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Prijavite se v sredo ali v četrtek ob 18. uri v pisarni KS Vodovodni stolp.
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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: Cvetoči maj

Bor Balderman 

Spet je pred vami novo glasilo v 
katerem vam želimo podati infor-
macije o praznovanju dneva KS in 
o aktivnostih v prihajajočem obdo-
bju. V glasilu je tudi program izleta 
za krajane KS Vodovodni stolp. V 
preteklem obdobju je bilo kar nekaj 
aktivnosti v KS, katere bodo upam 
pozitivno vplivale na vse nas. Pri-
pravili in posredovali smo na Me-
stno Občino Kranj elaborat, v ka-
terem smo slikovno in pisno 
opredelili problematiko v KS tako 

po infrastrukturi kot po urejenosti KS z največjim poudarkom 
na pomanjkanje parkirnih prostorov in slabih cestah in poti ter 
pomanjkanju otroških igrišč. 

Parkirišča, ceste, igrišča
S stanjem infrastrukture smo seznanili MOK - Opredelitve do leta 2022 - Po nekajletnem zatišju upamo, da bodo krajevne 

skupnosti vendarle dobile bolj dejavno vlogo pri načrtovanju.

krajevnih skupnosti, da bi se dogovorili o načinu dela v mandatu 
2018 – 2022. Posveta se je poleg Roberta Nograška, podžupana, 
zadolženega za krajevne skupnosti, udeležil tudi župan Matjaž 
Rakovec. Na posvetu je bilo dogovorjeno, da krajevne skupnosti 
pripravimo čim bolj nadrobne sezname del za obdobje do leta 
2022 in dlje. Do konca letošnjega maja bodo po terenu potekali 
ogledi lokacij, do jeseni, ko se bo začel pripravljati proračun za 
leti 2020 in 2021, pa bo že znano, katere investicije bodo uvr-
ščene v srednjeročne in dolgoročne načrte razvojnih programov 
Mestne občine Kranj. Po štiriletnem zatišju smo tako polni 
upanja, da bodo krajevne skupnosti končno spet dobile bolj de-
javno vlogo pri načrtovanju.

Otroško igrišče in poglobitev parkirišča Mrakova
Na območju Mrakove, Mlakarjeve in Mencingerjeve ulice ter 
Ulice Mladinskih brigad se je na novo priselilo veliko mladih 
družin, zato so stara in dotrajana igrala postala neprimerna. Že-
limo si, da bi se na delu zelenice (parc. št. 952/19 in 952/1, k. o. 
Kranj) uredilo sodobno ograjeno igrišče za otroke s kakšno 
klopjo za starše. Ob robu zelenice, kjer so igrala, je urejeno tudi 
parkirišče iz tlakovcev. Del parkirišča nasproti vhoda v večsta-
novanjski objekt Mrakova 1 je starejšega datuma, zato je v pri-
merjavi z novejšim delom ob Mlakarjevi 2 nekoliko krajše. So-
časno z ureditvijo naj se globina obeh parkirišč poenoti.

Prenova Valjavčeve ulice
Tudi načrti za prenovo asfalta na območju celotne Valjavčeve 
ulice še niso bili realizirani. Poleg dotrajanega asfalta se tu sta-
novalci soočajo še z alarmantnimi težavami s parkiranjem. Za-
vedamo se, da je urejanje parkirišč v tem trenutku težavno zara-
di lastništva zelenic med bloki, zato bo treba to problematiko 
natančno preučiti (pa ne le v Valjavčevi, temveč tudi drugod, na 
primer v Šorlijevem naselju, Kebetovi ulici, Begunjski, Mlakar-
jevi…) in dati krajanom generalno informacijo, kako se bo ure-
jala problematiko mirujočega prometa.

Spoštovani krajani želim vam prijetno branje Novic KS. Vsem 
udeležencem izleta želim srečno pot in prijetno preživljanje 
poletja. Vsem šolarjem pa lepe počitnice.

