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In kakšno je bilo leto, ki se že 
skoraj poslavlja?

Tradicionalno smo praznovali 
praznik KS Vodovodni stolp 21. 
marca 2018 s svečano komemora-
cijo pri spominskem obeležju pa-

dlim mladim partizanom 
pri Šorlijevem mlinu. V 
popoldanskem času smo 
imeli v avli šole prosla-
vo z zanimivimi, čudo-
vitimi točkami, s pode-
litvijo priznanja »Naj 
krajana naše KS« in za 
konec prijetno druženje 
ob pogrinjku, ki so ga 
pripravili v šoli.

Minilo je desetletje, 
ko smo se lotili odpreti 
in organizirati obisk 
stolpa, po katerem smo 
prepoznavni in po njem 
nosimo tudi ime naše 
krajevne skupnosti. Po-
magajo nam tudi naši 

Jamarji, ki s spuščanjem z vrha 
stolpa zaprejo marsikomu sapo.

Starejši in mlajši krajani smo 
opravili pohod okoli meje naše 
KS do vojašnice, kjer smo smo 
si ogledali strelišče in se podprli 
z malico, ki so nam jo postregli. 
In naslednji dan smo se odpeljali 
na izlet po Istri, katerega se 

udeleženci še radi spo-
minjajo in predlagajo, 
da ga drugo leto pono-
vimo.

V rekreativnem parku 
šole smo postavili igra-
la za mlajše uporabnike, 
za starejše pa smo jih 

postavili že lani. Zdaj imajo tako starejši, pa očki in mamice s 
svojimi otroki prostor za razgibavanje. Na zunanji strani šole 
smo načrtovali namestitev reanimatorja (defi brilator), ki še 
bo nameščen in potem dostopen  24 ur. S krajevno organizacijo 
Rdečega križa bomo potem na njem vsaj enkrat na leto pripravi-
li v šoli učno uro delovanja oziroma prikaz oživljanja.

Odgovornim občinskim službam smo posredovali probleme 

Dogajanja

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: Igrala tudi za mlajše krajane, manjka še ureditev tal.

Nada Mihajlovič

Leto 2018 se bliža koncu – čakajo 
nas volitve!

Jesen je tu in kmalu bomo dali decembru roko za rezultate v letu 2018 in za dobre namene v 
naslednjem letu oziroma v prihodnjem štiriletnem obdobju.

in predloge naših kra-
janov. Pričakovali smo 
ogled odgovornih služb 
do tega 30. oktobra; in 
tudi rešitev. Skrbeli  
smo za vzdrževanje 
našega okolja in orga-
nizirali čistilno akcijo 
spomladi in jeseni. So-
delovali smo pri prenovi 
kotlovnice, vključno z obnovo omrežja in motenj krajanom z 
zvonenjem zvonika.      

Vse dogodke in pri-
reditve smo organizirali 
s pomočjo učencev, z 
njihovimi mentorji in 
vodstvom šole Simona 
Jenka. Hvala. Prav tako 
hvala za sodelovanje z 
Združenjem zveze bor-
cev za vrednote NOB 
Kranj, z vodstvom Vo-
jašnice, s Krajevno organizacijo Rdečega križa. Hvala Jožici 
Ribnikar za pomoč starejšim krajanom ter za štiri meritve krv-
nega tlaka letno. Ne smem pozabiti tudi na zahvalo našemu po-
licistu PP Kranj Damjanu Nartniku. In hvala trem od sedmih 
članov Sveta krajevne skupnosti Vodovodni stolp - Jožici Ribni-
kar, Jožetu Rozmanu in Boru Baldermanu, ki so ostali dejavni 
do konca sedanjega štiriletnega volilnega mandata v krajevni 
skupnosti Vodovodni stolp.

Tudi na vas krajane, ki ste nas izvolili pred štirimi leti, ne 
smem pozabiti. Prihajate na proslave, udeležujete se pohodov, 
izletov in očiščevalnih akcij, me seznanjate o težavah v okolju 
tudi s predlogi, kako jih reševati in rešiti... 

