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Ostanite zdravi drage krajanke in krajani. 
Skupaj bomo praznovali, ko bodo težave minile. 

 Bor Balderman, predsednik 
in člani Sveta Krajevne skupnosti Vodovodni stolp

KO NE BO KO NE BO 
KORONA KORONA 
VIRUSA, VIRUSA, 

SE DOBIMO.SE DOBIMO.
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»Spoštovani etažni lastniki. 
V preteklem obdobju so se po stavbah v upravljanju družbe 

Domplan pojavila obvestila konkurenčnega podjetja Staninvest 
iz Maribora. Kot kaže, se je to podjetje odločilo širiti svojo de-
javnost tudi na Gorenjsko. Mestna občina Kranj (MOK) je na-
mreč koncesijo za vzdrževanje notranjosti svojih stanovanj za 
2-letno obdobje podelila mariborskemu podjetju Staninvest, ki 
je to priložnost izkoristilo za svojo promocijo. 

Gre za nekorektno obvestilo upravnika Staninvest, ki opravlja 
vzdrževalna dela samo v občinskih stanovanjih. Ostalih stano-
vanj oziroma etažnih lastnikov ta menjava skrbnika občinskih 
stanovanj ne zadeva. Obvestilo lahko odstranite, ker gre za re-
klamno propagando Staninvesta z namenom pridobivanja novih 
stavb na območju Kranja. Zato o tem lahko obvestite in tudi 
pomirite ostale stanovalce, da ne bo nepotrebne panike. Na-
mreč: le do vaše skupne drugačne odločitve ostajamo mi 
(Domplan) vaš upravnik. Za vsa morebitna vprašanja nas lahko 
pokličete ali se pisno obrnete za pojasnilo na elektronski naslov: 
nepremicnine@domplan.si.

Ob tem še posebej poudarjamo, da je Izbor upravnika stavbe 
ne nazadnje velika odgovornost, saj pomeni tudi zaupanje 
med upravnikom in lastniki. To zaupanje, ki ga sedaj (upamo) 
imamo z večino etažnih lastnikov na območju KS Vodovodni 
stolp, naj zato še naprej temelji na dejanskem sodelovanju in 
zdravih, pozitivnih izkušnjah. 

Kot vaš upravnik se bomo še naprej trudili za spoštovanje in 
izvajanje skupaj sprejetih storitev upravljanja.

Lep pozdrav.«

VAŠ UPRAVNIK DRUŽBA DOMPLAN D.D.

Reklamni letaki za upravljanje stanovanj 
»Mariborski upravnik stanovanj Staninvest je v sredo in v četrtek (4. in 5. 3. op. bralcem), začel trositi po Zlatem polju in 

v Šorlijevem naselju svoja reklamna obvestila.« - Iz Družbe Domplan d.d. Kranj smo dobili za objavo v glasilu 
KS Vodovodni stolp naslednje pojasnilo krajanom:

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 do-
bijo vsa gospodinjstva in poslovne enote v krajevni skupnosti  Vodovodni stolp (Vod. stolp, Rupa, Hrib) brezplačno. Naklada  
2750 izvodov. Naslovnica: V spomin padlim v Šorlijevem mlinu.

Bor Balderman, predsednik 
KS Vodovodni stolp

Ob razglasitvi epidemije v Re-
publiki Sloveniji in sprejetih 
ukrepih za zajezitev virusa vas 
obveščam, da smo morali odpo-
vedati vse dogodke, ki so pove-
zani z javnim oziroma množič-
nim zbiranjem. 

Upali smo, da vas bomo na do-
gajanja ob našem krajevnem pra-
zniku v spomin na padle v Šorlije-
vem mlinu vseeno lahko povabili. 
A žal, vsa dogajanja in prireditve 
ob 21. marcu, prazniku krajevne 

skupnosti Vodovodni stolp, smo sedaj morali prestaviti. Zato pa 
smo odločeni, da jih bomo pripravili in skupaj doživeli, ko bodo 
sedanje izredne razmere zaradi korona virusa minile. 

