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NOVI PROSTORI, IGRIŠČA
IN TOPLOTA ZA PRIHODNJIH 40 LET

Slovesnost ob dnevu odprtih vrat prihodnji mesec - oktobra

Dogajanja
Predsednica Nada Mihajlovič

Naprave tudi za starejše krajane
Poletje se poslavlja, ob začetku
novega šolskega leta prihaja jesen s prenovami in dogodki.
Prenovljen bo športni park ob
šoli. Imel bo primerne, sodobne
pogoje za športne aktivnosti
učencev in tudi za krajane krajevne skupnosti in za aktivnosti v
družbi z otroki ali vnuki, ko na
njem ne bo šolskih aktivnosti.
Do sedaj je tudi manjkal del urejenega prostora za aktivnosti starejših krajanov. Pravzaprav nanje, na
Nada Mihajlovič
starejše, kar malo pozabljamo, čeprav nas je v krajevni skupnosti, pred desetletji eni najmlajših v občini, danes že precej; postarali smo se. Zato sem predlagala predsedstvu naše KS, da sprejme sklep, da prerazporedimo ﬁnančna sredstva
KS in dodatno opremimo športni park z razgibalnimi orodji in tako
omogočimo vadbo starejšim krajanom. To smo tudi naredili. Seveda
pa so orodja namenjena tudi mlajšim. Z uporabo postavljenih štirih orodij bomo lahko krepili telo, da bomo imeli potem pri delu
in gibanju manj težav. Zato vabljeni na aktivnosti ob poznanem
izreku: Aktivno za zdravo telo. Upamo, da bomo v letu 2018
dopolnili s telovadnim prostorom za mlajše in srednje skupine.
Slovesno odprtje bomo imeli oktobra letos in s ponosom lahko
rečem, da smo ena prvih KS v kranjski občini, ki je postavila
takšne naprave na urejen prostor s klopcami poligon. Nekoč
smo že imeli v naši bližini, na urejeni trim stezi ob Rupovščici,
nekaj orodij namenjenih za rekreacijo. Kranjčani vseh starosti
so jih takrat radi obiskovali. Takšne prostore z rekreacijskimi
napravami je danes treba urediti v tistih krajevnih skupnostih,
kjer jih ni. V naši krajevni skupnosti sicer imamo občinski
atletsko-nogometni stadion, a je namenjen predvsem športnim

klubom po določenem urniku proti plačilu, kar določa vodstvo
zavoda za šport. Podobno je tudi s koriščenjem letnega in zimskega bazena. Prav tako sta nam na voljo proti plačilu, ko nista
zasedena z organiziranimi treningi.
Ob ureditvi šolskega igrišča pa je treba poudariti, da je s tartanom preplastena tekaška steza. Dosedanja je bila namreč preplastena z lešem. Menim pa, da bi bila dobra rešitev tudi preplastitev
igrišča za košarko in rokomet s tartanom.
Delovno, živahno je bilo v krajevni skupnosti še na nekaterih
področjih.
Res je. Letošnje poletje, namenjeno počitnicam in dopustovanju
na morju ali v toplicah, pohodom po naših planinah, je bilo za
našo krajevno skupnost zelo delavno in včasih za stanovalce tudi
moteče. Tako smo nadaljevali z deli v lani začeti menjavi toplovodnega omrežja po celotnem Šorlijevem naselju in s celovito notranjo prenovo kurilnice oziroma zamenjavo dotrajanih kotlov ter
vgradnjo dveh novih. Ob notranji prenovi pa bo tudi zunanja in z
njo zamenjava prek 3000 metrov novih cevi omogočila stanovalcem oziroma prebivalcem v tem delu krajevne skupnosti boljše in
cenejše ogrevanje. Ta prenova in celovita ureditev je bil tudi eden
največjih projektov v kranjski občini. Po napovedih bo slovesno
odprtje po končanju del še pred začetkom kurilne sezone.
Dočakali smo končno tudi ureditev prehoda za pešce na Bleiweisovi cesti proti Kokrici na cesto proti Vrtnarskem centru
Kalia v krajevni skupnosti Zlato polje. Prav tako so zabrneli
stroji za lažji in bolj tekoč promet v križišču pri Sodišču na Cesti
Staneta Žagarja. Z deli med počitnicami je Osnovna šola Simona
Jenka v Šorlijevem naselju dobila nekaj novega učnega prostora.
Osebno pa menim, da bi bilo predvsem ﬁnančno bolje, če bi ob
začasni rešitvi pospešili in pohiteli z obnovo šole ob Prešernovem gaju; kar pa se načrtuje naslednje leto.
Nada Mihajlovič,
predsednica KS Vodovodni stolp

Tradicionalno po mejah

Po mejah krajevne skupnosti smo se tokrat podali 26. maja.
Malo po 9. uri se nas je izpred Osnovne šole Simona Jenka podalo na pot okrog 200 pohodnikov; od mladih učencev do starejših krajanov. Tudi letos smo tovrstno tradicionalno druženje
sklenili v vojašnici, kjer so po končanem pohodu poskrbeli za
okrepčilo. Hvala in hvala tudi vsem, ki so sodelovali, da smo
doživeli še eno lepo dogajanje.
- A. Ž.

