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Petek, 25. maja 2018, ob 9.00 izpred šole

POHOD PO MEJAH KS
Sobota, 26. maja 2018, ob 7.30 parkirišče pri šoli

GREMO NA IZLET

Dogajanja
Predsednica KS Nada Mihajlovič

Lepo smo praznovali,
naj bo še naprej tako
Spomin na padle. - Hvala Komunali za sodelovanje. - Bili smo pri stoletnici. - Pohod po mejah
KS bo 25. maja. - Na izlet z avtobusom se odpeljemo 26. maja ob 7.30 s parkirišča pri Osnovni
šoli Simona Jenka. - Menda bo obnovljena Begunjska in še katera ulica.

Nada Mihajlovič

Lepi pomladni dnevi so bili naklonjeni tudi nam krajanom ob
prireditvah praznovanja praznika naše krajevne skupnosti.
Upajmo, da bo tako tudi pri

dogodkih, ki nas čakajo.
Dostojno in v lepem sončnem dopoldnevu smo 21. 3. 2018
obeležili spomin na padle borce v Šorlijevem mlinu. Popoldan pa
smo uživali na proslavi v šoli Simona Jenka. Nastopajoči učenci
so nas očarali z recitacijami, petjem, plesom in igranjem na različna glasbila. Nekatere so naredili kar sami. »So mladi po stasu,
vrhunski po izvedbi«. Nagradili smo jih s ploskanjem in pogostitvijo. Podelili smo tudi priznanje Naj krajanke Metki Štok.
V vojašnici smo imeli komemoracijo ob spomeniku padlemu
heroju Stanetu Žagarju, po katerem se je vojašnica imenovala
pred preimenovanjem.
Zelo živahno je bilo na našem vodovodnem stolpu. Odprt za
obiskovalce, ki so ga lahko tokrat obiskali po stopnicah do vrha,
je bil tri ure, vendar tisti obiskovalci, ki so prišli malo pozno, žal
niso prišli na vrsto. Prav zanimivo je bilo tudi dogajanje-plezanje
in spuščanje po vodovodnem stolpu, ki so ga tradicionalno pripravili in pokazali člani jamarskega društva Carnium. Hvala

vsem mladim in malo manj
mladim jamarjem.
Ob tej priliki se moram
zahvaliti podjetju Komunali
Kranj za pomoč pri prireditvi in razumevanju, kaj pomeni ta dogodek za našo
krajevno skupnost. Upam,
da se bo sodelovanje nadaljevalo.
Tudi očiščevalno akcijo so
izvedli naši krajani in učenci osnovne šole Simona Jenka ter taborniki, ki tudi poskrbijo za »pakete« z odpadki. Upajmo, da se
zavedamo, kaj pomeni čisto okolje in da moramo vsi odlagati
odpadke v zabojnike za odpadke. Septembra naj bi EKOLOGI
BREZ MEJA ponovili zadnjo akcijo z naslovom ŠE ZADNJIČ.
Obiskali in obdarili smo tudi našo sokrajanko Štefko Mervič
v domu starostnikov v občini Cerklje ob praznovanju njenega
100. rojstnega dneva.
Dogajali pa se bodo, tudi v s cvetjem bogatem mesecu maju,
lepi dogodki. Zadnji petek v maju, 25. 5., ob 9. uri imamo že

Očistimo Kranj 2018

Tudi letos smo čistili

Tudi letos smo se udeležili tradicionalne
čistilne akcije Očistimo Kranj. Ker so
zelenice med bloki uredili že delavci
Flore, okolico šol in vrtcev pa osnovnošolci, smo se s prostovoljci lotili sprehajalnih poti proti Rupi. Naš cilj so bile
potke ob Rupovščici do avtocestnega
nadvoza in gozdiček ob cesti v Ilovko. V
dobrih dveh urah smo nabrali za deset

vreč večinoma plastične, kovinske in
steklene embalaže.
Odpadno embalažo, ki smo jo večinoma
nabrali ob robovih cest, očitno zavržejo
brezbrižni vozniki kar med vožnjo, pa tudi
za mladimi po popivanjih v bolj odmaknjenih kotičkih žal ostaja precej prazne
steklovine in pločevink.

