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Predsednica Nada Mihajlovič

Želje po ustvarjanju in moč volje
so dali rezultate v letu

Nada Mihajlovič

Prenovili
smo
kotlovnico,
vključno s toplovodnim omrežjem, imamo obnovljen športni
park ob šoli in ﬁtnes center za
rekreacijo, obnovljena krožišča
za umiritev hitrosti, kolesarske
postaje in uresničili smo programe dogodkov, imeli prireditve. Določitev pripadajočih zemljiščih še poteka.
Vendar, od leta 2017 se poslavljamo in prav je, da pregledamo, kaj je postorjenega in kaj
je potrebno še postoriti v naši

krajevni skupnosti.
Spoštovana gospa predsednica Sveta krajevne skupnosti
Vodovodni stolp. Kako je uspelo uresničevanje projektov, ki
so bili v načrtu?
Prav gotovo nas topli radiatorji spomnijo, da smo uspešno
zaključili »naj projekt« Šorlijevega naselja - prenovo kotlovnice
in celotnega toplovodnega omrežja. Mnogi stanovalci, etažni
lastniki so dvomili že ob sestavljanju kurilnega odbora, ko so
morali imenovati svojega zastopnika. Pa nam je uspelo. Spominjam se prvega sestanka kurilnega odbora. Ob sodelovanje pri
tem poslu je potrebno pohvaliti Domplan in njegove izvajalce,
ki so celotno posodobitev ogrevalnega sistema, vrednega preko
osemsto tisoč evrov, zaključili v dogovorjenem roku. Niso nas
pustili, da bi čakali na dogodek slavnostnega odprtja v mrzlih
stanovanjih, ob hladnih radiatorjih. Zato še enkrat hvala vsem,
ki ste sodelovali pri projektu.
Tudi nekaj drugih posegov je bilo opravljenih pri urejanju lokalnega prostora. Pri Sodišču je krožišče na Cesti Staneta Žagarja umirilo promet in s tem tudi izboljšalo varnost učencev šole
Simona Jenka. Dolgoletna obljuba je bila realizirana na Bleiweisovi cesti s prehodom za pešce proti Vrtnarskem centru Kalia
na Zlatem polju. Zaradi boljše preglednosti čez cesto pa bi moral
biti prehod osvetljen tako kot je na drugih, podobnih prostorih.
Kako pa je s projekti in dogodki, ki so bili v programu krajevne skupnosti?
Moram reči, da smo uspešni in smo vse dogodke in prireditve
uspeli pripraviti in narediti. V mesecu marcu smo tradicionalno
praznovali praznik krajevne skupnosti ob spominu na padle
partizane s spominsko slovesnostjo v Šorlijevem mlinu. Udeležil
se je je tudi župan Boštjan Trilar.
V šoli smo skupaj z učenci pripravili akademijo s pogostitvi in
se prijetno družili. Imeli smo lepo sončno popoldne ob odprtih
vratih Vodovodnega stolpa. Posebnost na dogodku so kranjski
jamarji društva Carnium, ki nam pokažejo veščine s plezanjem in
spuščanjem po stolpu; vključno s predstavitvijo reševalne akcije.

Žal nam ni bil tokrat omogočen ogled stolpa do vrha,
vendar upam, da bo obljuba
župana, da bo v naslednjem
letu stolp odprt do vrha s
prostora, od koder je lep pogled na Kranj in vse do Triglava oziroma do vrhov Julijskih Alp pa vse do Šmarne
gore.
V domu starejših v Preddvoru smo obiskali našo, žal
že pokojno, krajanko Marto
Polak, ki je praznovala 107.
rojstni dan. Voščiti ji je prišel
tudi predsednik države Borut
Pahor.
Udeležili smo se tudi občinske akcije Očistimo Kranj. V akciji so bili v petek aktivni šolarji iz naše šole, v soboto pa taborniki in naši, predvsem starejši krajani.
V mesecu maju smo bili na našem, že tretjemu izletu zapored.
Prvič smo bili na Madžarskem, drugi izlet je bil v Avstriji in
tretji preko naše Primorske v Italijo, v Furlanijo Julijsko Krajino,
v dvorec Miramar in v Trst na kavico in sladoled. Obiskali smo
tudi grobnico zadnjega francoskega kralja, samostan Kostanjevico, Novo in staro Gorico in spominsko obeležje za padle vojake v prvi svetovni vojni »Doberdob – Slovenskih fantov grob«.
V bitkah I. svetovne vojne je bilo vpoklicanih okoli 160.000
naših mož, padlih pa jih je okoli 35.000.
Ob dnevu državljanov Evrope že tradicionalno skupaj z učenci in učitelji, ki združijo ta dan za športni dan, gremo na Pohod
po meji naše Krajevne skupnosti. Proti koncu pohoda se običajno ustavimo v vojašnici Petra Petriča, ki si jo ogledamo in na
koncu smo povabljeni v vojašnici v jedilnico na malico, ki je
vedno obilna; skoraj kot kosilo. Po krajšem odmoru se
potem vrnemo do šole, kjer
smo pohod začeli.
Smo se pa konec poletja
na kranjskem pokopališču
poslovili od naše krajanke
Marte Polak v 108. letu starosti.
Kaj pa ni bilo narejeno in nas zato najbrž čaka v letu 2018?
Do konca leta bomo obnovili notranjo opremo naše pisarne v
Krajevni skupnosti; omare za arhiviranje dokumentacije smo
dobili na občini, ker so jo odpisali. Nekaj jih bomo obnovili,
nekaj pa dokupili kot obnovljeno pohištvo v Fundaciji Vincenca
Drakslerja.
Kot prva kranjska krajevna skupnost smo v okviru športnega

