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21. marec
Praznik krajevne skupnosti Vodovodni stolp
Vsem krajankam in krajanom krajevne skupnosti
želimo lepo pomladno praznovanje.

Predsednik Bor Balderman
in člani Sveta KS Vodovodni stolp

Dogajanja

Prireditve ob krajevnem prazniku
KS Vodovodni stolp 2019
Osrednje prireditve bodo pri spomeniku padlim v Šorlijevem mlinu na Mali Rupi, v avli Osnovne šole Simona Jenka
v Šorlijevem naselju in pri vodovodnem stolpu ob krajevnem prazniku in Svetovnem dnevu voda.
Svet krajevne skupnosti vabi krajanke in krajane, da skuob 17. uri

paj praznujemo.

Prireditev in praznično druženje v
počastitev krajevnega praznika v
avli Osnovne šole
Simona Jenka v
Šorlijevem naselju
- Ulica XXXI. divizije 7 a.

Četrtek, 21. marca
2019, ob 10. uri

Spominska svečanost pri spomeniku
Šorlijev mlin v
spomin na padle
mlade partizane.

Dan odprtih vrat vodovodnega stolpa v KS
Petek, 22. marca 2019, od 15. do 18. ure

V petek, 22. marca 2019, bo med 15. in 18. uro v okviru
prireditev ob prazniku krajevne skupnosti Vodovodni stolp
tudi Dan odprtih vrat vodovodnega stolpa. Tako kot vsako
leto ste krajanke in krajani tudi tokrat povabljeni na ogled
in na razgled z vrha stolpa.
Pred odhodom na vrh si boste lahko ogledali ﬁlm o vodovodnem stolpu. Vsi, ki se boste želeli podati na vrh, boste od 15.
ure naprej dobili številke zaradi vrstnega reda vzpona. Število
vzponov bo namreč omejeno. Vsak se bo podal na lastno odgovornost, otrokom do 6. leta pa vzpon ne bo dovoljen.
Podjetje Komunala bo pri stolpu imelo tudi stojnico in svetovanje o ravnanju s pitno vodo, ločevanju odpadkov in še o
drugih dejavnosti podjetja.
Reševanje iz višin - spuščanje in vzpenjanje - pa bodo na
zunanjem delu stolpa tudi to popoldne prikazali člani društva
ŠOLA ZDRAVJA

Telovadimo, pridite
Skupina Šole zdravja Šorlijevo naselje Kranj vas vabi na
telovadbo 1000 gibov po metodi dr. Nikolaja Grishina.
10. oktobra lani (2018) so praznovale prvo obletnico ustanovitve. Vadijo vsak dan, razen ob nedeljah in praznikih, na prostem
ob 7.30 .Vadba traja okrog 45 minut na otroškem igrišču - nasproti Mercatorja. Če dežuje, se pomaknejo pod streho pri garažah.
»Telovadba je koristna za celo telo, saj izvajamo vaje od
glave do peta in si krepimo mišice in sklepe. Zelo smo povezane
med seboj in odhajamo domov dobre
volje. Trenutno nas
je 13 in nestrpno
pričakujemo, da se
nam pridružijo nove
telovadke. Zelo so
zaželeni tudi moški,«
je povedala Zvezdana Čebulj.

Jamarji Carnium Kranj.
Lepo povabljeni torej 22. marca po 15. uri na Dan odrtih vrat
vodovodnega stolpa. Ker pa je 22. marec tudi svetovni dan
voda, prinesite s
seboj stekleničko,
da si boste iz Pitnika vanjo natočili vodo, s katero
bomo to popoldne
tudi skupaj nazdravili.
- A. Ž.
Ogled vodovodnega stolpa in nastop Jamarjev društva Carnium Kranj.

