mlajši brat Franca Jožefa, nadvojvoda Maksimilijan Habsburški.
Za kavo in kratek ogled trga se bomo ustavili v Trstu.
Sledila bo vrnitev domov in na poti postanek za pozno kosilo.

Sledila bo vožnja do Doberdoba s kratkim postankom v središču mesta in nadaljevanje poti do gradu Miramar pri Trstu, kjer
se bomo sprehodili po grajskem vrtu in si ogledali prečudovit

Cena izleta za krajane je 20,00 EUR in vključuje vodenje, prevoz, malico, kosilo in vstopnine. Prijave in plačila zbiramo v
tajništvu KS Vodovodni stolp, Begunjska 10, v torek, 16. in
četrtek, 18. maja, od 16. do 18. ure, oziroma do zasedbe
mest.

Prenova kotlovnice v Šorlijevem naselju
Podjetje Domplan d.d. je v teh dneh pričelo s prenovo kotlovnice in menjavo toplovoda II. faza v Šorlijevem naselju. Dela bodo
trajala od 10. maja do 15. septembra letos. Med prenovo se bodo
izvajala dela v kotlovnici in v celotnem Šorlijevem naselju.
Prenova kotlovnice vključuje gradbena, elektro in strojna dela.
Gradbena dela na kotlovnici vključujejo obnovo strehe, zamenjavo oken, vrat, obnovo betonskih površin ter oplesk zunanjih
in notranjih površin. Strojni del vključuje vgradnjo dveh toplovodnih kotlov moči vsak po 1.400 kW s prigrajenim plinskim
gorilnikom, izvedbo dveh novih odvodnikov dimnih plinov,
vgradnjo prenosnika toplote, zamenjavo obtočnih črpalk, ventilov, cevovodov, ... S prenovo bo celotni ogrevalni sistem prešel
na zaprt sistem vzdrževanja statičnega tlaka, kar pomeni, da se
bodo temperaturni raztezki ogrevalne vode kompenzirali v zaprtih ekspanzijskih posodah s prigrajenimi diktirnimi črpalkami in
odplinjevalno napravo.
Z menjavo toplovoda po naselju bo zamenjanih okrog 2.500
metrov obstoječih cevovodov, nadomestili jih bodo predizolirani
cevovodi. Trasa novih cevovodov bo potekala predvidoma po
obstoječih AB kinetah. Z menjavo toplovodnih cevi bo vgrajena
tudi elektro kabelska kanalizacija za možno povezavo, nadzor in
upravljanje toplotnih postaj.
Kotlovnica in vse toplotne postaje, do katerih se bo obnavljal
toplovod, bodo po prenovi daljinsko nadzorovane in upravljane
iz centra PE Energetika.
Vrednost vseh del znaša dobrih 800.000€ z DDV. Etažni lastniki so z namenskim varčevanjem do sedaj zbrali dobrih 250.000€,
preostali znesek bodo odplačali v predvidoma 9 letih.
Pogoje za zagon investicije je omogočilo vodstvo Domplana,

ki je skupaj s kurilnim odborom pripravilo izhodišča za pripravo
tehnične dokumentacije in pogoje ﬁnanciranja z odloženim
plačilom. Možnost in breme odloženega plačila je prevzela
družba Domplan d.d.. Operativno vodenje sta prevzela vodja
investicije Janez Vilfan (Domplan PE Inženiring) in predsednik
Kurilnega odbora Peter Drinovec.
Po izvedbi prenove kotlovnice in toplovoda etažni lastniki ne
bodo imeli dodatnih ﬁnančnih obremenitev, saj bodo preostalo
razliko poplačali z ustaljenim namenskim varčevanjem. Prihranek (gibljivi) stroškov po prenovi bo zaradi manjših toplotnih
izgub toplovoda, zaradi boljšega izkoristka kotlov in regulacije
pa bo okrog 12 odstotkov.
Vse stanovalce Šorlijevega naselja izvajalec prosi za razumevanje in strpnost, ker bodo med prenovo prekopane in zaprte
številne zelenice, pešpoti in asfaltne površine. Potek del bomo
spremljali in predstavljali tudi v prihodnjih številkah glasila.
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Vprašanja in odgovori

Določitev pripadajočih zemljišč
v Šorlijevem naselju (2)
Konec februarja je bila končana javna razgrnitev predloga projekta »Določitev pripadajočih zemljišč«,
ki ga je v sodelovanju Krajevne skupnosti, Mestne občine in Domplana pripravil Domplan.

