
Junij 2020
Številka 2

Lepo in zdravo poletje, prijetne in varne počitnice, 
prijazna srečanja... 
Bor Balderman, predsednik 

in člani Sveta Krajevne skupnosti Vodovodni stolp

2. ex tempore KRANJ -
ZGODOVINSKO MESTO
po ulicah in trgih starega Kranja
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ANDREJ ŽALAR

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. Teksti in uredil Andrej Žalar - Andrej E. Žaler. 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: Pred prazničnim poletjem. 

Bor Balderman, predsednik 
KS Vodovodni stolp

l j i d l i l žil S t k j k ti V d d i t l

Spoštovani gospod Bor Balder-
man, predsednik Sveta krajevne 
skupnosti Vodovodni stolp. Po 
načrtovanem praznovanju  smo 
dočakali virus in pandemijo. Vse 
se je obrnilo in vrste dogajanj do 
začetka poletja ni bilo. Kako ko-
mentirate prvo letošnje polletje? 

Po uradnih podatkih smo prema-
gali Corona virus. Vse to se je lahko 
zgodilo zaradi upoštevanja ukre-
pov pristojnih organov. Krajevna 
skupnost Vodovodni stolp je med 

epidemijo razdelila kar nekaj mask rizičnim skupinam in drugim, 
ki so jih potrebovali. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil tajnici 
Adi in nekaterim koordinatorjem v posameznih stanovanjskih 
enotah, ki so resno vzeli nastale razmere. Žal so bili nekateri 
koordinatorji popolnoma neodzivni. Domplan pa nam je bil v teh 
razmerah v veliko pomoč s seznanjanjem krajanov skupaj z  
nadzorniki pri razdeljevanju mask in razkuževanjem stavb.
Bila pa je v tem času čistilna akcija.

Res je. Med epidemijo, ko je bilo to že možno, smo sodelova-
li na čistilni akciji, ki so jo organizirali Kranjski taborniki. Med 
akcijo smo tudi ugotovili, da je naša krajevna skupnost dokaj 
čista. Problem so le nekateri ekološki otoki;  predvsem na Veli-
kem hribu in ob Gibi gibu, kar pa smo že precej odpravili. Naj-
bolj onesnaženo področje pa je bilo pod nadvozom avtoceste. 

Delovati pa je v tem času začel tudi novo izvoljeni Kurilni 
odbor z novimi člani. Želim mu uspešno delo pri reševanju ku-
rilne problematike in dobro sodelovanje  z Domplanom.
Že nekaj časa je aktualna prometna ureditev in tako imeno-
vani mirujoči promet, po domače parkiranje. 

V sodelovanju z Mestno občino Kranj smo pričeli z urejanjem 
intervencijskih  poti. Tudi nekatere ceste so bile ta čas sanirane. 
Upamo, da se bo to nadaljevalo in bomo rešili večino problemov 
na delih zelo poškodovanih prometnic. Smo pa z Redarsko 
službo Mesne občine in s Policijsko postajo Kranj reševali in, 
upam, tudi rešili problem zadrževanja v poznih urah na zelenicah 
okoli blokov. Veliko pa delamo tudi na reševanju parkirnih pro-
storov v Šorlijevem naselju. Čim prej  si želimo tudi rešitev 
problema v Valjavčevi ulici. 
Krajani Rupe v krajevni skupnosti pričakujejo ureditev ta-
ko imenovane fekalne kanalizacije oziroma priključevanje 
nanjo. Se je na tem področju kaj premaknilo?

Po zagotovilih Mestne občine Kranj se bo problematika kana-
lizacije na Rupi kmalu rešila.
Na zadnji seji ste omenili zanimivo pobudo, da bi na seje 
Sveta krajevne skupnosti Vodovodni stolp vabili tudi pred-
stavnika ali predstavnico Rupe, da bi bilo tako sodelovanje s 
krajani Rupe tudi boljše?

