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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 8.00–10.00, četrtek 16.00–18.00.  E:  ksvodovodnistolp@siol.net, http://ksvodovodni-
stolp.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: Po dveh Kamnih spotike je Begunjska ulica dočakala asfalt

Nada Mihajlovič

Spoštovana gospa Nada Mihajlo-
vič, predsednika Krajevne sku-
pnosti Vodovodni stolp. Letošnje 
leto se je že krepko prevesilo v 
drugo polovico. Najprej beseda, 
dve o našem pohodu in izletu?

Tudi letos smo imeli tradicional-
ni Pohod po meji naše KS do vo-
jašnice, kjer so nas nazadnje lepo 

sprejeli in pogostili z malico. Ogledali pa smo si tudi strelišče. 
Številčno zahtevnemu pohodu šolarjev in naših, predvsem 

starejših krajanov, ob meji KS z obiskom vojašnice velja vsa 
pohvala in zahvala za 
pomoč našim vodičem 
in še posebej policistoma 
iz naše policijske postaje 
za varnost pri prečkanju 
zelo prometnih križišč. 
Še posebej hvala pa ob 
koncu pohoda tudi ose-
bju vojašnice.

Nada Mihajlovič, predsednica Sveta KS Vodovodni stolp

Fitnes orodja, asfalt, pohod, izlet...
Uspešno smo izpeljali zahtevni nalogi: Pohod po meji KS in Celodnevni letošnji izlet v Istro.

Odgovor oz. Pojasnilo 
Tanja Hrovat, vodja občinske Projektne pisarne je pred 

zaključkom redakcije tokratne vsebine glasila Vodovodni 
stolp v KS poslala naslednji odgovor oziroma pojasnilo o 
kanalizaciji na Rupi: 

»Glede na stanje infrastrukture na predmetnem področju 
smo se dokončnega reševanja Rupe lotili celostno.

Komunalni vodi (kanalizacija, vodovod) so poleg na delu 
Partizanske ceste na Rupi manjkali še na parih krakih, ki se 
navezujejo na glavno cesto na Rupi.

Izdelana je idejna zasnova, s katero se trenutno pridobi-
vajo projektni pogoji in soglasja. Po pridobitvi le-teh se bo 
projekt uskladil in oddal na Upravno enoto.

Letos pričakujemo pridobiti gradbeno dovoljenje, ki bo 
razdeljeno na več faz. Glede umestitve posameznih faz v 
proračun ta trenutek težko rečemo, ker so bila tudi doslej 
sredstva planirana na NRP Obnove in vzdrževanje kanali-
zacijske infrastrukture in so tudi prihodnje leto načrtovana 
na tem NRP-ju. 

S projektom bomo torej nadaljevali, možno pa je, da bo 
celostno izveden in zaključen v več proračunskih letih.

Lep pozdrav, Tanja Hrovat«

Prijetno presenečeni pa smo bili, ko nas je na seji Sveta KS 22. 
maja obiskal Matjaž Rakovec, kandidat za bodočega župana 
Mestne občine Kranj, ki se nam je potem pridružil tudi na Pohodu 
po mejah KS 25. maja. Sicer pa je gospod Rakovec obiskoval 
tudi druge krajevne skupnosti v MOK in se seznanjal z željami, 
težavami in načrti.  

Tudi izlet v Istro, o njem je v današnji številki poseben reportažni 
zapis, je bil izredno zanimiv. Ni čudno, da smo na vožnji proti domu 
v Kranj kar nekajkrat slišali: Na takšen izlet bi pa še radi šli.

Leto 2018 je zadnje, četrto leto mandata 2014 – 2018. Kaj 
nas še čaka pri urejanju prostora v naši KS? 

Kaj bo še postorjeno v tem času pred volitvami, je težko reči. 
Komunikacija Svetov KS v Mestni občini Kranj (MOK) z župa-
nom in njegovimi sodelavci je bila po sprejetju novih pravil v 
Statutu MO Kranj slaba in letos še posebno pomanjkljiva. Če-
prav nam je župan ob prvem obisku obljubljal marsikaj; tudi, da 
nas bo še obiskal, je našo KS obiskal le ob postavitvi »krožišča 
z bitkoin obeležjem« na Cesti Staneta Žagarja. 

Obnova cestišč, ki je bila v programu proračuna MO Kranj, je 
bila v štiriletnem obdobju le delno uresničena. Trenutno čakamo 
na preplastitev Begunjske ulice, ki jo ima po zagotovilu strokov-
nih služb MO Kranj Komunala Kranj v programu meseca avgu-
sta. Asfaltiranje se je premaknilo v ta mesec-september. Obno-
vljena je razsvetljava. 

