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Naj bo zdravo, lepo in Srečno leto 2020.
Bor Balderman, predsednik
in člani Sveta Krajevne skupnosti Vodovodni stolp

Dogajanja

Spoštovani krajani
Tako kot je vsako leto, vam v zadnjem letošnjem glasilu Vodovodni
stolp pišemo, kaj smo delali in dosegli v tem letu in kaj nas čaka v
letu 2020.
Kot predsednik krajevne skupnosti
skupaj s člani Sveta KS čutim posebno odgovornost za dobro počutje
in varnost vseh nas v krajevni skupnosti Vodovodni stolp. Rad bi izBor Balderman, predsednik koristil priložnost in se zahvalil
KS Vodovodni stolp
članom sveta KS, tajnici Adi in
vsem, ki ste nas obveščali o nepravilnostih in dajali predloge za
izboljšanje stanja v krajevni skupnosti. Vem, da vseh predlogov
nismo uspeli rešiti v tem letu. Upam, da jih bomo vsaj večino
rešili v naslednjem letu.
V letošnjem letu smo veliko delali in naredili na izdelavi
ugotovitev, programa in predstavitvi vseh problemov ter potreb
v krajevni skupnosti. O vsem smo potem tudi seznanili Mestno
občino. Upam, da se bo problematika kmalu reševala; tako
parkiranje, ureditev cest, urejanje zelenih površin in pridobitve

pripadajočih zemljišč. Nekaj problemov imamo tudi z osvetlitvijo prometnic in pešpoti. V prostorih krajevne skupnosti smo
obnovili in odprli dodaten prostor, ki je namenjen sedaj vsem
krajanom. Organizirali smo tudi predavanja in vas seznanjali v
glasilu o dogajanjih. Včasih se je zdelo, da na dogajanjih ni bilo
pričakovane udeležbe. Pričakujemo in verjamemo, da bo v naslednjem letu bolje.
Ob tej priliki bi se zahvalil učencem in osebju Osnovne šole
Simon Jenko za njihovo nesebično pomoč pri izvajanju naših
dejavnosti. Trdno sem tudi prepričan in upam, da bomo znali
ohraniti občutek za sodelovanje za dobre medsosedske odnose
in za izboljšanje življenjskih pogojev tako otrokom, mlajšim in
starejšim krajanom.
Želim vsem, da se med božičnimi in novoletnimi prazniki
posvetimo našim najdražjim. V prihodnjem letu 2020 pa vsi
skupaj poskrbimo za izboljšanje razmer v našem bivalnem
okolju.
Dovolite mi, da vsem vam in vašim najbližjim po stari in
lepi navadi zaželim lepe in zadovoljne božične in novoletne
praznike.
PREDSEDNIK KS VODOVODNI STOLP
BOR BALDERMAN

VRTEC JANINA

Praznovanje ob pol stoletja
Hiša polna otrok, smeha, igrivosti in znanja je bila 5. novembra 2019 še posebej slavnostna, saj so praznovali rojstni dan
enote. Prireditev je bila v prostorih vrtca.
Slavnostni govorniki so bili kranjski župan Matjaž Rakovec,
ravnateljica Kranjskih vrtcev Tea Dolinar ter soseda Zvonka
Zupanič Slavec. Otroci starejših dveh skupin so zapeli Himno
vrtca Janina. Po proslavi so se gostje odpravili na ogled razstave otroških risbic z naslovom Moj vrtec praznuje rojstni dan.
V imenu kolektiva in otrok enote Kranjskih vrtcev - Janine se iskreno zahvaljujemo vsem donatorjem ob našem jubileju: Studiu
Anima za darilo gledališko-glasbeno-animacijske predstave za otroke
Ko bom velik, bom..., Krajevni skupnosti Vodovodni stolp za otroško
literaturo, Domplanu d.d. za darilo, Flori za darilo: drevo Lipa.
Hvala vsem povabljenim, da ste pomagali tkati vezi prijateljstev, predvsem pa, da ste širili ljubezen do otrok. Odziv otrok in

zaposlenih je
bil neverjeten.
Veseli smo,
da smo z vašo
pomočjo otrokom pričarali
nepozaben 50.
rojstni dan naše enote.
Darovati, ne
pomeni zgolj
podariti popolno materialno darilo. Pomeni dati del sebe!
OTROCI IN KOLEKTIV ENOTE JANINA

Prostor za dejavnosti

Po odločitvi Sveta krajevne skupnosti je sedaj nekdanja pisarna
na Begunjski 10 z lastnim vhodom preurejena tako, da bo v njej
mogoče izvajati najrazličnejše dejavnosti, ki jih bo koordinirala
Biserka Komac.
Krajani se lahko srečujejo v njej na primer v bralnem krožku,
ob pesniških večerih ali na različnih predavanjih. Biserka Komac je poznana tudi po vodenju ustvarjalnih dejavnosti in likovnih delavnicah. Tudi vaše ideje in predlogi za druženja bodo
dobrodošli.
Oglasite se v tajništvu KS, Begunjska ulica 10, telefon 041
320 805, E-pošta: ksvodovodnistolp@siol.net in predlagajte
pobude, želje, ideje...

