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Dogajanja

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 dobi-
jo vsa gospodinjstva in poslovne enote v krajevni skupnosti Vodovodni stolp (Vod. stolp, Rupa, Hrib) brezplačno . Naklada 2750 
izvodov. Naslovnica: Po  vročem poletju se je začelo novo šolsko leto.

Bor Balderman, predsednik 
KS Vodovodni stolp

ANDREJ ŽALAR
Spoštovane krajanke in kraja-

ni.
Poletje je za nami, prav tako 

dopusti in počitnice šoloobveznih 
otrok. Upam, da ste poletni čas 
preživeli lepo in ga izkoristili za 
številne športne aktivnosti.

PREDSEDNIK KS BOR 
BALDERMAN

Gospod predsednik Bor Balderman. Začelo se je zadnje če-
trtletje tega leta.

Začetek šolskega leta 2019-2010 pa je bil v šoli Simona Jenka 
KS Vodovodni stolp letos še posebno slovesen in čez desetletja 
se ga bodo nedvomno še posebej spominjali tudi letošnji prvo-
šolčki. Kako ste vi, kot predsednik KS Vodovodni stolp doži-
vljali takšen letošnji začetek šole v ponedeljek, 2. septembra. 

Ja, letos je našo krajevno skupnost doletela čast, da so naše 
šolarje na prvi šolski dan v Osnovni šoli Simona Jenka v pone-
deljek, 2. septembra, pozdravili ministrica z infrastrukturo in 
podpredsednica vlade ga. Alenka Bratušek, v. d. direktorica 
Agencije za varstvo prometa ga. Vesna Marinko, župan Mestne 
občine Kranj g. Matjaž Rakovec, ravnatelj OŠ Simon Jenko g. 
Rudolf Planinšek, šolniki, starši prvošolcev in krajanke ter kra-
jani iz krajevne skupnosti. Pa tudi trije člani Slovenske nogome-
tne reprezentance so bili z nami. Šolarjem in predvsem prvo-
šolčkom smo zaželeli veliko lepih trenutkov v šoli, obilo 
pridobljenega znanja in varno pot v šolo.

Dogajalo pa se je tudi poleti.
Res je, avgusta smo imeli lep in slovesen dogodek. Naš krajan 

Ivo Miklavčič je praznoval 100-letnico. Na praznovanju smo mu 
tudi v imenu krajevne skupnosti Vodovodni stolp zaželeli še naprej 
dobro počutje in dolgo zdravje. V mesecu juniju pa smo imeli tudi 
delavni sestanek s podžupanom Robertom Nograškom in z odgo-

Konec poletja in zače-
tek šolskega leta so v 
Kranju in krajevni 
skupnosti Vodovodni 
stolp obeležila zanimi-
va dogajanja. Prosla-
vili smo stoti rojstni 
Kranjčana in krajana 
naše krajevne skupno-

sti Iva Miklavčiča, ki je bil 20. avgusta 1919. leta rojen v današnji 
občini Cerklje. 

Zadnji avgustovski dan je v mestu župan Matjaž Rakovec 
pozdravil mlade in starejše. Poslej bodo takšna srečanja menda 
vsak mesec. 

V ponedeljek pa je bilo še posebno slovesno v centralni šoli 

Predsednik Sveta krajevne skupnosti Vodovodni stolp Bor Balderman

Zanimivo Poletje, lepa in živahna Jesen
vorno za krajevne skupnosti v Mestni občini Kranj s Tatjano Ko-
cjančič. Seznanili smo ju z vso problematiko v krajevni skupnosti. 

Poudarek je bil na:
urejenosti KS, za kar smo odgovorni vsi krajani: stanje ni • 
slabo vendar bi želeli, da se to dvigne na višji nivo;
na prometno ureditev: predvsem problematika zmanjševanja • 
hitrosti v naselju in povečanje parkirnih mest;
urejenost vrtov in okolice hiš.• 

Kaj pa odziv?
Dobili smo zagotovilo, da bo Mestna občina Kranj v prihodnje 

tem vprašanjem dala večji in konkreten pousarek. Bili smo tudi 
delavni v pisarni KS, kjer smo izdelali fi nančni načrt KS za leto 
2020 in 2021, v katerega smo vnesli določene novitete, o katerih 
bomo krajanke in krajane seznanili po sprejemu načrta na Me-
stno občini Kranj.