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), Uradne ure: torek 8.00 do 10.00, četrtek 16.00 - 18.00. E: ksvodovodnistolp@siol.net,
http://ksvodovodnistolp.si . Uredil Andrej Žalar. Priprava za tisk: BOLD. Glasilo VODOVODNI STOLP dobijo vsa gospodinjstva in poslovne enote v krajevni skupnosti brezplačno. Naklada 2750 izvodov. Naslovnica: Lepo smo praznovali
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tradicionalni pohod po mejah naše KS ob evropskem dnevu
krajanov. Pohod bo tudi športni dan za 160 učencev nižjih razredov naše osnovne šole in za druženje starejše generacije. Odšli
bomo z dvorišča šole Simona Jenka ob 9. uri in končali v vojašnici z ogledom in malico. Če bo dež ali slabo vreme Pohod
odpade. Vojašnico pa bi si lahko ogledali tudi ob dnevu odprtih
vrat v soboto, 19. maja, dopoldan.
Nekaj delovnih obveznosti pa bo najbrž imela v naši krajevni
skupnosti tudi Komunala, ki bo končno celostno preplastila
Begunjsko in morda še katero ulico.
Lani smo na zeleni površini prenovljenega športnega parka ob
šoli postavili 4 orodja zunanjega ﬁtnesa, da si bomo razgibavali
in krepili telo. Obljubili smo tudi, da bomo letos (2018) nadaljevali z opremo na telovadnem prostoru za mlajše skupine. To
nameravamo postaviti do jeseni.
Ob odprtju obnovljene kotlovnice in toplovodnega omrežja v
Šorlijevem naselju smo dobili tudi obljubo Domplana d.d. oziroma izvajalcev projekta o znižanju stroškov ogrevanja. Upamo,
da je prenovljena kurilnica res kaj prihranila kljub muhasti zimi.
V imenu vseh uporabnikov pa se zahvaljujem in upam, da bo
tudi življenjska doba prenovljene kotlarne dolga 40 let.
V soboto, 26. maja, načrtujemo tudi izlet. Odhod avtobusa
bo ob 7.30 s parkirišča pri Osnovni šoli Simona Jenka. Tokrat bomo namenjeni proti Primorski, Istri do Vrsarja.
Vkrcali se bomo tudi na ladjo, si ogledali Rovinj in uživali na
kosilu v vožnji po morju do Limskega kanala.
Tako naj bi sklenili naš predvideni izletni program in ogled
zanimivih krajev v štirih sosednjih državah - članicah EU. Začeli smo na Madžarskem, kjer smo si ogledali vodovodni stolp, ki
pa ne deluje. Nadaljevali smo v Avstriji z ogledom Dravske doline, sledi bivališč nekoč živečih naših prednikov in v Italiji
sledi bitk v 1. svetovni vojni. Končali bomo na Hrvaškem v Istri,
ki ima mnogo skupnega z nami, žal tudi še nerešenega. Želim,

Starejši za starejše

Projekt Starejši za starejše na ravni Slovenije poteka že 13.
leto. Pobudnica zanj pa je bila Mateja Kožuh Novak, ki je
leta 2017 v Bruslju za program prejela prestižno nagrado
Državljan Evrope.
Na Gorenjskem je v projekt vključenih že 25 društev upokojencev. V Kranju pa starejše od 69 let obiskuje deset starejših prostovoljk, ki starejše obiskujejo na domu. Ob prvem
obisku obiskani izpolni vprašalnik, iz katerega je razvidno,
kako živi in kakšne so njegove potrebe po pomoči.
Pri delu na terenu pa prostovoljke pogosto naletijo na
zaprta vrata. Starejši, ne odslovite prostovoljk, ki vas
obiščejo, saj bo le s sodelovanjem dosežen cilj programa
– organiziranje pomoči po vaših željah in potrebah.

da bomo tudi tokrat preživeli prijeten dan.
Mislim, da smo se prijetno družili, da so bili izleti zanimivi,
da smo spoznali in videli veliko novega ali in si dopolnili znanje
o dogodkih iz preteklosti.
Za izlet se prijavite v pisarni KS v torek, 22. maja, ali v
četrtek, 24. maja, (obakrat) popoldan od 16. do 18. ure oziroma do zasedbe sedežev v avtobusu. Cena izleta je 20 EUR
in vključuje vožnjo z avtobusom in z ladjo, vodenje, malico,
kosilo in vstopnine.
Nada Mihajlovič,
predsednica KS Vodovodni stolp