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: Praznični december.
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Odbor za infrastrukturo za pomoč krajanom

Določanje pripadajočih zemljišč
Gradnja večstanovanjske zgradbe na dvorišču bloka, pod okni spalnic, brez vednosti stanovalcev!
Se lahko Mrakova ponovi?

V krajevni skupnosti Vodovodni stolp
smo v mandatu 2010 - 2014 imenovali Odbor za infrastrukturo za pomoč
krajanom. Največjo skrb je odbor namenjal določitvi pripadajočih zemljišč,
kar tudi preprečuje samovoljne posege
na zelenicah, ki pripadajo stanovalcem.
Lastništvo pripadajočih zemljišč namreč ni samoumevno, kar si največkrat
večina predstavlja. Lastništvo namreč
postane šele z vpisom v zemljiško
knjigo oziroma z vpisom zaznambe o
Jože Rozman
vložitvi zahtevka na sodišče.
Nekaj blokov je že formalnih lastnikov zelenic v njihovi
okolici, nekateri pa vodijo postopek. Odbor za
infrastrukturo je vodil postopek za Šorlijevo naselje in ga pripeljal praktično do zadnje faze, to je
do zbiranja soglasij etažnih lastnikov. Strokovno
in operativno pomoč nam je dajal upravnik (Domplan) večine blokov v naselju, s katerim smo se
tudi dogovorili za ugodno ceno in obročno plačevanje iz rezervnega sklada.
Od dokončne uresničitve projekta nas je odvrnila ugotovitev, da Občina nima enotne strategije
reševanja v vseh okoljih; torej ne le v Šorlijevem
naselju, pač pa tudi na Planini, na Zlatem polju…
Tudi ocena stroškov vzdrževanja zelenic ni bila
nepomembna pri odločitvi. Hkrati se je zmanjšala
tudi gradnja, povečala pa se je tudi pozornost stanovalcev do najmanjših znakov o nameri za pozidavo zelenic.
Velja tudi opozorilo, da je lastništvo edino, ki

preprečuje samovoljne posege v prostor. Prepričan sem, da bodo
prej ali slej dozorele razmere, ko bomo etažni lastniki postali
tudi lastniki pripadajočih zemljišč z vsemi stroški, ki pa bodo
zagotovili varovanje pred posegi v zelenice; tudi lastnimi, kar se
trenutno (na žalost) že dogaja.
Poleg pripadajočih zemljišč je Odbor obravnaval tudi predlog
enosmernih ulic v Krajevni skupnosti Vodovodni stolp. Uvedba
bi močno posegla v prometno ureditev. Zato je Odbor predlog
odločno in utemeljeno zavrnil. Ker pa odbor vseh problemov,
mnenj in predlogov v krajevni skupnosti ne pozna, vabi in poziva krajane, da nanje opozorite. Pisne predloge oddajte v Tajništvo Krajevne skupnosti Vodovodni stolp.
JOŽE ROZMAN

Delo v mestnem svetu
Vsakih toliko časa, največkrat pa
ob zaključku leta, naredim »osebno
inventuro«, koliko, kako in kaj sem
preko celega leta koristnega naredil, ne le zase, predvsem za svojce,
bližnje sosede in za obče javno dobro. Še precej sveža upokojitev mi
je dala zalet za dejavnejšo vključitev v politiko, katera me, poleg novejše zgodovine, že od nekdaj zanima. Izvolitev za mestnega svetnika
mi je omogočila aktivno delo v
Albin Traven
mestnem odboru Nove Slovenije –
krščanski demokrati Kranj, kjer sem podpredsednik.
Iz naše krajevne skupnosti prihajamo trije svetniki in podžupan. Pripadamo trem različnim strankam, ki v mestnem svetu
skupaj delamo za napredek občine, koristi občanov in krajanov
v vseh krajevnih skupnostih, tudi Vodovodnega stolpa.
Prvo leto sicer štiriletnega mandata se je začelo s spoznavanjem in sestavo občinskega sveta ter občinske uprave. Na prvi
zares delovni seji pa sem se že vključil v razpravo ter v potrjevanje različnih dokumentov in sklepov. V triintrideset članskem

mestnem svetu sva dva iz stranke Nova Slovenija. Poleg mene
še Irena Dolenc, ki zaradi izkušenj še iz prejšnjega mandata in
kot vodja svetniške skupine, nosi večji del bremena. Oba svetnika se konstruktivno vključujeva v razpravo tudi s svojimi pogledi in predlogi, ki jih skupaj z mestnim odborom stranke predhodno uskladimo za vsako sejo mestnega sveta posebej.
V letošnjem letu smo sprejeli vrsto odlokov o ustanovitvi
javnih zavodov, podrobnih prostorskih načrtov in ostalih dokumentov potrebnih zaradi uskladitve z zakoni, sprejeli in potrdili
pobudo Obrtne zbornice za začetek gradnje obrtno-podjetniške
cone v Hrastju. Zavzela sva se tudi za reševanje problematike
pomanjkanja domov za starejše občane, gradnjo prepotrebnega
vrtca v Bitnjah, podprla sodelovanje MOK pri izgradnji gorenjske regijske bolnišnice ter vrsto drugih manjših in večjih projektov. Name se je obrnilo že nekaj občanov s svojimi pripombami,
pobudami in željami, katere sem posredoval na rednih sejah
mestnega sveta. Podrobne zapisnike sej si lahko ogledate na
spletni strani občine https://www.kranj.si
Tovrstnega sodelovanja si z vami krajani želim tudi v bodoče, zato mi lahko pišete na elektronski naslov: travenbine@
gmail.com.
ALBIN TRAVEN, MESTNI SVETNIK
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Ogrevanje v Šorlijevem naselju
Aktivnosti za znižanje stroškov