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: Srečno 2018!
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celo leto dobivali tudi v pisarno KS, da so cerkveni zvonovi
preglasni, da se ne spoštuje dane zaveze od župnije v našem
glasilu, da so polkna več ali manj razprta in da zvonenje ni »blago«, ne verjamejo, da je pod dovoljeno glasnostjo… Predvsem
pa moti naše krajane in male otroke nedeljsko jutranje zvonenje,
ker je to čas za podaljšanje počitka po delovnem tednu.

parka ob šoli Simona Jenka postavili štiri telovadna orodja za
vadbo za »malo starejše« krajane. Naslednje leto pa nameravamo dodati še telovadna orodja za mlajše na prostoru, kjer so bila
telovadna orodja za otroke iz šolskega vrtca. Nova otroška
igrala bi postavili tudi na zelenici ob Mrakovi ulici. Zelenice so
kar lepo urejevane, tudi po gradnji in obnovi kotlovnice v Šorlijevem naselju. Odstranjena so bila nekatera drevesa, obrezana
pa tista, ki so bila določena, da ostanejo.
Mnoge ulice še kar čakajo na preplastitev že veliko let: Valjavčeva, Begunjska, Mandeljčeva in Vidmarjeva v Švabski vasi,
okoli objekta krajevne skupnosti in ceste proti Merkatorjevi trgovini, saj so vdolbine tako velike, da si lahko kdo nogo zlomi
(naš novinar Andrej Žalar, reče: da se še gams ubije).
Pri obravnavanju proračuna za leto 2018 sem na Sosvetu krajevnih skupnostih opozorila, da se pri nadaljevanju projekta
GORKI velika Rupa priključi na fekalno kanalizacijo. Treba je
ukiniti greznice, zgraditi kanalizacijo in jo povezati proti spodnji
Rupi oziroma do kanalizacije v Partizanski cesti.
Leto je naokrog, ko se je oglasil zvon v zvoniku župnije
Zlato polje, ki ima cerkev v naši krajevni skupnosti. Kako so
krajani sprejeli zvonjenje?
Veliko nezadovoljstev sem poslušala. Protestna pisma smo čez

Kaj pa predlog krajanov za spremenjeno in zelo koristno
vožnjo KRAN- vaja?
Ja, omenila bi še naslednji predlog, predvsem krajank. In sicer,
da bi vsaj ob sobotah dopoldan vozil naš KRAN-vaj in nadaljeval vožnjo od postajališča pri Globusu, ob knjižnici proti Prešernovem gaju po Gregorčičevi ulici, zavil desno na Komensko
ulico in ko bi pripeljal do Partizanske ceste, se usmeril nazaj
proti Knjižnici proti centru. S tem bi jim približali nakupljene
izdelke na tržnici do hladilnika.
***
Leto 2017 se poslavlja in praznovali smo kulturni praznik
ter praznik MO Kranj. Letos
smo v naši krajevni skupnosti
zelo ponosni na nagrajence in
na število, saj jih je iz naše
krajevne skupnosti kar sedem, z osmim pa sodelujemo.
Prihaja veseli december,
novo koledarsko leto 2018 in upajmo, da nam bo naklonjeno.
Ob prihajajočih praznikih vam želim prijetno druženje, tople
stiske rok z dobrimi željami in zdravje naj vas spremlja skozi
celo leto 2018.
Nada Mihajlovič, predsednica KS Vodovodni stolp