Načrtovali smo, kot običajno do sedaj vsa leta:
spominsko svečanost pri spominskem obeležju Šorlijev mlin • 
na Mali Rupi;

Spoštovane krajanke in krajani!
ogled vodovodnega stolpa;• 
morebitne predstavitve gasilcev, Jamarjev ...;• 
proslavo ob prazniku krajevne skupnosti Vodovodni stolp.• 
Načrtovali smo tudi čistilno akcijo in tradicionalni, priljublje-

ni izlet. 
Čistilno akcijo je organizator Zveza tabornikov MOK preložil 

na 16. maj, ali morda na jesen, če se bo tako izkazalo. Kdaj bo 
IZLET pa vas bomo obvestili. Prav tako vas bomo obveščali v 
glasilu Vodovodni stolp o vseh dogajanjih in aktivnostih v kra-
jevni skupnosti, ki je med največjimi na Gorenjskem.

Želim vam, drage krajanke in krajani, da preživimo te težke in 
nevarne razmere doma, da ostanemo zdravi in da ne pozabimo 
drug na drugega. 

Saj vemo. Lepa beseda in pozdrav, tudi po telefonu, je lahko 
prijazna spodbuda.  

Želim vam zdravje in spodbudne misli v teh težkih in tudi 
prazničnih dneh naše krajevne skupnosti v Mestni občini Kranj.

njjje sttano anjj
PREDSEDNIK KS VODOVODNI STOLP 

BOR BALDERMAN 
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Vsako leto na pomlad 21. marca pričnemo s praznovanjem 
dneva krajevne skupnosti Vodovodni stolp pri spomeniku pa-
dlih v Šorlijevem mlinu. 

V bližnjem Šorlijevem mlinu so se zbirali aktivisti Osvobodil-
ne fronte že od jeseni leta 1941. Tam se je sestajal tudi mestni 
komite Komunistične partije. Tja so prihajali člani okrožnega 
komiteja KP, člani VOS, tam so bili od časa do časa tudi sestan-
ki Antifašistične fronte žena. Vse od začetka marca leta 1944 je 
bil Šorlijev mlin varno sestajališče aktivistov, borcev in kurirjev. 
In tako so bili na večer, 18. marca leta 1944, spet zbrani: Ivo 
Slavc-Jokl,Vida Šinkovec-Janina Franc Šiška-Črt, Franc Koželj-
Vanjo, Leopold Štravs-Martin, Matija Suhadolnik-Luka, Maks 
Jeza-Droh, Ivan Lombar-Jošt, Bogo Mohor-Ston, Milena Kor-
bar-Irena, Iztok Žagar in še nekateri tovariši.

Sestali so se, da bi se dogovorili o nekaterih nujnih organiza-
cijskih spremembah v zvezi z neslutenim razmahom osvobodil-
nega gibanja pa tudi v zvezi s povečano aktivnostjo narodnih 
izdajalcev, ki so kot plačanci gestapa vohunili po terenu za pri-
staši osvobodilnega gibanja in jih izdajali. Ker zborovalci obšir-

Skupaj na spominskih svečanostih
Člani krajevne organizacije Zveze združenj borcev za vrednote NOB Vodovodni stolp so ocenili delo v minulem letu. 

-  O pomenu Dneva žena je udeležence nagovorila Nada Mihajlovič.

Tu smo trije
nega razgovora niso mogli končati-razpravljali so do poznih ju-
tranjih ur, do zore - so se prisotni tovariši in tovarišice 
dogovorili, da se bodo čez dva dni spet sestali. Ob polnoči, 21. 
marca, so bili spet vsi zbrani. Odsotni so bili le Vanjo, Luka in 
Martin, ki so bili prav tedaj v akciji na Okroglem.

Zaradi izdaje so Nemci to noč Šorlijev mlin obkolili in ob treh 
zjutraj napadli. Trojni obroč se je posrečilo skoraj vsem oble-
gancem prebiti. Le trije so ostali na bojišču. Milena Korbar je 
bila zadeta v srce, Maks Jeza in Ivan Lombar pa sta se umaknila 
nazaj v mlin. Tam pa so ju Nemci hitro odkrili. Droha so na 
mestu ustrelili, ranjenega Ivana pa so odvlekli v mesto in ga po 
strahotnem mučenju v gestapovski ječi ubili že naslednji dan. 
Mlin so Nemci požgali. Šorlijevo mamo in hčerko Ivanko so 
obsodili na deset in osem let ječe. Ostale družinske člane so 
odgnali v Nemčijo v razna taborišča.