V zadnjem desetletju se je v Šorlijevem naselju veliko dogajalo
na področju učinkovite rabe energije.
Pričelo se je s prenovo toplotnih postaj in uvedbo meritev porabe toplote po toplotnih postajah ter namestitvijo delilnikov na
radiatorje po stanovanjih. Čeprav same meritve in namestitev
delilnikov neposreno ne prinašajo prihrankov oziroma znižanja
porabe toplote, pa vplivajo na razmišljanje uporabnikov o porabi
toplote in ukrepih racionalne rabe tako s spremembo bivalnih
navad kot investicijskimi ukrepi. Prinašajo namreč energetske,
ekonomske in ekološke učinke. Tako so se etažni lastniki posameznih stavb, na pobudo večinskega upravnika v Šorlijevem
naselju Domplana, pričeli odločati za prenove streh in ovoja
stavb s toplotno izolacijo ter za menjavo oken. Našteto vpliva na
znižanje toplotnih potreb za 20 do 30 odstotkov. Upravnik je tudi
poskrbel, da so se investicije v te ukrepe deloma pokrile iz državnih subvencij. Ker pa so bili prihranki s prenovami večine stavb
v naselju izkoriščeni, je bilo pred dvema letoma na pobudo
upravljavca skupne kotlovnice sklenjeno, da se prenovi še zastarelo kotlovnico in toplotno neučinkovit toplovod. Investicija v
prenovo kotlovnice in toplovoda, ki je bila soﬁnancirana iz
Domplana, daje na leto več kot 20-odstotne prihranke pri stroških
ogrevanja, investicija pa se bo povrnila v slabih desetih letih.
Poraba in obračun električne energije v kotlovnici

S prenovo kotlovnice se je poraba elektrike v kotlovnici nekoliko
povišala, kar deloma povečuje strošek električne energije. Vzrok
za večjo porabo elektrike pa je prehod na neprekinjeno 24-urno
obratovanje celotne kurilne sezone zaradi zaščite kotlov, boljših
izkoristkov ogrevalnega sistema in zato tudi nižjih stroškov.
Zaradi uskladitve obračuna s stanovanjsko zakonodajo je bil s
1. 7. 2019 spremenjen tudi način obračunavanja stroška porabljene elektrike v kotlovnici. Tako se je v kotlovnici iz ﬁksnega
dela ogrevanja izločil planski strošek elektrike za celotno kurilno
sezono. Na podlagi dejanskih mesečnih računov pa se je elektrika v kotlovnici pričela zaračunavati na mesečni položnici v samostojni postavki: 9-elektrika kotlovnice. Na podlagi Pravilnika
o upravljanju večstanovanjskih stavb (25. člen) se strošek elektrike kotlovnice deli glede na površino stanovanja.

Novoizvoljeni člani kurilnega odbora

stavitve v reduciranem načinu ogrevanja iz točke 1
Trenutno imajo vse TOPLOTNE POSTAJE nastavljen 3. režim, Temperatura-izklopa v redukciji je -5°C.
Vsaka toplotna postaja se lahko neodvisno od drugih nastavlja
glede na možnosti, ki jih nudi elektronski regulator ogrevanja.
Za vsako spreminjanje režimov in krivulje obratovanja ogrevalnega sistema mora biti pridobljeno minimalno 60-odstotno soglasje etažnih lastnikov v posameznem večstanovanjskem
objektu, ki je povezan na isto toplotno postajo.
Predvidena nadgradnja naprav v kotlovnici

V obdobju prenove kotlovnice je bila načrtovana umestitev KOGENERACIJE; to je soproizvodnje toplotne in električne energije
z visokim izkoristkom. Pridobljeno je bilo tudi soglasje solastnikov
kotlovnice v zahtevani višini 75 odstotkov lastniških deležev.
(S spremembo podporne sheme proizvodnje električne energije iz SPTE -soproizvodnje toplotne in električne energije - se
je ekonomika postavitve SPTE precej poslabšala, zato se s
predvideno postavitvijo SPTE v kotlovnico počaka do morebitnih bolj ugodnih pogojev.)
Upravljavec kotlovnice bo skupaj s kurilnim odborom preučil
potencial obnovljivih virov energije (OVE) in njihove možnosti
za vključitev v sistem ogrevanja v Šorlijevem naselju. Cilj so
dodatni ekonomski učinki za znižanje stroškov ogrevanja.