Občinske nagrade in priznanja
dobitnikom iz naše krajevne skupnosti
Na slavnostni akademiji ob prazniku Mestne občine Kranj v
petek, 1. decembra 2017, na Brdu pri so bili nagrajenci in
dobitniki priznanj za leto 2017 tudi iz naše krajevne skupnosti. Dobili so jih
Naziv častni občan Mestne občine Kranj za uspešno razvojno delo na področju zdravstva in športa dr. MILIVOJ
VELIČKOVIĆ PERAT.
Listino priznanje Mestne občine Kranj za uspešno promocijo in prepoznavnost Kranja kot športnega mesta SANDI
MUROVEC in METKA ŠTOK za uspešno uveljavljanje Šole
zdravja na področju rekreativnega športa.
Veliko plaketo Mestne občine Kranj za odgovorno in družbeno aktivno delo na območju KS Vodovodni stolp PETER
DRINOVEC in NOGOMETNI KLUB TRIGLAV KRANJ za
kakovostno delo z mladimi in športne dosežke.
Veliko Prešernovo plaketo PETER MILIĆ kot pianist za
vidnejše dosežke na glasbenem področju.
Plaketo Mestne občine Kranj GORENJSKI GLAS, časopisno podjetje, d.o.o. Kranj za uspešno 70-letnico delovanja
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S pozitivno energijo lažje premikamo meje in gremo naprej
Z županom Mestne občine Kranj Boštjanom Trilarjem smo se pogovarjali predvsem o načrtih, ki jih
snuje z mestno upravo v novem letu.

Zadnja seja mestnega sveta letos bo v luči
sprejemanja proračuna za leto, ki prihaja.
Opaziti je izjemno veliko investicij. Res nas
z mestno upravo čaka veliko investicijskih
projektov in v Kranju se bo v naslednjem letu
ogromno delalo, vse tisto, kar so Kranjčanke
in Kranjčani pogrešali. Spremljamo namreč
vse pobude in vprašanja, ki jih prejmemo
prek Kr'povej, iKranj in v našo pisarno za
Župan Boštjan Trilar zadovoljstvo občanov. Največ zanimanja in
predlogov so deležni prometna infrastruktura, avtobusna postaja, komunalna ureditev, sledijo pa investicije v predmestju in manjših zaselkih ter obnove vrtcev in šol. Kot verjetno veste, so naši viri omejeni in
vsako leto skušamo v proračun zajeti čimvečji obseg želja, hkrati pa se
moramo zavedati, da sta prednostni še vedno infrastruktura za čimboljšo kakovost bivanja v naši občini in zagotovitev čimbolj enakovrednih razmer za bivanje in delovanje znotraj našega območja.
Pravite, da je proračun razvojno naravnan. Kaj to pomeni za
posameznika?
Občine Ministrstvo za ﬁnance razvršča po koeﬁcientu razvitosti.
Kranjska je na tretjem mestu med mestnimi občinami, kjer kazalniki
razvitosti upoštevajo tako stopnjo brezposelnosti (ta je v Kranju manj
kot 8 %) kot delež prebivalcev, priključenih na javno kanalizacijo. Z
letošnjim izborom projektov, ki smo jih predlagali v potrditev mestnemu svetu, bomo lahko tudi v prihodnje ne le obdržali pozitivni
koeﬁcient razvoja, temveč ga še povečali ter tako obdržali in privabili nove družine, ki predstavljajo prihodnost, in dali vso podporo
gospodarstvu ter razvoju. Vsi si želimo živeti in delovati v zdravem,
razvitem, mirnem in prijaznem okolju. Tako smo pri načrtovanju
sledili štirim smernicam strategije: okoljske investicije, ki jih združujemo pod »čisto mesto«, prometne investicije pod »povezano mesto«,
urbani razvoj za »pametno mesto« in »mesto za mlade in družine«.
Združili smo sredstva iz občinskega proračuna, državnega proračuna,
evropskih sredstev, javno-zasebnih partnerstev, energetskega pogodbeništva in tako zagotovili več kot 35 milijonov za investicije.
Kako bi ocenili sodelovanje s krajevnimi skupnostmi?
Redna srečanja s predsedniki v okviru sosveta in tudi sodelovanje z
vašo predsednico Nado Mihajlović ocenjujem kot dobro, seveda pa
so vedno še možne izboljšave in trudili se bomo, da bomo komunikacijo še nadgradili. Ne pozabimo, skupaj nas je skoraj 60 tisoč in sokrajani ste lahko aktivni tudi znotraj 26 krajevnih skupnosti, ki predstavljajo »mestno občino v malem«. Prav je, da imamo želje, še bolj je
pomembno, da imamo cilje, da so ti skupni in da se zavedamo omeji-