Velika hvala in zahvala tudi vsem vam.  
Nada Mihajlovič, predsednica KS Vodovodni stolp 
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Matjaža Rakovca mnogi v Sloveniji, gospodarstveniki, špor-
tniki, tudi prijateljev in znancev ni malo, dobro poznajo. To 
so potrdili na tako imenovanem konzorciju oziroma v četr-
tek, 6. novembra, zvečer v dvorani  Zavarovalnice Triglav 
PE v Kranju. Že uvodna predstavitev na začetku srečanja je 
imela ob osebni predstavitvi poslovno, gospodarsko in orga-
nizacijsko težo, ki je številne prepričala, da njegova kandi-
datura za župana MO Kranj ni med tistimi »Bom pa še jaz 
poskusil, da nas bo čim več.« Bil je to tehten nastop brez 
velikih obljub, ampak s pogledom kaj in česa Kranj kot 
center in mesto Gorenjske nima in kaj bi moral imeti (spet) 
v razvoju na vseh področjih vsakdanjega življenja. Njegove-
mu pogledu, razlagi, trditvam in utemeljevanju so pritrjeva-
la tudi vodstvena gospodarska in v evropskem in širšem 
svetu poznana slovenska imena na srečanju.

Bila je polna dvorana.

Nekdanji predsednik uprave Zavarovalnice Triglav in dvakrat 
zaporedoma Naj fi nančnik leta Matjaž Rakovec se v svet politike 
podaja prvič. Prepričan je, da bo Kranju povrnil sloves močnega, 
znanega, uglednega regionalnega središča uspešnih podjetij, iz-
jemnih kulturnikov, znanih športnikov in predvsem zadovoljnih 
občanov. V svojem programu tudi zagotavlja, da bo krajevnim 
skupnostim namenil več avtonomije in proračunskih sredstev. 

Kje vidite najbolj pereče probleme mestne občine Kranj? 
V Kranju potrebujemo več cenovno dostopnih stanovanj, novo 

glavno avtobusno postajo in ustrezno prometno infrastrukturo, 
kar vključuje celostno ureditev vzhodne vpadnice v mesto, za-
gotovitev dodatnega izvoza iz avtoceste Kranj-sever in parkirna 
mesta. Poleg tega potrebujemo novo enoto doma za starostnike. 

Do vzpostavitve le-tega pa bo treba dajati še večji poudarek 
pomoči na domu in drugim oblikam skrbi za starostnike.  

Zakaj menite, da ste najprimernejši kandidat za župana 
Kranja? 

Razlogov je več. Imam bogate izkušnje s področij gospodar-
stva in športa. Imam dober program. Za izvedbo začrtanega pa 
imam pripravljeno tudi odlično ekipo. Zato vem, da bom kot 
župan v Kranj pripeljal nova delovna mesta, stanovanja, po-
membne investitorje ter več možnosti za šport in rekreacijo. Vse 
to bo ponovno oživilo Kranj. Poleg tega sem človek, ki izpolnju-
je zadane cilje, kar sem v svoji karieri že večkrat dokazal. 

Kako boste zagotovili nova delovna mesta? 
Eden izmed mojih sloganov je »Živi in delaj v Kranju«. Že 

sedaj aktivno delujem na uresničitvi načrtov,  da bi v Kranj pripe-
ljal večje in tudi manjše investicije ter s tem delovna mesta, kar bo 
odločilno vplivalo na ponovni razcvet Gorenjske prestolnice. S 
primerno izobraževalno in zaposlitveno politiko ter oblikovanjem 
Kranjskega stanovanjskega sklada bomo ljudem omogočili kako-
vostno življenje in možnost prve zaposlitve doma, v Kranju.

V svojem programu ste poseben prostor namenili krajevnim 
skupnostim. Kaj lahko pričakujemo od vas? 

Vsaka krajevna skupnost v občini je SRCE Občine. Zato jih je 
potrebno obravnavati kot enakovredne partnerje pri načrtovanju 
razvoja mesta. Zagotovili jim bomo več avtonomije in v osmih 
letih tudi 10 milijonov evrov za projekte, ki jih imajo v dolgo-
ročnih načrtih. Za dnevno sodelovanje in komunikacijo s kra-
jevnimi skupnostmi pa  bo skrbel pristojni podžupan.  