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: V šoli Simona Jenka v Šorlijevem naselju in podružnicah je prišlo v prvi razred 141 učencev
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Toplota za prihodnjih 40 let
Po letu dni je bil v Šorlijevem naselju 7. septembra poskusni zagon prenovljene kotlovnice in toplovodnega omrežja.
Oktobra pa bo slovesna predaja obnovljene kotlovnice in toplovodnega omrežja krajanom Šorlijevega naselja.

»Prenova, ki je trajala okrog
leto dni, je tako rekoč končana.
Strokovna ekipa družbe Domplan d.d. skupaj s člani koordinacijskega odbora je izvedbo
kotlovnice in toplovodnega
omrežja uspešno pripeljala do
poizkusnega zagona,« je povedal
v četrtek, 7. septembra, Peter
Drinovec, ki je imel na skrbi
usklajeno delovanje s strokovno
ekipo Domplana in s krajani oziroma krajevno skupnostjo.
Po tem, ko so lani jeseni začeli z
Peter Drinovec
zamenjavo toplovodnega omrežja
v Šorlijevem naselju, so se 10. maja letos dela nadaljevala pri
prenovi kotlovnice in nadaljnji menjavi omrežja. Prenova kotlovnice je sedaj končana. V njej sta dva
nova kotla z močjo po 1400 kilovatov in zamenjanega je 3 kilometre in
300 metrov toplovodnega omrežja v
naselju. Zgrajeno je daljinsko krmiljenje, ki bo potekalo iz kotlovnice
na Planini. Vgrajen je sistem za
vzdrževanje tlaka, varnostni sistem
za delovanje plinske kotlovnice, do
začetka kurilne sezone bo vzpostavljen daljinski sistem za upravljanje
toplotnih postaj po posameznih
večstanovanjskih objektih.
Skratka, krajanom Šorlijevega
naselja in šoli Simona Jenka v naJanez Vilfan
selju je zagotovljena oskrba toplote

Bodoče 40-letno srce prenovljene kotlovnice sta dva nova kotla
po 1400 kW

za prihodnjih 40 let. Slovesnost ob končanju tega pomembnega
projekta Domplana d.d. bo oktobra, ko bo Dan odprtih vrat za
vse krajane.
Janez Vilfan, PE Inženiring v
Domplanu: »Po gradbeni ureditveni
kotlovnice so končana tudi strojna
dela. Sedaj so na vrsti zagonska dela. Do predvidoma oktobrske slovesnosti pa moramo urediti še zemljišča na trasi toplovodov.«
Andrej Križnar, Domplan d.d.:
»Prenova z vsemi potrebnimi menjavami v naselju je končana. Začela so se zagonska dela, ki bodo trajala lahko tudi nekaj časa v začetku
kurilne sezone.«
A. Žalar
Andrej Križnar

Prostori in igrišča šole Simona Jenka
Za 51 prvošolčkov se je 1. septembra dopoldne v matični Osnovni šoli Simona Jenka v Šorlijevem naselju v krajevni
skupnosti Vodovodni stolp začelo devetletno izobraževanje.

Ravnatelj Osnovne šole Simona Jenka Rudi Planinšek je bil 1.
septembra ob začetku šolskega leta zadovoljen. V dveh oddelkih
v matični šoli se je začela šola za 51 učence v 1. razredu. V celotni šoli s podružnicami pa je prvič stopilo v prvi razred 141
učencev. Vseh učencev v devetletni šoli Simona Jenka skupaj s
podružnicami pa je bilo 4. septembra 1177, so povedali v tajništvu matične šole.
»Letošnje leto in čas med počitnicami sta bila zelo živahna.
S prihranjenim denarjem v več letih nam je v šoli uspelo urediti šolsko igrišče. Naproti sta nam
prišli pri tem tudi krajevna skupnost
in deloma tudi občina. Na šolskem
igrišču smo položili tartansko podlago, ob igrišču s klopcami oziroma
urejenim parkom pa smo dobili tudi
razgibalna orodja za starejše in
druge krajane v krajevni skupnosti.
80 tisoč evrov je znašal ta strošek
in še posebej smo hvaležni krajevni
skupnosti s predsednico Nado Mihajlovič, ki je za razgibalna orodja
Ravnatelj Rudi Planinšek in klopce namenila 10.000 evrov.«