Čistilna akcija Očistimo Kranj 2019
V soboto, 30. marca 2019, vas vabimo na čistilno akcijo
Očistimo Kranj 2019. Zbrali se bomo ob 9. uri pred Mercatorjevo trgovino v Šorlijevem naselju. Za zaščitna sredstva,
vreče in malico bo poskrbljeno. Udeležbo potrdite do 25.
marca v tajništvu KS, Begunjska 10, ali na elektronski naslov:
ksvodovodnistolp@siol.net.
Zapora Partizanske ceste 21. 3. 2019
Voznike in ostale udeležence v prometu obveščamo, da bo
zaradi spominske svečanosti pri Šorlijevem mlinu v četrtek,
21. marca 2019, Partizanska cesta na odseku med križiščem s
Cesto Kokrškega odreda (na Rupi) in Kurirsko potjo (pri mostu čez Kokro proti Primskovemu) zaprta od 9.50 do 10.40.
Intervencijskim vozilom na njunih vožnjah in stanovalcem
bomo v času zapore omogočili vožnjo vzdolž zapore. Obvoz
bo v tem času potekal po Cesti Kokrškega odreda.
Za razumevanje se iskreno zahvaljujemo.
KS Vodovodni stolp
Predsednik Bor Balderman, l. r.

Vodovodni stolp – Glasilo krajevne skupnosti Vodovodni stolp je izdal in založil Svet krajevne skupnosti Vodovodni stolp.
Zanj: Bor Balderman, predsednik sveta KS. Naslov: Begunjska 10, 4000 Kranj, telefon: 04/236-52-82, GSM: 041 632 005
(predsednik), 041 320 805 (tajništvo), E: ksvodovodnistolp@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: Praznik
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Predsednik Sveta KS Vodovodni stolp Bor Balderman

ANDREJ ŽALAR

Največja naloga je ureditev parkiranja
nja

Izvolitev je zame velika odgovornost. - Upam, da bomo zadovoljivo rešili večino nalog. - Morda tudi spoznavanje
računalništva - Po krajevnem prazniku načrtujemo maja tudi izlet in druženje ob evropskem letu sodelovanja.

Spoštovani gospod Bor Balderman, predsednik Sveta KS Vodovodni stolp. Najprej čestitka
za izvolitev štiriletnega predsednikovanja. Kako sprejemate na
volitvah zaupano vodenje največje krajevne skupnosti v Mestni
občini Kranj?
Gre za veliko odgovornost. Mislim, da me veliko ljudi v KS Vodovodni stolp pozna. V prejšnjem
mandatu sem bil podpredsednik
Bor Balderman
Sveta KS Vodovodni stolp in sem se
pojavljal v raznih akcijah, katere je organizirala in izpeljala KS.
Za največjo krajevno skupnost bi lahko razumeli, da ima tudi
največ želja, potrebnih za reševanje, skratka tudi največ težav?
Res je. Nekaj smo do sedaj že postorili, nekaj nam je še ostalo in
upam, da bomo večino nalog, katere so pred nami, zadovoljivo rešili.
Katera, ocenjujete, so vprašanja, ki jih bo tudi Svet krajevne
skupnosti prednostno izpostavil v obravnavanje in reševanje?
Prva in največja naloga in mislim tudi najbolj obsežna, je ureditev parkiranja v KS s poudarkom na področju Šorlijevega naselja,
okolice sodišča in Valjavčeva ulica. Zaključiti je potrebno dela na
Begunjski ulici, preplastiti Valjavčevo ulico. Zelo veliko dela nas
čaka na Rupi, kjer moramo dokončati začeta dela in pričeti (ko bo
urejena dokumentacija ) z ureditvijo komunalne infrastrukture.
Znano je, da ste zavzet zagovornik športno-rekreacijskih in
društvenih aktivnosti. Katere bi bile po vašem mnenju lahko
(prednostne) izvedljive v KS?
Pričenjamo z dvigom kulturne dejavnosti, za kar bo skrbela in
aktivnosti organizirala Biserka Komac Balderman, nekaj idej je
že v ustvarjanju. Različnim druženjem, kot so Z roko v roki, sre-