Pred poletjem sta napovedali jeseni tudi družabni dogodek 
v krajevni skupnosti.

Konec meseca septembra načrtujemo prikaz in način uporabe 
defi brilatorja, ki je na vhodu v telovadnico na steni Osnovne 
šole Simona Jenka. Ob tem se bo predstavil tudi podmladek 
Rdečega križa Osnovne šole Simona Jenka ob pomoči RK Vo-
dovodni stolp. Prikazali bodo postopke oživljanja.

Morda na koncu še kakšno sporočilo krajankam in krajanom?
Sporočite nam v krajevno skupnost pripombe, mnenja, vpra-

šanja... Podobno kot ste jih glede urejanja zelenic, na kar deloma 
odgovarjamo tudi v današnjem glasilu. Vse pripombe (tudi glede 
hrupa in hitrosti) posredujemo naprej na MO. Z odgovori in 
aktivnostmi vas bomo sproti seznanjali.

Spoštovane krajanke in krajani. Želim vam lepo jesen in 
veliko športnih aktivnosti v naravi.

Konec poletja in začetek šolskega leta
Simona Jenka v Šorli-
jevem naselju v naši 
KS Vodovodni stolp. 
V začetek šolskega 
leta 2019-2020 so 
najmlajše, ki so stopili 
v prvi razred pospre-
mili tudi podpredse-
dnica Vlade R Slove-
nije Alenka Bratušek, 
župan Mestne občine 
Kranj Matjaž Rakovec, ravnatelj šole Simona Jenka Rudi Pla-
ninšek, predsednik Sveta KS Vodovodni stolp Bor Balderman, 
številni člani medijev in seveda starši, učitelji pa mladi in starej-
ši krajani krajevne skupnosti Vodovodni stolp.

Ivo Miklavčič je 100 let proslavil tudi v 
ožjem družinskem krogu v Cerkljah.

Zadnji avgustovski dan v mestu
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Zanimiv je tudi odgovor na vprašanje, koliko zelenih površin 
je v Mestni občini Kranj. 

Ne boste verjeli, ampak v na območju Mestne občine Kranj je 
461.700 kvadratnih metrov zelenih površin, na njih je 5500 dre-
ves, 3000 kvadratnih metrov visokih grmovnic, 14.000 kvadratnih 
metrov nizkih grmovnic, 3500 živih mej, 385 kvadratnih metrov 

cvetličnih gredic, 60 korit, 522 klopi, 
266 igral, 72 WC hov hov (za kužke)...

Vzdrževanje vsega tega naštetega pa 
občinski proračun na leto bremeni s 
623 tisoč evri. 

Ali se stanovalci (krajani) lahko sami 
obrnejo na koncesionarja, ali na obči-
no, glede obrezovanja, zasajanja ... 

Drevesa na zemljiščih Mestne obči-
ne Kranj lahko zasaja le koncesionar 
po predhodnem dogovoru oziroma na-
črtu, ki ga potrdi Mestna občina Kranj. 
Stanovalci izjemoma lahko zasadijo 
okolico, vendar mora biti zasaditev 
dogovorjena, strokovno potrjena, 
ustrezati mora določenemu prostoru, 
zemljini na njem in tudi drevesni vrsti 
za takšen prostor. Noben dogovor o 
zasaditvi javne zelene površine pa 
krajani oz. občani ne smejo in ne mo-
rejo sami naročiti koncesionarju. Za 
vsak želeni poseg je namreč potrebno 
mnenje Mestne občine Kranj.        -AŽ

Dogajanja

Krajevna skupnost Vodo-
vodni stolp v Mestni občini 
Kranj je danes po številu 
prebivalcev na Gorenjskem 
ena največjih krajevnih 
skupnosti. V njej so že ne-
kaj časa številne pripombe 
krajanov zaradi urejanja 
zelenih površin med več-
stanovanjskimi objekti 
(Šorlijevo naselje), ki so v 
javni lasti. Zato je o tem 
med krajani vedno več 
vprašanj.