Režim ogrevanja

Dnevni ogrevalni cikel:
Elektronski regulator določa temperaturo ogrevalne vode v
dvižnem vodu glede na zunanjo temperaturo in sicer :
1.- pri zunanji temperaturi – 18°C je temperatura dovoda 70°C
2.- pri zunanji temperaturi 0°C je temperatura dovoda 54°C
3.- pri zunanji temperaturi 10°C je temperatura dovoda 44°C
4.- pri zunanji temperaturi 15°C pa je temperatura dovoda 36°C
Nočno reducirano obdobje:
ob vikendih: od 23:00 do 6:00
ob delavnikih: od 22:00 do 5:00
Možnosti nastavitve v nočnem reduciranem obdobju:
Reducirano ogrevanje glede na nastavitve : regulacija se izvaja glede na zunanjo temperaturo po 4-točkovni karakteristiki
dnevnega cikla znižano - reducirano za 25-30 odstotkov.
Popolna ustavitev - popolni izklop ogrevanja: ventil se zapre, črpalka izklopi, ko doseže temperaturo v dovodu kot jo nastavimo.
Nastavljena temperatura vklopa : ko se doseže nastavljena
zunanja temperatura, se ogrevanje vklopi in deluje glede na na4

Pristojnosti KO (kurilnega odbora ) in rezultati glasovanja
za nove člane

Na podlagi sklenjene pogodbe o upravljanju kotlovnice, toplotnih postaj s toplovodom ter izvedbi obračuna ima kurilni odbor
naslednje pristojnosti :
- sprejema odločitev o začetku in koncu kurilne sezone ter
ogrevalnih parametrih,
- potrjuje plan stroškov in akontacij ogrevanja za posamezno
kurilno sezono,
nadzira vse račune za nastale stroške,
- pregleduje in potrjuje obračun kurilne sezone,
- potrjuje načrt vzdrževanja in odobrava večje investicijske
posege,
sodeluje pri načrtovanju investicij in pri izbiri izvajalca za
večja investicijska dela,
- sprejema druge operativne ukrepe, ki jih ni mogoče predvideti, so pa nujni za normalen potek ogrevanja.
STROKOVNA SLUŽBA ENERGETIKE DOMPLAN
V SODELOVANJU S KURILNIM ODBOROM.
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Sramote v OZN
Tako kot že vrsto let smo tudi letošnjo jesen pri Združenju borcev za vrednote NOB Kranj začeli z partizanskim mitingom pri
lovski koči na Pangeršiči. Pred številnim članstvom so z zanimivim kulturnim programom nastopili učenci OŠ Naklo, za prijetno vzdušje pa je poskrbel tudi mešani pevski zbor Kokrškega
odreda iz Preddvora. V nadaljevanju programa, so bila zaslužnim članom podeljena priznanja, slavnostni govornik na mitingu je bil predsednik sveta ZZB Blaž Kavčič.
V svojem govoru je poudaril, da ima ZZB jasne vsebinske
usmeritve in prioritete. Program OF je tisti, ki je jasno povezal
Slovence leta 1941 v skupen boj za preživetje, za osvoboditev in
za oblikovanje boljše družbe po osvoboditvi. Če pogledamo na
naš nacionalni razvoj dolgoročno, lahko ugotovimo, da smo v
več kot tisočletnem postopnem razvoju zrasli iz naroda, ki so ga
zatirali in ogrožali sosedje in drugi, v nacijo s svojo nacionalno
državo. Ne smemo pozabiti, da je duh naše nacionalne zavesti in
moči vzplamtel prav v času NOB. Okupator je že pred vdorom
v naše kraje imel pripravljene načrte za uničenje Slovencev kot
nacije. Še preden je bil sprožen prvi strel partizanske puške, je
okupator začel uresničevati svoj monstruozni načrt uničevanja
nas Slovencev. To je zgodovinsko dejstvo, ki ga današnje oprode
velikega kapitala hočejo zamegliti. Danes je pomembno,
da se ne pustimo zapeljati v
medsebojno sovraštvo in nestrpnost. Današnja družba je
dovolj bogata, da ne smemo
pristajati na vse večje razlike
med ljudmi in tudi globalne

oligarhije in njihovih
oprod napram ostalim
državljanom. To je le
majhen del misli izrečenih v govoru tovariša
Blaža Kavčiča na letošnjem mitingu.
V združenju borcev
za vrednote NOB se bomo tudi v prihodnjem letu trudili, da se
ohranja spomin na junaštva in žrtve naših rojakov v borbi za
svobodo, obstoj in dostojanstvo v najtežjih trenutkih narodove
zgodovine. Nekritičen odnos do nacifašizma tako pri nas, še bolj
pa v nekaterih delih Evrope, je danes zaskrbljujoč.
Slovenija v OZN letos ni podprla resolucije proti poveličevanju nacifašizma, kar je sramotno dejanje. Resolucijo je podprlo
121 držav, tako da je bila le-ta sprejeta. Človek se sprašuje, zakaj
so njihovi predniki v 2. svetovni vojni darovali svoje življenje
na oltar svobode?! Ne nazadnje pa je tudi Evropa utemeljena na
osnovi borbe proti nacifašizmu. Izgleda, da je danes peščica
zelo glasnih neuravnovešenih revanšistov zameglila razum neodzivni večini in v svoji reviziji zgodovine rehabilitirala kolaborante po Evropi in jih skoraj povzdignila med svoje nacionalne
heroje! Pa razumi če moreš!?
Lepe božične praznike in srečno novo leto 2020 vsem krajankam
in krajanom želi krajevna organizacija ZB za vrednote NOB
Vodovodni stolp.
PREDSEDNIK ZB VODOVODNI STOLP
BORIS CUGELJ

