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ANDREJ ŽALAR

Po majskem ogledu in predstavitvi komunalne infra(ne)strukture v krajevni skupnosti bomo,
kot kaže, (po)čakali na postopno urejanje. - Smo pa dočakali lep izlet oziroma ekskurzijo, Dan
odprtih vrat Vojašnice, Domplanov (in vseh krajanov) energetski prihranek v Šorlijevem
naselju, bliža se tudi Druženje krajanov na prostoru pri šoli ob koncu poletja...
Bor Balderman, predsednik Spoštovani gospod predsednik.
Sprehod po krajevni skupnosti
KS Vodovodni stolp

meseca maja je predstavil, posebno ponekod, precej klavrno sliko stanja komunalne infrastrukture. Asfalt po ulicah marsikje kliče po obnovi,
problem je pomanjkanje parkirišč, ureditev zelenic, igrala
za najmlajše pri šolskem igrišču... Kako kaže urejanje teh
težav?
»Po dogovoru smo v celotni občini v krajevnih skupnostih
ugotavljali stanje. Kako se bodo želje, predlogi in problemi reševali, pa bo bolj jasno, ko bomo jeseni v Mestnem svetu MOK
sprejemali proračun za leto 2020 in 2021. Pričakujem, da bo po
tem več znanega, kako bo potekalo reševanje in popravljanje ter
odpravljanje naših težav na področju komunalne infrastrukture.
Trdim pa, da po majskem ogledu teh ni ravno malo.
Spodbuden je podatek Domplanovem investicijskem energetskem projektu kotlovnice v Šorlijevem naselju in z njim prihranek. Dogaja se tudi prenova fasad blokov in stolpnic. Tudi, kako
urejene zelenice imamo, nam ni vseeno. Da ne govorim o parkiriščih...«

zabavali, skratka družili... Bomo pa morda takrat tudi že več
vedeli, kaj bomo delali, kako reševali težave oziroma odpravljali probleme.«
Spoštovani predsednik. Želim vam lepo Poletje; in seveda
tudi vsem članom Sveta KS in vsem krajankam in krajanom
KS Vodovodni stolp.
Hvala. Pridružujem se željam za lepo Poletje in čestitam
vsem krajankam in krajanom ob Dnevu slovenske državnosti,
25. juniju.
25. maj 2019

Na dnevu odprtih vrat vojašnice

Imeli smo tudi lep izlet na Brione?
»Članica Sveta Krajevne skupnosti Vodovodni stolp in predsednica Sveta KS v prejšnjem mandatu, Nada Mihajlovič, se je
po prejšnjih izletih tudi tokrat zares izkazala. Odmevi so polni
pohval. Zato še enkrat vse priznanje za izbran, lep in dobro organiziran izlet. So pa naši izleti za krajane tudi lepa oblika druženja in s tem uresničevanja vsebinskega programa krajevne
skupnosti, za katero najbrž velja, da z izleti v prihodnje nadaljujemo. Seveda pa so tudi druge oblike druženj, sodelovanja in na
ta način ugotavljanja želja in potreb krajanov v naši KS. Smo
velika, sicer mestna krajevna skupnost, s starejšimi krajani; kar
še posebno potrjuje tudi delovanje v naši krajevni organizaciji
Rdečega križa. Za delovanje, pomoč, obiske starejših in bolnih
krajanov, smo hvaležni predsednici KO RK Jožici Ribnikar, ki
je tudi članica sedanjega Sveta krajevne skupnosti.
Nekaj let smo imeli poznane pohode po mejah krajevne
skupnosti. Ga letos ne bo?
»Letos smo se odločili, da po majskem obisku in ogledu Vojašnice Petra Petriča na našem območju ob tako imenovanem
Dnevu odprtih vrat vojašnice (tokrat je bila zelo obiskana), pred
koncem šolskega leta pohoda ne organiziramo. Bomo pa na začetku prihodnjega šolskega leta jeseni pripravili družabno srečanje za vse krajanke in krajane naše krajevne skupnosti. Ob različnih dejavnostih se bomo takrat lahko tudi pogovorili,