-  A. Ž.

Dogajanja

Kandidat za župana: MATJAŽ  RAKOVEC

Živi in delaj v Kranju
Krajevna skupnost je SRCE občine. - V Mestni občini Kranj (MOK) so to še posebno pomembni razvojni spodbujevalci. 
Zato jim moramo zagotoviti v dveh mandatih najmanj 10 milijonov razvojnih evrov. - Kranj  mora  spet postati razvojno 

ime  Gorenjske, za katero bo veljalo prepoznavna ugotovitev in trditev: Živi in delaj v Kranju.
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NADA MIHAJLOVIČ 
Upam, da bo izvoljen in da bo 
prevzel županovanje v MOK po 
sedanjih volitvah človek, ki bo 
razumel vlogo krajevnih sku-
pnosti in bo vrnil občanom-
krajanom vseh 26 krajevnih 
skupnosti in njihovim Svetom 
krajevnih skupnosti pristojnosti, 
ki smo jih imeli nekoč, še pred 
vladavino župana Trilarja. Saj 
nam pristojnosti, ki so jih imele 
KS, še vedno tudi pripadajo.

Kje smo in kaj smo? 
Obveznost sveta KS je dolo-

čena. Spremenjena je  v Statutu od decembra 2016. Opredeljena je 
kot pravna oseba javnega prava, vendar izločena kot institucija 
stalnega delovnega telesa MO Kranj. Predsedniki svetov KS smo 
le po potrebi sklicani kot svetovalni organ, vendar brez obveznega 
upoštevanja in spoštovanja naših stališč. Delovne obveznosti pa so 
ostale: letno moramo pripraviti in voditi poslovanje KS, programe 
s fi nančno konstrukcijo, nabavljati in plačevati, pripraviti in orga-
nizirati vse prireditve prostovoljno, prav tako prostovoljno moramo 
delovati dopoldan, popoldan ali zvečer, obveščati v lokalnem gla-
silu, obravnavati in spoštovati občinske dokumente, pravilnike in 
navodila,... Občinske  institucije pa ob vsem tem niso zavezane, da 
spoštujejo ali vsaj upoštevajo naše pripombe in predloge (!). 

Kot največja mestna krajevna skupnost bi bila po številu občanov 
lahko celo občina. Večji smo, kot je 100 občin v Sloveniji, toda ni-
mamo niti svojega športnega igrišča! Namesto dveh cerkva v naši 
krajevni skupnosti imajo ime 
župnije v sosednji, ki meji z našo, 
a nima cerkve,...

MILOŠ DJURAN
Naša krajevna skupnost je ena 
bolj prijetnih tudi za bivanje 
starejših. Bi pa predlagal še ka-
kšen manjši prostor, ki bi bil 
primeren za šahiranje, igranje 
iger za prijetno druženje, pred-

vsem v slabem vremenu. Manjka 
nam tudi rekreativni prostor, če-
prav smo sostanovalci tako rekoč 
Kranjskemu športnemu parku. Se 
tudi v naši KS stara generacija.  

JANEZ ČERNE
Zavzemal se bom za dodatna 
parkirišča v naseljih, izgradnjo 
nove severne obvoznice in za 
postavitev Športnega prostora 

Kandidati za Svet krajevne skupnosti Vodovodni stolp 

Odločamo se tudi o naši skupnosti
Naše stališče: Pristojnosti, ki so jih imele krajevne skupnosti pred vladavino župana Boštjana Trilarja, nam še vedno 

pripadajo. - Večji smo po številu krajanov-občanov kot je po številu občanov sto (100) slovenskih občin. - Nimamo niti 
svojega športnega igrišča. - Imamo dve cerkvi v naši KS, po sosednji brez cerkve pa je ime župnije, ki ima sedež 

(župnijski urad) v naši krajevni skupnosti.

na stadionu. Ta bi vključeval novo tribuno, refl ektorje in novo 
travnato površino na nogometnem igrišču, ledeno dvorano, 
večnamensko dvorano za atletiko in plezanje in dvorano za od-
bojko na mivki.