SS tstanjjem iinffrasttr kuktture smo sezna inilili MMOOK

Predsednik Sveta krajevne skupnosti 
Vodovodni stolp Bor Balderman

Poudarek smo dali tudi na čim hitrejšo ureditev pripadajočih 
zemljišč. O vsem so bili na MO obveščeni odgovorni, kateri so 
sklicali sestanek po zgoraj naštetih vprašanji ne samo v KS Vo-
dovodni stolp temveč v vsek KS v Kranjski občini.

Na občini smo se 8. maja sestali predsedniki vseh mestnih 



3

Dogajanja

Že večkrat je bila izražena 
želja sokrajanov, da obi-
ščemo Brione, najzname-
nitejše otoke v našem se-
vernem Jadranu. Zaradi 
velikega zanimanja za 
ogled kar nekaj časa ni-
smo uspeli dobiti želene-
ga termina. Letos sem 
pohitela in s turistično 
agencijo ter z njeno vodjo 
go. Brigito, sva uspeli. 
Izlet (ekskurzija) bo 25. 
maj. Na ta dan smo nek-

daj proslavljali Dan mladosti. Mislim, da bo ob lepih spominih 
na preteklost tudi tokrat prijetno in lepo druženje s sokrajani. 
Lani je bilo zelo prijetno. Tudi tokrat se bomo potepali po Istri, 
se ob mimo vozečem ogledu Hrvaške seznanili z zgodovino, se 
smejali in pristali v Fažani, kjer nas bo čakala ladja, ki nas bo 
odpeljala na Brione in po ogledu nazaj v Fažano.

BRIONI 
Narodni park Brioni so otoška skupina oddaljena od kopnega 
samo 2800 m in ima14 otokov. Naseljenost otokov sega v praz-

godovino in je v zgodovini 
vedno vabila naseljence. 
Izjemna klima je privabila 
tudi bogate Rimljane in 
kasneje različne vladarje 
in mogotce. Moderna 
zgodovina se začne leta 
1893, ko otoke kupi av-

Uspeli smo, gremo na Brione
strijski industrialec Paul Kupelwieser in jih preuredi v mondeno 
letovišče za bogataše. Na otok naseli tudi številne živali in tako 
naredi Brione za nekaj sanjskega. 1949 so postali rezidenca Jo-
sipa Broza, ki je tu preživel veliko časa in marsikatera politična 
odločitev je bila sprejeta prav tu.

Odhod avtobusa bo 25. maja ob 9. uri z avtobusnega posta-
jališču pred OŠ Simona Jenka v krajevni skupnosti. 

Peljemo se preko Črnega kala, mimo Kopra, preko mejnega 
prehoda naprej do Fažane. V Fažani se bomo vkrcali na ladjo, ki 
nas bo popeljala do otoka Veliki Brion. Tam nas bo ob izkrcanju 
pričakal vodič. Sprehodili se bomo po otoku in si ogledali zna-
menitosti - ostanke rimske vile, cerkvico sv. Germane, kamno-
lom, Titovo vilo, muzej... Peljali se bomo tudi z vlakcem po 
otoku, si ogledali safari parka in popili kavo.

Po ogledu se vrnemo v Fažano, ko bo večerja in povratek proti 
domu. 

Za izlet potrebujete veljavni osebni dokument ali potni list.
ORGANIZATORKA NADA MIHAJLOVIČ

Cena organizirane ekskurzije oziroma izleta je 65 evrov. Za 
krajane krajevne skupnost Vodovodni stolp pa je cena 30 
evrov in vključuje: prevoz, vožnjo z ladjo iz Fažane na Brione 
in nazaj, vodenje, vstopnino in večerjo. 

Za ekskurzijo-izlet se do zasedbe mest v avtobusu lahko 
prijavite in ob prijavi tudi plačate 30 evrov v tajništvu KS 
Vodovodni stolp, Begunjska 10, v sredo, 22. maja, ali v 
četrtek, 23. maja, obakrat ob 18. uri. 

Rezervacij po telefonu NI, sedežni red v avtobusu ni 
vnaprej določen.