tev. V mestni upravi si želimo še boljšega sodelovanja, predvsem
predlogov za izboljšave in optimizma. Veselim se vsakega, ki rad rešuje izzive in v vsem najde tudi kaj dobrega. Predvsem pa gleda naprej.
In se veseli, kaj novega prinaša prihodnost. Veliko je namreč dobrega
okoli nas in pogosto se moramo le naučiti gledati in videti s prave
perspektive. Pa seveda v svoj pogled vključiti ne le sebe, temveč širšo
okolico. Ne gre vedno le za enega, temveč za skupnost. Prav to smo
imeli v mislih, ko smo v mestni upravi iskali način, kako proračun, ki
je v velikem delu že participatoren, torej vključuje sodelovanje mnogih občanov, še bolj »odpreti« za besedo, predlog vsakega izmed vas.
Govorimo o kar 100 tisoč evrih, kar je novost v proračunu.
Krovni dokument, ki mu sledimo pri načrtovanju investicij, je
Trajnostna urbana strategija, v katero je bilo vloženega veliko truda,
vključeni so bili vsi deležniki in izpeljane so bile številne fokusne
(posvetovalne) skupine. Večina zaključkov v tem strateškem dokumentu, ki so merljivi cilji sedmih tematskih področji, v okviru
zmožnosti prelivamo v proračun in tako sledimo željam in potrebam
občanov. Marsikdo ne ve, a Kranj je tudi v nacionalnem merilu izpostavljen kot primer dobre prakse in kot zgled vključevanja splošne
in strokovne javnosti. V proračunu smo letos dodatno namenili kar
100 tisoč evrov, in sicer za projekte, ki jih bodo lahko prijavile posamezne krajevne skupnosti na poziv mestne uprave in tako same
odločale o namenski porabi za prednostne projekte (izbrane po v
naprej določenih kriterijih) po izboru občank in občanov. Dobro
zasnovani projekti in konkretne rešitve bodo imele v tem glavno
besedo, zato se prav vseh resnično zelo veselim.
Kaj bi sporočili krajanom KS Vodovodni stolp?
Izzivov, s katerimi se spopadamo, ni malo, in nekateri bodo zagotovo še ostali. Želel bi si, da bi raje kot nazaj, gledali naprej. Veste, če
smo preveč obrnjeni v preteklost, se kaj hitro spotaknemo. Prav tako
si želim, da bi sodelovali. In da bi v vsaki situaciji in v vsakem človeku iskali in našli pozitivno, delali skupaj, saj nam bo tako še lepše.

Večina Slovencev stoji na ramenih zmagovalcev
Člani zveze borcev krajevne skupnosti Vodovodni stolp smo se zadnjo
septembrsko soboto, v prelepem
sončnem dnevu, udeležili že 13. tradicionalnega partizanskega mitinga
na Pangeršiči. Pred številnimi udeleženci prireditve je miting v imenu
organizatorja odprl naš tovariš Zvonko Rešek. V kulturnem programu so
sodelovale učenke in učenci osnovne
šole Naklo, mešani pevski zbor Koroški odred iz Preddvora in partizanska četa Triglav. Slavnostni govornik mitinga je bil pisatelj in
dramatik Tone Partljič. V svojem govoru je obudil spomin na nedavno preminulega predsednika Zveze borcev za vrednote NOB
Kranj Marjana Gorzo. Nadalje je dejal, da je sedanja generacija
odgovorna, kako bo narodno osvobodilna borba zapisana v zgodo4

vino. Prihodnjim rodovom ne smemo zapustiti napačnega sporočila,
zgodovinarji pa so dolžni upoštevati etiko zgodovine in spoštovanje
v svetu na splošno veljavnih vrednot. Poudaril je, da večina Slovencev stoji na ramenih zmagovalcev, na ramenih tistih, ki so bili na
pravi strani. Druga stran pa stoji na ramenih poražencev. Ni jim
lahko in zato iščejo najrazličnejša opravičila. Naša večinska stran
zato ne bi smela vzkipeti ob vsakem njihovem izzivanju. Miting
smo zaključili s podelitvijo priznanj in prijetnim druženjem.
Lepi jesenski dnevi v mesecu oktobru so nas izvabili med zelene
griče dolenjske pokrajine in sicer v vas Dobrnič v občini Trebnje.
Tam smo se udeležili spominske slovesnosti v spomni na 1. kongres
Slovenske protifašistične ženske zveze. Ta se je odvijala v vojni vihri
med 16. in 18. oktobrom leta 1943, kar je bil edinstven dogodek v
celotni okupirani Evropi. Udeleženk kongresa je bilo 180 iz vseh
koncev domovine. Geslo kongresa je bilo »vse za partizane - do
končne zmage«. V spomin na ta dogodek je sedaj v Dobrniču najve-
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Ohranjamo tradicijo