5

Dogajanja

Teden zdrave hrane v Kekcu

so otroci z vodenjem vzgojiteljic pripravili testo in oblikovali
velik hlebec in žemlje. V oddelkih smo oblikovali tudi pogrinjke
za zajtrk. V petek, 15. 11. 2019, smo na tradicionalni zajtrk povabili stare starše otrok. Mize smo okrasili z izdelanimi pogrinjki in jih pogostili tudi s kruhom, ki smo ga spekli v vrtcu. V
dobri družbi je bil zajtrk odličen. Stari starši se z veseljem odzivajo na vsa srečanja, ki jih organiziramo v vrtcu.
VZGOJITELJICA NADA FAGANEL

V okviru priprav na slovenski tradicionalni zajtrk, smo v vrtcu pripravili nekaj zanimivih aktivnosti. V
starejšem oddelku so otroci sestavili
tematski sklop o zdravi hrani in
oblikovali tudi prehransko piramido.
O zdravi hrani, o lokalno pridelani
hrani, o doma pripravljeni hrani in o
pomenu vsakodnevnega zajtrka,
smo se pogovarjali z otroki vseh
oddelkov. Pripravili smo informativni pano za starše. Tudi letos nas je
obiskal čebelar Janez Kompare in
nam povedal veliko zanimivega iz življenja čebel, o čebelarjenju
in pomenu medu v prehrani. Obiskala nas je gospodinja Damjana Strupi s kmetije Strupi na
Rupi. V vrtec je prinesla žitna
klasja, pehar žita, nekaj vrst
moke, pridelane na svoji kmetiji in v pekarski delavnici
skupaj z otroki spekla velika
hleba domačega kruha in male
hlebčke. V starejšem oddelku

Čas veselja

Božični čas je po svoji vsebini najlepši čas
celotnega leta. Pa zares poznamo pravo
vsebino božičnega praznika? Mnogi že ves
december rajajo in se veselijo, hodijo od
zabave do zabave in se celo upijanjajo, ko
pridejo božični prazniki pa so že vsega naveličani. To gotovo ni praznovanje božiča,
Erik Švigelj, župnik kajti advent je čas teme, čas pričakovanja in
priprave, je spokorni čas. Ko naj bi človek v
sebi uredil kakšno stvar, se morda poglobil nad svojim življenjem in se tesneje priklenil na Gospoda. Advent nas spodbuja,
da se pripravimo na božič in ga tako potem zares radostno in
veselo obhajamo. Prava vsebina božiča je rojstvo Božjega Sina
– samo to in nič drugega. In če ga ne praznujemo v tem duhu, je
vse zaman. Človek po prazniku spozna, da v bistvu nima nič od
praznovanja, ampak je vsega naveličan. Kristjanu pa prazniki
pomenijo nov zagon, novo spodbudo v življenju, in če jih pravilno tudi vsebinsko obhajamo, po praznikih ne bomo ostali prazni
in zdolgočaseni, ampak polni nove energije in zagona, saj živi
Bog stopa na zemljo in človeka ne pusti razočaranega. To je
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pravo praznovanje božičnih praznikov.
Bog je s prihodom svojega Sina izpolnil obljubo po odrešenju,
da nam bo prinesel mir in popravil, kar je greh uničil in to se je
zgodilo po Božjem Sinu Jezusu Kristusu, vendar ga mnogi niso
sprejeli. Razodel se je najbolj odrinjenim in zapostavljenim ljudem, tistim, ki so imeli v srcu prostor zanj in so ga sprejeli. To
so bili takrat preprosti pastirji. Mogočnežem in velikašem tistega
časa ni bilo prav nič Zanj; lahko rečemo: tako kot danes. Tudi
danes tistim, ki imajo srce napolnjeno samo z zemeljskimi
stvarmi, ni dano spoznati Gospoda. Nimajo prostora za nekaj
več, za nekaj, kar je neminljivo, ampak živijo samo od danes do
jutri. Kristjani pa naj se potrudimo in v srcu pripravimo prostor
Gospodu, saj nas bo ta isti Gospod nekoč sprejel k sebi. Potrudimo se, da nas bo poznal.
Naj božični prazniki prinesejo veselja, upanja in miru vsem
ljudem, vernim in nevernim. Vsi smo dar dobrega Boga. Brez
Njega tudi nas ne bi bilo na tem svetu.
Naj se rodi Božje Dete v srcu vsakega človeka in ga spremlja
in vodi na vseh življenjih poteh.
ERIK ŠVIGELJ, ŽUPNIK
To vam želi vaš župnik.