Bojan Batič je vse do upokojitve igral pri kranjski godbi in tudi 
to je v precejšnji meri »krivo«, da se vsako leto godba tradicio-
nalno spotoma ustavi tudi na dvorišču Batičevih na Velikem 
hribu in zaigra prvomajsko budnico. Vse poteka malo za šalo, 
malo zares, v sproščenem domačem tonu, tudi zapleše se ...

Za pogostitev priskrbijo spretne Batičeve hčerke Nataša, 
Anita in Alenka.

Prazniki kot so božič, novo leto, velika noč in drugi, zberejo 
skupaj družine, da se pokramlja, obudi spomine in pokomentira 
dogodke, ki so se zgodili med lanskim in letošnjim praznikom. 
Enako velja tudi za prvomajsko budnico na Velikem hribu, ko se 
zbere druščina sosedov, družin in prijateljev, ki veselo pokramlja 
o dogodkih, ki so se zgodili od lanskih prvomajskih praznikov. 
Že so bili pomisleki, če ne bi ta običaj kar ukinili, vendar so vsi 
takoj skočili pokonci, češ, da ne gre samo za nastop godbe, am-
pak za pomembno druženje ob prihodu pomladi, ki s toplim 
vremenom ne odtaja samo zime, ampak tudi obnovi, ogreje, 
»pomladi« vezi med družino, sosedi, prijatelji, krajani...

Prvomajska budnica na Velikem hribu privabi na pogostitev in 
druženje ne samo sosede, ampak tudi goste in prijatelje od blizu 
in daleč; po svoje pa je tudi poklon Bojanovemu življenjskemu 
glasbenemu delu. Batičev pa ne povezujemo samo z glasbo 
(zadnja leta je Bojan aktiven v ansamblu Gašper in prijatelji), 
starejši krajani Kokrice in Kranja še vedno prepoznajo podpis 
njegovega očeta zidarja, tipično »Batičevo« streho na hišah s 

Pri Batičevih na Velikem hribu.
B j B tič j d k

Prvomajska budnica

prirezanim slemenom, na primer gostilna Lakner na Kokrici, pa 
tudi na Hujah so nekoč eni celi ulici pravili kar Batičeva ulica, 
saj so imele skoraj vse hiše tako streho. Oče Bojana, Alojz Batič, 
je bil tudi eden od delavcev, ki so med drugo svetovno vojno 
gradili kranjske rove, »katakombe«, ki so jih Nemci gradili kot 
zaklonišča za delavce železniške postaje, vse do kapitulacije 
leta 1945. Bojanova sestra Vida je očetu nosila tudi malico v te 
rove... Alojz Batič je bil tudi eden zidarjev, ki so zgradili Iskrin 
dimnik, ki ga vidimo vsakič, ko se spuščamo z Labor v Kranj.
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Praznik smo počastili tudi s 26. Pohodom prijateljstva in 
spomina Udin boršt 2019.

Pohodniki, bilo jih je okoli štiristo, so se izpred trgovine 
Merkator na Kokrici podali na šest in dvanajst kilometersko pot 

Dogajanja

27. aprila vsako leto praznujemo dan upora proti okupatorju. Na 
ta dan je bila leta 1941 ustanovljena Protiimperialistična fronta, 
ki se je po napadu Nemčije na Sovjetsko zvezo preimenovala v 
Osvobodilno fronto. OF je bila politična organizacija, ki je na-
stala kot odgovor na okupacijo Slovenije. Združevala je vse na-
predne sile v tedanji družbi in je bila gonilna sila boja in upora 
proti uničujoči sili tretjega rajha na slovenskem.

Osredja državna proslava ob letošnjem prazniku je bila letos v 
kranjski športni dvorani na Zlatem polju. Predsednik Državnega 
zbora Dejan Židan je v slavnostnem govoru poudaril,vda mora-
mo tudi v zdajšnjem času dojemati upor kot sposobnost prežive-
tja, kot samozavest in kot odgovornost. Letošnje proslave smo 
se udeležili tudi predstavniki Združenja borcev za vrednote 
NOB Kranj. Ob zaključku smo se vsi strinjali,da je bila proslava 
odlično pripravljena in je dosegla svoj namen.