Izlet

Rovinj z ladjico
Odhod avtobusa ob 7.30 s parkirišča pri Osnovni šoli Simona
Jenka. Pot bomo nadaljevali po avtocesti mimo Ljubljane do
Ravbarkomande, kjer bo postanek za kavo in potem naprej
mimo Postojne do Kopra, kjer naredimo postanek za malico.
Sledila bo pot do mejnega prehoda s Hrvaško in naprej do
Vrsarja, kjer se bomo vkrcali na ladjico. Čaka nas plovba do
Rovinja. Tam izstopimo in si ogledamo mesto Rovinj. Čudovito mesto Rovinj z ohranjenimi srednjeveškimi stavbami v
kombinaciji s sodobnejšimi živahnimi barvami ponuja obiskovalcem prijeten sprehod po ulicah.
Po končanem ogledu se bomo podali nazaj na ladjico, ki
nas bo popeljala od Rovinja po Limskem kanalu v Vrsar. Med
plovbo bo poskrbljeno za kosilo in sicer ribji piknik. V Vrsarju pa nas čaka avtobus.
Ko se presedemo na avtobus, sledi vožnja proti domu s
postankom.
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Sto let Štefke Mervič v Domu Taber
V domu starostnikov Taber
v Šmartnem v občini Cerklje so 6. aprila letos že
drugič praznovali 100. rojstni dan med stanovalci doma.
Tokrat je bila slavljenka
Štefka Mervič, rojena v Ljubljani, ki je najprej živela na
Trnovem, kasneje pa v Velenju in Trbovljah, dokler se ni
preselila v Kranj v krajevno
skupnost Vodovodni stolp na
Partizansko cesto na Mali
Rupi.
Na slovesnosti s torto za
sto let sta ji najprej čestitala
direktorica doma v Šmartnem
in župan občine Cerklje Franc Čebulj. S plesom in pesmijo so jo
pozdravili folkloristi iz občine Cerklje, zdravje in še naprej vse
lepo v domu pa sta ji zaželeli tudi predsednica KS Nada Mihajlovič in predsednica krajevne organizacije Rdečega križa Vodo-

vodni stolp Jožica Ribnikar. Častno listino Mestne občine Kranj
pa ji je na slovesnosti ob odsotnosti župana Mestne občine Kranj
Boštjana Trilarja izročila Nada Bogataj.
Naši krajanki v Domu starostnikov v Šmartnem želimo še
naprej lepa zdrava leta.
A. Žalar

Naj krajanka Metka Štok
Na popoldanski prireditvi v šoli Simona Jenka v Šorlijevem
naselju je po dopoldanski spominski svečanosti pri Šorlijevem
mlinu na Mali Rupi Metka Štok dobila priznanje Naj krajanka
KS Vodovodni stolp.
Metka Štok deluje kot prostovoljka na področju rekreativnega športa .
V letu 2014 se je seznanila z društvom
Šola zdravja, z vadbo na prostem.
Najprej je ustanovila skupino v Prešernovem gaju, nastale so potem nove
skupine na Planini, v Čirčah, na
Drulovki, v Stražišču in v Žabnici ter
v Naklem. Šola zdravja ima v Kranju
trenutno okrog blizu 150 članov.
Pri novih začetkih je pomagala tudi
skupinam v Lescah in na Bohinjski Beli. Leta 2016 je prevzela
organizacijo za vseslovensko srečanje skupin Šola zdravja v
Kranju. V letošnjem letu je tudi organizirala podobno srečanje
Šola zdravja na Gorenjskem. Lani maja je predstavila vadbo
gostujočim skupinam prostovoljcev v medgeneracijskih centrih
iz Finske, Portugalske in Italije. Sodelovala je tudi z varovanci
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kranjskih zavodov za osebe s posebnimi potrebami in paraplegiki Pomemben prispevek k prepoznavnosti Kranja pomeni tudi
njeno glasbeno udejstvovanje v Velikem plesnem orkestru,ki so
ga sestavljali glasbeniki Pihalnega orkestra Kranj. Nadaljevala z
ansamblom Jožeta Kelbla, za Radio in TV Ljubljana je posnela
številne slovenske in tuje popevke. Leta 1986 se je pridružila
kranjskemu Dixieland Band. V zadnjem času se posveča izobraževanju, od leta 2008 pa vodi projekt Pojemo z Metko Štok.