čanjem,... bi lahko dodali tudi spoznavanje računalništva. Pri
športnih aktivnosti so večji izzivi: ne premaknemo se iz začetnega
stanja. Vsak torek imamo na voljo telovadnico v Osnovni šoli
Simon Jenko, vendar ni velikega zanimanja. Želimo tudi ponovno
obuditi športno društvo Vodovodni stolp, saj imamo veliko športnikov in športnih delavcev; tako mlajših kot izkušenih starejših.
Bliža se krajevni praznik in zanimiv program. Kako pa je z
nekaterimi poznanimi dosedanjimi dogajanji oziroma druženji kot so evropsko leto sodelovanja, pohod, izlet, obisk v
vojašnici, v športnem parku... ?
V času praznovanja krajevnega praznika se bomo 21. marca
2019 ob 10. uri poklonili padlim borcem NOB pri spomeniku
Šorlijev mlin, ob 17. uri bo v Osnovni šoli Simona Jenka praznična proslava. V petek, 22. marca 2019, bomo skupaj s Komunalo Kranj odprli vodovodni stolp z vodenim ogledom. Meseca
maja se bomo družili ob evropskem letu sodelovanja ter organizirali izlet za krajanke in krajane KS Vodovodni stolp.
Morda malce nenavadno vprašanje. Kako preživite, kako
vam mineva vaš vsakdan?
Moj dan se prične s sprehodom psa po KS in to se ponovi vsak
dan tri krat. Če je lepo vreme, grem sedaj na Krvavec smučat,
zelo rad igram tenis in kolesarim, 2 krat na teden pa z veterani
obiščem kranjski olimpijski bazen.
Vaše sporočilo krajankam in krajanom ob krajevnem prazniku?
Svojo bivalno KS si sicer lahko izbereš po mili volji, ne moreš
pa si izbrati ljudi, ki v njej živijo. Med seboj se razlikujemo; po
starosti kot po nazorih, okusih in navadah, povezuje pa nas
predvsem bivanje in življenje v krajevni skupnosti.
Želja in čestitka za praznik vseh na naj bo tudi naša skupna
zasluga, da ga lepo praznujemo. Vsem krajankam in krajanom
želim veselo in prijazno praznovanje in v upanju in trdni volji,
da bomo uresničili naloge, ki smo si jih zadali.

KO ZZB za vrednote NOB Vodovodni stolp

Pregledali so delo leta 2018
slovesnosti, bili na Pokljuki in na Jelovici. Na spominskem
obeležju v Šorlijevem mlinu so obnovili streho in črke na spomeniku.
»Zahvala za dobro opravljeno delo pa gre celotnemu Izvršilnemu odboru v sestavi Slavka Pavlin, Marija Čemažar, Ljuba
Konc in Stane Pirnat ter odbornikom Mariji Česen, Milošu
Djuranu, Kati Fink, Mariji Kavčič, Viki Leonardič, Miru Starihi,
Dragici Belič in Cvetki Koželj.«
Posebej pa je tudi poudaril, naj Svobodna beseda postane časopis vseh članov.

Minuli teden v petek so se na rednem letnem občnem zboru v
šoli Simona Jenka zbrali člani Zveze združenj borcev za vrednote NOB v krajevni organizaciji Vodovodni stolp. Predsednik
organizacije Boris Cugelj je še pred poročilom o delu čestital
ženam in članicam za njihov praznik. Po pregledu dela pa se je
dotaknil tudi teme v zvezi s fojbami.
V pregledu je ugotovil, da je bilo leto 2018 uspešno. Posebno
pozornost so člani ZB namenjali praznovanjem; še posebej 21.
marcu, tako kot bo tudi letos, pri Šorlijevem mlinu. Tradicionalni izlet so lani pripravili v koprsko-piransko podeželje. Imeli so
tudi veliko pohodov in prireditev, organiziralo pa jih je Združenje borcev Kranj. Obiskovali so ostarele člane, se udeleževali

Prisrčen kulturni program ženam so na začetku pripravili učenci
podružnične šole Simona Jenka s Trstenika.
3

Dogajanja

4

Dogajanja

Koristna vrtičkarska predavanja
PREDAVANJE - 15. 3. 2019 ob 18h
v prostorih OŠ Simona Jenka Kranj
Sonaravno vrtnarjenje brez prekopavanja tal