Udin boršt 2019
po spominskem parku Udin boršt. Daljša pot nas je vodila do 
partizanskega zatočišča Kapnik, ki je bilo izhodišče partizanskih 
aktivnosti na tem območju. Tu smo se po krajšem druženju 
okrepčali s čajem in šilcem žganja. Pot smo nadaljevali do cilja 
na Kokrici, kjer smo se udeležili krajšega kulturnega programa. 
Slavnostni govornik na prireditvi je bil letos župan Mestne obči-
ne Kranj Matjaž Rakovec. Upamo, da bomo praznik upora proti 
okupatorju tudi prihodnje leto obeležili s tako množično udelež-
bo na pohodu in se ob tem spomnili dogodkov v tem obširnem 
gozdu iz časov narodno osvobodilnega boja.

BORIS CUGELJ  

KONJENIŠKI 

KLUB

KOMENDA
Glavarjeva 98, Komenda
www.kk-komenda.si
gsm: 031 635 911

22. 9. 2019

Spominske dirke
F. Sršena, M. Tuška,
I. Dolenca in I. Čebulja

17. 11. 2019

Kasaške Martinove dirke
in kmečka dirka ter dirka
ponijev

4. do 6. 10. 2019

JESENSKI SEJEM NA
PROSTORU V KOMENDI

1. 12. 2019

Miklavževe dirke kmečka 
dirka in dirka ponijev

Miklavževe dirke bodo po 
posebnem sklepu Upravnega 
odbora kluba spremljale tudi 
prireditve v sodelovanju z društvi 
in občino na prireditvenem 
prostoru pri Hipodromu.

1. 6. 2019 

Dan odprtih vrat KK Komenda
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V mladih letih je pasel krave na Šentur-
ški gori, v šolo pa je hodil v Cerklje. 
Njegove korenine so bile v Beli krajini. 
Bil je izučen električar in poznani kurjač 
v kurilnici v Šorlijevem naselju, politični 
sekretar v Domplanu, borec, priljubljen 
med krajani z imenom »ta plau«, ker je 
vedno imel plavo haljo in kapo. Za prija-
telja je imel »ta zelenega« Franja Mo-
driča, ker je imel zeleno haljo in kapo, 
ker je bil ribič. Bila sta tandem, ki so ju 
vsi v naselju in še drugje poznali, saj sta 

vedno in vsem rada pomagala; »ta plau« pri elektriki in podob-
nem, »ta zelen« pa pri vodnih napeljavah. Bila sta dobrotnika, kot 
je danes Rdeči križ. Mirko, kot pravimo, je živel in znal uživati 
življenje. Bil je gasilec-veteran v Trebelnem, pevec včasih pri 
Ošabnikovem zboru Tugo Vidmar, desetkrat je bil na Triglavu, a 
mu je predčasen odhod pred nedavnim preprečil enajsti vzpon. 

Takšnega se ga bodo spominjali tudi izletniki, ki bi se prav v 

MIRKO STARIHA

MARJETICA
Ste marca, ob prazniku 
krajevne skupnosti 
Vodovodni stolp, bili 
na kateri od prireditev? 
Jaz sem bil na vseh, na 
vseh treh. Na proslavi 
pri spomeniku padlim 
mladim partizanom v 
Šorlijevem mlinu, na 

popoldanskem druženju 21. marca v šoli Simona Jenka v 
Šorlijevem naselju, kjer so poskrbeli za lep program učenci s 
Trstenika, in tudi naslednji dan na Dnevu odprtih vrat Vodo-
vodnega stolpa.