V centralni šoli pa so med
počitnicami reševali tudi
prostorske težave. Čeprav
bodo v podružnični šoli Simona Jenka v Centru že
prihodnje leto tudi reševali
takšne težave, so morali na
začetku šolskega leta rešiti Prenovljeno igrišče ob šoli Simona
pomanjkanje prostora tudi Jenka
v centralni šoli v krajevni
skupnosti. Reševali so ga skupaj s sosednjo Prešernovo šolo
Zlato polje, od koder je na Jenkovo šolo v tem šolskem letu tudi
prišlo nekaj učencev. Šola Simona Jenka je namreč dobila dve
novi učilnici in knjižnico.
In kako ravnatelj Rudi Planinšek, ki je ravnatelj sedmo
leto, v šoli pa deluje že 37 let, gleda danes na šolo, izobraževanje, vzgojo…?
»Težave so bile včasih in so tudi danes. In tudi danes jih rešuje
svetovalna služba. Ne morem zanikati, da se ne srečujemo tudi
z odvetniki. Je pa tudi res, da se danes učenci (in neredko z njimi
tudi starši) preveč zavedajo pravic, premalo pa dolžnosti.«
Andrej Žalar
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POZNAMO JIH, SAJ SO NAŠI: Branko Žiberna

Gorenjska je najlepša občina

Še v nekdanji porodnišnici na
Laborah v Kranju onkraj Save je
prijokal na začetek dosedanje
59-letne življenjske poti. Prihodnje leto, 5. januarja, bo okrogla
številka njegovih šestih desetletij.
Nekdaj Kranjčan, danes Šenčurjan, pravi, da je zanj ta prava le
Občina Gorenjska. Gorenjska,
kjer je nekdo, ki je šel nekdaj tod
mimo, izgubil najlepše stvari.
Rad jo ima, tako kot Švabsko vas
v Kranju, kjer je v nekdanji IsBranko Žiberna
krini hiši živel skupaj s še tremi
družinami in z otroki, da ima danes lepe spomine. Ko pa je oče
poskrbel, da je bila v hiši samo ena družina, je za mladostno
sosedsko nadaljevanje nekdanji direktor Domplana (tudi danes še krajan KS) Ivo Miklavčič na njivah vasi Rupa zgradil
Šorlijevo naselje. Tako je z mladimi iz naselja spet dobil družbo
sovrstnikov.
Po osemletki v Osnovni šoli Simona Jenka nasproti Prešernovega gaja je nadaljeval dijaška leta v Srednji gradbeni. Potem pa
je začel delovno pot z izrednim pridobivanjem znanja v Cestnem
podjetju v Kranju, kjer je že 40. leto. Pravi, da bo prihodnje leto
odšel v družbo tistih, ki jim je pozdrav: Živijo, nimam časa.
Branko Žiberna je ime skupnega naslova POZNAMO JIH,
SAJ SO NAŠI. Spominjava se, da je bilo Cestno podjetje Kranj
ustanovljeno 1962. leta. Danes je hčerinska ﬁrma Gorenjske
gradbene družbe s sedežem na Jezerski cesti v Kranju. Nenadoma
ugotoviva, da imava veliko skupnega, on 40 let pri isti ﬁrmi, jaz
prav tako 40 let pri isti medijski hiši. Obema je Gorenjska ta prava
velika občina. Namignem, da je Gorenjska gradbena družba velika