Prav je, da vsake toliko časa osvetlimo zgodovinske dogodke iz 
pred mnogo let, da le-ti ne gredo v pozabo in se spomnimo njih, 
ki so dali svoja življenja za svobodo, ki jo danes uživamo mi.

PREDSEDNIK ZB VODOVODNI STOLP, BORIS CUGELJ
   

Člani krajevne organizacije Zveze 
združenj borcev za vrednote NOB v 
krajevni skupnosti Vodovodni stolp 
so se v petek, 6. marca, v šoli Simo-
na Jenka v zbrali na občnem zboru, 
na katerem je šestdeset članov pre-
gledalo delo v minulem letu in 
sprejelo program za leto 2020.

Predsednik krajevne borčevske or-
ganizacije Boris Cugelj je poudaril, 

da so se člani v minulem letu udeleževali vseh pomembnejših 
srečanj in spominskih pohodov na Gorenjskem in v Sloveniji. Bili 
so na spominski svečanosti lani pri Šorlijevem mlinu, pri stoletniku 
in članu Ivu Miklavčiču, v Beli krajini, v Metliki... Med gosti je na 
občnem zboru člane ob dnevu žena in v imenu krajevne skupnosti 
Vodovodni stolp ter zadržanosti predsednika KS Bora Baldermana 
nagovorila in pozdravila članica Sveta KS Nada Mihajlovič. 

Po krajšem nagovoru so učenci Osnovne šole Simona Jenka 

pripravili tudi kulturni program, po poročilu o delu pa so ob pred-
sedovanju Staneta Pirnata na zboru sprejeli še program za letos.

Udeleževali se bodo še naprej spominskih svečanosti in poho-
dov. Ob vprašanju, koliko je še članov zveze združenj borcev 
NOB pa so poudarili, da je vrednote treba še naprej prenašati na 
mlade in sprejemati nove člane v Zvezo združenj borcev za 
spoštovanje vrednot NOB.         - A. Ž. 

Nasilje ima veliko oblik. V svetu in tudi 
v Sloveniji ženske doživljajo fi zično, 
spolno, psihično, ekonomsko nasilje. 
Ne gre za simboliko, ker je nasilje nad 
ženskami še vedno oblika kršitev pra-
vic. Žaljivke (tudi politikov) zato nima-
jo mesta v vsakdanjem bivanju. Nasilje 
nad politično aktivnimi ženskami je 
problem, ki presega nacionalne meje in 

politične poglede. Je problem, ki spodkopava demokracijo.
V Sloveniji vsaka 2. ženska (56%) stara 15 let doživlja nasilje. 

Naj bolj pogosto je psihično nasilje (49 %). Pri nekaterih žen-
skah nasilje traja celo življenje, pri četrtini pa več kot 20 let. 
Niti petina žensk pa ne prijavi partnerjevega nasilja.

Pokloniti se velja ženski, ki je v zgodovini odločilno prispevala k 

Nada Mihajlovič

Boj proti nasilju nad ženskami
splošni deklaraciji človekovih pravic, je Eleonora Roosevelt - prva 
predsednica komisije Združenih narodov za človekove pravice.

Lani so bile NAJ ženske, ki so zaslužne v boju proti nasilju 
nad ženskami Angela Merkel (Nemčija), Cristina Legard (Fran-
cija), Nancy Pelosi (ZDA - predsednica predstavniškega doma 
kongresa). Merklova je na primer že 9 let najbolj izpostavljena 
politična oseba; tudi s sprejemom beguncev leta 2016 in tudi 
sedaj z mladoletnimi otroki brez staršev, z vplivom v politiki. 