Veseli december je spet tu. Tudi Jenkova šola ga je pričakala
praznično okrašena. V tem veselem času je v soboto, 2. decembra, na šoli potekal tradicionalni bazar.
Na vseh enotah šole smo učenci v mesecu novembru izdelovali uporabne predmete in okraske, ki smo jih prodajali na bazarju. Pred soboto je šola dišala po sveže pečenih piškotih, pekli
pa so jih učenci tudi doma. Seveda v soboto nismo pozabili na
šmoren in kokice.
Ravnatelj Ruda Planinšek nam je prijazno odgovoril na nekaj
vprašanj.
Komu so namenjena sredstva, ki smo jih zbrali na bazarju?
Sredstva so že ves čas namenjena družinam, ki so se znašle v
ﬁnančni stiski. Staršem pomagamo predvsem pri plačilu nadstandardnih ekskurzij in taborov.

Ali se račun šolskega sklada polni še
na druge načine?
Seveda, vendar največji prihodek predstavlja bazar. Šolski
sklad pa polnijo tudi
donatorji, to so podjetja in posamezniki.
Nekateri starši nam nakazujejo mesečne donacije, del sredstev
dobimo iz dohodnine. Starše ob začetku šolskega leta povabimo,
da nam priskočijo na pomoč. Denar zbiramo tudi na dobrodelnih
koncertih in ob drugih priložnostih.
Ob katerih priložnostih in kako lahko starši in učenci zaprosijo za pomoč?
Starši lahko vedno zaprosijo za pomoč. Odobritev in njena
višina pa je odvisna od izpolnjevanja kriterijev. Vse prošnje pregleda komisija šolskega sklada, ki jo sestavljajo trije starši, eden
od njih je vedno tudi predsednik sklada, in štirje delavci šole.
Ravnatelju smo se zahvalili za informacije, on pa je vesel poudaril, da je bila vsota zbrana na letošnjem bazarju najvišja doslej.
Učenci 9.b

Akcije rdečega križa

Krajevna organizacija Rdečega križa bo v letu 2018 organizirala
dve krvodajalski akciji. Prva bo 25. 1. 2018, druga pa 25. 4.
2018. Obe bosta PRI GASILCIH V KRANJU.

obdaritve starejših krajanov ob novem letu, Članarina, Predavanje iz zdravstvene preventive, Sodelovanje s KS Vodovodni
stolp, Sodelovanje z Osnovno šolo Simona Jenka.
***

Meritve

Spoštovane občanke, dragi občani!

V skrbi za zdravje krajanov bomo štirikrat
organizirali preventivne
meritve krvnega tlaka,
sladkorja in holesterola.
Meritve bodo: 7. marca, 6. junija, 5. s in 5.
decembra 2018.

Krajevni odbor Rdečega križa vam želi lepo praznovanje, predvsem pa obilo sreče, zdravja in zadovoljstva v prihajajočem letu
2018.
KORK VODOVODNI STOLP, Jožica Ribnikar

Program dela za leto 2018

Pridobivanje novih krvodajalcev, Krvodajalski akciji, Skrb za
starejše in osamljene krajane KS Vodovodni stolp, Obiski in
čji vsakoletni shod žensk na slovenskem. V tistih težkih časih ženske
niso zavzele trpnega ponižnega položaja, nasprotno, razbile so okove
tradicije. Prevzele so nase odgovornost, bile so aktivistke na terenu,
kjer so zbirale hrano, obleko, orožje, sanitetni material, skrbele za
otroke upornikov, bile so zdravnice in bile so bojevnice. 8. januarja
1943 je na Pohorju padel cel ženski vod skupaj z borci Pohorskega
bataljona, je med drugim dejala slavnostna govornica ministrica za
obrambo Andreja Katič. Na koncu je dodala, da so si ženske s temi
svojimi dejanji v NOB priborile v novi državi povsem nov ekonomski, enakopravnejši, bolj human ter spoštljiv družbeni položaj. Prireditev je privabila več kot tri tisoč udeležencev vseh generacij, ki
so v popoldanskih urah zadovoljni zapuščali gostoljubni Dobrnič.
Pred 1. novembrom, dnevom spomina na mrtve, smo se poklonili padlim borcem za svobodo Slovenskega naroda na stadionu
Stanka Mlakarja, ob spomeniku padlim v Šorlijevem mlinu, ob
cerkvi na Rupi, spomeniku Staneta Žagarja v Kranjski vojašnici ter
ob osrednjem spomeniku padlim na Kranjskem pokopališču.
Na jesenski izlet v začetku novembra smo se letos odpravili v