gradbena ﬁrma. Veliko, nekdanjih velikih, tudi gradbenih, je presahnilo. Ena redkih je ostala velika Gorenjska gradbena družba.
»Ja, saj smo na Gorenjskem. Navajeni smo toliko pojesti, kolikor imamo. To je ta pravi in vzorni Moto v tej naši lepi Sloveniji,
ki pa žal ni tista Slovenija, kar smo pred desetletji slišali in poslušali: Svetilnik Evrope. Ko razmišljam, kako naprej, kako še vedno
nimamo pravega recepta lastninjenja, saj nam je prav nepravilno
lastninjenje in še dejavnost, ko država ne ve, kaj bo prihodnje
leto in naprej, povzročilo prav v gradbeništvu velike težave. Ko
ni ciljev in država hoče svoje, so na udaru delavci, velike ﬁrme
(v gradbeništvu) pa izginejo. Ja smo velika Gradbena družba.
Včasih mislim, da to ni dobro, saj hudič velike najprej požre.«
Kot s kančkom nostalgije pove, da je danes v ﬁrmi 450 zaposlenih.
Pred letom in čez jih je bilo 50 več. Kakor se čudno sliši, ko reče,
da ne želi tekmovati za največjega gradbinca, se spomnim na misel o
propadu velikih. Pa vendar so poti in hoja zdravi: GGD ima kamnoloma v Kamni gorici in Davči, betonarno v Podtaboru, pridobitev
nove asfaltne baze… Prešine me, kdo je koga »kupil«; ﬁrma njega,
ali on ﬁrmo. Pa saj gre prihodnje leto v pokoj, ko bo prosti čas
razporejal s kolesarjenjem, hojo navkreber, s smučanjem, v bovlingu,
ko bo še naprej vsak četrtek njegov za Tarok in nenazadnje, ko bo
bdel nad oljčnim nasadom… Brane, želim ti, da ti ﬁrma, ki si zrasel
z njo, še naprej svetli tvojo življenjsko pot in naj se ti potrjuje tvoj
gorenjski izrek Pojej toliko, kolikor imaš!

Prošnja za prenovo otroškega igrišča
Krajani z območja Mrakove, Mlakarjeve in Mencingarjeve ulice
so naslovili na krajevno skupnost prošnjo za prenovo otroškega
igrišča. Poslali so tudi sliko, ko so se spomladi oziroma pred
poletnimi počitnicami na območju Mrakove zbrali na pikniku.
Povabilo v krajevno skupnost na piknik pa smo dobili tudi ob
začetku šolskega leta septembra.
Ponovili so nam želje za prenovo otroškega igrišča, ki so jih
zapisali že v pismu. »Opažamo, da je v tem okolišu veliko mladih
družin z majhnimi otroki. Središče druženja staršev in otrok je
peskovnik, ki je potreben manjše obnove. Prav tako bi potrebovali še kakšno klopco in ureditev površin okoli peskovnika, da
ne bi po dežju ostajale luže. V kolikor obstajajo ﬁnančna sredstva še za kakšno novo igralo, bodo otroci le teh zelo veseli.«
Dragi krajani, pismo sem dobil tudi v uredništvo glasila krajevne skupnosti. Prepričan sem, da se bodo v Svetu krajevne skupno-

sti pogovorili tudi o tem. In tudi verjamem, da se bo predsednica
Nada Mihajlovič zavzela, da se tudi v vašem okolju uredi prostor
za druženja staršev in otrok. Da ste zares zavzeti v želji, sem videl
tudi na septembrskem srečanju na tokratnem že drugem pikniku
letos.
Andrej Žalar, urednik glasila Vodovodni stolp

Nagrajenci nagradne križanke

Gorenjska gradbena družba - je bilo pravilno geslo v Nagradni
križanki. Trije nagrajenci so: 1. Antonija Mikelj, Zoisova 5, 4000
Kranj (3-kratna brezplačna meritev, ki jih vsake tri mesece prvo sredo
v mesecu organizira KO Rdečega križa v prostorih krajevne skupnosti), 2. nagrada Veronika Kapler, Šorlijeva 3, 4000 Kranj (2-kratna
brezplačna meritev), 3. nagrada Andreja Mesarič, Begunjska 7, 4000
Kranj (1-kratna brezplačna nagrada). Čestitamo. Prva meritev krvnega tlaka, holesterola in sladkorja bo prvo sredo meseca decembra.
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Spomin in spoštovanje
Tudi v letošnjih poletnih mesecih so se člani krajevne organizacije ZB Vodovodni stolp udeležili nekaterih slovesnosti,
ki obeležujejo spomin in spoštovanje do dogodkov iz časa
druge svetovne vojne na naših tleh.
Zbrali smo se na spominski slovesnosti v Kokri, kjer so Nemci 20. januarja 1942 požgali vas, ustrelili več talcev in več domačinov odvedli v taborišča. Na Vodiški planini pa smo počastili spomin na ustanovitev legendarnega Cankarjevega bataljona,
ki je obenem tudi praznik občine Radovljica.
V mesecu juniju smo obiskali Brkine. Najprej smo se ustavili
v Pivki, kjer smo si ogledali park vojaške zgodovine, kjer je
ohranjena in predstavljena vojaška zgodovinska dediščina, s
poudarkom na vojaški tehniki. Vsi smo se strinjali, da je park
zelo zanimiv in vreden ogleda. Pot smo nadaljevali proti Ilirski
Bistrici do kmečkega turizma Ivanovi ob reki Reki, kjer smo se
ustavili na kosilu. Obiskali smo tudi grad Prem v bližini.
V poznih popoldanski urah smo se odpravili v vas Kilovče in se
pri spomeniku udeležili komemoracije. Obudili smo spomin na dogodke v Brikinih 4. julija 1942, ko so bili ti kraji prizorišče krvavega
maščevanja italijanskih vojaških enot nad civilnim prebivalstvom
zaradi njihovega domnevnega sodelovanja s partizani. Italijanske
oborožene sile so vdrle v vas Kilovče, Ratečevo Brdo, Gornja in
Dolnja Bitnja, Podstenje, Podstenjšek in Mereče. Zažgali so 117
hiš, ustrelili 32 talcev in 462 prebivalcev odgnali v internacijo.
V spomin na žalostni dogodek 4. julija ima občina Ilirska Bi-