25. novembra lani smo pričeli v Sloveniji z aktivnostmi Med-
narodnega boja proti nasilju nad ženskami. Vsak 5. otrok je v EU 
zlorabljen! 27. novembra 2019 je bila na okrogli mizi problema-
tika »Zavest in družbena odgovornost do problema 11 let po 
sprejemu sedanjega zakona o preprečevanja nasilja v družini«. 

Želim si medgeneracijsko sodelovanje ne glede na spol, starost 
in zakonsko besedilo, ki bo pomenilo premik iz prisile v soglasje.
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V torek, 11. februarja 
2020, smo imeli v 
Osnovni šoli Simona 
Jenka Kranj v okviru 
Krožka Rdečega križa 
in prostovoljcev pro-
jekt Dobra dejanja. Pri 
tem so nam pomagali 
Območna zveza RK 

Kranj in strokovna delavka Biljana Djaković. 
Za skupno druženje smo povabili tri osnovne šole s Primorske, 

s katerimi v okviru krožka širimo humanitarnost, solidarnost in 
prostovoljstvo. Srečanje je bilo prav na svetovni dan, ki ga po-
znamo na klicni številki 112. Poleg naših članov so se srečanja 
udeležili učenci skupaj z mentoricami treh osnovnih šol: Šmarje 
pri Kopru (mentorica Nataša), šola Koper (mentorica Nina) in 

osnovna šola Pier 
Paolo Vergerio il 
Vecchio - šola z ita-
lijanskim učnim je-
zikom - Koper Ca-
podistria (mentorica 
Pamela). 

Učenci so vsem 
prinesli sončke z le-
pimi mislimi, ki smo 
si jih nadeli okoli 
vratu. Z njimi so v 

OŠ Simona Jenka Kranj 

Dobra dejanja
goste prišli tudi 
predstavniki OZRK 
Koper - predsednica 
Marta, strokovna 
sodelavka Tjaša in 
prostovoljka, ki dela 
z mladimi, Marija 
Jereb. Udeležence 
je sprejel in pozdra-
vil tudi ravnatelj 
Osnovne šole Simo-
na Jenka v Kranju Rudi Planinšek. 

Za vse učence smo imeli tri delavnice, ki so jih vodile mento-
rice krožka na naši šoli Bogdana, Biljana in Irena. Izmenjali smo 
mnenja o dobrih delih, povezali smo se z nitko prijateljstva in se 
seznanili s podrobnostmi številke 112. Pri vseh delavnicah smo 
naredili tudi plakate in je obesili v avli naše šole. Po delavnicah 
smo gostom predstavili šolo skupaj s podružnicami, naše mesto 
in se sprehodili do spomenika našega največjega pesnika Fran-
ceta Prešerna v Prešernovem gaju. 

Ob nedavnem kulturnem prazniku 8. februarju smo gostom 
predstavili tudi njegov življenjepis in dela. 

Po kosilu smo se pozdravili in obljubili, da vrnemo obisk na 
Primorsko v četrtek, 14. maja 2020. Tako smo s tem srečanjem 
ponovno stkali prijateljske vezi štirih šol, ki imajo isti cilj: Po-
magati drug drugemu in širiti dobra dejanja. 

ZAPISALI MENTORICI IRENA 
HUDOBIVNIK IN BOGDANA MIKŠA 

Otroci v Prešernovem gaju pri spomeniku

Delo v delavnici

Člani RK in mentorice

Območno združenje rdečega križa 
Kranj (KORK) združuje 44 kra-
jevnih organizacij RK. Med njimi 
je tudi Krajevna organizacija RK 
Vodovodni stolp. Predsednica, ki 
je tudi članica Sveta KS, je Jožica 
Ribnikar.

»KO RK Vodovodni stolp je v 
minulem letu organizirala dve kr-
vodajalski akciji. Udeležila sta se 
jih kar 102 krvodajalca. V prosto-
rih krajevne skupnosti smo imeli 
lani štiri meritve krvnega tlaka, 
sladkorja in holesterola, ki se jih je 
udeležilo131 krajank in krajanov. 
1. oktobra, ko je mednarodni dan 
starejših, smo se spomnili staro-

stnikov iz naše KS, ki živijo v domovih v Preddvoru, Cerkljah, 
Naklem in v Kranju.