(Nadaljevanje iz prejšnje številke)
Bilo je veliko vprašanj. Največ glede stroškov, ki bodo bremenili lastnike; pa tudi glede upravljanja z zelenicami, ko
bodo v naši lasti. O večini vprašanj smo dobili odgovore.
Tokrat v nadaljevanju iz prejšnje številke Glasila Vodovodni stolp objavljamo drugi del vprašanj in odgovorov, ker
ocenjujemo, da so zanimivi za krajane Šorlijevega naselja.
* Kaj pa namerava občina glede zelenic?
Zelenice so predmet določitve pripadajočih zemljišč; torej jih bo,
skladno s sklepom sodišča, občina prenesla na lastnike stanovanj.
* Ali bodo potem zelenice naše v smislu solastnine kot pri
kotlovnici?
Da, gre za pripadajoče dele k stavbam-za zemljišča (zelenice)
v solastnini etažnih lastnikov stavb.
* Če bi pripadajoča zemljišča torej »obroče« okoli hiš dobili dodeljene, ali bomo zelenice tudi dobili ali jih bomo kupili?
Bodo prenesene v last lastnikov stanovanj za posamezno stavbo.
* Kolikšno soglasje bo potrebno za to, da se neka (naša)
zelenica (v primeru, da so naše vse) pretvori v parkirišče v
Šorlijevem naselju?
Potrebno bo zagotoviti 100% soglasje lastnikov. Vendar mora
ostati 20% zelenih površin glede na celotno površino.
* Kolikšno soglasje bo potrebno za to, da se zgradi nek
objekt, ki bi pripadal skupnim lastnikom; recimo garaža?
Potrebno je 100% soglasje.
* Kaj bi ostalo občinsko – parkirišča, ceste, luči javne
razsvetljave, ki so tudi na zelenicah, še kaj?
Vse navedeno, vključno z igrišči.
* V primeru, da bi imeli vse zelenice, koliko bi stalo njihovo
vzdrževanje celotno naselje (košnja, obrez dreves) na leto?
Ocenjujemo, da strošek tekočega vzdrževanja pripadajočih zemljišč, vključno s stroški upravljanja, na posameznega etažnega
lastnika ne bi presegel mesečno cene 0,05€/m2 stanovanjske povr-

šine. Letno se tako strošek ocenjuje na cca. 21.000,00€. Strošek je
odvisen od načina organiziranja in izvajanja košenj, ponudb izvajalcev na trgu in tudi morebitnega lastnega vložka solastnikov.
* Po katerem ključu bi se ta strošek delil; po ključu odstotka etažne lastnine?
Po solastniških deležih lastnikov na določenem pripadajočem
zemljišču.
* Kakšen je statut odbora za infrastrukturo? Ga lahko pošljete?
Odbor za infrastrukturo je posvetovalni organ pri Svetu KS in
tako kot Svet KS nima statuta.
* Kdo so njegovi člani?
Predsednik je član Sveta KS, Jožef Rozman, člani pa so: Boštjan Gradišar, Andreja Ribnikar Josipovič, Denis Žumer, Darja
Križnar, Andrej Tavčar, Peter Drinovec.
* Kako so bili izvoljeni?
Imenoval jih je Svet KS.
* Kako se volijo?
Se ne volijo, so imenovani. Po potrebi ali na željo (pobudo)
krajanov se odbor lahko kadarkoli razširi.
* Kako je organiziran odbor za infrastrukturo?
Ker je to posvetovalno telo, ga predsednik, ki je član Sveta
KS, skliče ob posebnih primerih.
* Ali je MOK zainteresirana, da proda ali odda zelenice
oziroma, kak je njegov interes v tej zadevi?
Koliko zelenic pripada etažnim lastnikom je določeno v predlogu za določitev pripadajočih zemljišč, ki ga je izdelal Domplan
d.d. in je potrjen s od MOK. Prosim obrnite se kar na Domplan.
Načeloma pa MOK vrača ta zemljišča lastnikom blokov.
* Ali jih želi MOK prodati, ali imamo predkupno pravico,
oziroma na kakšen način bi potekala predaja ali prodaja?
Zelenice, določene s predlogom za določitev pripadajočih
zemljišč, se etažnim lastnikom dodelijo brezplačno, skladno z
Zakonom o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja
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posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča
k stavbi (ZVEtL).
* Koliko MOK namenja podjetju Flora za vzdrževanje
zelenic in drevja na leto v Šorlijevem naselju v grobem?
MOK je v letu 2015 za vzdrževanje zelenic, obrezovanje
drevja in zasajanje namenil cca. 50.000 €. Vrednost je preračunana na celotne stroške, ki jih je MOK imel na območju MOK;
ne glede na velikost in razdrobljenost parcel, zaraščenosti parcel
in drugih okoliščin, ki določajo ceno. Strošek je realno manjši
tudi zaradi žleda, saj smo v 2015 še odstranjevali posledice.
* Kolikšen pas pripadajočega zemljišča okoli bloka bi
MOK dopustil (recimo 1m, 3m, 5m od bloka)?
Po predlogu je posameznim blokom za vzdrževanje določen
pas širine cca. 2 m.
* Čisto praktično: glede na to, da so skoraj pri vseh blokih
nabiralniki za smeti na zelenicah in ne spadajo v tisti trenutno predlagani pas pripadajočih zemljišč, ali bi MOK dopustil tudi tisti kos zemljišča na zelenicah, da stanovalcem
pripada kot pripadajoče zemljišče?
Lokacija obstoječih ekoloških otokov je prikazana v predlogu
za določitev pripadajočih zemljišč. Lokacija ekoloških otokov
se ne bo spreminjala.
* Če ne, bi morali vsi po Šorlijevem naselju prestaviti
smetnjake in umakniti ekološke otoke za ločeno zbiranje
(papir, steklo, plastenke)?
Prestavitev obstoječih ekoloških otokov ni predvidena.
* Javne razsvetljave – luči so v glavnem na zelenicah;
kako je zamišljeno vzdrževanje luči javne razsvetljave v
primeru prodaje zelenic?
MOK kot upravljalec javne razsvetljave bo vzpostavil služnostno pravico za vzdrževanje javne razsvetljave.