Košnja:•  Kdo jo opravlja, 
kolikokrat na leto, zakaj 
mulčenje in zakaj se po-
košene trave že nekaj časa 
ne odstranjuje;
Obrezovanje:•  Kdo daje 
pobude za obrezovanje, 
kako se odloča o obrezo-
vanju ali odstranitvi;
Nove sadike:•  Zakaj stanovalci ne smejo sami zasajati sadik 
oziroma mladik.

Vprašanja smo posredovali na odgovorne službe v mestni 
občini in dobili nekatere odgovore. 

Zelenice v Mestni občini Kranj

Kdo skrbi za košnjo, grmičevje, za sadike, zasajanje...

Krajevna organizacija RK

Meritve v KS
Naslednja meritev bo 4. decembra med 7. in 9. 
uro v Krajevni skupnosti Vodovodni stolp.

Lepo povabljeni 

Tako je odgovor na urejanje in čiščenje javnih zelenih površin, 
da po občinskem odloku le-te vzdržuje koncesionar. Neuradno: 
naj bi bila to štirikrat na leto Flora, odstranjevanje pokošenega 
pa je povezano s kompostiranjem, za kar pa upravljavec le-tega 
nima dovolj zmogljivosti. Odlok pa zagovarja stališče, da so 
zelene površine, ki so pod enakimi pogoji (uporaba) namenjene 
vsem, v lasti Mestne občine Kranj.
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Drage krajanke in krajani. 
Sedaj pa res lahko začnemo z druženjem v novem prostoru za 
tako imenovane prostočasne dejavnosti. Prostor je krajevna 
skupnost uredila v nekdanji pisarni Medobčinskega društva in-
validov Kranj. 

Po odločitvi Sveta krajevne skupnosti smo nekdanjo pisarno s 
samostojnim vhodom preuredili tako, da bo v njej moč izvajati 
najrazličnejše dejavnosti.

Osnovno pohištvo smo izbrali v Fundaciji Vincenca Draksler-
ja, na Pristavi pri Tržiču pa so nam tudi prenovili rabljene stole 
in omaro za najnujnejše potrebščine, risalne deske ter drugo 
opremo. Tako bo prostor lahko tudi prilagojen dejavnostim, ki 
se bodo dogajale. 

LEPA IN SPODBUDNA PRIDOBITEV

Imamo prostor za različne dejavnosti 
Na Begunjski 10, v stavbi krajevne skupnosti Vodovodni stolp, bo 30. septembra ob 16.30 predstavitev novega prostora 
in možnosti za dogajanja v njem. - Vabimo vas, da pridete in se nam pridružite na srečanju, ki smo ga poimenovali  Dan 

odprtih vrat za vaše predloge, misli in ideje.

Torej, prostor za druženja imamo. Manjka pa še program. 
Nekaj idej se je že porodilo. Tako bi se krajani lahko srečevali v 
njem pri bralnem krožku, ob pesniških večerih ali na različnih 
vsebinskih in strokovnih predavanjih. Je pa v krajevni skupnosti 
zagotovo veliko krajank in krajanov, ki lahko še kaj povedo in 
predlagajo. Sporočite nam. Vas in predlagane bomo povabili k 
sodelovanju. Tudi babice in dedki bi nam na primer lahko pripo-
vedovali o svojih dogodivščinah najmlajšim. Skratka, še in še je 
oblik in možnosti za srečevanja in druženja. Le začeti je treba.