Dogajanja

Bilo je nekoč…
In veste kdaj? Letos pred novim letom bo tole srečanje staro
45 let. In tile mladeniči in mladenke bodo, ali pa so že, bržkone srečali Abrahama. Mamici na sliki pa sta morda babici, ki
skrbita in se veselita že z vnuki. In kje je bila posneta ta slika?
Ne boste verjeli; čisto blizu prostorov Krajevne skupnosti
Vodovodni stolp: V Vrtcu Kekec, ki stoji še danes in kamor še
vedno zahajajo malčki vsak dan v varstvo. No, takrat jih je
obiskal dedek Mraz.
Me pa tole nehote spomni na šalo o prvi uprizoritvi Linhartovega Matiček se ženi, ko je po končani igri prišel nekdo režiserju in mu rekel, da je delal skupaj z Linhartom in da bi lahko
tudi kaj zaigral na njihovem odru, če ga vzamejo medse. Režiser
mu resno odvrne, naj se ne norčuje, saj Linharta ni že več kot
200 let. Možakar pa: »A že dve sto let?! Kako čas hitro teče!«
A. Ž.

Krvodajalska akcija
Krajevna organizacija Rdečega križa Vodovodni stolp
je v Mestni občini Kranj
med največjimi organizacijami RK. Vsako leto se
njeni krvodajalci udeležujejo krvodajalskih akcij; enkrat na Jesenicah in v gasilskem domu v Kranju. Zadnja krvodajalska akcija je bila meseca aprila pri Gasilcih v Kranju in kot je
povedala predsednica krajevne organizacije RK Vodovodni stolp
Jožica Ribnikar, se je akcije udeležilo okrog 130 krvodajalcev.
»Sicer pa bosta tudi letos dve
krvodajalski akciji. Vendar bo
tudi druga letošnja akcija pri
Gasilcih v Kranju. Vsem darovalcem krvi se v imenu krajevne organizacije RK Vodovodni
stolp iskreno zahvaljujem.«

Meritve RK

Krajevna organizacija RK Vodovodni stolp
štirikrat na leto organizira meritve krvnega
tlaka, holesterola in sladkorja. Vsakokrat so
meritve med 7. in 9. uro v prostorih krajevne
skupnosti v Begunjski ulici 10 v Kranju.
Naslednje meritve bodo v sredo, 6. junija
2018.

KAMEN SPOTIKE

MARJETICA

Tudi letos je bil med prireditvami ob krajevnem
prazniku v spomin na padle v Šorlijevem mlinu
ogled vodovodnega stolpa s prikazom spuščanja
in vzpenjanja
članov
društva kranjskih jamarjev Carnium po zunanjem
delu vodovodnega stolpa. Po lanskem razočaranju, ker se
krajani niso mogli povzpeti na stolp in si ogledati panoramo
z okolico Kranja, je bilo letos drugače. Številni obiskovalci in
obiskovalke, mladi in nekaj starejši so se tri ure vzpenjali na
vrh in nazaj po krožnih stopnicah v stolpu. Obiskovalcev je
bilo tokrat veliko in tudi jamarji so prikazali vzpenjanje,
spuščanje in reševanje.
Zato tokrat upravičeno
in z veseljem poklanjamo
praznično spomladansko
Marjetico Javnemu podjetju Komunala Kranj in
kranjskim jamarjem društva Carnium.