* Koordinator dvomi, da bo v svojem bloku pridobil ustrezen odstotek soglasij, ker je veliko najemnikov, lastniki pa
niso dosegljivi.
Potrebno bo soglasje 50+
* Kolikšen bo davek na nepremičnine?
Davka na premoženje ni.
* Domplan naj pridobi podatke o davčnem vidiku lastništva pripadajočega zemljišča.
Davka na premoženje ni. MOK ga (Helena Bezjak) za pripadajoče zemljišče nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
ne zaračunava. Lastniki bodo kot do sedaj plačevali le nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za stanovanja, ne pa za
pripadajoče zemljišče.
ŠORLIJEVA 3
Stolpnica Šorlijeva 4 si že zdaj lasti zemljišče ob njihovi
stavbi, stanovalci trdijo, da so že lastniki (Boštjančič) in da
je zelenica že vpisana v ZK. Je to res?
Parcela 919/17 (obarvana zeleno) obsega zemljišče pod stavbo
in dostop - v zemljiški knjigi je to splošni skupni del stavbe
Šorlijeva ulica 4, solastnina lastnikov stanovanj. Parceli 919/62
in 919/25 pa sta v lasti MOK
* Bo organiziran obljubljen skupni sestanek koordinatorjev, upravnikov in občine? Nujno bo treba pripraviti nekaj
osnovnega gradiva o projektu in pregled najpogostejših
vprašanj in odgovorov.
Domplan bo pripravil osnutek pogodbe in pismo o nameri
(vzdrževanje zelenic).

ŠORLIJEVA 24
* Lega bloka je takšna, da je premalo pripadajočega zemljišča; ker je na vzhodu »Švabska vas«. Zato predlog pripadajočega zemljišča ni najboljši.
Če bo možno, vsekakor bo vsaj 2 m.
* Kako bo potekal vpis v Zemljiško knjigo? Posamično?
Na sodišče bo vložen en predlog, s katerim bo predlagano pripadajoče zemljišče k posameznim stavbam in skupno pripadajoče
zemljišče k več stavbam. Sodišče bo prav tako izdalo le en sklep
in ga po njegovi pravnomočnosti posredovalo zemljiški knjigi.

ŠORLIJEVA 15
* Kolikšni bodo stroški vzdrževanja zelenic (košnja in
obrezovalna dela) na skupnih pripadajočih zemljiščih na
stanovanje?
Na odgovor še čakamo. Po zdaj znanih podatkih stroški ne
bodo zanemarljivi.
ŠORLIJEVA 4
Kaj če bo zaradi nujnih vzdrževalnih del (adaptacij) treba
poseči v skupna zemljišča; recimo postaviti zidarski oder ali
dvigalko na zelenico? Bo za to treba pridobiti 100-odstotno
soglasje?
Da.
* Kaj bo s parkiranjem? Govori se o dovolilnicah, zato
koordinatorka predlaga, da se opravi temeljita analiza o
številu parkirnih mest. Ali bo zagotovljeno vsaj 1 parkirno
mesto na stanovanje?
Odlok omogoča vzpostavitev bolj urejenega sistema parkiranja.
Nadaljevanje na naslednji strani
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Dovolilnice bodo brezplačne. Žal pa ni možnosti, da bi bilo toliko parkirišč, kot je stanovanj. Je pa stanje mnogo boljše kot pred
leti.
* Če bi blok želel urediti kako dodatno parkirno mesto ,
bo to sploh mogoče? Če ja, kakšno soglasje vseh skupnih
lastnikov bo potrebno (100-, 75- ali 50-odstotno)? Čigava
bodo na novo urejena parkirna mesta?
Potrebno je 100% soglasje. Lokacija in število novih parkirnih
mest je odvisna od prostorskih aktov, saj morajo ob stavbah biti
tudi zelene površine. Novozgrajeno parkirno mesto postane solastnina vseh lastnikov zemljišča.

ob blokih biti tudi zelene površine) novozgrajena parkirišča postanejo solastnina lastnikov parcele, na kateri so zgrajena.
--Morda imate tudi vi vprašanje ali predlog? Vabimo vas, da ga
posredujete na sedež (naslov) Krajevne skupnosti. Potrudili se
bomo za odgovor.
Že vnaprej vabim koordinatorje, da se udeležijo sestanka KS,
Mestna občina, Domplan in koordinatorji.
Na koncu si želim, da bomo uspeli s projektom in tako zaščitili naše zelenice.
Jože Rozman