Dogajanja

Spodbudno primerljive Gorenjske lekarne
Sredi novembra je bila
končana in hkrati slovesno odprta Osredja Lekarna v Kranju in v naši
krajevni skupnosti Vodovodni stolp.
Številni gostje iz cele
Gorenjske so se skupaj z
zaposlenimi zbrali v Osrednji lekarni ob končani
gradbeni obnovi in ob odprtju. V imenu Sveta krajevne skupnosti se je odprtja udeležila tudi nekdanja podžupanja, članica Sveta KS
Vodovodni stolp in predsednica KS v prejšnjem štiriletnem
mandatu, gospa Nada Mihajlovič.
Ob odsotnosti in opravičilu sedanjega predsednika KS g. Bora
Baldermana se je še posebej zahvalila direktorici gospe Romani
Rakovec, ki je prisluhnila ob celoviti obnovi tudi pobudi krajevne skupnosti Vodovodni stolp, da na zunanjem delu fasade na
Bleiweisovi cesti, kjer je sedanja še vedno začasna avtobusna
postaja v Kranju in kjer je praviloma vedno veliko prometa,
vgradijo tudi Deﬁbrilator oziroma napravo za oživljanje ob zastoju srca. Nekdanja predsednica KS in podžupanja se je tudi
sicer v krajevni skupnosti zavzemala da za namestitev takšne

naprave na pročelju šole Simona Jenka. Njeno delovanje in rokovanje z njo pa je potem predstavila s sodelovanjem krajevne
skupnosti Vodovodni stolp krajevna organizacija Rdečega križa
s predsednico gospo Jožico Ribnikar.
»Kdaj bo naprava za oživljanje ob zastoju srca na Lekarni
uporabljena, se sicer ne ve, pomembno pa je, da bo ob potrebi lahko reševala življenje. Iskrena hvala vam gospa direktorica in vsem vašim zaposlenim v Lekarni Kranj. Ponosna
sem, da se vam lahko zahvalim za to uresničeno pobudo naše
krajevne skupnosti in da ob tej priliki lahko poudarim, da
ste Gorenjske lekarne več kot primerljive z drugimi in da
tudi pomembno izstopate med njimi,« je ob slikanju pred napravo z županom Rakovcem in direktorico Lekarne Rakovčevo
poudarila Nada Mihajlovič.
ANDREJ ŽALAR

Nigerijske ali loterijske prevare

Damjan Nartnik

V zadnjih dveh tednih je Policija na območju
policijskih uprav Ljubljana in Kranj obravnavala več spletnih goljuﬁj tipa Nigerijska in
Loterijska prevara. Prepričani smo, da ste že
kdaj bili žrtev poskusa nigerijske ali loterijske prevare. Če ste, upamo, da ste ukrepali
pravilno in takšno e-pošto zbrisali izbrisali.
Nigerijska prevara

Nigerijska prevara poteka največkrat po naslednjih korakih: Pošiljatelj se v svojem sporočilu lažno predstavlja kot premožnež. Za
tem opiše svojo težavo in vljudno prosi za pomoč. Če se prejemnik
odzove na sporočilo in pošiljatelju ponudi pomoč, dobi razlago,
da je potrebno vnaprej plačati določene stroške (na primer odprtje
bančnega računa za prenos denarja iz svoje države v tujino), a te
naj bi bili zanemarljivi v primerjavi s ponujeno nagrado. Po prejetem nakazilu napadalec lahko prekine komunikacijo z žrtvijo
ali pa pošlje novo sporočilo z izgovorom o zapletu (na primer
plačilo davka, stroškov vodenja računa itd.) in novim zneskom,
ki ga je potrebno nakazati. Če je napadalec vztrajen, lahko pošlje
še vrsto sporočil, vse dokler žrtev ne opazi, da gre za prevaro.
Loterijska prevara

Zelo pogosta je tudi loterijska prevara. V sporočilu lahko beremo,
da je bil naš elektronski naslov izžreban v nagradni igri. Ko se
komunikacija vzpostavi, smo v naslednjem sporočilu obveščeni,
da je agencija (običajno gre za kakšna znana imena) za nas odprla
bančni račun, kjer bomo prejeli svojo nagrado. Sledi razlaga, da je
potrebno plačati stroške odprtja računa, kar moramo poravnati
pred prejemom nagrade. Nakazilo denarja je vedno izvedeno tako, da sledenje transakcijam ni možno – dober primer je Western
Union, ki je med goljuﬁ izjemno priljubljen. V vsakem nadaljnjem sporočilu smo pozvani k plačilu drugih dodatnih stroškov.

Kako prepoznamo prevare?