Joži Ribnikar, predsednica 
KO RK Vodovodni stolp in 
članica Sveta KS Vodovodni 
stolp

Tradicija se nadaljuje

V prostorih Poklicnih gasil-
cev v krajevni skupnosti 
Vodovodni stolp je bila že 
januarja tradicionalna kr-
vodajalska akcija. Udele-
žilo se je je prek 160 krvo-
dajalk in krvodajalcev. 
Med njimi, so povedali, je 
bilo še posebno veliko 
mladih.

Meritve že okrog 30 let za Društvo Srce, Rdeči križ KS Vodovodni 
stolp, v Stražišču, Bitnjah, Cerkljah, Čirčah, Struževu, v Britofu, 
na Primskovem... opravlja Stanka Štajer, profesorica zdravstve-
ne vzgoje in nekdanja višja medicinska sestra iz Spodnje Besni-
ce. »Hvala Stanka. Bodite zdrava še naprej.« - A. Ž. 

Pri našem delu in uresničevanju pomoči imamo podporo iz 
izreden posluh v Svetu krajevne skupnosti.  Ob koncu leta obda-
rimo 106 krajanov starejših od 90 let, bolne in invalide. Za vse 
podpore in razumevanje se zahvaljujem članom Sveta KS in še 
posebej predsedniku Boru Baldermanu. Lepo sodelujemo tudi z  
Vrtcem Kekec, z Osnovno šolo Simona Jenka Kranj in z območ-
nim združenjem Rdečega križa Kranj.«
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Srečanja so družabna in ustvarjalna. Vsak ponedeljek se zberejo 
ob pol petih popoldne. Začnejo s skodelico kave, včasih dodajo 
kaj doma spečenega in se ob tem pogovorijo o dosedanjem delu. 
Slike, ki nastajajo, skupaj analizirajo. Jano in Biserka se pred-
vsem trudita, da vsak od njih ohranja svojo identiteto. Vsak 
človek ima namreč svoje lastne sanje, svojo predstavo o svetu, 
še posebej o svojem notranjem svetu, zato na teh likovnih delav-
nicah ne »plonkajo« drugih slikarjev, niti motivov iz razglednic 
ali koledarjev, pač pa lastne vizije in žive »modele« kot so tiho-
žitne postavitve, portret, narava …

V delavnico se lahko vključi vsak kadarkoli, ker se Biserka in 
Jano posvetita vsakemu slušatelju posebej, glede na njegovo 
predznanje. V to delavnico se lahko vključite tudi, če mislite, da 
»nič ne znate«, vendar ste bili nekoč vsi otroci. Skoraj ga ni 
človeka, da ne bi kdaj kaj čečkal, v mladosti pa z veseljem neo-
bremenjeno risal in barval iz čistega veselja do ustvarjanja. Bi-
serka in Jano pomagata spomniti se te neobremenjene radosti 
tako, da spodbujata individualnost in zaupanje v lastno izraznost. 
Zato se likovna delavnica imenuje »POT K SEBI«. 

Nekateri prihajajo že več let, ker se dobro počutijo, ker je dru-
ženje vedno prijetno in ustvarjalno in ker so v tem času ustvarili 
nekaj zelo dobrih slik. Sestav udeležencev, ki redno prihajajo, je 
različen. Med njimi je tudi nekaj likovno zelo sproščenih otrok 
različnih starosti, zato je energija odlična. Vsako leto svoje slike 
tudi razstavljajo v raznih ustanovah. Letos bodo razstavljali 
svoja dela v Taborjevi galeriji v ljubljanskem UKC. Pridružite 
se, mogoče bo tudi vaša slika že na tej razstavi. Vsak ponedeljek 
torej v šoli. Lahko pridete samo pogledat, srčno vabljeni.