Robert Špiler in Tjaša Štruc sta po
zaključenem študiju leta 2013 s polno
glavo idej in mladostne energije na
Rožnem pri Brestanici sestavila čudovito malo hiško ter poleg vzpostavila
250 m2 velik zelenjavni vrt, ki ga imenujeta Vrt Obilja.
Združila sta Tjašino akademsko znanje (mag. biologije in ekologije) in
večletno Robertovo prakso dela na vrtovih. Po mnogo uspešnih in tudi zgrešenih vrtnih poizkusih so ostala le najboljša spoznanja, ki jih danes predajata naprej. Njuno delo, slike
in video posnetki, ki jih bosta predstavila na predavanju, so dovolj zgovorni sami zase.
Opis predavanja:
Sonaravno vrtnarjenje pomeni pridelovati hrano brez oziroma
s čim manjšim onesnaževanjem okolja ter z zgledovanjem po
načelih Narave. V Naravi tla niso nikoli prekopana, da lahko
vzklije nova rastlina. Tla tudi nikoli niso gola – večino časa so
popolnoma zastrta ali pa gosto preraščena z rastlinami.
Na predavanju bomo spoznali praktične napotke, kako ustvariti
rodovitna vrtna tla brez prekopavanja z uporabo zastirk iz organskih materialov. Boljše poznavanje delovanja tal spremeni naš
odnos in delo na vrtu. Zavedanje, da je potrebno za tla skrbeti 365
dni v letu in ne le takrat, ko jih potrebujemo, spremeni vse.
Vstopnina: prostovoljni prispevek.
PREDAVANJE - 18. 3. 2019 ob 18. uri
v prostorih OŠ Simona Jenka Kranj
Pravilno načrtovanje vrta za lep in zdrav pridelek

Predava Jernej Mazej iz Kmetije
Mazej, ki se ukvarja s pridelavo zelenjave, ohranjanjem avtohtonih slovenskih sort, vzgojo sadik zelenjave,
eksotičnih zelenjadnic in jagod. Predvsem smo znani po pridelavi preko
200 različnih sort paradižnika in ena
iz med njih je tudi Čokec. Znan je
tudi kot »Kralj paradižnikov«.
Opis predavanja:
Ključ do lepega in zdravega pridelka je pravilno načrtovanje vrta.
Zato bomo tokratno predavanje posvetili pravilnemu načrtovanju vrta. Prav tako se bomo dotaknili tudi gnojenja ter pravilnega kolobarjenja. Zaželeno je, da
udeleženci s seboj prinesejo skico svojega zelenjavnega vrta.
Vstopnina: prostovoljni prispevek.
DELAVNICA - 22. 3. 2019 ob 18. uri
v prostorih OŠ Simona Jenka Kranj
Vrtnarjenje in pridelava hrane brez strupov

Matjaž Zupančič, lastnik podjetja Maklen Zupančič, k.d.,
sadjar in vrtnar, avtor številnih strokovnih člankov v revijah Biobrazda in Urbano vrtičkanje, predavatelj z bogatimi izkušnjami
oblikovanja vrtov in vzdrževanja drevja, svetovalec za EM tehnologijo v hortikulturi pri podjetju Micronatura d.o.o., mentor

raziskovalnega projekta čiščenja voda na Šolskem centru Velenje, mentor
kmetije na Zaplani in sadjarske kmetije v Selu pri Ajdovščini ter strokovni svetovalec za biotehniko v TV šovu
»Kmetija, nov začetek 2016«.
Opis predavanja:
Poudarek delavnice bo na koristnih
mikrobih, ki jih je revolucija, ki je
prinesla mineralna gnojila in ﬁtofarmacevtska sredstva v pridelavo hrane, pozabila in jih celo ogroža.
Znanje, kako do zdrave mikrobne
združbe v našem vrtu, sadovnjaku, na kmetiji, s preprosto in
naravno uporabo efektivnih mikroorganizmov (EM), nam je
zato lahko v veliko pomoč. Glavne teme delavnice:
- kaj so efektivni mikroorganizmi,
- vračanje tal v zdravo stanje,
- efektivni mikroorganizmi in varstvo pred boleznimi rastlin,
- enostavno kompostiranje,
- kako do bolj zdrave zelenjave in večjega pridelka,
- izdelava lastnih probiotičnih naravnih pripravkov z EM za
vrt in osebno uporabo.
Vstopnina: prostovoljni prispevek.
Predavanja organizira Krajevna skupnost Vodovodni stolp.
Vsa omenjana oziroma napovedana predavanja bodo v
prostorih OŠ Simona Jenka Kranj, Ulica XXXI. Divizije 7a,
Kranj ob 18. uri.