BISERKA KOMAC 
Lahko bi tudi rekli, da je Bi-
serka pravi biser za krajevno 
skupnost Vodovodni stolp. Že 
59 let živi med nami v KS. Je 
nekdanja košarkarica kranj-
skega Triglava, ljubljanske 
Olimpije, državne in republi-
ške reprezentance. Dobro ve, 
kaj so tako imenovane vizual-
ne komunikacije, tudi kaj je 
likovno delo in fotografi ja. 
Akademski slikar Milan Bati-
sta ji je razkril, kaj je portreti-
ranje. Skratka, Biserka je ime, 
ki ji kultura ni nepoznana in verjame, da bi v krajevni skupnosti 
lahko zelo spremenila tovrstno dogajanje s in med prebivalci. 

SEBASTJAN GUBIČ
Zakaj kandidiram?
Ker želim več brezplačnih • 

urejenih površin v naši KS 
za otroke, mladino in za sta-
rejše.
Ker želim sistemsko uredi-• 

tev parkirišč v naši KS.
Ker želim, da prebivalci KS • 

vplivajo na pripravo in pora-
bo proračuna MOK.
Ker so prebivalci upraviče-• 

ni, da imajo besedo pri vla-
ganjih v njihovih KS. 

Predsednica Sveta KS Vodovodni stolp Nada Mihajlovič: 
»Eden naših zadnjih predlogov je, da se zelena površina MO 
Kranj kupi po principu »prednostnega nakupa« in se namenijo 
površine za izgradnjo primernih večstanovanjskih prostorov, ki 
jih v Kranju zelo manjka za mlade.
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Erik Švigelj, župnik

Damjan Nartnik

Danes poznamo še nekaj kraljev in kraljic po 
svetu. Morda najbolj znana je angleška kralji-
ca. V Cerkvi pa bomo v teh dneh slišali bese-
de, kot so kralj, kraljestvo, kraljevanje. Obha-
jali bomo zadnjo nedeljo cerkvenega leta, ki 
je vsako leto slovesni praznik Kristusa, kralja 
vesoljstva. Cerkveno leto se nekoliko prej 
začne od koledarskega, pa ne gre tukaj za 
štetje, ampak za obhajanje Kristusove odre-

šenjske skrivnosti. Novo cerkveno leto bomo začeli z adventnim 
časom in ga bomo začeli obhajati s prvo adventno nedeljo.

Če se nekoliko ustavimo pri prazniku Kristusa kralja in se 
vprašamo, kaj današnjemu sodobnemu in lahko rečemo moder-
nemu človeku ta praznik sploh še sporoča novega v tej nad vse 
moderni dobi človeštva. Ali je ta praznik izpred davnih časov 
sploh še aktualen in moderen? Če bi na hitro izstrelili odgovor, bi 
lahko rekli, da je vse skupaj zastarelo. Če pa se samo nekoliko 
poglobimo v vsebino praznika, pa lahko kmalu vidimo, da je ta 
stari praznik še kako aktualen in ima vedno sveže sporočilo za 
človeštvo vseh časov. Kristusovo kraljevanje. Mnogi si predsta-
vljajo kraljevanje Kristusa kot nekoga, ki sedi na prestolu in ima 
v roki žezlo in ukazuje ter vlada. To so človeške predstave. Ven-
dar je Kristusovo kraljevanje čisto nekaj drugega. Kristus mora 
postati vladar naših src, takrat bomo razumeli ta praznik. Kristu-
sovo kraljestvo je kraljestvo miru, ljubezni, dobrote, sočutja, 
strpnosti, ljubezni. Vseh teh vrlin pa se ne da naučiti ali jih uka-
zati, ampak prihajajo iz srca. Zato pravimo, da Kristus kraljuje v 
naših srcih. Če resnično sprejmemo Kristusa za svojega vladarja, 
potem se bomo z veseljem uklonili njegovemu vladarstvu. Srce 
je simbol za vse te vrednote, ki jih pa današnjemu človeštvu še 
kako primanjkuje. Iz srca pa prihajajo tudi zločini, prešuštva, 

Kraljestvo danes?
krivice, sovraštvo, tatvine, hudobije. Vsak človek, pa naj bo veren 
ali ne veren, si mora v svojem življenju prizadevati za pozitivne 
vrednote in se vsak dan znova truditi za vse lepe lastnosti, ki pa 
so zapisane v človekovo notranjost. Na to nas vsako leto spomi-
nja in k temu spodbuja praznik Kristusa, Kralja vesoljstva.