Ker pa sem slikarka, vem, da se prostor lahko uredi tudi za 
likovno delavnico. Zato vabim vse, ki bi želeli obnoviti, nadalje-
vati, ali začeti z likovno dejavnostjo oziroma s to ustvarjalnostjo, 
da se prijavite v tajništvu KS, Begunjska ulica 10, telefon 041 
320 805 ali E- pošta: ksvodovodnistolp@siol.net. Na ta naslov 
lahko posredujete tudi vaša mnenja, predloge in želje.

Namesto uradnega odprtja z govori pa vas vabim na DAN 
ODPRTIH VRAT, ko bo skupina ustvarjalcev likovne delav-

nice »Pot k sebi« (deluje že v Osnovni šoli Simona Jenka), 
prikazala, kako takšna dejavnost deluje. Vabim vse, da se 
nam pridružijo v ponedeljek, 30. 9. 2019, ob 16.30 na pred-
stavitvi prostora na Begunjski 10.

Se vidimo!
BISERKA KOMAC

V SPOMIN
Manja Belec

Bila je zavzeta voditeljica druženja Iskric v krajevni skupno-
sti Vodovodni stolp od ustanovitve pred dvema letoma. Z 
Nuško Bešter sta skrbeli, da smo se dobivale vsak četrtek 
popoldne na Begunjski v prostorih KS na klepetih. Lani se je 
odločila, da se za nekaj časa umakne. Žal, se ni več vrnila. 
Septembra smo se  od nje poslovili, ker je za vedno odšla...

Draga Manja. Prižgale smo ti svečko in ostala si v naših 
srcih.

ISKRICE 

ISKRICE z roko v roki
Če ne verjamete, dai še delujejo in se dobivajo vsak četr-
tek med 16. in 17. uro v  prostorih KS Vodovodni stolp na 
Begunjski, pridite se prepričat. Vesele bodo, da se jim 
pridružite; tudi kakšen predstavnik moških krajanov KS 
Vodovodni stolp.

Torej, Iskrice se dobivajo še naprej in klepet je zanimiv.
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Pred desetimi leti, ob 90. rojstnem dnevu, sem zapisal: »Ivo, 
želimo ti, da boš še dolgo močan med nami.« 22. avgusta letos, 
na slovesnem srečanju v Domu upokojencev v Kranju sva si 
dva dni po njegovem stotem rojstnem dnevu, spet segla v roke. 
Tudi tokrat je bila moja želja, naj bo še naprej njegova pot 
prijazna, z lepim počutjem in zdrava. 

Ja, bilo je zares slovesno. 
Vendar spomnimo se: Ob najrazličnejših funkcijah in delih je 

med najbolj poznanimi tista iz nekdanjega Podjetja za stano-
vanjsko in komunalno gospodarstvo Kranj. Bil direktor in še 
pred upokojitvijo je predlagal novo ime Domplan Kranj. Ja, ta-
krat se je urejala komunala, gradila so se stanovanja. Takrat je 
nastalo Šorlijevo naselje s tripleks garažami, s trgovino Živila, 
Mesnico, Frizerskim salonom in gostinskim delom. 

Spomnimo: Ivo je mož izpod Krvavca, iz Cerkelj, rojen 20. 
avgusta 1919, iz poznane Borštnikove hiše. Oče Ivan iz Selc in 

Stoletna korenina iz Borštnikove hiše v Cerkljah

Srečanje z Ivom Miklavčičem ANDREJ ŽALAR

mama Emilija iz Brd sta se preselila 
vanjo v Cerkljah in v njej odprla se-
dlarsko obrt. Po osnovni šoli v Cer-
kljah se je ob dveh sestrah izučil za 
sedlarja. Po vojni je končal šolo in 
postal sedlarski mojster. Znanje in 
izpit pa sta ga takrat privedla na 
mesto tajnika obrtne zbornice. Bil je 
potem predsednik kmetijske zborni-
ce in podpredsednik gospodarske 
zbornice, delal je na komunalnem in 
stanovanjskem področju, …

Vrsto let je bil povsod, kjer se je 
oblikovalo in tudi odločalo predvsem 
o tako imenovani gospodarski oziroma komunalni infrastrukturi in o 
družbenem oblikovanju Kranja, občine s stanovanji, šolami, vrtci …

Pred desetimi leti je rekel: »Domplan sem imel še posebno 
rad... Bil sem nekako navezan nanj. Do lani sem bil predsednik 
nadzornega sveta in pred dnevi sem dobil iz kolektiva lepo če-
stitko s 50 podpisi. Najlepša hvala domplanovci«! 