strica občinski praznik. Slavnostni govornik na komemoraciji je
bil župan Ilirske Bistrice Emil Rejc. K spomeniku žrtvam smo
nato položili vence, pevski zbor Dragotin Kete pa je zapel nekaj
domoljubnih pesmi. Slovesnost smo sklenili z umetnico Marjeto
Popovski ob kitari in prepevanju partizanskih pesmi.
12. avgusta smo se na Štefanji gori udeležili spominske slovesnosti ob 75-letnici napada Nemcev na II. grupo odredov, v kateri
je padlo 13 borcev ter trije borci Krvavške čete Koroškega odreda.
Spomin sta počastili še živeči priči tedanjih dogodkov - partizana
Franc Sever-Franta in Božidar Gorjan-Bogo. Zgodilo se je 13.
avgusta leta 1942, ko so partizani lačni in mokri krenili iz Udenboršta proti Krvavcu. Nad Davovcem so na ozki stezi naleteli na
povsem nepričakovano nemško zasedo. Borci so zaradi dežja
in treskanja imeli svoje orožje zavito v šotorska krila. Zato so se
niso mogli boriti.
Še bolj žalosten
spomin na te dogodke pa je, ker so
bili mladi fantje
žrtve domačih izdajalcev. Slovesnost in druženje
pri domu lovske
družine Krvavec
sta se končala s
prepevanjem partizanskih pesmi in
obljubami, da se
drugo leto spet vidimo.
Predsednik
krajevne
organizacije ZB
Vodovodni stolp
Boris Cugelj

Pri Slavku Skoraj
Brinovcu
mesec dni po osrednji slovesnosti ob prazniku krajevne skupnosti Vodovodni stolp, ki je bila 21. marca po dopoldanski proslavi
pri Šorlijevem mlinu, popoldne pa v šoli Simona Jenka v Šorlijevem
naselju, smo se potem 19. junija oglasili pri Slavku Brinovcu. Na
svečanosti ob prazniku je namreč dobil priznanje za dolgoletno delo
v krajevni skupnosti, zaradi bolezni pa se podelitve ni mogel udeležiti. Srečanje in klepet na njegovem domu, ko sta ga obiskali predsednica Sveta KS Nada Mihajlovič ter članica sveta KS in predsednica
krajevne organizacije Rdečega križa Jožica Ribnikar je bilo prisrčno
ob sproščenem klepetu, h kateremu je prisedla tudi Slavkova žena.
Kar prehitro je minil čas v klepetu, ko smo mu ob odhodu zaželeli
srečno in zdravje v njegovi krajevni skujpnosti.
A. Žalar

Oranževci
Pa kdo so ti? Norci! Ob pol osmih zjutraj, v soncu, dežju, snegu...

Mi, Oranževci, se imamo odlično; dobra družba, veliko smeha,
nič politike in nič jamranja.
Mi, skupaj z naravo, prebudimo vse svoje mišice in sklepe,
poklepetamo in začnemo nov dan z obilo energije.
Pridružite se nam na prikazu vaj od ponedeljka do četrtka, 25.–28.
9. 2017 ob 7.30 na otroškem igrišču blizu Mercatorja. Če bo
dež, pod garažami na Zoisovi 48. Privoščite si in naredite nekaj
samo za sebe!
Šola zdravja, Skupine Kranj, Metka Štok
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Naš tretji izlet
Bili smo na izletu po naši Primorski in pri sosedih v Furlaniji Julijski Krajini.