BILO JE NEKOČ ...
MARJETICA
Dedek Mraz Vrtcu
Od kar imamo decembra radodarne kar tri može - MIKLAVŽA,
BOŽIČKA in DEDKA MRAZA so še najbolj (lahko) veseli najmlajši. Največkrat pa se še vedno
dogaja, da je najbolj radodaren
praviloma eden.
V glasilu Vodovodni stolp imamo že nekaj časa tudi rubrike
MARJETICA, BILO JE NEKOČ... in KAMEN SPOTIKE.
No, tokrat, v letošnji prvi številki, pred bližajočim se krajevnim praznikom, imamo v enem primeru dogajanj kar dve rubriki.
BILO JE NEKOČ... sicer ni najboljši naslov, saj se je
zgodba zgodila pred koncem minulega leta, čeprav je bilo
»nekoč« veliko več takšnih veselih zgodb.
Tokrat sta za nekdanjega dedka Mraza poskrbela lastnika
podjetja AJK Fotokopirnica in računovodstvo, ki sta »radodarnemu možu« naročila naj otroke v vrtcu obdaruje z igračami. In tako se je potem tudi zgodilo.
Da pa se je ta zgodba sploh tako začela in razveselila najmlajše iz največje krajevne skupnosti v Mestni občini Kranj,
pa je primer, ki ga je bila vesela tudi naša MARJETICA.
Hvala AJK.
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Starejši udeleženci v prometu
Izraz starejši udeleženci v prometu se nanaša večinoma na starejše od 65 let. Statistični
podatki kažejo, da so prav starejši pogosto
med najbolj ogroženimi skupinami udeležencev v prometu. Glede na udeležbo v
prometu so med starejšimi najbolj ogroženi
pešci in kolesarji; med njimi je več kot poDamjan Nartnik
lovica smrtnih žrtev. Pogosto pa so udeleženi tudi kot vozniki in
potniki v vozilih zaradi slabšega poznavanja novejših cestnoprometnih predpisov, spregledanja drugih udeležencev v prometu, vožnje v nasprotni smeri itd.

• načrtovanje poti in hoje vnaprej in izbire manj prometnih in
dobro osvetljenih cest.

Ogroženost starejših

Starejši so v prometu pogosto ogroženi zaradi slabšanja in upadanja psiho-ﬁzičnih sposobnosti, kot so slabšanje vidnih in slušnih sposobnosti, počasnejše reagiranje, funkcionalna oviranost
(hoja, okretnost), slabša in kratkotrajnejša pozornost, upad spominskih funkcij itd.
Nekaj nasvetov za večjo varnost starejših pešcev:

• UPOŠTEVANJE PROMETNIH PRAVIL
• PEŠEC NIMA ABSOLUTNE PREDNOSTI; vedno se je potrebno prepričati, da lahko varno prečkam,
• posvetovanje z zdravnikom glede zmanjšanja (upadanja)
sposobnosti zaradi starosti ter različnih zdravil,
• vidnost in varnost v prometu (uporaba svetlih oblačil, odsevnikov),
• učenje in obnavljanje znanja kot odgovor staranju,
• vzdrževanje dobre telesne in duševne kondicije (redna zmerna
telesna aktivnost, npr. hoja),
• zavedanje morebitnih slabših sposobnosti za varno udeležbo v
prometu – potrebna dodatna previdnost, spremstvo,
• izogibati se bolj prometnim cestam in prometnim konicam ter
sprehodom v mraku – kompenzacija slabšanja sposobnosti,