Tudi letos je v današnjem glasilu Vodovodni stolp položnica za plačilo članarine ali za prostovoljni prispevek za
KORK VODOVODNI STOLP. Lahko pa članarino plačate tudi v tajništvu krajevne skupnosti vsak torek med
uradnimi urami med 8. in 10. uro in vsak četrtek med 16.
in 18. uro.
Prekmurje. Obiskali smo vrt spominov in prijateljstva v Petanjcih.
V Murski Soboti smo si ogledali spomenik zmage, ki je bil zgrajen
po načrtih Ruskega arhitekta Arončika in ponazarja obzidje Kremlja. Impozanten spomenik zgrajen iz belega carrarskega marmorja,
je posvečen zmagovalcem 2. svetovne vojne: sovjetskim vojakom
in Jugoslovanskim partizanom. V Prekmurju je ob koncu 2. svetovne vojne padlo okoli 500 vojakov rdeče armade, katerih ostanke so
kasneje od spomenika zmage prenesli na Murskosoboško pokopališče. Pot nas je nadalje vodila v Filovce
na ogled lončarstva, v Ižakovce na otok
ljubezni in mlin na Muri ter ogled stolpa
Vinarium v Lendavi. Po dobrem kosilu,
glasbi in plesu v Bogojini smo se polni
novih vtisov iz Prekmurja vrnili domov
v Kranj.
Predsednik krajevne organizacije ZB
Vodovodni stolp
Cugelj Boris
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Dogajanja

ALI JIH POZNATE
Vita Prezelj - alpsko smučanje in ples
Pošljite članek za objavo v rubriki glasila Vodovodni stolp. V
novi rubriki bomo namreč predstavljali mlajše športnike, kulturnike, glasbenike… Članek pošljite v wordu na elektronski
naslov: ksvodovodnistolp@siol.net
Vita Prezelj je stara 12 let. Štiri leta aktivno trenira alpsko
smučanje pri ASK Triglav. V lanski smučarski sezoni je dosegla prvo mesto v končni skupni razvrstitvi vseh slovenskih
državnih tekem za veliko nagrado RAUCH, prav tako pa tudi
prvo mesto v končni skupni razvrstitvi v zahodni slovenski
regiji. Svoj sanjski šport je našla postopoma, saj se je najprej
ukvarjala z atletiko in nato s tenisom. Ljubezen do snega in
snežnih športov sta ji vcepila starša in verjetno tudi brat, ki se
ukvarja s tekom na smučeh in biatlonom pri kranjskem TSK
Triglav. Ker ima rada različne športe, se je ukvarjala tudi z
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akrobatsko gimnastiko, v zadnjem času pa tudi s tekmovalnim
plesom. Letos je na državnem prvenstvu Plesne zveze Slovenije postala državna prvakinja z malo skupino plesnega kluba
Tinča v kategoriji Disco Dance.
Vita ima zelo rada slalom zaradi dinamike in potrebne motorike in veleslalom zaradi lepote dolgih zavojev. V letošnji
sezoni pa se bo prvič preizkusila še v superveleslalomu.
Pri treningu Vite sta najpomembnejša še vedno užitek in
zabava, starši in trener pa pazijo, da se otrok ne izčrpa, saj
bo potrebovala veliko tekmovalnega motiva in energije v
višjih kategorijah. Želimo ji
veliko uspeha v prihodnjih sezonah.

MARJETICA

KAMEN SPOTIKE

Ne bo jih zeblo v Šorlijevem naselju v krajevni skupnosti
Vodovodni stolp kar nekaj prihodnjih desetletij. Strokovnjaki
Domplana d.o.o. in tudi
predsednik odbora v
krajevni skupnosti Peter Drinovec so letos
poskrbeli za prenovo in
obnovo Kotlovnice ter
ogrevalnega omrežja v
naselju. Ni kaj, poskrbeli so, da jim je zrastla
tudi MARJETICA.

Kar nekaj ulic in asfaltnih prevlek na njih je
v KS Vodovodni stolp
načela »asfaltna starost«. Na poti v pisarno
krajevne skupnosti je
na primer asfalt že tako
»zmatran«, da naš Andrej Žalar pravi, da se
na njem še »gams ubije«. Menda je bilo obljubljeno, da bo že
obnovljen in bo spet varno in lepo, a se je očitno zataknilo za
KAMEN SPOTIKE.