Napovedovati za letos še kaj več, bi bilo najbrž pravo prese-
nečenje; na primer kako je z izgradnjo kanalizacijskega voda od 
Rupe do Partizanske ceste; tega ne ve nihče. Zavrnjen je bil na-
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mreč razpis za nadaljevanje projekta Gorki v tem letu. Res pa je, 
da oba projekta nista povezana.

Končno pa naj bi vendarle odstranili sramoto, s katero imamo 
»polepšan« Prešernov gaj že desetletja - podružnično šolo Si-
mona Jenka bomo obnovili. 

 Bomo res postavili fi tnes orodja tudi za mlajše?
Po našem, če tako rečem, lokalnem proračunu KS Vodovodni 

stolp smo trenutno pri izvedbi projekta za posodobitev športnega 
parka pri šoli Simona Jenka. Lani smo postavili fi tnes orodja za 
malo starejše. Sedaj so na vrsti fi tnes orodja za malo mlajše. 
Šoli pa bomo tudi pomagali posodobiti in dopolniti nekaj let 
neuporabno igrišče za otroke iz šolskega vrtca. 

Skupaj s predsednikom Združenja borcev za vrednote NOB 
Vodovodni stolp pripravljamo do jeseni prenovo kritine na spo-
meniku padlim mladim partizanom Šorlijevega mlina. Ob tem 
se tudi lahko pohvalimo, da bomo tako v dveh letih prenovili 
spomenik v celoti.

Sicer pa smo zadovoljni, da smo uspešno izvedli tudi vse leto-
šnje aktivnosti in prireditve. Do konca leta bomo skupaj z Rde-
čim križem v naših prostorih opravili še dve meritvi krvnega 
tlaka in sladkorja. Nedokončana oziroma nedorečena pa so pra-
vila, kako in kdo naj prevzame poleg pripadajočih funkcionalnih 
zemljišč še urejanje zelenih površin med stanovanjskimi objekti. 
Gre za zelene površine, vključno z drevjem, ki so javno dobro 

Volitve 2018
Letošnje leto bi lahko poimenovali tudi leto odločanja oziro-
ma leto volitev. Začeli smo z odločanjem na referendumu, 
odločanjem na državnozborskih volitvah in sedaj še odločanje 
na lokalnih - županskih oziroma občinskih volitvah. 

V nedeljo, 18. novembra 2018, bomo tudi volivci iz Kra-
jevne skupnosti Vodovodni stolp odločali o kandidatih za 
Svet krajevne skupnosti Vodovodni stolp, o županu mestne 
občine Kranj in svetnikih Mestnega občinskega sveta. 

V glasilu Vodovodni stolp bomo pred volitvami objavili 
oziroma predstavili kandidate za Svet krajevne skupnosti in 
tudi druge kandidate (na primer za župana ali občinskega 
svetnika).

  
Kandidate za člane sveta KS, za člane občinskega sveta ali 
župane sporočite  v tajništvo KS (kjer dobite tudi vse infor-
macije) najkasneje do petka, 2. novembra. 

Za vsa vprašanja o volitvah lahko pokličete tudi na števil-
ko 031 638 699 (Andrej).

A. Ž.

občine; ki jih urejajo in z njimi tudi razpolagajo.
Je pa tudi še kar nekaj drugih problemov naših sostanovalcev, 

za katere se ne ve in še ni dogovorjeno, kdo naj jih rešuje. Zato 
jih tudi prepuščamo v reševanje občinskim strokovnim služ-
bam.

Vesela in zadovoljna sem, da si razgibano kakovost življe-
nja v naši KS ustvarjamo preko leta z različnimi aktivnostmi, 
prireditvami in z druženji krajanov. Mogoče bomo našli še 
kakšno obliko druženja tudi v prihodnje v izpraznjenih 
prostorih dosedanjih najemnikov objekta KS. Imate morda 
predlog, nasvet, željo ...? Sporočite nam jo v pisarno KS. 

DRUŽENJE JE NAJBOLJŠA TERAPIJA STAREJŠIH 
PRED OBOLENJI!

Lani fi tnes za malo starejše, sedaj pa še za malo mlajše na 
nekdanjem igrišču šolskega vrtca

Iskrice za starejše
Skupina Iskrice za starejše se zopet srečuje ob četrtkih od 16. 
do 17. ure v prostorih KS Vodovodni stolp. Vabimo vas, da se 
nam pridružite in z nami delite vaše življenjske zgodbe. 
Druženje naj bo del našega vsakdana, spoznajmo se in sode-
lujmo. Polepšamo si popoldan, upoštevali bomo tudi vaše 
želje. 

Lep pozdrav, Iskrice.