Nigerijske in loterijske prevare vzbudijo željo po hitrem in lahkem zaslužku. Prevaro lahko hitro odkrijemo, če preverimo naslednje:
Obljubljena denarna nagrada: Pošiljatelj, ki nas niti ne pozna, nam verjetno ne bi kar tako ponujal visoke nagrade?! Tudi
v nagradni igri nagrade ne bomo zadeli, če v njej sploh nismo
sodelovali. To je najočitnejši znak, da gre za prevaro.
Transakcijam ne moremo slediti: V mailu vedno piše, kako
naj se izvede nakazilo. Lahko se pozanimamo, kako sistem deluje in ali omogoča sledenje transakcijam. Če sledenje ni možno
(lep primer sta MoneyGram in Western Union), potem je to le še
»pika na i«, da gre za prevaro.
Sporočilo ima več prejemnikov: Tudi če bi v nagradi res sodelovali in bi bili res samo mi izžrebani, potem obvestilo ne bi
bilo poslano še 100 drugim prejemnikom. Čim opazimo, da ima
sporočilo več prejemnikov, tu nekaj smrdi!
Prevod s spletnim prevajalnikom: Spletni prevajalniki nekaterih jezikov še ne prevajajo najboljše. V slovenščini se to kaže
z nepravilno izbiro besed, napačno rabo besednih zvez in sklonov, nekatere besede so celo neprevedene itd.
Brezplačni e-poštni predal: Sporočilo je pogosto poslano iz
e-poštnega predala, ki ga lahko vsakdo brezplačno odpre. Mar
ni logično, da bi agencija za obveščanje izžrebanca nagradne
igre uporabila lastno domeno?
Tako nigerijske kot loterijske prevare se pojavljajo v številnih
različicah, a bistvo vedno ostaja isto. Najbolj se lahko zaščitimo
sami, in sicer tako, da smo ozaveščeni o nevarnostih in znamo v
sporočilu prepoznati prevaro. V tovrstnih primerih kriminalistična preiskava poteka v smeri preiskovanja sumov storitve
kaznivega dejanja goljuﬁje in zlorabe osebnih podatkov.
DAMJAN NARTNIK,
VODJA POLICIJSKEGA OKOLIŠA PP KRANJ
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Naše geslo je pomagati ljudem
Meritve v letu 2020
Meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola bodo prihodnje leto 4. marca, 3. junija,
2. septembra in 2. decembra. Vedno med 7.
in 9. uro v pisarniških prostorih krajevne
skupnosti Vodovodni stolp.
Krvodajalska akcija

Rdeči križ je v svetu najstarejši s prek 153 starimi izvirnimi
načeli: humanost, nepristranskost, nevtralnost, neodvisnost,
enotnost in univerzalnost... Je še katera podobna organizacija na svetu s takšno zgodovinsko tradicijo?
Kaj vse se je dogajalo v okviru akcij rdečega križa pri nas.
Krajevni odbor Rdečega križa Vodovodni stolp se sestaja
povprečno petkrat na rednih sejah. Sestajamo se v krajevni
skupnosti vodovodni stolp.
Uporabo prostora pa nam
nudi Svet krajevne skupnosti
za kar se zahvaljujemo.
Prednostne naloge so krvodajalstvo, pomoč socialno
ogroženim, skrb za starejše
občane. V skrbi za zdravje
občanov imamo štirikrat na Meritve

Priznanja
Od 1. julija 2018 do 30. junija 2019 so darovali kri in plazmo naslednji krajani in krajanke iz krajevne skupnosti Vodovodni stolp.
Stanislav Bozovičar je daroval kri in plazmo 52 krat.
Klemen Terčon 35 krat, Boštjan Rakovec 31 krat, Suzana
Gartner 34 krat, Milan Zelnik 21 krat, Tatjana Šubic 29 krat,
Ilija Jakara 20 krat, Matjaž Šegula 11 krat, Marija Mervič 15
krat, Dušan Janžekovič 11 krat, Matjaž Hančič 11 krat, Vancho Gyorgiev 19 krat, Damjan Avguštin 12 krat in Grega
Adamič 10 krat kri in plazmo.
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Krvodajalstvo je naša prva dejavnost Krajani Vodovodnega
stolpa se vsako leto udeležijo dveh terenskih akcij, ki jih organizira OZRK Kranj.
Število socialno ogroženih družin je v stalnem porastu. Zato
spremljamo socialno stanje v naši krajevni skupnosti in se trudimo pomagati takrat, ko je primerna pomoč potrebna.
Naša druga dejavnost
jer skrb za starejše občane. Obiščemo in obdarujemo vse, ki so stari 90 let
in več in bolne. to naredimo ob koncu leta pred
prazniki. Razveselimo jih
s skromnimi darili, primernimi njihovim letom
Darila
in zdravju.
Krajevni odbor Rdečega križa Vodovodni stolp vsem dobitnikom priznanj za večkrat darovano kri iskreno čestita in vabi k
ssodelovanju tudi v prihodnje.
Vaše humano, prostovoljno in požrtvovalno dejanje pa naj bo
vvzorna pobuda mladim, ki naj bi se prvič odločili za prostovoljnno darovanje krvi.
Spoštovani krajani Vodovodnega stolpa!

K
Krajevni
odbor Rdečega križa vam želi lepo praznovanje predvvsem pa obilo sreče, zdravja in zadovoljstva v prihajajočem
lletu 2020.
JOŽICA RIBNIKAR, KORK VODOVODNI STOLP

Krajevna skupnost in šola

Prikaz oživljanja srca
Predstavitev z napravo Deﬁbrilator AED v KS Vodovodni stolp je bila za krajane v OŠ Simona Jenka Kranj