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: 041 338 041
(predsednik), 041 320 805 (tajništvo), E: ksvodovodnistolp@siol.net. Uredil Andrej Žalar. Priprava za tisk: BOLD. Glasilo dobijo vsa gospodinjstva in poslovne enote v krajevni skupnosti Vodovodni stolp (Vod. stolp, Rupa, Hrib) brezplačno. Naklada 2750
izvodov. Naslovnica: Izlet na Brione
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Prenova ogrevalnega sistema Šorlijevo naselje
V nadaljevanju prikazani in opisani rezultati obnove kotlovnice S2 in toplovoda so nedvomno plod sodelovanja
upravnika ogrevalnega sistema in kurilnega odbora. Obsežna obnova v tehničnem smislu in ﬁnančnem zalogaju je
bila možna le s popolno podporo upravnika Domplan d.d. in s sanjsko ekipo
strokovnjakov poslovne enote Energetika. Brez nesebične podpore projektu s
strani direktorice Domplan d.d. gospe
Predsednik kurilnega
Vere Zevnik in njenega skrbnega odnoodbora: Peter Drinovec sa do reševanja vsakodnevnih izzivov
ter ﬁnančne podpore družbe Domplan
d.d. projekt ne bi bil mogoč, saj prihranjena sredstva kotlovnice
niso zadoščala za pokritje celotne investicije.
Učinki prenove ogrevalnega sistema Šorlijevo naselje

Za nami je druga kurilna sezona po izvedbi prenove kotlovnice
in toplovoda. Trend visokih prihrankov kot posledica izvedene
prenove se nadaljuje po pričakovanju, saj je bilo v letošnji kurilni sezoni porabljeno za 21% manj zemeljskega plina, kot če bi
kotlovnica obratovala s starimi energetskimi napravami. Finančno to predstavlja 75.000 € prihranka, kar pa je že bilo upošteva-

no v planu kurilne sezone in obračunanih akontacijah za ogrevanje tekom kurilne sezone. Ob upoštevanju 80.000 € prihrankov
v prvi kurilni sezoni po prenovi, je bilo torej v dveh kurilnih
sezonah za 155.000 € manj stroškov za ogrevanje, kar predstavlja povprečno 180 € prihranka na stanovanje. Kot je bilo predvideno s projektno nalogo se bo investicija poplačala s prihranki
v slabih desetih letih. Nezanemarljiv pa je tudi ekološki prispevek prenovljene kotlovnice, saj se je emisija toplogrednega plina
CO2 zmanjšala za cca. 250 ton na leto.
Sanacija dimnika

V letu 2018 se je sočasno z obnovo fasade na objektu Zoisova
ulica 46 izvajala sanacija dimnika in ekspanzijske posode na
objektu, ki sta del ogrevalnega sistema Šorlijevo naselje. Saniran
je bil betonski obod po celotni višini dimnika, kakor tudi ekspanzijske posode. Zaključni fasadni sloj dimnika je bil prilagojen
barvnemu odtenku fasade sosednjega objekta (stolpnice). Izvedeni so bili tudi tehnični varnostni ukrepi za preprečitev padca v
tuljavo dimnika.

Pozaba je zločin
Člani krajevne organizacije
združenja borcev Vodovodni
stolp smo v soboto, 8. junija, obiskali Ljubelj, kjer so ostanki edinega koncentracijskega taborišča
pri nas in simbolni kraj spomina
na vse žrtve taborišč iz obdobja
upora proti fašizmu in nacizmu.
V vseh koncentracijskih taboriščih
je bilo skoraj 63.000 Slovenk in
Slovencev. 12.000 pa se jih ni nikoli vrnilo na svoje domove.
Letošnji slovesnosti ob 74. obletnici osvoboditve so se
velikemu številu udeležencev na nekdanji podružnici taborišča Mauthausen pod Ljubeljem pridružili tudi predsednik vlade Marjan Šarec, župan občine Tržič Borut Sajovic,
minister za obrambo Karel Erjavec, delegacije in predstavniki konzularnih predstavništev v Sloveniji in položili
vence.