Oglašam se vam kot krajanka KS Vodovodni stolp. Predlagam, 
da bi v eni od naslednjih številk glasila Vodovodni stolp zapisa-
li kaj o naslednji temi: V medijih je bilo že objavljeno, da 
kranjski župan načrtuje obnovo stadiona, bazena, tribun… Ob 
tem je že povedal, da bo zagotovljenih veliko parkirišč za oseb-
na vozila in avtobuse. 

Stanujem v neposredni bližini stadiona, zato se mi še bolj po-
raja vprašanje, ali je v teh načrtih kdo pomislil tudi na drugo 
infrastrukturo razen na parkirišča. Prostor za parkiranje namreč 

VAŠA MNENJA

Obnova stadiona, bazena, tribun...
je, le asfaltirati in urediti ga bi bilo treba? Ni pa urejen dovoz in 
izvoz vseh vozil ob raznih prireditvah (Konkretno izvoz mimo 
obstoječega parkirišča in prehoda na Mandeljčevo pot naprej do 
izvoza na glavno cesto Rupa - Vodovodni stolp in nato do sema-
forja pri Vodovodnem stolpu – tu je običajno že ob vsakem naj-
manjšem plavalnem ali nogometnem dogodku vrsta avtomobilov 
od semaforja pri stolpu do poti na parkirišče…). Morda bi kaza-
lo med kakšno tekmo, atletsko ali plavalno prireditvijo poskrbe-
ti tudi za redarja, ki bi usmerjal voznike, da bi bil promet bolj 
tekoč.

Druga težava ob prireditvah pa so odpadki. Niti enega koša NI 
za smeti. Tudi o tem bi lahko povprašali župana; da ne bi vedno 
ležale naokoli pločevinke od piva pa plastenke, papir, vrečke od 
raznih prigrizkov...

Sicer pa, glasilo Vodovodni stolp radi preberemo, saj je v 
njem, kar drugod ne zasledimo.

P. S. -  Na uradni tabli, ki označuje našo ulico, je ime brez 
črke »j«, v nekaterih dokumentih pa z j… Mandel(j)čeva pot...

Prijazen pozdrav, Beti Vučko
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Namen energetske prenove je dolgoročno znižanje porabe ener-
genta. Končni rezultati v letošnji kurilni sezoni so pokazali, da je 
bila na račun izvedene prenove kotlovnice in toplovoda poraba 
zemeljskega plina v kotlovnici za 24 % nižja. Deloma prihranki 
izhajajo iz boljših izkoristkov novih kotlov, večinoma pa so bili 
doseženi na račun bistveno nižjih toplotnih izgub na novozgraje-
nem toplovodu. V kurilni sezoni je bilo v kotlovnici porabljeno 
5.061.334 KWH (471.462 Sm3) zemeljskega plina v vrednosti 
249.577,86€. V primeru obratovanja s starimi napravami bi pora-
bili 6.667.000 KWH (621.500 Sm3) kar bi pomenilo za 80.000 € 
višje stroške. Ob trenutni ceni zemeljskega plina se bo investicija 
v prenovo kotlovnice in toplovoda na račun vsakoletnega pri-
hranka zemeljskega plina povrnila v manj kot desetih letih.  

Prenova kotlovnice in toplovoda v Šorlijevem naselju

Prihranek 80 tisoč evrov
Obnova dimnika in ukrepi za varno delovanje - Neprekinjeno dežurstvo 24 ur na številki 04 / 20 68 800   

Investicijsko vzdrževalna dela
Sočasno z energetsko sanacijo objekta Zoisova ulica 46 se izva-
ja tudi obnova dimnika, ki je lociran ob objektu. V okviru obno-
ve dimnika se bo izvedlo pleskanje dimnika in varnostne ukrepe 
za varno obratovanje v naslednjih letih.

Na 6. redni seji Kurilnega odbora je bilo dogovorjeno, da se 
ključe za vstop v toplotne postaje zamenja s sistemskim ključem. 
Vstop v prostore z energetskimi napravami je dovoljen le stro-
kovno usposobljenim osebam s preizkusom znanja iz varstva pri 
delu. V primeru, da se večina v stavbi s sklepom odloči drugače, 
se odgovornost za pravilno in zanesljivo delovanje toplotne po-
staje prenese na etažne lastnike.