Delal je v odboru Skupnosti borcev Prešernove brigade, 12 let 
v zboru XXXI. divizije, 1999. leta je dobil zlato plaketo glavne-
ga odbora ZZB NOB Slovenije za uspešno dolgoletno vodenje 
skupnosti borcev 7. SNOUB Franceta Prešerna in večletno orga-
nizacijo triglavskih pohodov.

Čeprav Kranjčan, je vse pomembnejše dogodke rad proslavil v 
Gostilni pod Krvavcem, kjer so njegove rojstne korenine. Tudi 
sedaj, ob stoletnici, je bila tam tista najožja družinska slovesnost.

Ivo, večkrat rad rečem, da življenje piše zgodbe. Bodi zdrav in 
še čim dlje na poti v naslednjih sto let.
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Damjan Nartnik

Nobeno prevozno sredstvo nima tolikšne 
pozornosti kot električni skiroji. Z njimi 
se ukvarjajo mediji, o njih govori policija in 
razpravlja politika. 

Začne se že pri osnovnem vprašanju: kakšna prevozna sred-
stva so sploh električni skiroji in kam sploh spadajo?

Trg oziroma razvoj je pri vprašanju električnih skirojev in 
električnih koles še enkrat prehitel zakonodajo. Po sedanji zako-
nodaji električni skiroji namreč spadajo med posebna prevozna 
sredstva, ki jih poganja motor (v tem primeru električni). Upo-
raba teh pa v cestnem prometu ni dovoljena. Kam torej lahko 
zapeljemo z električnim skirojem? Če zakon beremo strogo - 
nikamor!

A na kolesarskih stezah, mestnih ulicah in pločnikih je vseeno 
videti vse več električnih skirojev (in še več jih bo v prihodnje). 
Trenutno prometni deležniki - tudi policisti - upoštevamo neka-
kšen tihi dogovor, po katerem so električni skiroji izenačeni s 
kolesi in po katerem se z njimi lahko vozimo po kolesarskih 
stezah in po pločnikih po enakih pravilih kot s kolesi. O vsem 
ostalem - od (svetlobne) opreme električnih skirojev do staro-
stnih ali hitrostnih omejitev - v zakonu ni niti besede.

Električne skiroje z veseljem in v vse večjem številu upora-
bljajo tudi otroci. Vsakodnevno opazimo posameznike, da se z 
njimi vozijo v šolo in iz šole. Pa se otroci sploh lahko vozijo z 
električnimi skiroji? Dokler ne bo zakonodaja natančno urejala 
vseh novih oblik mobilnosti, bomo policisti sledili načelu var-
nosti in takšen promet urejali tako, da bo varen za vse udeležen-
ce v prometu. Pri električnih skirojih predlagamo, da se zakono-
daja nasloni na pravila za kolesarje. Nenazadnje so električni 
skiroji enako hitri kot kolesa in zavzemajo približno enak prostor 
na cesti. Kolesarska zakonodaja je primerna tudi za urejanje 
prometa električnih skirojev, ki jih vozijo otroci. Otroci se pri 
opravljanju kolesarskega izpita prvič srečajo s prometno uredi-
tvijo in prometnimi pravili. Ker se tudi z električnimi skiroji 
vozijo v prometu, morajo poznati enaka pravila. Pri otrocih 
morajo svoje narediti tudi starši in skrbniki. Če morajo imeti 
otroci na kolesu na glavi čelado, naj starši poskrbijo, da jo imajo 
tudi na električnem skiroju.