* Kaj bo z vzdrževanjem vseh igrišč, ne le tistega ob Zoisovi 48; mišljena so posamična igrala in ostala oprema in
tudi mini peskovnik ob Šorlijevi 4?
Vzdrževanje igrišč in plačilo teh stroškov bremeni solastnike
nepremičnine, na kateri so ta igrala.
* Kdo bo skrbel za postavljene koške za pasje iztrebke?
Izvajalec vzdrževanja zelenic.
ŠORLIJEVA 25
* Kako bo s parkiranjem in parkirišči?
Enako kot doslej, le da bodo preprodajalci avtomobilov iskali
drugje parkirišča, parkiranje dostavnih vozil in avtodomov pa
bo prepovedano.
ZOISOVA 48
* Načelno se strinja s predlogom, je pa problem parkiranje.
Če se bodo uvedle dovolilnice, ali je v naselju na voljo vsaj eno
parkirno mesto na stanovanje. Če tega standarda ni, kaj potem?
Plačevati za dovolilnico za parkirno mesto, ki ni na voljo?
Dovolilnice bodo (ko bodo) brezplačne in bodo omogočale
brezplačno parkiranje v coni. Parkirišč pa bo vedno premalo.
* Bo mogoče na skupnem zemljišču urediti dodatna parkirišča? Kako bo potekalo načrtovanje, pridobivanje soglasij
in ostalo? Kdo bo lastnik; menda ne občina?
Po pridobitvi dovoljenja (priglasitev del ali gradbeno dovoljenje – vse zelenice se ne smejo spremeniti v parkirišča, saj morajo
Čistilna akcija v KS

18 krajanov nabralo 15 vreč
V občini je 4100 sodelujočih v letošnji Čistilni akciji zbralo prek 120 kubičnih metrov odpadkov, v krajevni skupnosti
Vodovodni stolp pa 18 krajanov 15 vreč.

Na letošnji tradicionalni čistilni akciji Očistimo Kranj je 4100
udeležencev na območju celotne občine zbralo 120,75 kubičnih
metrov mešanih odpadkov, ki jih je deponiralo javno podjetje
Komunala.
V akciji je sodelovala tudi KS Vodovodni stolp. Odziv je bil
letos izjemen. Kar 18 krajanov se nas je zbralo ob dogovorjeni
uri pred Mercatorjevo trgovino v Šorlijevem naselju. Zelenice
med bloki in okolico šol ter vrtcev so očistili že osnovnošolci,
zato smo se mi, kot vsa leta doslej, odpravili proti Rupi. Eni smo
čistilisprehajalne poti ob Rupovščici in prostrani travnik do avtocestnega nadvoza, drugi pa okolico nadvoza na Rupi in gozdiček ob poti v Ilovko. V dobrih dveh urah smo zbrali petnajst
vreč večinoma plastične, kovinske in steklene embalaže ter nekaj mešanih in gradbenih odpadkov.
Najbolj neprijetno presenečenje pa smo letos doživeli ob
pogledu na vrečke pasjih iztrebkov, ki jih brezbrižni lastniki
psov odlagajo kar v naravo, čeprav zdaj že res vsi dobro
6

vemo, da tovrstni odpadki sodijo v zabojnike za mešane odpadke.
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S prireditvami smo praznovali
V dnevih, ko se navadno zima poslavlja, smo tudi letos praznovali. Naš praznik, praznik KS Vodovodni stolp, je v spomin na
prvi pomladni dan leta 1944, ko so mlada življenja darovali
Milena Korbar-Irena, Maks Jeza-Droh in Ivan Lombar-Jošt.
Domači izdajalec je takrat sprožil akcijo Nemcev na javko v
poznanem Šorlijev mlinu.
Letošnja prva spominska slovesnost ob prazniku je bila 17. marca,
ko jamarji društva Carnium prikazali spuščanja
in dvigovanja po zunanji
steni vodovodnega stolpa. Vzpon po stopnicah
na vrh stolpa pa je tokrat
žal odpadel.
Osrednji slovesnosti
pa sta bili v torek, 21.
marca. Najprej je bila ob
10. uri dopoldne ob
Šorlijevem mlinu pri
spominskem obeležju
na Mali Rupi, kjer je
imel po pozdravu predsednika krajevne organizacije ZZB za vrednote NOB Borisa
Cuglja, po kulturnem
Jamarji so prikazali plezanja
programu ter položitvi
in spuščanja

vencev k obeležju slovesni nagovor župan Mestne občine Kranj
Boštjan Trilar, popoldne pa je bila prireditev v počastitev krajevnega praznika v avli Osnovne šole Simona Jenka, kjer je
krajane nagovorila predsednica sveta KS Nada Mihajlovič in v
odsotnosti dobitnika predstavila podelitev letošnjega priznanja
za prizadevno delo v krajevni skupnosti Slavku Brinovcu.
Bilo je lepo na prazničnih in prijetnih družabnih srečanjih.
A. Ž.

Na popoldanski prireditvi so nastopili učenci OŠ Simona Jenka.

Nagovor na prireditvi za krajane z obrazložitvijo priznanja odsotnemu Slavku Brinovcu je imela predsednica Sveta KS Vodovodni
stolp Nada Mihajlovič.

Na svečanosti na Mali Rupi je udeležence nagovoril župan
Boštjan Trilar.

Program v spomin na tri padle mlade partizane so pripravili
učenci Osnovne šole Simona Jenka.