Slavnostni govornik je bil predsednik vlade Marjan Šarec, ki
je poudaril, da se takšne grozote nikoli več ne smejo ponoviti.
Strinjal se je tudi z Borutom Sajovicem, da se je treba tovrstnih
dogodkov spominjati. Glede risanja novih zemljevidov pa je rekel,
da Slovenija ni nikoli nikogar ogrožala, zna pa braniti svoje.
Župan Borut Sajovic je dejal, da ga pogosto sprašujejo, do
kdaj bodo še pripravljali slovesnosti pod Ljubeljem? »Odgovor
je jasen: Dokler bo potrebno, da se ve in ohrani , kdo je bil
zaprt za bodečo žico, kdo je bil lačen in premražen, kdo je
bos pozimi kopal predor in kdo je bil na drugi strani toplo
oblečen in nahranjen.« Zgolj ohranjanje spomina na trpljenje
ljudi v koncentracijskih taboriščih druge svetovne vojne pa ni
dovolj. Potrebno je tudi danes narediti vse, da se konča množično uničevanje človeških življenj v imenu ideologije, religije,
imperialističnih politik in kapitala.
V imenu Krajevne organizacije združenja borcev za vrednote
NOB Vodovodni stolp čestitam krajanom ob državnem prazniku DNEVU DRŽAVNOSTI.
BORIS CUGELJ
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Bili smo na nepozabnem izletu na Brionih
Zjutraj, 25. maja, smo se zbrali na avtobusnem postajališču
pred OŠ Simona Jenka in se odpeljali v 230 km oddaljeno
Fažano, preko mejnega prehoda Dragonja in nato z ladjo na
otok Veliki Brijon.
Potovali smo z agencijo Rozmanbus iz Lancovega.
Peljali smo se mimo Ljubljane po južni obvoznici, kjer ni bilo
običajne sobotne gneče proti morju, nato mimo Vrhnike, ki se je
včasih v rimskih časih imenovala Neuportus, kjer so pretovarjali blago iz čolnov po Savi in Ljubljanici na kopna prevozna
sredstva - vozove… Pa potem mimo Postojne, ki leži na vzhodnem robu postojnske kotline in so na prehodu iz celinske Slovenije v zaledje Tržaškega zaliva, to tako imenovana 'vrata' na
612 m nadmorske višine, ki so zareza med razčlenjenima in
gozdnatima kraškima planotama Javorniki in Hrušica… zgodovinski prehod iz osrčja srednje Evrope proti severnemu delu
Jadranskega morja in v Padsko nižino.
Med potovanjem smo izvedeli, da naša soseda Hrvaška meri
okoli 56,5 tisoč km2, da ima okoli 4,7 milijona prebivalcev in s
Slovenijo 501 km meje. Vozili smo se po Istri, ki meri 3895
km2. Istra je dolga okoli 100km med skrajno severno in južno
točko ter široka okoli 75 km med vzhodno in zahodno točko.
Njena obala je dolga približno 600 km. Na tem območju živi
približno 300 tisoč ljudi. Polotok se deli na tri dele: prvi del je
Bela Istra–Čičarija in Učka (vrh 1401 m, Vojnik) vzhodni del),
zaradi belega kamnitega krasa, drugi del je Siva Istra, osrednji
del, zaradi glinastih tal, in tretji del je Rdeča Istra, zahodni del,
zaradi rdeče zemlje. Ime Istra pa izhaja iz imena ilirskega plemena Histri, po drugi teoriji pa po reki Histar (Donava), ker so
včasih domnevali, da se v Istri zliva v Jadransko morje, kar je
povezano z legendo o Argonavtih, ki so tu pluli okoli 1250 let
pred našim štetjem.
Za sabo smo pustili večja znana počitniška mesta Umag, Novigrad, Vrsar, Rovinj. Prispeli smo v južno Istro, v pristaniško
mesto Fažano. Fažana je med drugim znana tudi po pristanišču
za otok Stenjak, kjer so še pred cca 20 leti letovali tudi kranjski
otroci, ki jih je takrat prevažal znani barba Mario…
Fažana s približno 3100 prebivalci je bila nekdaj poljedelsko
in ribiško naselje, danes je turistično mesto za izlete na Brione.
V 1. stoletju, v rimski dobi, je bila tu delavnica, kjer so izdelovali lončene amfore in strešnike.
Iz pristanišča nas je ladja ob 14.30 prepeljala do otočja in v 15