Ministrstvo za infrastrukturo je pred poletjem že pripravilo 
novelo zakona o pravilih cestnega prometa, ki je trenutno v 
medresorskem usklajevanju. Ta naj bi med drugim jasneje ure-
dila pravila ravnanja za uporabnike električnih posebnih prevo-
znih sredstev, kamor spadajo električni skiroji. Predlog novele 
zakona dovoljuje vožnjo posebnim prevoznim sredstvom, kamor 
spadajo tudi električni skiroji, na prometnih površinah za pešce 
in kolesarskih površinah, pri čemer pa morajo vozniki prilagodi-
ti hitrost vožnje površini, na kateri se gibajo. Na površinah za 
pešce to pomeni hitrost pešca, na površinah za kolesarje pa hi-
trost, ki je dovoljena tudi za kolesarje (na kolesarskih stezah je 
to 25 km/h). Kjer teh prometnih površin ni oziroma niso prevo-
zne, smejo električna posebna prevozna sredstva uporabljati tudi 
desni rob smernega vozišča ceste v naselju, kjer je najvišja do-
voljena hitrost vožnje omejena na 50 km/h.

Predlog novele zakona predpisuje tudi obvezno svetlobno 
opremo. Tudi električni skiroji bodo morali imeti spredaj žaro-
met za osvetljevanje ceste, zadaj rdečo pozicijsko svetilko, ob 
straneh pa oranžne ali rumene bočne odsevnike.

Predlog novele zakona tudi prepoveduje udeležbo v prometu 

So skiroji električna prometna  
nevarnost?

električnim skirojem, ki jih motor poganja hitreje od 25 km/h.
V predlagani noveli zakona, ki naj bi jo poslanci državnega 

zbora sprejeli do konca leta, so tudi globe za kršitelje predlaga-
nih novih pravil. Voznik električnega skiroja, ki bo na površinah 
za pešce vozil s preveliko hitrostjo, bo na primer kaznovan z 
globo 40 evrov. 

Razmišljanja lahko sklenemo, da moramo biti na cesti pozorni 
tudi na druge udeležence v prometu. Med vožnjo s kolesom in 
skirojem ter rolerji moramo vedno nositi čelado; pa tudi ščitniki 
za komolce in kolena niso odveč.

                                                 
DAMAN NARTNIK,

VODJA POLICIJSKEGA OKOLIŠA ZA KS VODOVODNI 
STOLP IN KS ZLATO POLJE

Nevarno križišče - Po začetku novega šolskega leta je zaradi 
del v Osnovni šoli Simona Jenka in zaradi nekaterih začasnih 
sprememb za dijake postalo precej »nevarno« križišče pred 
mostom čez reko Kokro na meji s sosednjo krajevno skupno-
stjo Primskovo. Že pred začetkom šole smo dobivali pripom-
be v KS, da je križišče Odhamske ceste, Ceste Staneta Žagar-
ja in Partizanske ceste pri mostu čez Kokro »nenavadno« in 
moteče za pešce. Sedaj, ko se čez ta prehod podajo še šolarji 
na drugo stran mostu v nekdanjo Tekstilno šolo, je motnja 
postala že »kar nevarna«.

Na semaforju se voznikom, ki vozijo po Cesti Staneta Ža-
garja in zavijajo pred Oldhamsko cesto čez most po Cesti 
Staneta Žagarja na Primskovo, se najprej za voznike prižge 
zelena (desno ob še vedno rdeči luči). Po skoraj 15 sekund  
dolgem časovnem intervalu pa se prižge zelena za voznike, ki 
so namenjeni na naravnost na Partizansko cesto proti kopali-
šču. Hkrati se takrat odpre tudi prehod za pešce z desne na 
levo (in obratno) stran Oldhamske ceste pred mostom. 

Zaradi povečanega prometa čez ta prehod za pešce in voz-
nike je ta sedanja  prometna ureditev lahko nevarna.

Oživljanje srca 
V četrtek, 26. septembra, ob 16. uri bo v Osnovni  šoli Simo-
na Jenka v Šorlijevem naselju predstavitev poznane naprave 
(defi brilator-AED) za oživljanje ob zastoju srca. Predstavitev 
in praktični preizkus boste lahko  preverili s sodelovanjem 
KO RK Vodovodni stolp in šolskega krožka  Rdečega križa.
Lepo povabljeni vsi krajani v telovadnico šole.