V imenu krajanov se zahvaljujemo vsem za izrečene in poslane čestitke pred prireditvami in med praznovanjem, še posebno pa Zavarovalnici Triglav d.d. - Območni enoti Kranj, delniški družbi Domplan Kranj, Komunali Kranj in Gorenjski
gradbeni družbi Kranj.
Krajevna skupnost Vodovodni stolp
7
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ANDREJ ŽALAR

Spet je bilo naokrog praznično leto Marte Polak

Tokrat je slavila 107. rojstni dan
n

Predsednik države Borut Pahor jo je povabil v predsedniško
palačo, pomožni škof dr. Anton Jamnik pa na Brezje. - Čestitali so ji, saj je krajanka iz naše krajevne skupnosti v Mestni
občini Kranj, tudi predsednica KS Vodovodni stolp Nada
Mihajlovič, predsednica KO RK Vodovodni stolp Jožica
Ribnikar, ob županu občine Preddvor Miranu Zadnikarju
pa tudi kranjski župan Boštjan Trilar.
Lani ob 106. rojstnem dnevu je rekla »Obožujem dobro belo
vino, smisel za humor in Avsenikovo glasbo.« Letos, 24. aprila,
ko je bilo ob njenem 107. rojstnem dnevu praznovanje še večje
in še bolj prešerno, pa je veselo razrezala torto in nazdravljala ob
pravnukih. Tudi zaplesala je spet s škofom Antonom Jamnikom.
Spomnimo, Marta Polak prebiva v Domu starejših v Preddvoru, pred tem pa je živela v Kranju na Bleiweisovi ulici. Rojena
je bila 22. aprila davnega leta 1910. Po naših podatkih je najstarejša kranjska občanka in zagotovo ena najstarejših Gorenjk. Z
leti pa pridobiva tudi mesto med najstarejšimi v državi. V mladosti je kolesarila. Rada obuja spomine na dolgo življenjsko pot.
Bila je točajka in kasneje žena upravnika na Šmarjetni gori, kamor so ob koncu tedna zahajali Ljubljančani. Med spomini
omenja tudi skrivnostno pismo z neznano vsebino, ki je menda
zakopano nekje blizu kranjske avtobusne postaje.
Letošnje praznovanje so ji pripravili v novem delu Doma.
Brnele so kamere, fotoaparati in pametni telefoni so beležili
veselo razpoloženje. Skrbna sestra Mateja Ogrin je pazila na
Martino počutje, iz govora in čestitke direktorice Doma starejših
pa je vel nekakšen slovesen ponos, da je Dom že sedem let tudi
Martin skrben, topel in varen dom v njenih stoletnih dnevih.
Lepo. Naj bo še naprej takšno počutje z Marto Polak v Domu
starejših v Preddvoru.
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Akademski vaterpolski klub Triglav Kranj

29. Mednarodni vaterpolski turnir Tristar
SKUPINA B
CN CATALUNYA

ŠPANIJA

VK CRVENA ZVEZDA

SRBIJA

VK MEDVEŠČAK

HRVAŠKA

PN TRIESTE

ITALIJA

2. RAZPORED TEKMOVANJA
1.kolo
Petek, 26.5.

16.00 CN CATALUNYA

Petek, 26.5.

17.15 VK JUG DUBROVNIK CSONGRAD VVSE

Akademski vaterpolski turnir Triglav Kranj organizira 29.
mednarodni vaterpolski turnir Tristar od pokroviteljstvom
MO Kranj za dečke rojene leta 2002 in mlajše. Turnir bo od 26.
do 28. maja 2017 v Pokritem olimpijskem bazenu v Kranju.
Na preteklih Tristar turnirjih smo v Kranju gostili tako državne
reprezentance kot, klubske ekipe iz vsega sveta. Gostili smo reprezentance iz Srbije, Hrvaške, Črne Gore, Italije, Francije,
Kube, ZDA, Rusije, Slovaške in mnoge druge. Tako smo na
primer gostili klube HAVK Mladost iz Zagreba, VK Opatija,
VK Medveščak iz Zagreba, VD Kamnik, VK Primorje EB iz
Reke, VK Triestina iz Trsta, VK Vojvodina iz Novega Sada, VK
Partizan, VK Crvena Zvezda in VK Zemun iz Beograda, CNB
Barcelona iz Španije, VK Székesfehérvár in mnogi drugi.
Na letošnjem turnirju pričakujemo osem ekip iz šestih držav,
ki bodo odigrale 16 tekem. Turnir že vrsto let skrbi ne samo za
promocijo vaterpola v Kranju, temveč tudi za promocijo Kranja
in okolice. Zanimivo in tudi nedvomno pomembno je, da smo v
vseh teh letih zagotovili Kranju in namestitvenim ponudnikom
preko 20.000 prenočitev.

Petek, 26.5.

18.30 VK CRVENA ZVEZDA PN TRIESTE

1. SODELUJOČE EKIPE
SKUPINA A
AVK TRIGLAV KRANJ

SLOVENIJA

VK JUG DUBROVNIK

HRVAŠKA

VK ZEMUN

SRBIJA

CSONGRAD VVSE

MADŽARSKA

VK MEDVEŠČAK

19.45 Otvoritvena slovesnost
Petek, 26.5.

20.15 AVK TRIGLAV KRANJ VK ZEMUN

2.kolo
Sobota, 27.5. 10.00 CN CATALUNYA

PN TRIESTE E

Sobota, 27.5. 11.15 VK ZEMUN

VK JUG DUBROVNIK

Sobota, 27.5. 12.30 VK CRVENA ZVEZDA VK MEDVEŠČAK
Sobota, 27.5. 13.45 AVK TRIGLAV KRANJ CSONGRAD VVS
3.kolo
Sobota, 27.5. 16.00 VK MEDVEŠČAK