Kot veste, je tudi v prostorih Krajevne skupnosti ena soba 
opremljena za ustvarjalno delavnico ali za kakršna koli 
druženja krajanov. Vemo, da še marsikatera gospa plete, kvač-

Likovne delavnice in še kaj v KS
V razredu za likovni pouk v OŠ Simon Jenko je še vedno likovna delavnica POT K SEBI. Vodita jo likovni pedagog in 

terapevt, slikar Jano Milkovič in akad. dipl. grafi čna oblikovalka, slikarka in fotografi nja Biserka Komac.
ka, veze, … veliko se jih pa katero teh spretnosti želi naučiti. 
Zakaj bi to delali sami doma, če se pa lahko srečujemo v tem 
prostoru in še koga naučimo teh veščin. Imamo tudi mini knji-
žnico, v kateri se je nabralo že nekaj knjig. Tu si lahko kakšno 
izposodite, zamenjate ali prispevate. 

Povejte, kaj vas zanima, kaj pričakujete. Skušali bomo organi-
zirati zanimiva srečanja, predavanja, izmenjavo - PREDLAGAJ-
TE. Veseli bomo vaših idej, ki jih lahko sporočite tajnici KS. 

Napoved dogodka: V toplejših mesecih, ko bodo tudi daljši 
dnevi, bo likovna delavnica POT K SEBI organizirala EX tem-
pore v tem prostoru v KS in tudi na dvorišču ter v okolici. Pridru-
žil se bo lahko vsak, ki kakorkoli želi »zavihteti čopič in barvo« 
po platnu ali papirju. Vabljeni vsi, tudi otroci in starši. O podrob-
nostih in datumu vas bomo pravočasno obvestili, za vprašanja pa 
se lahko obrnite tudi kar na Biserko Komac: komacbiserka@
gmail.com

Otrok je lahko ustvarjalen v različni meri in na različnih umetni-
ških področjih. Z umetnostjo se otrok izraža in komunicira. V 
umetnosti lahko predstavi svoja najbolj skrita počutja in čustve-
ne vsebine. Izkušnje na področju umetnosti so zaradi celovitosti 
doživljanja in ustvarjanja pomemben dejavnik uravnoteženega 
otrokovega razvoja in duševnega zdravja.

Februarja smo strokovni delavci z aktivno vlogo otrok pripra-
vili različne aktivnosti. Kakovost umetniškega ustvarjanja v 
vrtcu smo obogatili tudi s sodelovanjem z umetniki iz bližnjega 
okolja.

Na Prešernovi proslavi smo poslušali himno Slovenije in iz-
delali slovenske zastave. Otrokom smo na enostaven in dojemljiv 
način približali osnovne značilnosti in delo pesnika. Preoblečeni 
v oblačila, značilna za obdobje življenja pesnika, smo otroke 
razveselili in jih še dodatno motivirali. Otrokom smo predstavi-
li zanimive predmete, ki so jih pesnik in njegova družina upora-
bljali v svojem življenju. 

Otroci so z ogljem narisali portret pesnika po predlogi slikarja 
Goldsteina. Šestnajst portretov je lutkovni animator, kipar, ilu-
strator in oblikovalec scenografi je, Andrej Štular razstavil v 
otroškem gledališču KriceKrace. Razstava se je odprla na pred-
večer slovenskega kulturnega praznika. Zanimivo je bilo pri-
sluhniti Andreju, kako je vsakega Prešerna videl skozi svoje 
umetniške oči. Po ogledu razstave smo uživali v predstavi Ptič, 
v izvedbi gledališča Nebo (Andrej in Petra Štular).

Umetnost in kultura v Kekcu
V vrtcu nas je obiskal glasbenik, učitelj kitare, kitarist Zoran 

Kaličanin. Izvedeli smo veliko zanimivega o instrumentu, o 
klasični kitari in manjši španski kitari ukulele, na katero je vneto 
igral Zoranov vnuk, ki obiskuje vrtec Kekec. Prisluhnili smo 
zvokom kitare, ki nas je popeljala v čudoviti svet glasbe. Zoran 
je zaigral nekaj znanih klasičnih skladb in znane otroške sklad-
bice. Ob zvokih kitare smo tudi prepevali. Prisluhnili smo tudi 
zvokom orglic, na katere je zaigral naš gost.

Sodelovanje z umetniki je za otroke in vzgojitelje duševna 
hrana in neprecenljiva zakladnica novih pogledov, idej, pristo-
pov in razumevanja.