Dežurna služba
Domplan d.d. ima za svoje stranke organizirano 24-urno dežur-
no službo, ki v primeru intervencij omogoča sprejem nujnih 
klicev tudi izven delovnega časa. Na intervencijsko številko 04 
/ 20 68 800 lahko pokličejo stranke v primeru:

- izpada ogrevanja ali priprave sanitarne tople vode,
- okvar na razvodu centralnega ogrevanja, 
- puščanja vode iz radiatorja oziroma ventilov radiatorja,
- elementarnih nesreč, požarov, večjih izlivov vode,
- izpada glavne elektro varovalke,
- zamašitve fekalne kanalizacije v objektu, …

Za potrebe intervencij sodeluje upravnik s pogodbenimi izvajal-
ci, ki so zadolženi za posamezna dela in se jih vključi v primeru 
intervencij. 

Zadnje dni avgusta ste vsi uporabniki ogrevanja v Šorlijevem 
naselju prejeli obračun ogrevanja za kurilno sezono 2017/18. 
Učinki prenove kotlovnice so se sedaj pretvorili tudi v zgoraj 
omenjene fi nančne rezultate, ki ste jih bili deležni z obračunom. 
Tako je poleg nezaračunane dvanajste akontacije v juniju 90% 
stanovalcev z obračunom prejelo poračun oziroma vračilo sred-
stev. V nekaj primerih so stanovalci dobili tudi večje doplačilo 
zaradi prenizkih akontacij, ki so se plačevale med letošnjo kuril-
no sezono. Vzroki prenizkih akontacij so lahko prazna stanova-
nja ali daljše odsotnosti v prejšnji kurilni sezoni, kar je bilo 
osnova za izračun akontacije v letošnji kurilni sezoni, ko so bila 
stanovanja ponovno v uporabi celotno kurilno sezono.

Na seji Kurilnega odbora v maju je bil potrjen tudi plan stro-
škov za prihajajočo kurilno sezono 2018/19. V planu je upošte-
vana nekoliko višja cena zemeljskega plina. Ker pa se cene 
energentov zaradi svetovne gospodarske konjunkture višajo, bo 
verjetno potrebno izvesti rebalans plana.



5

Dogajanja

Izlet v Istro, v Rovinj, smo si izbrali v pravem času. Vreme 
nam je bilo naklonjeno. Tudi prehod Hrvaške meje nam 
ni vzel veliko časa. Pot smo nadaljevali po avtocesti proti 
Vrsarju, kjer smo se vkrcali na ladjico in izlet nadaljeva-
li proti Rovinju; k naši končni točki za ogled kulturne 
dediščine.

 Imeli smo dve uri časa za ogled mesta. Mesto z bogato 
in dolgo zgodovino je eno najmočnejših turističnih središč 
v Istri. Najstarejši del mesta je na nekdanjem otoku, ki so 
ga povezali s kopnim 1763. leta. Okolica mesta pa je na 
morju bogata z množico otokov, bujno rastlinstvo in zara-
ščenost okolja  blagodejno vplivajo na podnebje.

Po izkrcanju ladjice smo se po ozki, senčni ulici, po 
stopniščih, med visoko nagnetenimi hišami, polnimi malih 
trgovinic z njihovimi tradicionalnimi izdelki, vzpeli proti vrhu h 
katedrali sv. Evfenije. Izpred zvonika smo imeli lep razgled na 
mesto in na množico otokov.

Po ogledu smo se vkrcali na ladjico, ki nas ja med pogostitvi-
jo z ribjim piknikom odpeljala nazaj v Limski kanal. Tam smo 
se še ohladili s hladnimi pijačami in okopali v morju. Tako smo 
sklenili potovanje po morju, posedli v Vrsarju v avtobus in se 
vrnili proti Kranju v Slovenijo.

Spomini podobe o Istri so bogati. Istra je gričevnata, prepo-
znavna po apnenčastih planotah in barvnih razlikah: bela, siva in 
rdeča. Bela apnenčasta in kraška na severu, siva gričevnata in 
plodna v osrčju ter z rdečo zemljo (terra rosa) prekrita ravan na 

Na takšen izlet bi še radi šli

jugu polotoka. Istrsko krajino najbolj odlikuje vsesplošno znano 
bogastvo z naselji - »kasteljete (kaštele)«, ki objemajo vrhove 
gričev, prepoznavno pa je tudi po ruševinah, utrdbah iz prazgo-
dovine, antike tja do staroslovanskih prebivalcev. Podobo Istre 
in o pomembne dogodke nam je med potjo zelo zanimivo razla-
gal vodič. 