Še vedno velja ugotovitev iz prejšnje številke glasila Vodovodni
stolp, da je kar nekaj
ulic in asfaltnih prevlek
na njih v KS Vodovodni stolp načela »asfaltna starost«. Res je tudi,
da je asfalt k pisarni
krajevne skupnosti še vedno tako »zmatran«, da se na njem,
kot smo že zapisali, še »gams ubije«. No, res pa je tudi, da
pozimi ni pravi čas za polaganje asfalta. Zato naj bo ta lanski
»kamen spotike« še naprej KAMEN SPOTIKE, da ga ne bi
pred letošnjimi lokalnimi volitvami prepustili morebitnim
prihodnjim spremembam v lokalnem vrhu. Potem bi se celo
lahko zgodilo, kot tokrat v današnjem glasilu ugotavlja naša
predsednica KS (da je takšnih cest in ulic še kar nekaj), in da
bi potem čez čas slišali odgovor: Za to je odgovorno vodstvo
prejšnjega mandata...
Čeprav je KAMEN SPOTIKE še vedno takšen, kot smo
zapisali v prvi letošnji in tudi v lanski številki Vodovodnega
stolpa, naj tokrat dodamo, da bodo letos odgovorni zanj v
podjetju Komunala Kranj, ki imajo sedaj (po novem) na skrbi
tudi občinske ceste. Predsednica KS v današnjem glasilu
Vodovodni stolp spodbudno sporoča, da bodo morda letos
Begunjsko, in še katero ulico, »preoblekli«. Mi pa upamo, da
nam bodo iz odgovorno pooblaščene Komunale Kranj sporočili, kdaj bodo preplastili Begunjsko. Do takrat, tudi če bo
treba do novega občinskega vodstva na jesenskih volitvah,
Kamen Spotike OSTAJA ŠE NAPREJ.
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Učinki prenove v kotlarni
V kotlarni Šorlijevo naselje je poraba zemeljskega plina pred
letom 2010 znašala preko 900.000 Sm3 na eno kurilno sezono.
Ukrepi učinkovite rabe energije (menjava oken, obnova toplotnega ovoja stavbe, namestitev termostatskih ventilov..) ki so se
v zadnjih letih izvajali na stavbah v Šorlijevem naselju imajo za
posledico 30-odstotniprihranek porabe goriva v kotlovnici S-2.
Pred kurilno sezono 2017/18 pa je bila izvedena še investicija v
prenovo kotlovnice in toplovoda. Učinki prenove so nad pričakovanji, saj se je poraba goriva namesto predvidenih 12 odstotkov zmanjšala kar za 24 odstotkov. To je tudi pokazatelj,kako
nujna je bila investicija v prenovo starega neučinkovitega sistema ogrevanja. V letošnji kurilni sezoni je bilo v kotlovnici porabljeno 471.462 Sm3, v primeru da investicija v obnovo ne bi bila
izvedena pa bi bila poraba cca 621.000 Sm3. Učinki, ki se odražajo v nižjih stroških ogrevanja bodo glede na odčitke porabe
toplote na delilnikih v posameznem stanovanju in sklepa kurilnega odbora znani v koncu junija 2018. Podrobnejša analiza bo

prikazana v razširjenem članku septembrskega izvoda glasila
KS Vodovodni stolp.

Vpliv obnove kotlovnice in toplovoda na porabo zemeljskega plina (ZP)

kurilna sezona poraba goriva-ZP poraba toplote v TP
2017/18
2016/17
2015/16
2014/15

Sm3
471.462
670.714
615.854
569.449

MWH
4.194,62
4.236,69
4.283,12
4.000,71

specif. poraba
zem. plina
Sm3/ MWH
112,40
158,31
143,79
142,34

teoretična prihranek prihranek prihranek
poraba ZP
ZP
ZP
ZP
Sm3
Sm3
%
€
621.411
149.949
24,13%
79.473

Iskrice v KS Vodovodni stolp

V krajevni skupnosti se že eno leto srečuje skupina krajank,
ki so se poimenovale Iskrice. V prostorih KS Vodovodni
stolp, Begunjska 10, se sestajamo vsak četrtek, od 16.00 do
17.30. V svojo družbo vabimo vse, ki se radi pogovarjate,
izmenjujete izkušnje, obujate spomine na mladost in običaje
iz preteklosti. Pridite v naš družbo in nam zaupajte svojo
zgodbo!
Prisrčno vabljeni, veselimo se vaše udeležbe!