Pomladansko prebujanje

Mesec marec in april, ki sta nekako najbolj
pomladna meseca, imata tudi svojo bogato
vsebino. Čeprav smo zakorakali v postni
čas, ki je čas priprave, spreobrnjenja, lastne
prenove in utrjevanja odnosov do bližnjega
in do Boga, pa je hkrati tudi čas, ko premišljujemo Jezusovo trpljenje in ga spremljaErik Švigelj, župnik mo na njegovi poti na križ za naše odrešenje.
Samo tako lahko v prazničnem vzdušju in s
hrepenenjem obhajamo velikonočne skrivnosti, če se prej dobro pripravimo.
V tem mesecu marcu obhajamo tudi dva pomenljiva praznika, in
sicer praznik sv. Jožefa in praznik Gospodovega oznanjenja Mariji.
Med obema praznikoma poteka teden družine, ki je posebej namenjen pozornosti našim družinam, molitvi za družino, da bi jo znali
obvarovati vseh napadov. Saj če realno pogledamo, brez družine ni
prihodnosti in ni človeštva. Mnogi se danes zaganjajo v družino in
bi jo radi uničili, ne zavedajo pa se, da je družina zares temeljna
celica človeške družbe. Iz prave družine prihajajo dobri ljudje, iz
družine, kjer so otroci ljubljeni in so staršem v blagoslov in kjer
otroci ob zgledu staršev dobijo za svoje življenje popotnico za samostojnost. Tako postanejo dobri in delavni ljudje, znajo življenje,
ki so ga bili deležni v družini, ga ponesti naprej in tudi sami potem
vzgajati otroke v pravih vrednotah, ki so ljudem v blagoslov.
Tudi Jezus se je rodil v družini kot človeški otrok. Bil je ljubljen, bil je sprejet. In ljubezen, ki jo je bil deležen, je staršema
vračal, tako da sta bila ponosna nanj in ga, še posebej Marija,
spremljala na poti njegovega življenja in delovanja.
Ravno ob prazniku Gospodovega oznanjenja Mariji se spominjamo materinskega dneva, ko še posebno pozornost ta dan
namenimo staršem, posebej materam, in se jih, tudi če so že
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pokojni, spomnimo v molitvi.
Želim vam lepo pripravo na velikonočno praznovanje.
Erik Švigelj, župnik

Obvestilo o procesiji

V skladu z Zakonom o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št.
59/2002) vas obveščamo o velikonočni procesiji, ki bo v nedeljo, 21. 4. 2019, od 7.30 do 8. ure.
Procesija bo potekala v zgoraj navedenem času in sicer po
naslednjem razporedu iz cerkve svetega Modesta bomo šli po
Ulici XXXI. divizije do križišča z Zoisovo ulico, v križišču
levo po Zoisovi ulici, do križišča s Šorlijevo ulico, v križišču
levo po Šorlijevi ulici, do Bleiweisove ceste, po pločniku ob
Bleiweisovi cesti do cerkve svetega Modesta. Za zavarovanje
udeležencev bodo reditelji v križiščih: na začetku Ulice
XXXI. divizije iz smeri Bleiweisove ceste na križišču med
Ulico XXXI. divizije in Zoisovo ulico ter na križišču med
Zoisovo ulico in Šorlijevo ulico.
ISKRICE

Z roko v roki

Se spomnite, da smo lani pisali v
glasilu Vodovodni stolp o Iskricah? Ne, niso se razgubile. Še vedno so. Tudi letos. Vsak četrtek
med 16. in 17. uro ste vsi, ki radi
kramljate, sprašujete, se pogovarjate, kako je bilo včasih, ko še ni
bilo računalnikov, ko še ni bilo recimo Šorlijevega naselja, ko so
še gradili stadion in športni park ... Ja, vsa takšna, podobna in
drugačna, različna kramljanja bodo. V prostorih KS Vodovodni
stolp na Begunjski se dobimo. Zagotovo bo prijetno. - A. Ž.
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Razstava Foto društva Janez Puhar