Ko bomo stopili v novo cerkveno leto, v čas adventa, pa je 
prav, da se zavedamo, da je ta sveti čas čas teme, čas priprave in 
pričakovanja. Današnja marketinška družba je skoraj uničila 
vsebino adventa, vendar pa se v Cerkvi resno v tem času pripra-
vljamo na božične praznike, ki so začetek našega odrešenja.

Tudi v naši župniji se bomo z adventom pripravljali na najlep-
še praznike, ko bomo obhajali rojstni dan Božjega Sina. Še po-
sebej je vsako leto čudovita devetdnevnica pred božičnim pra-
znikom, ko veliko ljudi pride v cerkev in še posebej otroci in 
družine vzbudijo posebno vzdušje. Pridejo v velikem številu, 
skupaj vsak večer oblikujemo procesijo po cerkvi in simbolično 
pospremimo Marijo in Jožefa proti Betlehemu. 

Če se bomo na praznike dobro duhovno pripravili, jih bomo 
tudi lepo doživeli. Od tega bomo nekaj imeli in prazniki nas 
bodo napolnjevali z notranjim veseljem in mirom. Naj vsako 
stanovanje, vsako družino v teh lepih praznikih napolnijo topli-
na, ljubezen in mir, ki nam ga bodo v sveti noči pri polnočni – 
angelski maši oznanili angeli.

Želim vam, da bi vsak človek doživel pravo izkustvo adventa 
in božiča. Jezus se ni rodil samo za verne, ampak je prišel na 
svet za vse ljudi. Vsi ljudje smo povabljeni in poklicani, da ga 
sprejmemo za svojega brata in Odrešenika. Odrešenja pa ni brez 
Odrešenika. Čeprav bi si mnogi to danes želeli, ampak kmalu 
ugotovijo, kako prazno je življenje, če v njem ni sledi Božjega.

Praznujmo z veseljem.
Erik Švigelj, župnik 

Policisti v zadnjem času prejemamo veliko 
prijav kaznivih dejanj, povezanih z zlora-
bami elektronskega bančništva. Objavljamo 
opozorila in nasvete, namenjene vsem upo-
rabnikom elektronskih bančnih storitev.

V policiji ugotavljamo, da se neznani 
storilci v večini primerov izdajajo za podjetja, kot so Lesprom, 
Dia-group, Contici-travel ipd. ter po elektronski pošti pošiljajo 
ponudbe za lažno poslovno sodelovanje naključnim osebam.

Vsem, ki se javijo in izrazijo interes za sodelovanje, v podpis 
pošiljajo pogodbe, iz katerih je razvidno, da bodo na svoje transak-
cijske račune prejeli denar, ki ga morajo nato poslati na drug račun, 
večinoma prek plačilnega sistema Western Union in Moneygram. 
Za to opravilo jim obljubijo plačilo, ki je lahko izraženo v odstotkih 
od posamezne transakcije ali kot mesečno plačilo. Računi, kamor 
se prenaša tako pridobljen denar, so večinoma v Ukrajini in Rusiji, 
kjer se izgubljajo koristne sledi za izsleditev storilcev.

Denarna sredstva, ki jih ljudje v takšnih primerih prejemajo na 
svoje transakcijske račune, izvirajo iz kaznivih dejanj. Vse, ki 
pridejo v stik z izmišljenimi podjetji, zato pozivamo, da se na to-
vrstne oglase in poskuse nezakonitega sodelovanja ne odzovejo! 