PB TRIESTE

Sobota, 27.5. 17.15 VK ZEMUN

CSONGRAD VVSE

Sobota, 27.5. 18.30 CN CATALUNYA

VK CRVENA ZVEZDA

Sobota, 27.5. 19.45 AVK TRIGLAV KRANJ VK JUG DUBROVNIK
21.30 Uradna večerja
Tekme za uvrstitev
Nedelja, 28.5. 10.00 A4

B4

Nedelja, 28.5. 11.15 A3

B3

Nedelja, 28.5. 12.30 A2

B2

Nedelja, 28.5. 13.45 A1

B1

15.00 Razglasitev zmagovalcev

info@klub-avktriglav.si, www.klub-avktriglav.si/
www.facebook.com/AVKTriglav/ Telefon: 040 787 204
KO RK Vodovodni stolp

Krvodajalstvo, meritve, obdarovanja
Krajevna organizacija RK Vodovodni stolp, ki ji predseduje
Jožica Ribnikar, je s sodelovanjem in podporo KS tesno povezana s krajani. Vsako leto organizira dve krvodajalski akciji.
Lani se jih je udeležilo prek 40 krvodajalcev iz KS, sicer pa
ima KO RK prek 100 krvodajalcev. Terenska krvodajalska
akcija je vsako leto januarja pri Poklicni gasilski enoti in je
lepo obiskana.
Druga večja akcija so redne trimesečne meritve krvnega
tlaka, sladkorja in holesterola, ki so vsako prvo sredo od 7. do
9. ure v prostorih KS na Begunjski 10. Lani je bila tudi meritev
osteoporoze, prišlo je okrog 30 krajanov, na meritve krvnega
tlaka, sladkorja in holesterola pa 124 krajanov. (Brezplačna je
samo meritev krvnega tlaka, ostali dve sta plačljivi. - op. p.)
Že med letom, predvsem ob koncu leta, pa zastopniki KO
RK Vodovodni stolp obiščejo in obdarijo starejše nad 90 let,
med letom pa tudi bolne krajane. Kar 109 devetdesetletnikov
je v krajevni skupnosti Vodovodni stolp.

Predsednica Jožica Ribnikar pravi, da skušajo čim bolj pomagati pomoči potrebnim. Še posebej pa se v imenu organizacije
RK zahvaljuje krajevni skupnosti za podporo. Andrej Žalar
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Zakorakajmo v počitnice
Bogato pastoralno leto je skoraj za nami.
Vrhunec vsakega pastoralnega leta doživimo v praznovanju velike noči – prazniku
zmage življenja. Vsi prazniki so temu praznovanju podrejeni. Če ne bi bilo velike
noči, tudi drugih praznovanj ne bi obhajali.
Velikonočni čas pa ni samo v blagoslovu
Erik Švigelj, župnik
velikonočnih jedil, pač pa je veliko več. Tisto nas samo spomni, na simbolični način,
da je Kristus trpel, umrl in vstal, pravo obhajanje velike noči pa
mora še danes odzvanjati v kristjanu. Kristjan živi iz velike noči.
Kristjan je poklican, da to velikonočno veselje oznanja vsem
ljudem: vernim in nevernim; ne toliko z besedami, ampak z
zgledom in načinom svojega življenja. Velika noč naj se ne
konča z binkoštnim praznikom, ki ga bomo obhajali, pač pa naj
zaznamuje naše življenje na tem svetu tako, da bomo večno veliko noč lahko nadaljevali tudi po smrti z vsemi, ki so nas prehiteli in že uživajo sadove Kristusovega vstajenja.
V tem času smo imeli pripravo na podelitev zakramenta svete
birme. Med nami je bil ljubljanski nadškof in metropolit msgr.
Stanislav Zore, ki je prav na poseben način vzpodbujal naše
mlade birmance in tudi vse nas k zvestobi, k veri v Boga in k
veselju nad življenjem. 35 mladih fantov in deklet je potrdil v
veri, ko so sami prostovoljno izrekli: Verujem. Bog jim daj blagoslova na njihovi življenjski poti, kamor koli jih bo vodila.
Sedaj pa je pred nami še prvo sveto obhajilo. 22 dečkov in
deklic iz 3. razreda veroučne šole bo prvič pristopilo k svetemu
obhajilu. To je najlepši dogodek za mladega človeka. Jezus, ki je
v sveti evharistiji pod podobo svete hostije, pride v človekove