Na pot smo se podali z
majhno zamudo, ker smo
počakali sopotnico, ki ji je
ura ponagajala s točnostjo. Prva točka: Postajališče je bila namenjena
napitku in malici. Nadaljevali smo vožnjo po Vipavski dolini tik ob robu italijanske meje na 143
metrov visok grič s Kostanjevico, kjer smo si ogledali cerkev Gospodovega oznanjenja
Mariji in frančiškanskega samostana. Kostanjevica združuje tri
kulturne spominske: cerkveno umetnost z začetkom leta 1623,
zgodovinski spomenik z grobnico zadnjih članov francoske kraljeve rodbine Burbonov in kulturni spomenik samostansko knjižnico, ki ima ime po patru Stanislavu Škrbcu. Cvetoče vrtnice
burbonke smo, ker nam je nagajal dež, povonjali le mimogrede.
Pot smo nadaljevali proti zahodnemu delu Primorske in še
malo čez mejo v sosednjo Italijo. Meja je včasih označevala
vstop v EU, kjer smo si v Novi Gorici na Trgu Združene Evrope

ogledali talno oznako: R. SLOVENIJA 1947/2004. Pot nas je
potem vodila tudi »čez nekdanjo mejo« v staro Gorico (brez
mejne kontrole) in naprej do Doberdoba, spominskega obeležja
več kot sedem tisoč padlim borcem v I. svetovni vojni.
Z vremenom nismo imeli sreče tudi ob ogledu atraktivnega in
zelo obiskanega gradu Miramar pri Trstu, dvorca nadvojvode
Maksimiljana Habsburškega, brata Franca Jožefa, in predvsem
čudovito vzdrževanim parkom s sprehajališči in slaščičarnami,
ki so osvajajo s čudovitimi okusi sladoledov.
Nekaj časa smo namenili tudi Trstu, da smo popili kavico in se
spominjali nakupovalnih izletov kavbojk, kave, cigaretnih žvečilnih gumijev, zložljivih dežnikov in še kaj….
Na poti domov smo zavili z avtoceste na staro cesto v Senožeče na pozno kosilo in potem še mimo Postojne, Ljubljane domov
v Kranj.
***
Z izleti smo v krajevni skupnosti Vodovodni stolp začeli na
vzhodu naše države na Madžarskem, nadaljevali smo po severni
sosedi Avstriji in letos na zahodu v Italiji. In kam naslednje leto?
Ostane nam še četrta soseda - Hrvaška.
Nada Mihajlovič

22. aprila je praznovala 107. rojstni dan. Ob čestitkah in dobrih
željah številnih visokih gostov in prebivalcev ter osebja in vodstva doma v Preddvoru, pa tudi novinarjev nas ni manjkalo, sta
Marto Polak povabila predsednik države Borut Pahor v predsedniško palačo, pomožni škof dr. Anton Jamnik pa na Brezje. Žal
oba, predsednik in škof, njenega obiska nista dočakala . 29.
maja je predsednica KS Vodovodni stolp Nada Mihajlovič dobila sporočilo direktorice Doma starejših občanov Preddvor Andreje Valant v krajevno skupnost, da se je 25. maja Marta Polak
v 108. letu poslovila od življenja. Bila je naša krajanka in vsako
leto za njen rojstni dan smo se srečevali z njo. Tudi ko je bila v

Domu starejših občanov. Še
lani ob 106. rojstnem dnevu
smo bili z njo, ko se je sprehodila skozi Kranj od Planine do
Knjižnice (Globusa). Vedno je
bila dobrovoljna, živahna in
tudi kritična pri ocenjevanju,
kako je bilo včasih in kako je
t
danes. Marta je bila tudi druga 107 llett stara
sogovornica v mojem 50-letnem pogovoru in novinarskem delu na Gorenjskem.
Prva je bila namreč Helena Pretnar doma pri Begunjah v občini
Radovljica.
R
Od nje smo se poslovili v poslovilni vežici v Kranju 30. maja Nada
Mihajlovič,
M
predsednica sveta KS Vodovodni stolp, Jožica Ribnikar,
predsednica
p
krajevne organizacije Rdečega križa Vodovodni stolp in
A
Andrej
Žalar, novinar in urednik glasila Vodovodni stolp.