Galerija Layer ponovno 8. marca prepušča prostor članicam
Foto društva Janez Puhar Kranj, ki se vsako leto znova veselimo svoje »ženske« razstave v teh prostorih. Razstavo tudi same
urejamo in »režiramo«. Se pa tudi fizični pomoči moških kolegov ne odpovemo. In tudi sicer jih ne izrivamo, saj so se v resnici, nam v čast in priznanje, oni spomnili te, zdaj že tradicionalne prireditve.
Razstavlja kar 14 naših članic. Se pravi, da se uspešno množimo in predvsem, da vse tudi sodelujemo. Nekaj je novih, mladih
avtoric in jih »veteranke« ob tej priložnosti toplo pozdravljamo
in čestitamo za udeležbo na razstavi.
Letošnja bera poslanih in izbranih fotograﬁj je skoraj v celoti
poetično in čustveno obarvana. Namreč, kar veliko fotograﬁnj je
navdihnila voda v vseh mogočih oblikah in pojavnostih.
Voda simbolizira čustva in občutljive, čustvene in čuječe duše.
Ženske fotograﬁnje jo zavestno ali podzavestno »izkoristimo«
na svojih fotograﬁjah. Aleksandra Jereb, Andreja Peklaj, Marja
Kraljič, Maša Snoj, Špela Kurnik, Urška Wertl, Pika Doberlet in
Biserka Komac so najmanj eno, če ne dve fotograﬁji posvetile
vodni tematiki.
Drugi predznak letošnje razstave pa je občutek miru in zasanjane spokojnosti. Celo odtujena praznota velemesta Petre Puhar
deluje spokojno. Andreja Teran je poiskala mir med menihi,
Anuška Vončina ga je našla v Savani, Maja Krejan je šla v Toscano, Špela Kurnik pa v gore. Tudi meglice Marje Kraljič, ki
objemajo žareče drevo, so dokaj miroljubne.
Mileno Kuhar, Mašo Snoj in Piko Doberlet so pritegnile živahne – oranžne barve in oblike, ki so vnesle nekaj več nemira.
Podkrepila ga je še vznemirljiva Zapeljivka Valerije Jenko.
Za vse izbrane fotograﬁje pa lahko rečemo, da so posnetki
dobro likovno premišljeni; tako barvno, kot kompozicijsko in da
razstavljavke znamo tenkočutno opazovati svet okrog sebe in ga

tudi na svoj način predstaviti. Hvala vsem, ki sodelujejo in
hvala Galeriji Layer za vzdrževanje te lepe tradicije.
Biserka Komac

Likovna delavnica Pot k sebi

Lep pomladni pozdrav vsem krajanom in krajankam KS Vodovodni stolp. Kot se prebuja pomlad, tako se množijo tudi
kulturni dogodki in priložnosti za sodelovanje in izobraževanje. V Osnovni šoli Simon Jenko v učilnici za likovni pouk se
še kar nadaljuje likovna delavnica »Pot k sebi«, ki jo vodiva Jano Milkovič (Likovni terapevt) in Biserka Komac,
slikarka, oblikovalka in fotograﬁnja.
Likovna delavnica je vsak ponedeljek od pol petih popoldne do sedmih zvečer. Predhodno slikarsko znanje ni potrebno. Potrebujete akvarelne barvice in dva različno debela
kvalitetna čopiča za akvarel ter akvarelni papir. Če nimate ničesar od tega, vseeno pridite na spoznavno urico, vse vam bomo
povedali in pokazali. Družba je zelo prijetna in ustvarjalna.
Kmalu bo urejen tudi prostor za kulturna druženja v stavbi
KS na Begunjski ulici. O odprtju in programu bomo poročali.
Če ne prej, v naslednji številki glasila.
Lep pozdrav, Biserka Komac

Igrajmo badminton
V Osnovni šoli Simona Jenka v Šorlijevem naselju smo v
telovadnici že igrali badminton. Tudi letos pa je vodstvo šole
omogočilo našim krajankam in krajanom igranje badmintona.
Vsak torek med 20.00 in 21.30 sta v telovadnici matične
šole Ulica XXXI. divizije 7a rezervirani kar dve mreži za
igranje. Prijave niso potrebne. Samo pridite in igrajte.
- A. Ž.
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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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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.