VZGOJITELJICA NADA FAGANEL
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Dogajanja

Na določenih cestah v Mestni občini 
Kranj in okolici že nekaj časa opažamo 
novo ureditev in sicer kolesarski pas na 
vozišču. Zaradi zmede in vprašanj Polici-
ja pri voznikih obvešča, kakšna je pravil-
na vožnja na takšnem vozišču.

Načrtovanje kolesarskih površin
Za načrtovanje kolesarskih površin imamo  

pravilnik, ki v 8. členu Pravilni-
ka o kolesarskih površinah pra-
vi, da je souporaba prometnega 
pasu dopustna v primeru, ko pro-
storske omejitve ne omogočajo 
izvedbe drugačne vrste kolesar-
ske površine, v sami izvedbi pa je 
lahko souporaba prometnega pa-
su na eno ali dvosmernih cestah. 
Na enosmernih cestah lahko po-
teka promet kolesarjev po istem 
prometnem pasu kot promet mo-
tornih vozil, v nasprotni smeri pa 
po označenem kolesarskem pasu 
ali označenem delu vozišča.

Zakaj je ločilna črta izbrisana
V Pravilniku o kolesarskih po-
vršinah je v 6. členu (kolesarski 
pas na vozišču) zapisano, da je 
kolesarski pas vzdolžni del vozi-
šča, ki je označen s predpisano prometno signalizacijo in je od 
prometnega pasu ločen z ločilno neprekinjeno ali prekinjeno 
vzdolžno označbo. Namenjen je prometu koles in mopedov, 
katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h. 
Kolesarski pas na cestah v naselju, ki je od prometnega pasu 

Vsaka skupnost je sestavljena iz ljudi. Naša 
krščanska skupnost župnije Kranj Zlato 
polje se vsak teden sreča kot velika družina 
okoli božjega oltarja, ko obhajamo Kristu-
sovo sveto daritev. Vsaka nedelja je slovesni 
praznik za kristjana. Poleg nedeljskih in 
prazničnih bogoslužij je seveda še vsako-
dnevno bogoslužje in razne pobožnosti in 
molitvene ure, ko dobrega Boga prosimo za 
vse prebivalce naše župnije, ki objema kar 
tri krajevne skupnosti.

Veliko lepih dogodkov se vsak teden zvrsti v naši župniji: za 
otroke, mladino, starejše, zakonce in tiste, ki se pripravljajo na 
sveti zakon. V župniji imamo kar štiri pevske zbore, ki zelo do-
bro delujejo in bogatijo naše bogoslužje v cerkvi: otroški, mla-
dinski, ženski in mešani pevski zbor. Glasba od nekdaj povezuje 
ljudi in cerkveni pevski zbori imajo še posebej privilegij, saj 
lahko vsako nedeljo in še med tednom prepevajo in imajo tako 
svoje redne »nastope« Bogu v čast in nam ljudem v veselje.

Poleg dogodkov, ki se zvrstijo ob Slovenskem kulturnem 
prazniku, smo imeli predavanje o našem velikem arhitektu Jože-
tu Plečniku. Predaval je mag. Anton Brčan, ki je o Plečniku tudi 
magistriral. Pred leti smo imeli predstavitev njegovih del, tokrat 

Kolesarski pas na vozišču
ločen s prekinjeno vzdolžno označbo, je poleg prometu iz prej-
šnjega stavka, namenjen tudi prometu drugih vozil. Iz 16. čle-
na (souporaba prometnega pasu) je razvidno, da lahko kolesarski 
promet  poteka skupaj z motornim prometom na cestah z ozna-
čenimi ali neoznačenimi prometnimi pasovi.

Pravilno
Motorna vozila se morajo voziti ob desnem robu vozišča, kar 
pomeni, da se vozite TUDI po kolesarski stezi. 

Zakaj? Ker je to ločilna 
prekinjena vzdolžna označba 
in je možna vožnja po ali mi-
mo nje.

Nepravilno
Vozilo se vozi med označeni-
ma kolesarskima pasovoma. 