Ja, imeli smo se lepo in ves dan se je dogajal v živahnem 
razpoloženju. »Na tak zanimiv in super izlet bi še radi šli, je bila 
beseda na koncu.« 

No, mogoče nam to še kdaj uspe.
Predsednica krajevne skupnosti,

Nada Mihajlovič, Foto: Branka Ločniškar

V počastitev spomina na najtežje trenutke narodove zgodovine 
smo člani krajevne organizacije ZB Vodovodni stolp obiskali 
kar nekaj prireditev: spominska slovesnost na Okroglem, pohod 
prijateljstva in spominov Udin boršt, slovesnost ob obletnici 
osvoboditve taborišča Ljubelj, slovesnosti ob počastitvi spomina 
na ustanovitev Cankarjevega bataljona na Vodiški planini in 
spominske slovesnosti ob 76-letnici napada na drugo grupo od-
redov pri lovski koči na Stepanji gori.

Člani združenja smo se tudi letos odpravili na izlet. Tokrat 
smo obiskali Koprsko- Piransko podeželje. V Marezigah smo 
položili venec pri spomeniku 67 padlim borcem NOB iz okoli-
ških vasi. Spomenik je postavljen tudi v spomin na 15. maj 
1921, ko se je začel eden prvih protifašističnih uporov v Evropi. 
Na ta dan je občinski praznik Mestne občine Koper. Mareziški 
kmetje so 15. maja 1921 goloroki, in neglede na posledice, ob-
računali s fašisti, ki so jih v času volitev prišli izzivati in zastra-
ševati. Kmetje so v tistem času izpričali visoko narodno zavest 
in neuklonljivost istrskega kmeta. V teh dogodkih je bil ustreljen 
Andrej Žerjul, ki je bil ena prvih žrtev fašistov v Slovenski Istri. 
Ta izlet v organizaciji Staneta Pirnata je prav lepo uspel.

V mesecu aprilu smo se v prostorih mestne občine Kranj 
udeležili Okrogle mize Pobuda za prepoved nacističnih simbo-
lov. Zveza združenj borcev in veteranskih organizacij predlagajo 
kazen za spodbujanje fašističnih in nacističnih idej zaradi vedno 
pogostejših žalitev NOB, laži o domobrancih, kot slovenskih 
osvoboditeljev in nekaznovanih primerov razkazovanja fašistič-
nih simbolov. S predlogom so seznanjene vse parlamentarne 
stranke, z njim pa soglaša tudi večina veteranskih organizacij. 

Predsednik ZB za vrednote NOB Slovenije Tit Turnšek pa je 
v imenu članstva ZB poslal protestno pismo javni televiziji 
(RTV Slovenija), da je dovolj potvarjanja zgodovine, širjenja 
laži o NOB, sovražnega govora, vse večjega hujskaštva in raz-

Kazni za oživljanje nacizma

dvajanja Slovenskega naroda. Med drugim so sporne oddaje dr. 
Jožeta Možine, izjave »zgodovinarja« dr. Jožeta Dežmana in vse 
drugo, kar je dobesedno v posmeh večine Slovenskega naroda 
pod krinko svobode medijskega izražanja.

Ob 70. obletnici obstoja Zveze borcev Slovenije še enkrat 
poudarjamo, da smo skupnost vseh tistih ljudi, ki vidijo v nek-
danji osvobodilni fronti in NOB dragoceno zakladnico Sloven-
skega ponosa, svobodoljubnosti in poguma. V takratnih ljudeh 
vidimo generacijo, ki si je upala, ki ni računala, kaj se ji splača, 
temveč tudi za ceno deset tisočih življenj ostala zvesta obstoju 
lastnega naroda in civilizacijskih vrednot. Dejanje predstavlja 
dragoceno srebrnino h kateri se bomo lahko spet in spet vračali 
po navdih tudi v današnjem času. Tudi današnji čas predstavlja 
politični, ekonomski in materialni izziv naroda, da ostane samo-
stojen in materialno neodvisen gospodar na svoji zemlji!

V letošnjem letu bomo s pomočjo krajevne skupnosti Vodovo-
dni stolp pristopili k delni obnovi spominskega obeležja padlih 
v Šorlijevem mlinu; obnoviti bo potrebno napise in zamenjati 
streho spomenika. Vodstvu KS za to v imenu krajevne organiza-
cije ZB zahvala za razumevanje in fi nančno pomoč.

Boris Cugelj, 
predsednik krajevne organizacije ZB za vrednote NOB 

Vodovodni stolp 
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Erik Švigelj, župnik

Damjan Nartnik

Ob začetku vsakega šolskega leta je na cesti 
veliko razigranih otrok, ki še ne poznajo 
nevarnosti v prometu. Zato je zagotavlja-
nje varnosti otrok v septembrskih dneh 
ena najpomembnejših nalog policije. Voz-

niki, poskrbimo, da bodo naši otroci na svoji šolski poti varni!
Na cestah veliko pogosteje kot med počitnicami srečujemo 

otroke, med njimi se jih mnogo poda v šolo prvič. Skrb za tiste, 
ki prvič stopajo na šolske poti in ne poznajo nevarnosti, s katerimi 
se lahko srečajo na šolski poti in v vsakdanjem prometu, je izredno 
pomembna. Ob tem pa seveda ne smemo pozabiti tudi na učence, 
ki se po dolgih počitnicah vračajo v šole in so še razigrani.