minutah smo prispeli v pristanišče otoka Veliki Brijun. Malo
smo se vozili s turističnim vlakcem, malo peš. Vodička Dolores
nam povedala o odtisu stopinje prazgodovinske živali, o dinozavrih, ki so živeli pred 150 milijoni let, o safari parku, o cerkvici
Sv. Germana z ohranjenim rimskim mozaikom, odkritim v zalivu Verige, o kamnolomu od koder so izvažali visoko kakovostne
kamnite bloke v Benetke, Raveno, na Dunaj…, o spominskem
muzeju s slikami tovariša Tita in slavnimi osebami, ki so ga
obiskale z vsega sveta, o naravoslovni razstavi živali... Ob 1830
smo se vrnili na kopno v Fažano. Vmes smo na Brionih izvedeli
zanimive podatke: Narodni park Brijuni, otočje sestavljeno iz
14 otokov različnih velikosti, so 'zeleni dragulji, raztreseni po
modrem pregrinjalu'. Leta 1983 je bilo otočje razglašeno za narodni park, s 736 ha površine. Največji otok je Veli Brijun s 690

ha površine in 5,5 km dolžine. Od leta 1987 je na njem tudi safari park z gazelami, zebrami, lamami, antilopami, damjeki, jeleni, pavi, muﬂoni in cca 200 vrst ptic. Leta 1911 je bil odprt
tudi zoo park s tigri, levi, noji in slonico Lenko.
Leta 1893 je zemljišče kupil dunajski plemič Paul Kupelwieser od italijanskega trgovca iz Trsta. Z lastnim denarjem je ﬁnanciral izsuševanje močvirij na otoku. Za izsuševanje je na
pomoč poklical nobelovca Roberta Kocha, da bi izkoreninil
malarijo. Po zaslugi Kupelwieserja je otok dobil luksuzne hotele, vile, ceste, podmorski vodovod, kobilarno, teniška igrišča in
polo igrišča. V začetku 19. stoletja je na rtu Saluga odprl kopališki kompleks s tuši, kabinami, sanitarijami, učitelji plavanja,
kopališkimi mojstri, terasami, solarijem. Leta 1910 je izšla tudi

Kranjski taborniki tretji
Kranjski taborniki (Zveza tabornikov občine Kranj) so sodelovali na natečaju Moja reka 2019. Na pobudo Coca-Cole v Sloveniji in s podporo Turistične zveze Slovenije, Slovenske turistične
organizacije in društva Morigenos je bilo to letos že četrtič.
Vsi organizatorji čistilnih akcij so pripomogli k bolj čistemu
in urejenemu okolju. Zbrali so za več kot 115 ton odpadkov.
Med vsemi sodelujočimi je letos zmagalo Turistično društvo
Barje. Športno društvo Naredi nekaj za naravo je bilo drugi ﬁnalist in ambasador projekta za leto 2020. Tretje mesto je osvojila
Zveza tabornikov občine Kranj. Spomnimo, čistilna akcija je
bila tudi v naši krajevni skupnosti.
Priznanja so podelili v soboto, 1. junija, na 24. srečanju turističnih društev obvodnih krajev Sloveni je ob Bukovniškem jezeru.
»Brez vaše pomoči in udeležbe nam ne bi uspelo. Zato se
vam še enkrat zahvaljujemo za udeležbo in vedenje, da nam ni
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Zveza tabornikov občine Kranj je bila v okviru letošnje akcije
tretja.