Avtorica
Biserka Komac
(tel.: 041-640-980)
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Sodelovanje za boljše počutje

Krajevna organizacija Rdečega križa in Krajevna skupnost
Vodovodni stolp skupaj spodbujata tudi večjo povezanost
krajanov in spoznavanje za tesnejše sodelovanje in morebitno
potrebno nujno pomoč.
Žal pa včasih to sodelovanje ni najboljše, ali je celo nemogoče, ker v krajevni organizaciji Rdečega križa in v Krajevni
skupnosti nimamo potrebnih zelo pomembnih podatkov; na
primer rojstnih, morda naslova, telefona, podatkov o željah,
potrebah krajank in krajanov, o recimo potrebni pomoči in
podobno. Čeprav na primer ob koncu leta obiščemo vse devetdesetletnike in devetdesetletnice, včasih koga zgrešimo,
ker nimamo podatkov.
Veseli bomo, če boste v krajevno skupnost prišli med uradnimi urami ali pa nam pisno sporočili vaše podatke o starosti, o rojstnem dnevu, željah, potrebni pomoči in podobno.
Tako bomo lahko veliko bolje še tesneje povezani za morebitno pomoč in dobro počutje. Pridite ali sporočite v krajevno
skupnost v pisarno na Begunjsko 10.
Krajevna organizacija Rdeči križ in Krajevna skupnost
Vodovodni stolp
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Pojdite v samoten kraj…
Pojdite v samoten kraj in si nekoliko odpočijte, pravi Jezus v evangeliju. Tako je že
takrat - pred 2000 leti - velel svojim učencem in tako naroča tudi nam.
Počitek ali pa počitnice pa ne pomeni, da
lenarimo in nič koristnega ne naredimo,
ampak je to čas, ko si lahko privoščimo nekoliko več prostega časa, preberemo kakšno
dobro knjigo, se odpravimo na krajše ali pa
Erik Švigelj, župnik daljše potovanje in si naberemo novih moči
in tudi novih spoznanj.
Čeprav bomo začeli s počitnicami, pa je prav, da kristjan ne
pozabi na svojo krščansko nedeljsko dolžnost: obisk svete maše
in prejem svete evharistije – kruha močnih.
Že prvi kristjani so se zbirali, ko še niso imeli cerkva, kar po
hišah ali celo v katakombah v času velikih preganjanj in so obhajali sveto evharistijo. Verjeli so temu, kar je Jezus pri zadnji
večerji storil in zapovedal: To je moje telo, to je moja kri. To
delajte v moj spomin. Od takrat pa vse do danes obhajamo sveto
mašo, ki je spomin Jezusovega trpljenja, smrti in vstajenja. Prav
v moči svetega evharističnega kruha so veliki možje in žene
dobivali moč za svoje poslanstvo, ozdravljeni so bili duhovnih
in telesnih bolezni in sveta evharistija jim je bila kažipot proti
večnosti, proti nebesom.
Včasih kdo reče: »Ne hodim redno k maši, pa sem boljši od
tistih, ki so vsako nedeljo ali pa vsak dan pri sveti maši«. Pa se
ob takem govorjenju večkrat vprašam: le kje se to pozna, le kje
se pozna, da je nekdo boljši od tistih, ki hodijo k maši?
Ljudje smo ustvarjeni po Božji podobi. V vsakem človeku,
krščenem ali nekrščenem, je Božja sled, božja podobnost, zato