Odšla je v 108. letu

KAMEN SPOTIKE
Obljuba dela dolg

V 2. številki glasila (maja) smo zapisali in obljubili, da bomo še naprej
spremljali dogajanja na
Kebetovi ulici 14 in o
urejenosti njene okolice.
Po dveh Kamnih spotike
tokrat lahko zapišemo,
da je okolica danes drugačna, kot je bila pri podelitvi Kamna spotike.
Lepo, razloga za Kamen spotike torej ni več. Izpolnili smo
tudi obljubo, da bomo še naprej spremljali dogajanja v tem
delu. Zato tokrat pripominjamo le, da se bo morda nadaljeval
tudi pogovor z lastniki o že poznanih ali drugačnih razmišljanjih o bodoči namembnosti tega objekta.
Slika, ki jo tokrat objavljamo v rubriki Kamen spotike pa je
z začetka letošnjega avgusta in sicer z Ekološkega otoka ob
Cesti Kokrškega odreda v smeri proti zimskemu kopališču.
Če je že pohvale vredno, da je nekdo doma pospravil takšen
nered pa se zdi, da se v njegovi glavi ni kaj dosti spremenilo.
Lahko bi (za nasvet) poklical na Komunalo.
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MARJETICA
Letošnje leto je bilo v
krajevni skupnosti Vodovodni stolp po dogajanjih
zelo bogato. Ob vseh novostih in spodbudnih dogodkih pa sta nam še posebno vzbudila pozornost
prenovljeno šolsko igrišče in z njim povezana skrb za starejše
oziroma stare v krajevni skupnosti. Ja, Fitnes in prenovljeno
šolsko igrišče sta vredna tokratne Marjetice.
Podeljujemo jo predsednici Sveta KS Nadi Mihajlovič;
bila je pobudnica za sklep KS (prva med krajevnimi skupnostmi), da se nameni 10.000 evrov za ﬁtnes naprave za
starejše in tudi druge. Podeljujemo jo ravnatelju Osnovne
šole Simona Jenka Rudiju Planinšku za uresničitev projekta
prenove igrišča in prostorsko ureditev. Tretji pa jo dobi Tomaž Sajovic, nadzorni pri omenjenih projektih, sicer pa tudi
predsednik KS Struževo.

Dogajanja

Parkiranje v mestu in ob javnih prireditvah
Za parkirišča danes velja, da je živeti z njimi
nemogoče, a brez njih ne gre. So poleg cest in
avtomobilov pač sestavni del prometa in potrebnega prostora. Zato so tudi ogledalo mest.
A žal se z »mirujočim prometom« prepogosto ukvarjamo le obrobno, češ, parkirišča
pač morajo (nekje) biti. Koliko parkirišč
mora vsaka stavba, soseska imeti glede na
namen in velikost, je natančno predpisano v
Damjan Nartnik
občinskih prostorskih načrtih in vsaj toliko jih mora vsak investitor zgraditi skupaj s stavbo. To se zdi logično: parkirnih mest
mora biti dovolj za vse prebivalce stavbe oz. soseske. Parkirni
normativi temeljijo na predpostavki, ki izhaja iz podzavestnega
prepričanja vsakega voznika: da mora na cilju vedno čakati
prosto parkirno mesto, in to zastonj. Vozniki pa smo v naši
družbi vsaj občasno skoraj vsi odrasli ljudje, zato je sprememba
mišljenja težka in počasna in jo vedno spremlja velik odpor.
Glede na to, da bi vsi radi prišli oziroma se pripeljali na cilj in
se ob tem najraje pripeljali »pred vrata«, se s temi težavami, ko
parkirajo »zunanji, od drugod« največkrat srečujejo občani v
ulicah in soseskah, kjer po navadi vozniki parkirajo in odidejo
po raznih opravkih, nakupih, v službe, na prireditve,… S takim
vedenjem velikokrat izzovemo pri »domačinih« nezadovoljstvo,

včasih celo jezo… Zadnji tak primer vse splošnega parkiranja
po soseski KS Vodovodni stolp in okolici je bil ob javni prireditvi v Športnem parku Kranj, ko je bila nogometna tekma med
domačini in gostujočo ekipo NK Olimpija. Takrat res ni bilo
treba biti poznavalec, da je bilo premalo prostih parkirišč ob
Športnem parku in bližnjih stanovanjskih blokih. Parkirana vozila so bila na Partizanski cesti in okrog do Kosorepa, Rupe,…
Podobna parkiranja pa so pogosta, ko so večji športni dogodki.
Bili so že predlogi organizatorjem prireditev v Športnem parku
Kranj, da v prihodnje razmislijo, kako urediti parkiranje, da ne
bo ohromljen lokalni promet. Bile so pobude, da se z reditelji
preusmeri promet po zapolnitvi parkirišč na parkirišča MO
Kranj (poleg ZD Kranj, Savski otok, Primskovo,…) in se organizira brezplačen prevoz, kot je to na primer pozimi pod Krvavcem. Prav tako je bila pobuda, da se prireditelj dogovori z okoliškim lastnikom travnika in zakupi parkiranje na njem med
prireditvijo. Podobno je bilo in se lepo potrdilo med svetovnim
prvenstvom na območju Športnega parka v Kranju.
Seveda tudi velja, da je parkiranje na predvidenem parkirnem
mestu plačljivo, sicer nas lahko zadene mandatna kazen, ali pa
nam koncesionar mestnega redarstva lahko na stroške lastnika
vozila celo odpelje vozilo.
Damjan Nartnik, vodja policijskega okoliša Policijska postaja Kranj