vseeno v kakšnem okolju živimo,« so nam sporočili kranjski
taborniki.
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prva številka brijonskega časopisa 'Brioni Insel-Zeitung', ki so
ga tiskali vse do l. 1940.
Med letoma 1947 in 1980 je bila tu letna rezidenca Josipa
Broza Tita. S turističnim vlakcem smo se popeljali po otoku
Veliki Brijun, videli otok Mali Brijun, v daljavi je bil viden otok
Vanga, na katerem stoji Titova rezidenca, obkrožena z nasadi
mandarin in vinogradi. Otok Vanga je zaprt za javnost, z njim
upravlja protokol države Hrvaške.
Uživali smo v pogledu na vrste sredozemskega rastlinja: borovci, pinije, cedre, hrast, magnolije, palme, oljke, med njimi 6
m visoka, 1600 let stara oljka.
Srečali smo skupino s pionirskimi kapami, z rdečimi rutkami
in belimi srajcami. Peli so partizanske pesmi. Bil je 25. maj,

rojstni dan tovariša Tita, predsednika bivše skupne države Jugoslavije.
Po vrnitvi na kopno ob 18.45 smo se potem ob 18.50 z avtobusom odpravili še v Vrsar v restavracijo Goran na odlično večerjo. Potem pa hajd proti domu, kamor smo prispeli v pozni
večerni uri. Prevozili smo z avtobusom približno 460 km. Sončno vreme nepozaben izlet pa sta bila ves dan pravi uvod v poletje.
Hvala KS, hvala Nadi Mihajlovič. Bilo je nepozabno lepo.

Demšarjevi in Prezljevi tokrat v Besnici
Spominjam se, da so bile že včasih najstevilčnejše družine s
potomci na Gorenjskem v Selški pa tudi v Poljanski dolini. No,
kaže, da se tradicija tudi še danes nekako nadaljuje. Minulo soboto so se v Besnici zbrali potomci babice Ane Demšar iz Železnikov in dedka Andreja Prezlja iz Češnjice. Če bi vsi prišli, bi
jih bilo več kot devetdeset. Manjkala jih je slaba tretjina. Bilo pa
je tokrat to v zadnjih letih že peto srečanje.
Radi povedo, da je bil dedek Maistrov borec za Severno mejo,
da je bil Rožle Prezelj evropski prvak v skoku v višino in spominjam se tudi sodnika Marka Prezlja v Kranju, borca in partizana
med zadnjo vojno.
In zakaj vse to, zakaj v glasilu Vodovodni stolp?
Sodnik, partizan in borec Marko Prezelj, s katerim sva se
večkrat srečevala in bila skupaj v šestdesetih letih minulega
stoletja v Kranju, je bil oče športnice Nade Prezelj. Nada Prezelj
pa se je poročila in je danes Nada Mihajlovič, ki je bila tudi
podžupanja Mestne občine Kranj, v prejšnjem mandatu je bila
predsednica Sveta KS Vodovodni stolp, sedaj pa je članica
Sveta KS Vodovodni stolp.
No, mhm, sedaj pa tudi vemo, da je bila ta Nada v soboto, 25.