Slednja prireditev je bila res pravo doživetje za številne 
krajanke in krajane, ki so prišli in skrbeli za varovanje z naj-
mlajšimi. Kako že rečemo v pogovoru, če nam je nekaj všeč, 
če smo navdušeni? Vemo: Kapo dol. In tokrat je bilo tako, da 
velja rek Kapo dol. Zahvala, priznanje in naša MARJETICA 
pa gre podjetju Komunala Kranj in predstavnici za stike z 
javnostjo Maji Rozman ter njeni ekipi. Bilo je, še posebno 22. 
marca, na Svetovni dan VODA, z Jamarji, Carnium Kranj 
zares družabno in praznično. Nazadnje pa ste presenetili še 
obiskovalci, ki ste prišli z željo, da se povzpnete na vrh stolpa. 
Kar ni in ni vas bilo konec....  Razmislek morda, da bi se 
povzpeli ne samo enkrat v letu (sploh pa ne nobenkrat) ? 

Le naj bo še naprej tako, tako lepo, zanimivo... Naj bo še 
naprej tako lepo praznovanje. In še enkrat: Hvala, Komunala. 

A. Ž.

Lepo smo praznovali

Zadnjo letošnjo soboto v marcu je bila že 18. čistilna akcija 
Očistimo Kranj 2019 – Kranj ni več usran. Slab ducat krajanov je 
na širšem območju KS Vodovodni stolp zbral dvanajst vreč 

predvsem odpadne kovinske, 
plastične in steklene embalaže 
ter nekaj kosovnega materiala. 
Na območju celotne občine pa je 
4000 udeležencev nabralo 147.5 
m³ odpadkov oziroma 15.980 kg 
mešanih komunalnih odpadkov, 
ki jih je deponiralo javno podje-
tje Komunala Kranj.

Očistimo Kranj 2019

V KS so krajani nabrali kovin-
ske, plastične, steklene nekaj 
kosovnih odpadkov.

teh dneh podali na izlet v Belo krajino, k letalu DC 3, k muze-
ju,.... in nazadnje v veselo druženje za  mizo. 

Mirko, takšen »ta plau« boš ostal na srečanjih z nami.   A. Ž.
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Območno združenje Rdečega križa Kranj (OZRK) je nepridobi-
tno samostojno in prostovoljno združenje, ki ga sestavljajo člani 
Rdečega križa Kranj, vključeni v 44 krajevnih organizacijah 
Rdečega križa (KORK). Mednje spada tudi Krajevna organiza-
cija Rdečega križa Vodovodni stolp (KORK VS). 

Naloga RK je pomagati ljudem v stiski, zato tudi v naši kra-
jevni organizaciji izvajamo različne dejavnosti, kot so tečaji prve 
pomoči, socialna dejavnost in pomoč starejšim. KORK Vodovo-
dni stolp je v minulem letu uspešno uresničevala sprejeti pro-
gram. Glavno nalogo, pridobivanje krajanov za prostovoljno 
darovanje krvi, smo izpeljali tudi v letu 2018, saj smo organizi-
rali dve krvodajalski akciji, ki se ju je udeležilo 120 krvodajalcev, 
naših krajanov. V prostorih krajevne skupnosti pa smo v prete-
klem letu izpeljali tudi štiri akcije meritev krvnega tlaka, slad-
korja in holesterola, ki se jih je udeležilo 147 krajanov.

Za naše delo ima izreden posluh svet KS Vodovodni stolp, ki 
nam pomaga ob raznih priložnostih. S skupnimi močmi smo ta-
ko pred novim letom obdarili starejše od 90 let, bolne in invali-
dne, ko smo obiskali kar 102 krajana. Za vso pomoč in razume-
vanje se zato iskreno zahvaljujemo članom in še posebej 
nekdanji predsednici Nadi Mihajlović. 

1. oktobra, ko obeležujemo mednarodni dan starejših, smo se 
lani spomnili tudi krajanov, ki živijo v domovih starostnikov v 

V četrtek, 11. aprila 2019, 
je bil v Kranju delavni in 
hkrati volilni zbor članov 
RKS Območnega združe-
nja Kranj. Delegati so 
med drugim potrdili opra-
vljeno delo in poročilo za 
leto 2018 ter sprejeli plan 
dela in fi nančni načrt za 

leto 2019. Izvolili so tudi novo vodstvo in organe za obdobje 
2019 – 2023. 