moramo imeti še toliko večjo odgovornost, da to Božjo podobnost v sebi čuvamo in ohranjamo.
Večkrat kdo reče: Kje je Bog, ko pa je na svetu toliko gorja,
kje je Bog, ko pa je na svetu toliko lakote, toliko razdrtih družin,
toliko nasilja, sovraštva, toliko naravnih in drugih nesreč. Le kje
je sedaj Bog? Bog je vedno povsod navzoč, saj pravi apostol
Pavel, da v Bogu živimo, se gibljemo in smo. Vendar se moramo
tudi zavedati, da Bog človeka tako ljubi, da mu je dal svobodno
voljo, da se sam odloča. Seveda pa za vsako odločitev moramo
nositi tudi posledice in ne vsega zvračati na Boga.
Če samo pogledamo, kakšen odnos imajo nekateri ljudje do
Boga, do vsega, kar je Božjega, ali je potem kaj čudno, da je
tako v svetu, kot je? Boga na križu smo ponosno vrgli iz šol, iz
bolnišnic, iz uradov, iz vsega javnega življenja. Nekateri želijo
to, kar je Božjega, zapreti za zidove cerkva in postanejo alergični, če je kje omenjen Bog. Kako ga potem lahko krivimo za vse,
kar se slabega dogaja v svetu in tudi pri nas, če pa ne dovolimo,
da bi bil med nami, če se ne obračamo k njemu? Bog sicer spoštuje človeka, je pa vedno pripravljen na ponovno srečanje z
njim. Vedno čaka človeka, da se spreobrne in ga z odprtimi rokami sprejme, saj jenaš usmiljeni in ljubeči Oče.
Naj bodo letošnje počitnice priložnost tudi za razmislek, kakšen odnos imam jaz do Boga in kolikokrat ga po krivici obsojan,
ker ni vse tako, kakor bi želel jaz. Ali se kdaj vprašam, koliko
sem pa sam kriv pri tem, da je tako stanje, kakršno imamo?
Pojdite v samoten kraj in si nekoliko odpočijte. Želim vam
prijetne poletne mesece, kjer koli že boste, in ne pozabimo: Bog
nas vedno čaka v domači župnijski cerkvi pri sveti maši in v
sveti evharistiji.
Erik Švigelj, župnik

Intervencijska pot

Damjan Nartnik

V nujnih interventnih primerih odločajo
sekunde in vsakomur bi moralo biti jasno,
da lahko proste intervencijske poti v naseljih odločajo o življenju ali smrti človeka; nenazadnje tudi premoženja občanov
in splošne varnosti, kar so že večkrat dokazale vaje oziroma simulacije gasilcev
in reševalcev.

In kakšen je namen prometnega znaka za interventno pot?
Intervencijska pot mora biti označena s prometnim znakom
ali označbami na vozišču »Intervencijska pot« v skladu s predpisi o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.
Na intervencijski poti mora biti zagotovljen nemoten prehod
intervencijskih vozil.
Gasilci in druge intervencijske službe imajo z dostopom največ težav v blokovskih naseljih - na Planini, v Šorlijevem naselju, Zlatem polju v okolici zdravstvenega doma in v središču
Kranja. Nezadovoljstvo nad navedeno težavo izražajo tudi sami
občani ter opozarjajo na prehodnost
interventnih poti.
V takih primerih
na pozive tako
občanov se odzo-

veta tako Mestno redarstvo MO Kranj kot Policija.
In kakšna je kazen za takšno brezbrižno
parkiranje?
Osemdeset (80) evrov. Vendar interventna
vozila na nujni vožnji nimajo časa, da bi čakali
na mestno redarsko službo, ki lahko odstrani blokado – neprimerno parkirano vozilo, zato se v praksi občasno zgodi, da interventi nimajo druge izbire, kot počakati. V preteklosti pa so se že
zgodili primeri, da se je nepravilno vozilo na interventni poti
»zrinilo« z gasilskim vozilom, vsekakor z bolj plemenitim namenom kot »pokazati in generalno podučiti« nevestnega voznika
vozila, kateri se je pripeljal do vrat »samo za nekaj minut«.
Govorimo o plemenitem namenu pomagati pomoči potrebnemu sočloveku in ne o kakšnem splošno izprijenem izgovoru v
gostilniških debatah. Zaradi navedenega v nekaterih slovenskih
mestih situacije že rešujejo s postavitvijo ovir – z jeklenimi količki, katere gasilci ob intervencijah odklenejo. Velik problem so
tudi parkirišča z zapornicami, saj gasilci ne morejo imeti ključa
ali kartice za odpiranje vsake zapornice v Kranju, čeprav je za
vse zapornice, ki jih je postavila mestna občina možnost odpiranja z eno kartico.
Zaradi navedenega Policija svetuje, da vsi upoštevamo predvidene interventne poti, saj samo prosta pot pomeni hiter in
učinkovit dostop do mesta reševanja interventne potrebe.
Damjan Nartnik, vodja policijskega okoliša KS Vodovodni
stolp, KS Zlato polje
7

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 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.