Dogajanja

Najlepše darilo – rojstvo Božjega Sina
Adventni dnevi hitijo h koncu. Tako kot mineva advent, tako mineva tudi naše življenje. Z
rojstvom smo vstopili v ta veliki advent – pričakovanje; s smrtjo se advent za vsakega človeka konča.
Adventni čas je čas teme, pričakovanja in
hrepenenja. V to mračno in temno pripravo se
že kaže luč, ki se bo razplamtela na Božič, ko
se bomo veselili rojstva Božjega Sina, našega
Erik Švigelj, župnik Odrešenika. Nekateri bodo te adventne dneve
izkoristili za svojo rast v duhovnem življenju
in bodo z veseljem in hrepenenjem obhajali rojstvo našega Gospoda, napolnjeni z vero, upanjem in ljubeznijo, in tako zares veseli in
srečni zakorakali v novo leto. Polni optimizma in novih pričakovanj
bodo z vso resnostjo in pogumom duhovno obogateni začeli listati
nove strani prihajajočega koledarja in se veseliti življenja. Drugi
bodo imeli »veseli december« in ga praznovali brez prave vsebine
za svoje življenje, se podajali po raznih večinoma nepotrebnih nakupih, ves mesec iskali priložnosti za zabave, gledali, kje bodo dobro jedli in pili in po novem letu ugotovili, da so prazniki naporni.
Stopili bodo v novo leto brez veselja nad življenjem in se jezili ter
jamrali, kako so utrujeni od vseh zabav in dogodkov.
Zelo pomembno je, da človek nekaj naredi tudi za svoje notranje
počutje, za svojo duhovnost. Tisto telesno je trenutno in mine; človek kmalu ugotovi, da je bilo vsega preveč in da je že vse minilo,
ko pa se človek notranje – duhovno okrepi, iz tega pa lahko živi še
dolgo in to mu vliva tudi voljo do življenja in dela.
Kristjani bomo praznovali rojstni dan Božjega Sina, ki vemo, zakaj
je prišel na svet: da bi nam odprl vstop v nebesa, ker človek nikakor

ne more biti podvržen niču z vsem, s čemer je obdarovan v svojem
življenju; ne, to ne mora biti namenjeno propadu. Bog si je človeka
izbral za najodličnejše bitje stvarstva in mu dal tudi svobodno voljo,
da se sam odloča. Posledice svojih odločitev pa mora človek nositi že
v tem, pa tudi v prihodnjem življenju. Prav zato nas božični prazniki
vsako leto spominjajo, kako nekaj lepega je življenje sploh, če je v
njem prostor za Boga. Nekateri bodo vsebino praznika spremenili in
ga imeli za »družinski praznik« brez Boga, brez prave vsebine.
Mnogi se bodo čutili osamljene in zapuščene, prazne ob božičnih
praznikih in tudi ne bodo naredili nobenega koraka naprej v pravo
smer. Mnogi pa bodo z veseljem prihajali k božični devetdnevnici v
našo cerkev, kjer se bomo skupaj kot občestvo pripravljali na praznovanje rojstva Odrešenika in ga tudi z veliko slovesnostjo praznovali. Hrepeneli bodo po Njegovi bližini. Takrat pa so prazniki
najlepši, najbogatejši in takrat smo najsrečnejši. Človekovo srce
lahko osreči samo Bog. Vse drugo pride in mine.
Zanimivo je, da se je Božji Sin rodil v hlevu, da je bil razodet
pastirjem, ki so veljali za najnižji sloj prebivalstva. In če to prenesemo na današnji čas, potem lahko ugotovimo, da je prostor za
rojstvo Božjega Sina le v ponižnem, skesanem in neobremenjenem
srcu. Mnoge velikaše tega sveta in tiste, ki nimajo posluha za Božje,
zaposlujejo in skrbijo preveč posvetne stvari. Kako naj bo v takem
srcu prostor za Boga? Pa vendar: oboji bomo stali nekoč pred Bogom, ki nas je ustvaril in poklical v življenje. Njemu bomo dajali
odgovor za vsa svoja dejanja.
Naj bodo naše najlepše božično darilo jaslice, v katere je položeno Božje Dete. Še lepše pa bo, če bo to Božje Dete rojeno v našem
srcu. Tega Vam želim ob letošnjih božičnih praznikih.
Erik Švigelj, župnik