Svojci Nade Mihajlovič

maja, tudi organizatorka izletne ekskurzije krajank in krajanov
na Brione.
Pravimo, kako je ta svet majhen. No sedaj veste, da je res.
Takšne zgodbe so vedno zanimive. Če jo boste imeli, doživeli,
bomo veseli, da nam jo sporočite v krajevno skupnost Vodovodni stolp za objavo v glasilu.
ANDREJ ŽALAR
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Skrbim, da sem po petdesetem ﬁt...
S staranjem prebivalstva se povečuje pojavnost raka na debelem črevesju in danki. Na pojavnost tega raka poleg starosti,
vplivajo tudi drugi znani in manj znani dejavniki, med katerimi
so nekateri posledica naših življenjskih razvad.
Rak na debelem črevesu in danki je v Sloveniji eden najpogostejših rakov. Zaradi poznega odkrivanja raka na debelem črevesu
in danki je umrljivost za tem rakom še vedno velika, zdravljenje pa
je za bolnike naporno in manj uspešno. A na srečo je ta oblika raka
tudi zelo dobro ozdravljiva, če jo odkrijemo dovolj zgodaj. Prav za
to skrbi Program Svit. Razvoj bolezni lahko celo preprečimo, če
predrakave spremembe odkrijemo in odstranimo pravočasno. S
testom na prikrito krvavitev v blatu namreč lahko zaznamo, s presejalno kolonoskopijo pa odkrivamo in odstranjujemo predrakave
spremembe (polipe) in odkrivamo ter zdravimo zgodnje oblike
raka, Zaradi Programa Svit se število novoodkritih primerov raka
od leta 2010 znižuje, saj je več odkritih in odstranjenih tudi predrakavih sprememb pri ljudeh, ki se na program odzivajo.
Odzivnost v Program Svit

Ciljno populacijo Programa Svit predstavljajo moški in ženske,
od 50. do 74. leta starosti. Sodelovanje v Programu Svit je za
tiste prebivalce Slovenije, ki so v ciljni populaciji in imajo urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje, brezplačno, saj stroške
programa nosi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Želimo si, da bi dosegli vseslovensko ciljno odzivnost 70%.
Po odzivnosti v Program SVIT se je Gorenjska s 68,2 % v letu
2018 uvrščala na 1. mesto v Sloveniji. V letu 2018 je bilo v
okviru Programa Svit v gorenjski regiji na novo odkritih 14 rakov debelega črevesa in danke ter 218 napredovalih adenomov,
ki predstavljajo večje tveganje za nastanek raka. Še vedno pa
tudi v tej regiji v odzivnosti moški za več kot 8 % zaostajajo za
ženskami, čeprav je rak debelega črevesa in danke pri njih pogostejši. Najboljšo odzivnost ima upravna enota Škofja Loka, kjer
so vse 4 občine presegale 75 %. Najslabšo odzivnost, manj kot

60 %, sta v letu 2018 imeli občini Jesenice in Jezersko.
Delo Programa Svit v lokalni skupnosti

Program Svit redno sodeluje z zdravstvenimi domovi po regijah,
nevladnimi organizacijami, podjetji in na ta način redno osvešča
ljudi o programu. Tudi medijski prispevki in sodelovanje z ambasadorji programa pomembno prispevajo k večanju prepoznavnosti. Obiščite nas na dogodkih, ki promovirajo Program Svit, in
z veseljem bomo odgovorili na vaša vprašanja.
Veseli bomo tudi vaših pisnih vprašanj ali telefonskega klica:
- NIJZ OE Kranj:
Zala Marn (04 20 17 191, zala.marn@nijz.si)
Alenka Hafner (04 20 17 190, alenka.hafner@nijz.si)
- ZD KRANJ:
Svitova kontaktna točka v prostorih Centra za krepitev zdravja Kranj
Erika Povšnar (031 425 687, 04 20 82 286, erika.povsnar@
zd-kranj.si)
Jošt Torkar (031 792 526, jost.torkar@zd-kranj.si)
klicni center Programa Svit (01 620 45 21)
DA SEM PO PETDESETEM FIT, SODELUJEM V
PROGRAMU SVIT!
Krajevna organizacija RK

Meritve v KS

Krajevna organizacija Rdečega križa Vodovodni
stolp bo še naprej omogočala v prostorih krajevne
skupnosti meritve krvnega tlaka, holesterola in
krvnega sladkorja. Do konca leta bosta še dve meritvi in sicer prvo
sredo – 4. septembra in prvo sredo 4. decembra med 7. in 9. uro.
Lepo povabljeni

Znanje osnovnošolcev o prvii pomoči
či
Na Debelem rtiču je bilo 11. maja 13. državno tekmovanje iz znanja o prvi pomoči osnovnošolcev.