Novi predsednik Rdečega križa Slovenije Območnega zdru-
ženja Kranj (RKS OZ Kranj) za obdobje 2019 - 2023 je postal 
mag. Janez Frelih, nova podpredsednica pa Biljana Djakovič. 

Nove/i članice/i so bili 
izvoljeni tudi v območni 
odbor, nadzorni odbor in 
častno razsodišče RKS 
OZ Kranj.

Na letošnjem volilnem 
zboru članstva so podelili 
tudi priznanja za minulo 
obdobje. Priznanje Častni 
član RKS OZ Kranj so pre-
jeli predsednica KORK 

Novo vodstvo Rdečega križa območnega 
združenja Kranj

Predsednica KORK Vodovodni stolp Jožica Ribnikar je častna članica Rdečega križa Slovenije Območnega združenja 
Kranj - Čestitka.

Vodovodni stolp Jožica Ribnikar, predsednik KORK Cerklje Vid 
Močnik in Stane Kalan s Primskovega, predsednica KORK 
Duplje Stanka Malovrh pa je dobila Plaketo RKS OZ Kranj.

Zlati znak RKS so prejeli dosedanji predsednik RKS OZ 
Kranj Marjan Gantar, Biljana Djakovič in predsednik KORK 
Šenčur -Srednja vas Vilko Štefe. Srebrni znak RKS: dosedanji 
podpredsednik RKS OZ Kranj mag. Janez Frelih, predsednica 
KORK Orehek – Drulovka Marija Sokol, predsednica KORK 
Bitnje Marjana Jekovec, predsednik KORK Čirče Stane Mar-
kelj in dosedanji predsednik KORK Bela-Bašelj Miro Roblek. 
Bronasti znak RKS: predsednica nadzornega odbora RKS OZ 
Kranj Barbara Galičič Drakslar in predsednik KORK Zlato 
polje Milan Korbar.

Prejemnikom priznanj in novemu vodstvu RKS OZ Kranj is-
krene čestitke in želja za uspešno delo v obdobju 2019 - 2023.

KO RK Vodovodni stolp
Lani je darovalo kri 120 naših 
krajank in krajanov

Ob podpori krajevne skupnosti Vodovodni stolp se je štirih meritev krvnega tlaka, sladkorja in holesterola med letom 
udeležilo147 krajank in krajanov, pred novim letom pa smo obdarili 120 bolnih, invalidnih in nad 90 let starih krajank in 

krajanov.

Program RK 2019 
Pridobivanje novih prostovoljcev za delo v 
odboru KO RK Vodovodni stolp, Krvodajalske 
akcije in pridobivanje novih krvodajalcev, 
Skrb za starejše in osamljene krajane KO RK 
VS (obiski), Obdaritev starejših krajanov ob novem letu, 
Članarina (položnice), Preventivne meritve krvnega tlaka, 
sladkorja in holesterola, Predavanja zdravstvene preventive, 
Sodelovanje z OŠ Simona Jenka Kranj, Sodelovanje z Vrtcem 
Kekec Kranj, Sodelovanje s KS Vodovodni stolp, Sodelova-
nje z OZ RK Kranj.

Preddvoru, Cerkljah, Naklem in Kranju. Vse te dejavnosti Kra-
jevna organizacija Rdečega križa (KORK) Vodovodni stolp fi -
nancira z zbrano članarino in s prostovoljnimi prispevki. In tako 
zbrana sredstva ostanejo krajevni organizaciji.

Prav lepo sodelujemo tudi z vrtcem Kekec in OŠ Simona Jenka 
Kranj ter Območnim združenjem Rdečega križa Kranj (OZRK).

Vsi, ki delamo na humanitarnem področju, delamo brez plačila 
in iz ljubezni ter globokega prepričanja, da je to naša dolžnost.