Nov začetek z Marijo
Začenjamo novo pastoralno in šolsko leto. Že
v mesecu septembru je zaznamovano s praznikom kronanja Marije Pomagaj na Brezjah. Na
angelsko nedeljo, 1. septembra leta 1907, je
škof Anton Bonaventura Jeglič okronal milostno podobo Božje Matere Marije v baziliki na
Brezjah. Letos praznujemo 110-letnico kronaErik Švigelj, župnik nja. Brezje so pravi simbol slovenskega naroda. Marija Pomagaj združuje vse Slovence in
Slovenke doma in po svetu. V vseh krajih, kjer so naseljeni Slovenci,
je tudi milostna podoba Marije Pomagaj. Marija je resnično naša
skupna Božja Mati, ki nas v vsakem trenutku zgodovine povezuje,
da se tudi po njej zavedamo, da smo Slovenci zares Marijin narod.
V mesecu oktobru pa bo Božja Mati Marija še na posebej način
z nami, saj bomo obhajali mesec, ki je posvečen Njej, ki je Kraljica presvetega rožnega venca – te lepe in preizkušene molitve,
za katero pravi sama Božja Mati, da je najmočnejše orožje proti
zlu in je orožje miru. Včasih so naši predniki, hvala Bogu nekateri še danes, z veliko ljubeznijo in zaupanjem molili ob večernih
urah sveti rožni venec. Koliko manj je bilo razdrtih družin, koliko
bolj je bila zdrava družba, otroci, mladina, starši se niso uklonili
težkim časom, saj jim je ravno molitev rožnega venca vlivala
pogum in jim dajala notranje moči za preizkušnje. Danes pa se
nekateri zatekajo k vsem mogočim stvarem, od raznih bioenergij
do azijskih in drugih sekt, k vsem mogočim zdravilcem, napovedovalcem prihodnosti itd. … Kljub vsej tej novodobni ponudbi
pa človek ostaja prazen in negotov. Zgled so nam naši očetje in
matere, ki še v visoki starosti kljub različnim življenjskim težavam ne obupujejo in so vedno duhovno mladostni in močni, saj
jim ravno molitev rožnega venca daje potrebne milosti.
Današnji človek je postal zares čuden, hladen in prazen. Vse tisto,
kar je bilo nekoč sveto, kar so ljudje spoštovali in ljubili, kar jim je
dajalo življenjskih moči, je današnji moderni in napredni človek
zavrgel. Potem se pa mnogi sprašujejo: zakaj toliko nemira, zakaj
toliko nasilja, zakaj toliko sovraštva, zakaj toliko obupa? Odgovor
je preprost: človek, ki želi Boga izriniti iz svoje srede, je prepuščen
sam sebi. Človek pa ni Bog, ampak je le ustvarjeno bitje, ki ima
svobodno voljo. Bog se nikomur ne vsiljuje, vedno pa čaka človeka,
da se vrne k njemu. Bog želi, da smo srečni. Ampak, če ga bomo

mi podili od sebe, se nam gotovo ne bo vsiljeval. Odločitev je naša;
Bog je vedno pripravljen na sodelovanje s človekom, le človek se
ga otepa. Vzroki pa so tudi globlji: če je človek povezan z Bogom,
če ima pravo vero v Boga, potem ni vse dovoljeno. Človek se trudi,
da ne bo delal napak, da bo ljubil Boga in sočloveka. Ker pa se danes
ljudje bojijo Boga, zato ga zanikajo in mislijo, da lahko počnejo,
kar se jim tisti trenutek zazdi; posledice so vidne: obup, razočaranje,
samomori, umori, trpljenje v družinah in drugih ustanovah.
Bodimo zvesti krščanskim koreninam, svoji nebeški Materi
Mariji in blagoslov bo vedno nad nami. Bog nikoli ne presliši
nobene molitve, nobenega našega vzdiha k njemu.
Naj bo novo šolsko in veroučno leto blagoslovljeno in naj nas
vse pastoralno leto vodi Sveti Duh, kateremu se bomo na katehetsko nedeljo še posebej priporočili.
Stopimo korajžno in z zaupanjem novim življenjskim odkritjem naproti.
Erik Švigelj, župnik
6.–8. oktober
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Oktobra tudi badminton

Za krajane krajevne skupnosti Vodovodni stolp se bo oktobra
začelo v telovadnici Osnovne šole Simona Jenka v Šorlijevem
naselju igranje badmintona. Igranje bo brezplačno (brez
predhodnih prijav) ob torkih od 20.00 do 21.30.
Tajništvo KS Vodovodni stolp
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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.