Otroci in mladoletniki spadajo v skupino šibkejših prometnih 
udeležencev, saj se zelo redko pojavljajo kot povzročitelji pro-
metnih nesreč. Kot prometni udeleženci so nepredvidljivi, pro-
metne predpise si razlagajo po svoje (predvsem prometne znake, 
ki obveščajo o varni hoji), poleg tega ne zmorejo pravilno oce-
niti hitrosti in oddaljenosti bližajočega se vozila. Zato moramo 
za njihovo varnost skrbeti predvsem drugi udeleženci v cestnem 
prometu. Zlasti vozniki moramo nanje še posebej paziti!

Najpomembnejša pravila, ki jih morajo otroci poznati za 
varno pot v šolo in domov:

Cesto lahko prečkajo samo na prehodu za pešce in pri zeleni luči • 
na semaforju za pešce v primeru semaforiziranih prehodov.
Na svoji poti naj uporabljajo označene ali semaforizirane • 
prehode za pešce, nadhode oziroma podhode.
Pred prečkanjem ceste se morajo prepričati, ali imajo prosto • 
pot (pogled na levo, desno in še enkrat levo).

Nasveti policistov za varnejšo pot 
v šolo in domov

Pravilno morajo hoditi po pločniku ali ob robu ceste, kjer ni pločnika.• 
Ne smejo nenadoma stopiti na cesto.• 
Ne smejo se igrati na pločniku.• 
Pri hoji naj bodo opremljeni s kresničko.• 
Za vožnjo s kolesom naj uporabljajo kolesarsko stezo.• 
Kolo naj vozijo počasi in previdno, s kolesarskim izpitom in • 
na pravilno opremljenem kolesu.
Uporabljati morajo kolesarsko čelado. To po novem velja za vse • 
voznike in potnike na kolesu, do dopolnjenega 18. leta starosti.
Med vožnjo z vozilom pa morajo biti pripeti z ustreznim zadr-• 
ževalnim sistemom.

Starši!
Te in prihodnje dni čim več časa namenite prometno-varnostni 
vzgoji svojih otrok! Seznanite jih z nekaterimi osnovnimi prometni-
mi pravili (pomen barv na semaforju, možne nevarnosti na šolski 
poti ...). Preverite, kaj vaši otroci znajo in zmorejo, ne le na šolski 
poti, ampak tudi na sprehodu, na kolesu ali v avtomobilu. Pri tem ne 
pozabite, da z lastnim ravnanjem dajete zgled svojim otrokom! 
Pomislite, kako sami prečkate cesto, ali uporabljate varnostne paso-
ve, kako parkirate, ali vpričo svojih otrok telefonirate med vožnjo?

Pri prevozu otroke dosledno zavarujte z varnostnimi pasovi 
oziroma jih prevažajte zavarovane v ustreznih sedežih, primer-
nih otrokovi starosti in telesni teži. Tudi sami se vedno pripnite! 
Poskrbite, da bodo otroci v avto vstopali in iz avta izstopali na 
tisti strani, ki je obrnjena stran od drugih vozil in prometa. Ne-
varno je tudi vsako prerivanje otrok ob avtu! Mlajšega otroka 
starši iz vozila vzemite sami.
Damjan Nartnik, vodja policijskega okoliša, Policijska postaja Kranj

V župniji Kranj Zlato polje smo pričeli z 
novim pastoralnim letom. Lepo število vero-
učencev tudi letos obiskuje veroučno šolo v 
vseh razredih, nekatere smo morali razdeliti 
v dve skupini zaradi prevelikega števila. Tudi 
v letošnjem pastoralnem letu se bomo začeli 
pripravljati na praznik prvega svetega obha-
jila in praznik podelitve zakramenta svete 
birme, ko bo med nami škof, ki bo s poseb-

nim pečatom potrdil naše birmance v zrele in odrasle kristjane.
Nismo pa začeli samo z veroučno šolo. Tudi ostale skupine so 