JOŽICA RIBNIKAR, 
PREDSEDNICA
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KAMEN SPOTIKE
Umiritev prometa na Partizanski cesti na 

Mali Rupi
Promet po delu Partizanske ceste od križišča s Cesto Kokrške-
ga odreda na Rupi do križišča s Kurirsko potjo na Primskovem 
je še posebno v prometnih konicah (zjutraj, popoldne, zvečer) 
za ozko lokalno cesto pregost in pogosto tudi prehiter. Stano-
valci najožjega dela te ceste (v neposredni bližini Partizanska 
cesta 43 a) na težave že dalj časa opozarjajo in predlagajo 
nekaj dodatnih ukrepov za umiritev prometa: omejitev hitrosti 
na 30 km/h, izvajanje rednih nadzorov hitrosti, prepoved pro-
meta za tovorna vozila. ureditev dodatne talnih  ovir in podob-
no. Morda bi bil primeren tudi prikazovalnik (psihični ukrep) 

VI VOZITE.

Dogajanja

Damjan Nartnik

Erik Švigelj, župnik

Čeprav se je v minulih dnevih s slabim vre-
menom za kratek čas vrnila zima, je pomlad 
nepreklicno tu. Lepši dnevi na ceste priva-
bljajo tudi motoriste, ki bodo vse do jeseni 
pogosti udeleženci v cestnem prometu.

Motoriste in mopediste opozarjamo, da 
morajo poskrbeti za svojo varnost. Uporablja-
ti morajo zaščitno opremo in čelado, prilago-
diti hitrost vožnje razmeram na cesti, oziroma 

upoštevati omejitev hitrosti. Poskrbeti morajo tudi za svojo vidnost. 
Nosijo naj svetla odsevna oblačila in imajo vedno prižgane luči. 

Ker je spomladi asfaltna površina hladna in ne omogoča opti-
malne oprijemljivosti pnevmatik, vozišča so še polna udarnih 
jam in peska od zime, pa tudi sposobnost obvladovanja motorja 
v nekaj mesecih nekoliko upade, je priporočljivo pred daljšo 
vožnjo osvežiti spomin s krajšo kondicijsko vožnjo.

Prometne nesreče voznikov enoslednih motornih vozil se ve-
činoma pripetijo v toplih mesecih oziroma v motoristični sezoni 
med aprilom in oktobrom. 

Leta 2018 se je na slovenskih cestah pripetilo 941 prometnih 

V ta mesec maj prihaja tudi majniška Kra-
ljica, ki jo v šmarnicah častimo in se ji izro-
čamo. Letošnje šmarnice so zelo lepo obi-
skane in zelo lepo je slišati molitev in 
prošnjo iz otroških ust, ki v tem mesecu 
majniku prepeva Božji Materi Mariji.

 Za nami so pomembnejši dogodki: najpo-
membnejša je seveda velika noč, naš največji 
praznik. Bogoslužje velike noči je vsako leto 
lepše obiskano, kar nam tudi naznanja, da je 
krščanska vera še kako živa in prav je tako, 

saj Jezusova žrtev za odrešenje ne more biti zaman. Človek ni 
namenjen propadu, niču, pač pa življenju in ravno na to nas veli-
ka noč vsako leto spodbuja. Ker je Kristus vstal od mrtvih, bomo 
vstali tudi mi in še več, pripravil nam je prostor, za ta prostor pri 
njem pa se vsak po svojim močeh trudimo tukaj na zemlji.

Za nami je podelitev zakramenta svete birme, ko so naši 
osmarji in devetarji postali odrasli, zreli, in s Svetim Duhom 
potrjeni kristjani. Potem prvo sveto obhajilo, ko so prvoobha-
janci postali »živi tabernaklji«, saj so v svoje srce prvič prejeli 
Jezusa pod podobo kruha.

Še nekaj odraslih se pripravlja na prejem zakramentov. Naša 
župnija živi. Bogu Hvala. Zares živo župnijsko občestvo imamo. 
Ob mnogih skupinah, ki delujejo v župniji, je veliko dejavnosti 
skoraj vsak dan za vsakega vernika, če se želi vključiti v župnij-
sko življenje in poglobiti svojo vero in iz nje tudi živeti.