Zakaj? To pomeni, da se 
vozite po nasprotnem prome-
tnem pasu v nasprotni smeri.

V zaključku lahko navede-
mo, da smo policisti kljub re-
lativno sveži novi ureditvi vo-
znih površin s talnimi 
označbami obravnavali zane-
marljivo število prometnih 
nesreč, katerih vzrok je bil 
nepravilna smer na danih po-
vršinah. Zaradi navedenega ob 
upoštevanju, da so tudi kole-
sarji in uporabniki mopedov 

pridobili svoj del voznih površin z relativno majhnimi stroški 
izvedbe, navedeno pridobitev pozdravljamo.

DAMJAN NARTNIK,
VODJA POLICIJSKEGA OKOLIŠA KS 

VOD. STOLP IN KS ZLATO POLJE

Prikaz pravilne in nepravilne uporabe vozišča z vrisano kolesar-
sko stezo.

Damjan Nartnik

Erik Švigelj, župnik

Življenje župnijske skupnosti
pa o njegovi duhovnosti – zakladnici, iz katere je črpal snov za 
svoja čudovita dela, ki jih je ustvaril doma in po svetu; še pose-
bej so znana njegova dela v Pragi, Beogradu in na Dunaju,  in 
tam so ponosni na njegove umetnine. Arhitekt Plečnik je po 
vojni, ko so bile mnoge cerkve uničene in požgane, s svojim 
delom dal nov umetniški značaj  cerkvam in drugim kulturnim 
spomenikom; znal je ohraniti tisto, kar je v preteklosti cenil in 
za kar je delal slovenski človek. Mojster Plečnik je znal spošto-
vati to, kar je naše. Tega žal manjka današnjemu »modernemu« 
in »naprednemu« človeku. O njegovi duhovnosti izvemo iz šte-
vilnih pisem, ki jih je pisal predvsem bratu Andreju  duhovniku. 
Plečnik je bil zelo globoko veren človek. Iz te vere je črpal ideje 
za svoje delo, kar lahko tudi sami vidimo, ko občudujem razne 
njegove umetnine. Globoka vera ga je navdihovala. 

»Življenje novo se budi. Brsti zelenje, cvet dehti«, poje lepa 
slovenska velikonočna pesem. Vsako leto smo priča prebujanju 
narave, ki je okrog velike noči najlepša in vsega občudovanja 
vredna. 

Želim vam lepo pripravo na veliko noč, ki je praznik Odreše-
nja. Krajevni skupnosti Vodovodni stolp pa čestitke ob prazniku 
KS in čim več pravega domoljubja in zavzetosti za prebivalce te 
krajevne skupnosti.

ERIK ŠVIGELJ, ŽUPNIK



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.



Telefonska številka za pomoč
Za starše, ki nimajo varstva, in za ljudi, ki ne morejo sami 
po opravkih.

Kranj, 16. marec 2020 – Mestna občina Kranj objavlja 
posebno telefonsko številko, da se občani v nujnih primerih 
lahko obrnejo po pomoč. Koordinatorji MOK bodo, če bo le 
mogoče, pomagali povezati iskalce pomoči in izvajalce, ki jo 
bodo nudili. 

Občani, ki nujno potrebujejo pomoč (že od torka, 17. 
marca) lahko vsak dan med 8. in 13. uro pokličejo za pomoč 
na številko 080 18 85 in sporočijo svoje potrebe. 

Upravičeni so naslednji nujni primeri:
- starši, ki opravljajo delo, pomembno za delovanje družbe in 

države v izrednih razmerah, a nimajo varstva za svoje otroke;
- osebe, ki so v samoizolaciji zaradi možnosti okužbe, a so 

prepuščeni sami sebi;
- starejši občani, ki potrebujejo pomoč pri dostavi nujnih 

živil ali zdravil.
Na številko 080 18 85 naj se oglasijo tudi tisti, ki so 

pripravljeni pomagati.
Mestna občina Kranj (MOK) poziva občane, da pomoč 

poskušajo poiskati najprej pri sorodnikih, prijateljih ali sose-
dih, sicer pa pokličejo na 080 18 85. 
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