V četrtek, 26. septembra 2019,
ob 16. uri je bila predstavitev
aparata Deﬁbrilator, poznan
tudi po imenu naprava AED,
za oživljanje srca za krajane
KS Vodovodni stolp v Osnovni
šoli na Simona Jenka Kranj.
Boštjan, predstavnik Meditre, je Krajevna skupnost Vodovodni
stolp (Svet KS) je zagotovil
predstavil Defibrilator-AED
denar za nakup tega aparata,
ki je nameščen pri vhodu v šolo oziroma v vrtec. Za idejo in
pobudo velja še posebna zahvala tudi takratni predsednici Sveta
KS Vodovodni stolp Nadi Mihajlovič.
Na predstavitev, ki je bila v učilnici glasbe na matični šoli so
bili povabljeni krajani KS Vodovodni stolp. Vse je najprej pozdravil predsednik Sveta KS Bor Balderman. Predstavitve delovanja naprave AED pa se je udeležila tudi predsednica Krajevne
organizacije Rdečega križa (KORK) KS Vodovodni stolp Joži8

ca Ribnikar. Rokovanje in
oživljanje (z masažo srca in
pravilno namestitvijo elektrod)
s pomočjo naprave Deﬁbrilator-AED pa je predstavil Boštjan iz podjetja Meditra.
Krožkarji RK OŠ Simona
Jenka Kranj pa so prikazali,
kako so to naredili na državLana in Alina iz Šolskega krožka
nem tekmovanju o prvi pomoRK pri prikazu masaže srca
či na Debelem rtiču meseca
maja letos.
Hvala vsem, ki želijo sprejemati ta znanja. S pravilnim pristopom in vajo lahko nekomu rešimo življenje.
IRENA HUDOBIVNIK, MENTORICA KROŽKA RK
OŠ SIMONA JENKA KRANJ

Dogajanja
Humanitarna akcija

V Kranju dobro v srcu mislimo

Letošnji Prešerni december z dobrodelnimi akcijami nagovarja ljudsko dobroto. V pomoč socialno šibkim občanom
poteka dobrodelna akcija »V Kranju dobro v srcu mislimo«,
ki je v okviru Kranske kuhne.
Za dober namen ste decembrske sobote (od 10.00 do 12.00)
vabljeni v stari Kranj, ko znani Kranjčani pripravljajo različne
jedi. Prispevki od nakupa bodo šli v dobrodelne namene.
Uradna podelitev zbranega denarja bo na dan Županovega
koncerta (27. decembra med 17. in 19. uro).
Humanitarna sredstva lahko prispevate tudi na TRR Društva prijateljev mladine Kranj SI56 6100 0000 5487 540 s
sklicem 00 500-21112019 (odprt je pri Delavski hranilnici
Ljubljana) ali z SMS-donacijo na številko 1919 s ključnima
besedama Kranj1 in Kranj5. Na številki 1919 je možno sodelovati preko operaterjev Telekom, Telemach in A1.
Pri organizaciji dobrodelne akcije moči združujejo Mestna
občina Kranj, Zavod za turizem in kulturo Kranj, Društvo
prijateljev mladine Kranj, Društvo upokojencev Kranj, Center za socialno delo Kranj ter tri kranjske osnovne šole.

Prvo soboto v decembru sta za dober namen kuhala tudi
stand up komik Sašo Stare ter igralec in režiser Aljaž Tepina.

Več informacij
Kabinet župana
Služba za komuniciranje
Slovenski trg 1, 4000 Kranj, T: 04 2373 112
E: komuniciranje@kranj.si S: www.kranj.si FB: @MOKranj
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Zajedavci

Pogosti protesti stanovalcev

Nada Mihajlovič

V KS Vodovodni stolp nas seznanjajo krajani, da imamo večje težave s podganami in mišmi.
Predvsem lezejo iz jaškov v bližini otroških igrišč osnovne šole
Simona Jenka, na parkiriščih od
trgovskega centra dalje, pri letnem
bazenu in še, in še..!
V našem okolju je izvajal dera-

tizacijo, zastrupitev podgan v objektih Nacionalni laboratorij za
zdravje okolja in hrane, Enota za dezinfekcijo, dezinsekcijo in
deratizacijo. Opravljajo enkrat na leto. Glede na stanje bi bilo
potrebno to ponoviti.
Vprašajmo pa se: od kod podgane v stanovanjskih objektih in
zakaj. Morda pa je vzrok tudi v odprtih vhodnih vratih in nezamreženih oziroma odprtih oknih v kleteh. Potrudimo se, da jim
ne bomo »polagali« ostankov hrane, ampak jih odlagajmo v
zato namenjene zabojnike.
NADA MIHAJLOVIČ

Odtok ni zabojnik za odpadke
Bodimo pozorni, kako ravnamo z odpadnimi vodami in upoštevajmo, da straniščna školjka in odtok ne smeta biti zabojnika za
odpadke.
Vse kar spustimo v kanalizacijske odtoke, konča v naravi. Vsi
uporabniki kanalizacije lahko pripomoremo h kvalitetnemu delovanju kanalizacijskega sistema in učinkovitemu čiščenju odpadnih
voda. V kanalizacijske odtoke ne odlagamo stvari, ki tja ne sodijo,
saj zaradi tega prihaja do okvar. Strupene snovi, ki jih najdemo
tudi v izdelkih, ki jih uporabljamo vsakodnevno, pa zavirajo pro-
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ces čiščenja in nerazgrajene končajo v reki. Četudi voda odplakne
vse, lahko s tem, ko nepravilno vržemo odpadke v straniščno
školjko, povzročimo velike težave v kanalizacijskem sistemu in
zmanjšujemo učinkovitost čiščenja na čistilni napravi:
• oviramo pretok,
• povzročimo zamašitve kanala in
• predvsem zamašitev črpalk v črpališčih ter
• ustvarimo pogoje za pojav smradu in
• glodavcev.

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.