ponovno zaživele po počitniškem odmoru: pevci v naši župniji 
se že srečujejo na rednih pevskih vajah, tako otroški pevski zbor 
kakor tudi ženski, mladinski in na novo bomo sedaj ustanovili še 
mešani pevski zbor, h kateremu boste povabljeni župljani. V 
zadnjih letih je bilo namreč kar nekaj prošenj in zamisli glede 
novega zbora, ki bi združeval ženske in moške glasove. Petje in 
glasba ima v našem narodu posebno mesto, zato je prav, da 
ohranjamo to, kar so nam mnogi odlični slovenski skladatelji in 
pesniki zapustili kot dediščino. Cerkveni pevski zbori se razli-
kujejo od posvetnih v tem, da imajo vsak teden »nastop«, ki pa 
ni mišljen kot koncert, ampak kot spremljanje nedeljskega in 
prazničnega bogoslužja. Petje od nekdaj človeka spodbuja in 
dviga k nečemu višjemu; v cerkvi k Božjemu. Znani rek pravi, 
da kdor lepo poje, dvakrat moli, kakor je zapisal sv. Avguštin.

Poleg pevskih zborov so v župniji še zakonske skupine, pa 
šola za zakon, katehumeni, ministrantska skupina, mladinska 
skupina, svetopisemska skupina, molitvena skupina Katoliške 

Novo pastoralno leto
karizmatične prenove in skupina Abraham, ki je namenjena 
starejšim. Vse so zelo lepo obiskane in seveda k vsem tem sku-
pinam se lahko vedno znova pridružijo novi farani. Vsa ta in 
tudi druga mala občestva povezujejo farane v prijateljskem in 
domačem vzdušju, hkrati pa ob Božji besedi, molitvi in bogo-
služju skupaj gradimo širše krščansko občestvo, za katerega Je-
zus pravi v Svetem pismu: »Kjer sta dva ali trije zbrani v mojem 
imenu, tam sem jaz sredi med njimi«.

Pred nami pa je tudi mesec oktober, ki je tako kot maj Marijin 
mesec, saj še poseben poudarek v tem mesecu namenimo molitvi 
rožnega venca, ki je močnejše »orožje« od vseh vojskovanj! 
Moli, moli rožni venec, ljubljeni slovenski krov, poje lepa slo-
venska pesem. Še zdaleč ni dovolj, če to samo zapojemo. Molitev 
rožnega venca je 12. septembra 1683 pregnala Turke izpred 
Dunaja in odločila o usodi vse Evrope! Vprašajmo kakega vete-
rana svetovne vojne, s kakšnim zaupanjem je v Normandiji ali 
pa kje v slovenski gmajni vrtel na prstu tako imenovani »voja-
ški« roženvenček! Dedje in pradedje umirajo, kaj bomo mi za-
pustili mlademu rodu? Mesec oktober nas s svojo bogato vsebi-
no vabi k poglobljenemu razmišljanju o nas samih.

Ob vsem tem ne smemo pozabiti obletnice posvetitve našega sve-
tišča, ki je posvečeno sv. Modestu, škofu in prvemu misijonarju v 
naših krajih. Prav slovesno se bomo spomnili tega dogodka v nedeljo, 
7. oktobra, saj bo naslednji dan minilo že 7 let, kar so bile stene naše 
cerkve »umite« z blagoslovljeno vodo in maziljene s sveto krizmo. 
Tako je naše svetišče namenjeno Bogu – molitvi in bogoslužju.

Vsem prebivalcem v našem okolju želim lepo in bogato jesen.
Erik Švigelj, župnik
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Krajevna organizacija RK Vodovodni stolp

Meritve, pomoč, 
oživljanje

Bodite še naprej tako prijazno dobrodelni
Krajevna organizacija Rdečega križa Vodovodni stolp, ki je 
med največjimi in tudi delavnimi, je že vrsto let zgled tudi 
številnim drugim, lahko bi rekli kar na Gorenjskem. Vsako 
leto na primer že desetletje in več opravijo prek 150 meritev 
tlaka, holesterola in sladkorja za krajane. Vsako leto organizi-
rajo krvodajalsko darovanje, ob koncu leta obiščejo najstarej-
še, bolne in pomagajo krajanom v stiski. In že vrsto let z na-
pravo defi brilator na prireditvah prikazujejo njegovo delovanje 
in kako z njim hitro pomagati nekomu, ki mu zastane srce. 

Rdeči križ, v Vodovodnem stolpu mu že vrsto let prizadev-
no predseduje Jožica Ribnikar, zato vsa pohvala z željo: 
Bodite še naprej tako prijazno dobrodelni.



Zbiranje nevarnih odpadkov
Akcija zbiranja nevarnih odpadkov bo v krajevni skupnosti Vo-
dovodni stolp v MOK v ponedeljek, 8. oktobra, od 16.15 do 
19. ure. Nevarne odpadke (stare TV ekrane, računalnike, aku-
mulatorje,...) lahko prinesete pred Osnovno šolo Simona Jenka 
v Šorlijevem naselju v krajevni skupnosti Vodovodni stolp.