Zahvala ob koncu leta
Policisti v prazničnem decembru vsako leto
obravnavajo več premoženjskih kaznivih dejanj. Predvsem gre za vlome v stanovanjske
objekte in tatvine na javnih krajih. Ker je december čas daril, zato ne dovolite, da bi vam
jih kdo pokvaril.
Pazite na svoje stvari, ko se gibate na prostem in jih ne puščate na vidnih mestih brez
Damjan Nartnik
nadzora. V večernem in nočnem času se izogibajte dvomljivim krajem ter razkazovanju denarja in vrednih stvari.
Če pa postanete žrtev ropa, se ne spuščajte v konﬂikt z napadalcem
in takoj, ko je dovolj varno za vas, z glasnim kričanjem opozorite
nase.
Ob odhodu od doma poskrbite za varnost nepremičnin in stvari v
stanovanju, kamor tudi ne spuščajte neznancev oziroma jih ne pu-

stite brez nadzora. Doma ne hranite večjih količin gotovine in zlatnine. Poskrbite tudi za varnost svojega vozila in v njem ne puščajte
predmetov večjih vrednosti, telefonov, denarnic ali torbic. Tudi če
lastnik vozilo zapusti le z namenom, da bo plačal gorivo, je treba
vozilo zakleniti.
V prazničnem decembru je aktualna tudi uporaba pirotehnike in
je nujen poziv k varni in uvidevni rabi pirotehničnih izdelkov, v
prometu naj vozniki ne vozijo, ko so pod vplivom alkohola in naj
pazijo na pešce, ki naj z upoštevanjem prometnih pravil tudi sami
zmanjšujejo tveganje za nesreče, pri praznovanjih doma pa naj lastniki poskrbijo, da hrup ne bo motil sosedov in okolice.
Prijetne in varne praznike vam želijo policisti Policijske postaje Kranj.
Lep pozdrav,
Damjan Nartnik
vodja policijskega okoliša KS Zlato polje, Vodovodni stolp

Največja krajevna organizacija
Krajevna organizacija RK Vodovodni stolp je največja krajevna
organizacija RK v MO Kranj, ki deluje v krajevni skupnosti, v odboru pa dela 9 prostovoljcev. V letošnjem letu smo še posebno skrb
namenili mladim krvodajalcem. Imeli smo 155 krvodajalcev; nekateri pa se udeležujejo tudi terenskih akcij, ali pa se v Ljubljano odpeljejo sami in darujejo kri ali plazmo. Dve krvodajalski akciji pa
bomo imeli v KO RK tudi prihodnje leto.
Tudi letos bomo pred novim letom obdarili krajane, ki so stari
90 ali več let. Sicer pa je zaradi krize vedno več krajanov v naši
krajevni organizaciji RK, ki potrebujejo pomoč. Pri tem nam
pomaga občinski odbor RK. Pomagamo s prehrambenimi paketi
in tudi s plačilom položnic. Naše aktivnosti pri pomoči pa ﬁnanciramo z zbrano članarino in s prostovoljnimi prispevki. Pomaga
nam v teh akcijah tudi krajevna skupnost Vodovodni stolp. Sode-

lujemo pa tudi z Osnovno šolo Simona Jenka, še posebno z mladimi člani RK.
Med letošnjimi prejemki priznanj, ki so darovali kri, sta Branko
Pravhar (90
krat), Mario Dolen (70 krat), Matjaž Knap za 40 krat, Brane Brce
za 30 krat, Suzana Gartnar za 25 krat, Branko Vovk, Bojan Taneski,
Jernej Štrekelj, Miran Slobodjanac, Primož Dobrin, Mome Antov
za 20 krat, Milan Zelnik, Aleš Jurančič za 5 krat, Andreja Podpeskar,
Blaž Perkovič, Metod Ostanek, Marjetka Kalan za10 krat, Mirloslav
Žumer, Tadeja Mohar, Aleš Merčun, Suzana Krajnik, Klemen Kovač, Jernej Karničar, Vancho Gyorgiev, Matija Grah in Alenka Julijana Berdnik za 5 krat darovano kri.
Krajevni odbor RK Vodovodni stolp vsem dobitnikom priznanj
za večkrat darovano kri iskreno čestita.
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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.
●
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●
●
●
●
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●
●

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 nekaj letih smo zgradili več velikih projektov:
Poslovno-tehnični objekt IRGO
Nadgradnja odseka železniške proge Dolga gora–Poljčane
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
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: Prva etapa izgradnje avtoceste Draženci–Gruškovje,
Rekonstrukcija glavne ceste G2-104/1136 Kranj–Sp. Brnik, prestavitev ceste v območju letališča Brnik,
Gradnja Severne razbremenilne ceste na Bledu 2. In 3. Faza,rekonstrukcija RT 910/1130 Sorica–Podrošt in
križišče Podrošt na R2–403/1075 Petrovo Brdo–Podrošt–Češnjica, izgradnja OŠ Stražišče - telovadnica,
dozidava ter rekonstrukcija obstoječega vrtca Škratek Svit Vodice, ureditev odseka kolesarske poti Šenčur–
Voklo–nadvoz AC 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.