KRAJEVNA SKUPNOST VODOVODNI STOLP.
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Od 4. do 6. oktobra bo v Komendi po spomla-
danskem še drugi, jesenski del  vsakoletnega 
sejma. Tako je že 24 let Komenda sejemsko 
ime doma, na Gorenjskem, v Sloveniji in v 
Evropi. S tem Konjeniški klub nadaljuje tra-
dicijo že od nekdaj bogatega in obiskanega 
prostora po Malteških vitezih, Petru Pavlu 
Glavarju, konjeništvu, po samostojni občini, 
eni najlepših Poslovnih con v Sloveniji, z 
najlepšimi hlevi in vrsto drugih zanimivosti.

Tudi na Jesenskem sejmu je na urejenem 
prostoru prek 600 slovenskih in razstavljav-

cev iz evropskih držav. Jesenski sejem je pravi mednarodni se-
jem. Začenja ga zaradi kmetijske in poslovne usmeritve preda-
vanje o Novih tehnoloških rešitvah v pridelovanju krompirja, o 
namakanju, boleznih, škodljivcih, izboru ekološke pridelave. 

Prepričan sem, da bo 24. Jesenski sejem v 
Komendi zanimiv za vsakega obiskovalca. 
Na njem se jih predstavlja prek 600 s stroji, z 
opremo in dejavnostmi. 

Posebnost so Razstavljavci Domače vasi, 
Poljedelstvo (stroji, oprema), Gozdarstvo 
(stroji, oprema, storitve), Živinoreja (stroji, 
oprema), Sadjarstvo, vinogradništvo (stroji, 

Dogajanja

Lojze Lah, pred-
sednik KK Ko-
menda in častni 
občan Občine 
Komenda

24. Jesenski sejem
Na urejenem zunanjem prostoru so predvsem kmetijski razsta-
vljavci. Nekateri podjetniki in obrtniki ter društva se poleg zu-
nanjega predstavljajo v šotorih. Pod šotorom je Razstava konj 
Slovenske avtohtone in tradicionalne pasme. Prvič se tokrat na 
sejmu v šotoru 8 predstavljajo Gorenjske območne obrtno-pod-
jetniške zbornice.

Posebna pozornost je namenjena z Zavodom za gozdove 
Slovenije varnemu delu v urejenemu gozdu z motorno žago. 
Zanimiva novost je posebna naprava za pravilno rezanje debla 
s tako imenovanimi napetimi vlakni. Prikazane so tudi invaziv-
ne vrste.

Tri dni se bodo dogajala različna druženja, predstavitve, na-
stopi... Ob gostinski ponudbi, urejenem parkiranju, vstopnine 
ni. 

Vsem obiskovalcem želim dobro počutje na Jesenskem sejmu, 
razstavljavcem pa poslovno uspešno predstavitev. 

Tudi Domača vas

Stane Štebe, 
predsednik Od-
bora za sejme

oprema), Kmetijstvo (orodja, oprema), Servisiranje kmetijske 
mehanizacije, Vrtnarstvo (orodje, oprema), Gradbeništvo (me-
hanizacija, orodja, gradbeni material), Komunalna mehanizacija, 
Transport (oprema, storitve), Ogrevalna tehnika (oprema, mate-
rial), Skladiščenje, Stavbno pohištvo, Notranja oprema, Živilska 
industrija, Prehrana, Zaščita živali, Varstvo rastlin, Semena, 
Sadike, Živila, Široka potrošnja... 

4.–6. OKTOBER 2019 v Komendi

24. JESENSKI SEJEM 
kmetijske, gozdarske, gradbene in komunalne mehanizacije, 

vrtnarske in ogrevalne tehnike in obrti

Razstava slovenskih avtohtonih in tradicionalnih pasem konj

Konjeniški klub Komenda



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.