Krožek RK OŠ Simona Jenka Kranj se je s svojimi člani
celo šolsko leto pripravljal na tekmovanje o znanju prve
pomoči. Na regijskem tekmovanju iz znanja prve pomoči
smo dosegli prvo mesto in se uvrstili na državno tekmovanje
na Debelem rtiču.
V soboto, 11. 5. 2019, smo se opremljeni z znanjem in nujnimi
pripomočki (škatlici prve pomoči) zjutraj odpeljali na tekmovanje. Zastopali smo gorenjsko regijo.
Po prijavi smo izžrebali številko ekipe - številka 1. Najprej so
tekmovalci pisali teoretična znanja o prvi pomoči in o delovanju
RK Slovenije. Potem je sledil praktični del na petih delovnih
mestih na območju zdravilišča Debeli rtič. Delovna mesta za
praktični del so bila simulacija nesreč, ki se lahko pripetijo
kjerkoli. Na vsakem delovnem mestu so bili neodvisni strokovni
ocenjevalci, ki so točkovali vsako ekipo.
Simulacije nesreč so bile: nesreča pri športni vzgoji - 4 ponesrečenci; oživljanje otroka, AED; piknik najstnikov, kjer je bila
prisotna pijača in droga, opeklina na žaru; delavnica v igralnici
- prihod nasilneža, ki je ranil ljudi v igralnici; igrala - panična
učiteljica, poškodovan otrok.
Na postajališčih pa so se ekipe lahko izobraževale in pridobile informacije o: delu gasilcev; kinološkega društva Koper
- reševalni psi; Civilne zaščite Koper; AMZS - prevračanje avtomobilske školjke; informacije o RK.
Ekipa krožka prve pomoči naše šole je prvič prinesla domov pokal za osvojeno 8. mesto- 4 v državi. Čestitamo vsem.
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Vsi skupaj smo zelo ponosni na njihovo prikazano znanje,
organiziranost in iznajdljivost v danih okoliščinah. Najpomembnejše pa je, da se s tem znanjem učimo za življenje.
V ekipi so tekmovale: Trina Ogrizek-9. b, Hana Rooss-9. c,
Rafaela Brankovič-9. c, Hana Kocić-8. a, Nastja Boncelj-9.
č, Alina Paternoster- 6. b in Tisa Lana Pesjak- 6.a.
Za podporo in slikanje na prizoriščih je poskrbela Tamara
Vidmar iz 8.a.
Hvala vsem, ki so nam pomagali pri pripravljanju ekipe, taborniku Juretu in Biljani za vso podporo in strokovno pomoč.
Hvala tudi navijačem iz OŠ Franceta Prešerna Kranj. Zahvaljujemo se tudi sekretarju OZRK Kranj Marjanu za organizacijo
tega dneva in majice.

Dogajanja

Policisti na prometno-varnostnem dnevu v Kranju
Gorenjski policisti smo se v torek, 5. junija
2018, predstavili na prometno-varnostnem
dnevu, ki ga je organiziral Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne
občine Kranj.
Po programu so vsi sodelujoči predstavili
svoje preventivne dejavnosti na področju
varnosti v prometu. Ob boku vseh intervenDamjan Nartnik
tno-reševalnih služb je policija predstavila
svoje delo, vozila in opremo; tokrat je v ospredju bila varnosti

MARJETICA
Prva pomoč ima lahko več
zgodb. Največkrat pomislimo nanjo, ko se k njej podajo gasilci - poklicni in prostovoljni. Tokrat pa dajemo
Marjetico večkratni prvi
pomoči, najmanj pa dvakratni. Poznano je, da krajevna
organizacija Rdečega križa Vodovodni stolp vsako leto organizira krvodajalsko akcijo. Tudi letos 25. aprila so jo. In tudi
letos je bila v prostorih poklicnih gasilcev na Bleiweisovi
cesti v Kranju. In poklicnim gasilcem ter njihovemu vodstvu
za to gostoljubnost Rdečemu križu in krvodajalcem namenjamo našo Marjetico.