Pred nami je čas dopustov in počitnic. Šolske in veroučne klopi 
bodo kmalu izpraznjene in sledil bo oddih, ki je vsako leto dobro-
došel. Takoj po končanih šolskih obveznostih bo še oratorij za 
otroke (od 25. do 29. 6.), ki ga letos pripravlja skoraj 30 naših 
mladih fantov in deklet. V molitvi, pesmi, igri, druženju in pove-
zovanju bomo preživeli en teden počitnic na domačem župnijskem 
dvorišču in v župnijskih prostorih. Potem pa kamor koli vas bo 
pot zanesla v počitniškem času, naj bo vsak korak blagoslovljen. 
Naj vas spremlja Božji blagoslov in varstvo, da bi se z vsake poti 
srečno vrnili na svoj dom. Polni novih izkušenj in doživetij. 

Čeprav

Motoristi, poskrbite 
za svojo varnost Vozniki, bodite pozorni nanje

nesreč voznikov enoslednih motornih vozil. To je 14 odstotkov 
manj kot leta 2017. Od tega je bilo 18 smrtnih žrtev, 16 motori-
stov in 2 mopedista, kar je 38 odstotkov manj kot leto prej. Med 
huje telesno poškodovanimi se je delež zmanjšal za 13 odstotkov 
(z 204 na 177), število lažje telesno poškodovanih pa za 15 od-
stotkov (s 618 na 524). Najbolj izpostavljena starostna kategori-
ja v preteklem letu so bili vozniki med 45 in 54 leti. Leta 2018 
je po številu smrtnih žrtev predvsem izstopal mesec september, 
ko je bilo smrtnih žrtev 8 oziroma kar 44 % vseh umrlih vozni-
kov enoslednih motornih vozil leta 2018.

Ravno zaradi navedenega se je minuli teden po vsej Sloveniji po-
ostreno nadziralo voznike motornih koles in mopedov. V nadzorih 
so se ugotavljale predvsem kršitve, povezane s hitrostjo, psihofi zič-
nim stanjem voznikov, uporabo zaščitne čelade in tehnično brezhib-
nostjo vozil. Vsi to so dejavniki, ki lahko bistveno pripomorejo k 
nastanku prometnih nesreč. Posledice v takšnih prometnih nesrečah 
pa se lahko končajo s hudimi telesnimi poškodbami ali s smrtjo. 

Srečno in lep pozdrav.
DAMJAN NARTNIK, VODJA 

POLICIJSKEGA OKOLIŠA

Božji blagoslov naj nas spremlja
Mesec maj, je najlepši mesec vsega leta, saj vsa narava ozeleni. Dnevi postajajo daljši in pomlad se v vsej svoji lepoti razcveti. 

Naj bo ta mirni poletni čas zares blagoslovljen, da bi potem 
lahko z zagonom in navdušenjem nadaljevali svoje obveznosti v 
šoli, službi ali pa doma.

ERIK ŠVIGELJ, ŽUPNIK

ISKRICE - Z roko v roki 
Še vedno se Iskricam iskri. V glasilu marca smo k sliki, na 
kateri so bile tri simpatične gospe, zapisali, da so še vedno 
»iskrive«. In to vsak četrtek med 16. in 17. uro so v prostorih 
KS Vodovodni stolp na Begunjski. Ne verjamete? Kar pridite 
se prepričat in poklepetat. Ne bo dolg čas...     A. Ž.

Igrajmo badminton 
V Osnovni šoli  Simona Jenka v Šorlijevem naselju smo v telo-
vadnici že igrali badminton. Tudi letos pa je vodstvo šole omo-
gočilo 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. Prija-
ve niso potrebne. Samo pridite in igrajte.        - A. Ž.



Gorenjska gradbena družba d.d. ima več kot pol stoletno tradicijo na področju vzdr-
ževanja 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.