srce. Človek ima to milost, da prejme živega Boga. Kako neprecenljiv dar, ki ga ne bomo nikoli dovolj doumeli in za katerega
ne bomo nikoli dovolj hvaležni.
V Marijinem mesecu maju se zbiramo k šmarnični pobožnosti,
ko prebiramo šmarnično branje o sveti sestri Favstini Kowalski,
glasnici Božjega usmiljenja, in častimo majniško Kraljico.
Pred nami je binkoštni praznik, praznik Svetega Duha, ko
bomo končali z veroučnim letom, še prej se bomo v prošnjih
dneh k Bogu obrnili za pomoč in za blagoslov vsega našega življenja in dela. Ni samo po sebi umevno, da vse to, kar imamo,
je. Nekdo nam vse to daje. Nekdo skrbi za to, da polja obrodijo,
da smo obvarovani naravnih nesreč in drugih katastrof, da imamo zdravje, da lahko delamo. Vse to nam daje naš dobri Bog.
Prosili bomo, naj nas spremlja še naprej. Prav tako bomo naše
prošnje ob prazniku Svetega rešnjega Telesa in svete rešnje Krvi
izrekli Bogu v telovski procesiji, ki se bo začela v cerkvi na
Rupi in bomo šli čez polja.
Ob koncu junija pa bo oratorij za otroke. Letos nas bo na
oratoriju spremljala Božja Mati Marija in se bomo ob njej učili
navdihovali in vzgajali. Potem pa so pred nami počitnice. Tudi
Jezus je rekel svojim učencem: Pojdite v samoten kraj in si nekoliko odpočijte. Za vsakega je dobro, da si vzame nekaj časa
tudi za počitek, za branje, za družino, za molitev, morda za duhovne vaje ali romanje. Zakorakajmo v počitnice!
Naj bo Bog z nami tudi v počitniških dneh; ne pozabimo ga,
saj končno v njemu živimo, se gibljemo in smo. Vsak dan okušamo njegove darove, pravi mašni hvalospev.
S hvaležnostjo kličem na vas Božji blagoslov.
Erik Švigelj, župnik

Z lepim vremenom na cestah več
motoristov in kolesarjev
S toplejšimi dnevi se na cestah pojavlja vedno več motoristov in kolesarjev, zato je
potrebna dodatna previdnost.
Damjan Nartnik
Statistični podatki urgentnega kirurškega
bloka UKC Ljubljana kažejo, da na urgenci že več let opažajo, da se
število obravnav kolesarjev v aprilu in maju v primerjavi z marcem
poveča več kot za enkrat. Marca lani so namreč obravnavali nekaj
čez 50 poškodovanih, v aprilu pa več kot 100. Trend naraščanja poškodovanih doseže svoj vrh junija, lani jih je bilo več kot 380.
Število obravnavanih motoristov se v pomladnih mesecih prav
tako več kot za enkrat poveča v primerjavi s predhodnim časom.
V poletnih mesecih pa se njihovo število giblje okoli 100. Lani
jih je bilo največ julija in sicer 117. V celem letu pa malo manj
kot 700, kar je nekoliko manj kot leto poprej, ko jih je bilo 729.
Poškodbe, ki nastajajo pri motoristih in kolesarjih, so večinoma
izjemno hude in zajemajo več organov, nemalo motoristov in
tudi kolesarjev umre na kraju nezgode. Gledano na udeležence v
prometnih nezgodah število poškodovanih motoristov in kolesarjev predstavlja pet odstotkov vseh poškodovanih, vendar samo
število vseh obravnavanih poškodb kolesarjev na urgenci UKC
Ljubljana je bilo lani 2629, leto poprej pa 2761. V letošnjem letu
so do maja obravnavali 143 poškodovanih kolesarjev.
Na cestah je sicer še vedno veliko peska in udarnih jam, zato
naj vsi udeleženci v prometu, še posebej pa motoristi in kolesarji, prilagodijo vožnjo svojim sposobnostim in stanju na cesti.
Upamo, da slabo vreme, ki nas spremlja to pomlad, ne bo
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vzrok za povečanje prometnih nesreč, kajti za svojo varnost in
varnost ostalih udeležencev lahko največ storimo sami z upoštevanjem cestno prometnih predpisov, s tehnično brezhibnim vozilom in s pametnim ravnanjem v prometu.
Damjan Nartnik, vodja policijskega okoliša
Policijska postaja Kranj

MARJETICA
Na tradicionalni čistilni
akciji Očistimo Kranj,
kjer je med 4100 udeleženci bilo tudi 18 krajanov
KS Vodovodni stolp, so
na območju Krajevne
skupnosti ugotovili, da
lastniki psov vrečke s
pasjimi iztrebki odlagajo
kar v naravo. Na sliki objavljamo smetnjak za pasje iztrebke. Če jih boste
poslej uporabljali na sprehodih z vašimi ljubljenčki,
vam v prihodnji številki z
veseljem
namenjamo
MARJETICO.

NAGRADNA KRIŽANKA

KAMEN SPOTIKE

Namenja vam jo poznano poslovno ime in prvo ime v njej je celo nekdanji domačin iz naše krajevne skupnosti. Morda ga boste spoznali, ko
bote rešili geslo, sicer pa v naslednji številki glasila. Na naslov Krajevna
skupnost Vodovodni stolp, Begunjska 10, 4000 Kranj, pošljete rešeno
križanko, lahko pa tudi samo ime gesla. Rešitev, ime, priimek, naslov in
telefon pošljite do vključno, petka, 2. junija 2017: 1. nagrada 3-kratna brezplačna meritev (vsake tri mesece prvo sredo v mesecu jih organizira KO RK), 2. nagrada 2-kratna meritev, 3. nagrada 1-kratna
meritev. Srečne izžrebance bomo objavili v naslednji številki glasila.