V nasprotnem primeru bi neznanim storilcem omogočili izvr-
šitev kaznivega dejanja velike tatvine ter napada na informacijski 
sistem, zaradi česar bi bili tudi sami kazensko odgovorni. Zoper 
vse, ki bodo v Sloveniji na takšen način prejemali denar, bo po-
licija ukrepala in podala kazensko ovadbo na pristojno državno 

OPOZORILO

Zlorabe elektronskega bančništva
tožilstvo.

Vsem imetnikom transakcijskih računov, ki uporabljate 
elektronske bančne storitve, v policiji svetujemo:

 Temeljito se seznanite s pogoji in načini uporabe teh storitev, 
ki vam jim ponuja matična bančna ustanova. 

Pozorni bodite na vsa sumljiva elektronska sporočila, ki jih pre-
jemate na svoje naslove, bodisi neznanih ali znanih pošiljateljev. 

Obiskujte samo preverjene internetne strani. 
Temeljito pregledujte internetno stran banke, ki jo uporabljate 

za prijavo v elektronski bančni sistem, in upoštevajte navodila 
svoje banke. 

Svoj računalnik primerno zaščitite s kvalitetnimi protivirusnimi 
programi in požarnimi zidovi. Naučite se, kako jih uporabljati. 

Na računalnike, ki jih uporabljate za elektronske bančne stori-
tve, ne nameščajte nezakonito pridobljenih programov, ki veči-
noma vsebujejo razne oblike trojanskih konjev in druge zlona-
merne programe, namenjene za zbiranje informacij, krajo 
digitalnih certifi katov, prestrezanje gesel ipd. 

Kaj morate storiti, če zaznate sumljivo prenakazilo denarja? 
Svetujemo vam, da za pregled osebnega računalnika, ki ga 
uporabljate za elektronsko bančno poslovanje, najprej zaprosite 
policijo. Če bi ga najprej pregledovale druge osebe, bi lahko s 
svojim nestrokovnim ravnanjem naredile več škode kot koristi. 
Izbrišejo se lahko namreč ključne informacije, ki bi bile za poli-
cijo uporabne pri iskanju storilca kaznivega dejanja. 

Damjan Nartnik, vodja policijskega okoliša



Včasih v velikem nepremičninskem me-
stnem prostoru pomislimo, KAKO LEPO 
JE TAM NA DEŽELI, kjer ni betona, kjer 
ni pisarn, prometa, kjer cela vas ve, kdo je 
bolan in komu so štete ure ... Ko moramo 
nekam v to ali ono ustanovo, pisarno, ko 
dobimo uradno sporočilo v nabiralnik, 
da..., največkrat pomislimo, MORAM NA 
OBČINO. Čeprav potem slišimo, da je to 
UPRAVNA ENOTA (uradno država), 
drugo pa OBČINA (lokalna skupnost). 
Ampak LOKALNA SKUPNOST JE TUDI 
KRAJEVNA  SKUPNOST. In to je tudi 
Vodovodni stolp v Mestni občini Kranj.

Da je res, se je štiri leta dogajalo: cesta 
proti Rupi, prehod za pešce na Bleiweiso-
vi, krožišče, parkirišča, obnova Kotlovnice 

in omrežja v Šorlijevem naselju, skrb 
krajevne organizacije s predsednico Jo-
žico Ribnikar za starejše in pomoči po-
trebnim, pripadajoča zemljišča, čistilne 
akcije, pročelja blokovskih stanovanj, 
druženje starejših, igrala za mlade, pra-
znovanja v spomin na Šorlijev mlin, iz-
leti v organizaciji KS, sodelovanje z 

Vojašnico, pohodi po mejah Krajevne 
skupnosti, jubileji najstarejših, meritve 
pritiska, in krvodajalske akcije... 

Kako že rečemo? »Ni da ni«, je vloga 
in potrjevanje Krajevne skupnosti, ki z 
vsem naštetim in s potrebnimi podatki 
podpira, oskrbuje in daje ogledalo uspe-
šnosti Občine in vodstvu z občinsko 
upravo. In to praviloma s Svetom KS ta-
ko rekoč brezplačno, prostovoljno... Le 
kaj bi Brez KS?                  - A. Ž.

Krajevna skupnost, ki je vsak trenutek res skupnost