MARJETICA

Zbi j ih d dk

KAMEN SPOTIKE

Likovna delavnica Pot k sebi
Vsak ponedeljek ob pol petih  (16.30) v učilnici za likovni 

pouk Osnovne šole Simona Jenka

Vabljeni vsi, tudi tisti, ki menite, da »ne znate več risati«.
Ta delavnica je več, kot samo risanje in slikanje.

Z likovno dejavnostjo dobesedno uresničujemo trenutke po 
svoji želji, iz svojih občutij in misli, ki jih lahko trajno delimo 
z drugimi.

Začnemo z likovnimi vajami za preizkus in izboljšanje 
sposobnosti občutenja barve, gibanja, opazovanja in obliko-
vanja predstave.

Spoznavali bomo:
- možnosti za transformacijo čustvenega in miselnega sveta v 

likovni izraz,
- izkustveno ozaveščanje lastnih vzgibov, idej in načinov iz-

ražanja,
- opuščanje navezanosti na vsiljene,izposojene in nepristne 

vzorce,
- vrednotenje samonikle izrazne dejavnosti.

Delavnico vodita Biserka Komac in Jano Milkovič, poteka 
enkrat tedensko 2 polni uri.

(Prostovoljni prispevek  - pričakovano 5€ na uro.)

Bilo je nekoč…

V naši krajevni skupnosti je bilo na Olimpijskem bazenu od 26. 
avgusta do 9. septembra Veteransko Evropsko prvenstvo v va-
terpolu in plavanju. Takrat je bilo tudi v Kamniku prvenstvo v 
sinhronem plavanju, na Jesenicah skoki v vodo in 8. ter 9. sep-
tembra na Bledu daljinsko plavanje.

V vaterpolu sta na Evrop-
skem veteranskem prvenstvu 
nastopali dve ekipi iz Slove-
nije; ekipa 40+ s Primožem 
Tropanom iz naše KS, ki je 
osvojila bronasto medaljo, in 
ekipa 60+ z Matjažem 
Avscem, Romanom Šve-

Veteransko evropsko prvenstvo 

Čestitke našim tekmovalcem
gljem, Borom Balderma-
nom, Rudijem Planinškom, 
ravnateljem Osnovne šole 
Simona Jenka in z najsta-
rejšim članom dr. Milivojem 
Veličkovičem. Ekipa je dose-
gla 5. mesto. V plavalnem pr-
venstvu pa je bronasto meda-
ljo priplaval naš krajan Sandi 
Murovec v mešani štafeti.

Čestitke uspešnim nasto-
pom tekmovalcev iz naše krajevne skupnosti. 

Bor Balderman

Bil je Izlet v Istro, v 
Rovinj. Bilo je 
navdušujoče lepo. 
Po poti domov je 
bilo slišati: Na ta-
kšen izlet bi še radi 
šli. Mi smo to razu-
meli, da organizator 
upravičeno dobi to-
kratno Marjetico. 

Krajevna skupnost Vo-
dovodni stolp v Mestni 
občini Kranj bi bila po 
številu prebivalcev 
lahko tudi občina. Kaj 
pa Kamni spotike? Tale 
pri TP Stolpnica (pri 
nebotičniku) kaže na 
pregovor: Kjer se osel 
valja .... 

... pred 11. leti
Na Rupi smo se slikali - V vaški hiši na Rupi v krajevni 
skupnosti Vodovodni stolp je nekaj slik in med njimi tudi fo-
tografi ja, na kateri so Rupovščani, ki so živeli in se slikali v 
petdesetih ali šestdesetih letih minulega stoletja. Ideja, da bi 
takšno fotografi ranje ponovili, se je potem porodila v svetu 
krajevne skupnosti. In tako smo jo poskusili uresničiti v so-
boto, 6. oktobra, ob 17. uri na travniku ob cerkvi sv. Magda-
lene na Rupi. Slikanje je torej bilo 6. oktobra 2007 ob 17.15.

Z leve proti desni zadaj stojijo: Ludvik Gorjanc, Ada 
Klari, Joži Ribnikar, Irena Ahčin, Boris Velikanje, Ciril Veho-
vec, Anton Plut, Leon Kralj, Alenka in Janez Marinšek ter 
njun Grega na ramah; spredaj pa: Klemen in Majda Naglič, 
pred njima sinova David in Martin, Saša Remic in njene de-
klice Petra, Lucija in Lavra, Eva Velikanje, Nada Kralj, Jože 
Jereb (z brki), Doroteja Kralj in Armando Garcia. 

Jaz pravim temu: Življenje piše zgodbe.
- Tekst in foto: Andrej Žalar