Na Kamen spotike v 1. številki glasila Vodovodni stolp (marec
2017) smo dobili odgovor iz Urada za splošne zadeve Mestne
občine Kranj (MOK). Pravzaprav smo dobili poduk o vseh
veljavnih in izvedbenih predpisih, ki jih je potrebno predhodno sprejeti, če gre za objekt, ki je v zasebni lasti. Poduk
vključuje ustavna določila o zasebni lasti, možnih posegih in
ukrepih, predhodno potrebno sprejetih občinskih predpisih za
poseg v zasebno lastnino itd … Pravzaprav sta poduk in odgovor prišla v KS, ker je Kamen spotike izpostavila na seji Sosveta za krajevne skupnosti MOK članica Sosveta in predsednica Sveta KS Vodovodni stolp gospa Nada Mihajlovič.
In kakšen je odgovor:
»Po mnenju Mestne občine Kranj objekt ni v takem stanju, ki
bi upravičeval tak poseg v zasebno lastnino in s tem po uporabi določil 6. člena Zakona o gradnji objektov. Mestna občina Kranj bo pisno seznanila lastnika nepremičnine katastrska
občina 2100 Kranj, parcela 940/5 (ID 3692232) z mnenjem
krajanov KS Vodovodni stolp oziroma Sveta krajevne skupnosti Vodovodni stolp na nevzdržno stanje, ki se dogaja
okrog objekta na naslovu Kebetova ulica 14 v Kranju.«
Torej. KAMEN SPOTIKE Kebetova ulica 14 tudi v 2. številki glasila Vodovodni stolp (maj 2017) OSTAJA ŠE NAPREJ. Za njegovo odstranitev pa trenutno velja izrek: PUSTIMO ČASU ČAS.
Bomo pozorni, spremljali in vas, dragi krajani, obveščali,
koliko časa bo trajal ta ČAS.

Prejeto pismo

Moj odziv in stališče

Ponovno se oglašam v zvezi s člankom, objavljenim v decembrski
številki glasila Vodovodni stolp pod naslovom Vsi naši in sprava.
V njem g. Boris Cugelj za predsednika države g. Boruta Pahorja
zapiše negativno, po mojem prepričanju žaljivo oceno. Pisca očitno
moti predsednikova spravljivost. Vendar velja ta kot vrednota v
kulturnem svetu in evropski civilizaciji za najvišji domet sobivanja
ljudi različnih nazorov ne glede na njihovo politično orientacijo.
Zavedajmo se, da je bil naš predsednik države izvoljen demokratično, in to z veliko večino glasov ne glede na strankarsko oziroma
politično in versko prepričanje državljanov. Zaradi njegovega dialoškega prizadevanja v dobroprebivalcev različnih narodnosti, s katerimi živimo v slogi, smo po mojem iskrenem prepričanju dolžni vse
spoštovanje.
Ob prebiranju članka sem se tudi sicer čutila vznemirjena, saj na
nekaterih mestih kliče po dialoškem pretresu narodove preteklosti.
Marija Krajnik, Rupa 22, 4000 Kranj

Kot v številki 1-2017

Gorenjska gradbena družba d.d. ima več kot pol stoletno tradicijo na področju vzdrževanja in gradnje cest.
Danes je podjetje široko specializirano za gradnjo najzahtevnejših inženirskih
objektov, kot so mostovi, čistilne naprave, zahtevni oporni zidovi, ceste, objekti
komunalne infrastrukture, športni objekti in objekti visoke gradnje. Podjetje je
postalo vodilno na Gorenjskem in tudi širše sodi med večja in uspešnejša gradbena
podjetja v Sloveniji.
● imamo znanje in tehnični kader z referencami in znanjem
● proizvajamo in prodajamo asfaltne mešanice vseh zahtevnosti, najzahtevnejše betonske mešanice, peščene in kamnite agregate. Vsi materiali so visoke kakovosti,
kar dokazujemo z lastnim laboratorijem.
● uvajamo tehnologije in znanja, ki temeljijo na čim večji ponovni uporabi vgrajenih
materialov
● izdelujemo in montiramo kovinske konstrukcije in ostala ključavničarska dela s
področja gradbeništva
● načrtujemo in projektiramo objekte cestne in komunalne infrastrukture
V zadnjih dveh letih smo zgradili več velikih projektov:
● Rekonstrukcija regionalne ceste Zali Log–Davča v dolžini preko 7 km
● Izgradnja Obvoznice Škofja Loka v skupni dolžini skoraj 4 km skupaj s predorom
Sten v dolžini 712 m
● Rekonstrukcijo čistilne naprave Kranj
● Izgradnja fekalne kanalizacije na območju naselij Bitnje–Žabnica v dolžini 33 km
● Izgradnja vodovoda Bašelj–Kranj
● Izgradnja vodovoda v porečju Sotle, ki obsega dobrih 60 km vodovoda v občinah
Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah
Trenutno izvajamo dela na projektih: Nadgradnja odseka železniške proge Dolga gora–
Poljčane, Prva etapa izgradnje avtoceste Draženci–Gruškovje, Izgradnja kanalizacije v
občini Kamnik, Rekonstrukcija Zaloške ceste v Ljubljani, Izvedba gradbenih del za
novo linijo za toplotno obdelavo debele pločevine v podjetju Acroni Jesenice ter vzdržujemo državne ceste na območju Gorenjske in deloma na območju Ljubljane.
Gorenjska gradbena družba d.d. je zanesljiv in stabilen partner,
ki vedno izpolnjuje svoje obljube.