Zapora parkirišč
pri Lekarni - Zaradi prenove (rekonstrukcije) Lekarne
pri nebotičniku bo
od 16. junija do 14.
oktobra
zaprtih
oziroma zmanjšanih na parkirišču
pet parkirnih prostorov na Bleiweisovi cesti v krajevni skupnosti Vodovodni stolp.
(Ne)urejena igrala Igrala pri Šoli Simona
Jenka
čakajo
na
končno ureditev. Kaže, da je tudi to del
programa občinskih
proračunskih sredstev
za leto 2020 in 2021.
Zelenice - pokošene in (zaraščene)
nepokošene - Odkar se ve, da imamo
v krajevni skupnosti
poznane tudi lastnike posameznih nepremičnin, imamo
tudi pokošene in
nepokošene zelenice. Škoda, da se takole »dajemo v zobe«...

najmlajših udeležencev
v prometu in splošna
prometna varnost.
Vsem želimo srečno
vožnjo ter prijetne,
predvsem pa varne
poletne dni!

KAMEN SPOTIKE
Poznate tisto zgodbo, ko se ponoči tisti, ki bi rad prestavil mejnik, sprašuje: Joj, kam bi del? In
potem odgovor: Ja, kjer si vzel!
Ali pa: Ste že slišali za »nimbus
efekt«, ki pomeni, da vržeš k sosedu, pa imaš doma na svojem
pospravljeno. No, nekaj podobnega kaže slika, ki so nam jo
prinesli. Namreč, Kosovni odpadki na ekološkem otoku. Pa
veste, da je pravi, brezplačen, prostor ta takšne KOSOVNE
ODPADKE v Zarici in v Tenetišah?!

Avtotaksi prevozniki
V Mestni občini Kranj imajo dovoljenja za leto 2019 naslednji

- Azis Harbaš s. p.,Frankovo naselje 66, 4220 Škofja Loka
(telefon 031 543 174)
- Dejan Pajić s.p., Britof 159, 4000 Kranj (telefon 051 658 961)
- Dragan Vukobrat s. p., Zlato polje 2A, 4000 Kranj (telefon
041 518 219)
- Goran Jandrić s. p., Planina 26, 4000 Kranj (telefon 040
943 283)
- Mayr d. o. o., Glavni trg 16, 4000 Kranj (telefon 041 768 767)
- OLIFANT, Oliver Mišić s. p., Zgornje Bitnje 13 A, 4209
Žabnica (telefon 041 622 226)
- Petar Bjelić s. p., Koroška cesta 51, 4000 Kranj (telefon
031 636 013)
- Savić Vaskrsija s. p., Likozarjeva ulica 4, 4000 Kranj (telefon 041245 781)
- Savo Gajić s. p., Kolodvorska cesta 7, 4000 Kranj (041 231 358)
- Stanko Grabrijan s. p., Partizanska cesta 37, 4208 Šenčur
(telefon 070 745 850)
- TAKSI MAKSI, Miran Stritar s .p., Cesta na Klanec 31,
4000 Kranj (telefon 031 694 071)
- TAXI BOŽO, Boško Kričković s. p., Trojarjeva ulica 9,
4000 Kranj (telefon 041 555 602)
- VENRAS d. o. o., Zgornje Pirniče 112B, 1215 Medvode
(telefon 040 331 900)
- Željko Aničić s. p., Gubčeva ulica 5, 4000 Kranj (telefon
040 240 280)
Avtotaksi prevozniki, ki nimajo dovoljenja Mestne občine
Kranj, ne smejo prevzemati potnikov na njenem območju
na podlagi prvega odstavka 56. člena Zakona o prevozih
v cestnem prometu in prve točke prvega odstavka 11.
člena Odloka o avtotaksi prevozih v Mestni občini Kranj,
sicer bodo kaznovani za prekršek.
Vsa dovoljenja veljajo eno leto. O spremembah več na
spletni strani MOK https://www.kranj.si/KRANJ_SI,,kranj_
moje_mesto,promet,taksi_sluzbe_v_kranju.htm
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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.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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.