Živeli smo z življenjsko izkušnjo
Bor Balderman, predsednik: »Spoštovane krajanke in krajani KS Vodovodni stolp: 

Skrbimo za svoje in s tem za zdravje vseh nas. - Pomagajte nam s predlogi in sodelujte pri akcijah za lepše 
in čim bolj kvalitetno preživljanje časa v krajevni skupnosti.«

Čistilna akcija
Zaradi virusa in bolezni covi-
da-19 je letošnja čistilna akcija 
konec marca odpadla. Na teren 
po krajevni skupnostim smo se 
odpravili v soboto, 23. maja. 
Zaradi varnosti pred virusom 
smo se je udeležili le dva člana 
sveta KS Vodovodni stolp in 
nekaj ožjih sodelavcev. Na ob-
hodu po sprehajalnih poteh na Rupi, ob Rupovščici in Kokri 
smo zbrali manj odpadne kovinske, plastične in steklene 
embalaže ter mešanih odpadkov kot običajno. 

Prepričan sem, da bi bilo takšno sodelovanje potrebno. Zato sem 
tudi predlagal, da se na seje Sveta krajevne skupnosti Vodovodni 
stolp, kot zunanja člana vabi predstavnika Rupe in Velikega hriba.
Lastniki stanovanj in poslovnih prostorov na Bleiweisovi  6 
(nebotičnik) so se pritožili na ureditev prometa v zvezi z deli 
pri namembnosti stavbe poznane pod nekdanja Gorenjska 
kreditna banka ob nebotičniku.

Problematiko parkiranja na Nazorjevi in dovozne poti okoli 
nebotičnika je treba  urediti. Kolikor slišim in vem, bodo začeli 
urejati površine  in prehod v stavbo za pešce in za stanovalce. 
Urejena naj bi bila tudi intervencijska pot, prevozna pot pa naj 
bi bila izključno za dostavo in uslužbence. Sicer pa menda na 
Občini pripravljajo tudi parkirni red ne le za stanovalce nebotič-
nika ampak tudi drugih blokov v tem delu. Zaradi plačljivega 
parkiranja na Cesti Staneta Žagarja se je namreč število vozil na 
tem območju še bolj povečalo. 
Kar precej  prireditev je bilo predvidenih  v krajevni sku-
pnosti do poletja. Ob izidu prve letošnje številke glasila smo 
na naslovnici tudi zapisali: Ko ne bo korona virusa, se dobi-
mo. Kaj pravite?

Številni načrti, želje in programi se niso zgodili: izlet, Dan 
krajevne skupnosti, Šorlijev mlin, ogled Vodovodnega stolpa, 
druženje krajanov krajevne skupnosti... Zares srčno upam, da 
nam bo do konca leta uspelo pripraviti in uresničiti vsaj še del 
tega. Predvsem pa imam v mislih Izlet, na katerega vem, da ne-
kateri že težko čakajo.
In vaše sporočilo predsednik krajankam in krajanom pred 
poletjem?

Vsem želim lepo in zdravo poletje, šolarjem prijetne in varne po-
čitnice, vsem skupaj pa, da se čim večkrat srečamo in poklepetamo.

Naloga vseh nas je, da skrbimo za svoje zdravje in upoštevamo 
priporočila pristojnih. Zato, pomagajte nam, spoštovane krajan-
ke in krajani, s predlogi in s sodelovanjem pri akcijah za lepše in 
čim bolj kvalitetno preživljanje časa v Krajevni skupnosti Vodo-
vodni stolp.

Hvala. Bodite in ostanite zdravi.
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Na seji 28. maja 2020 je v imenu članov kurilnega odbora povzel 
petletno delo predsednik odbora Peter Drinovec.

Podatki o investiciji – razdeljena je bila na dve fazi – so nasle-
dnji:

Investiranih je bilo čez 900.000,00 € . • 
Zamenjano je bilo več kot 3300 m toplovoda z vgrajenimi • 
predizoliranimi cevmi.
Izvedena je bila gradbena sanacija kotlovnice in zamenjana • 
dva toplovodna kotla z vso pripadajočo opremo.
Vgrajen centralni nadzorni sistem (CNS), ki omogoča daljin-• 
ski nadzor in upravljanje kotlovnice ter toplotnih postaj.   
Za konec je bil saniran še betonski dimnik z ekspanzijsko • 
posodo.
Učinki investicije bodo dolgotrajni. Omogočajo zanesljivo 

obratovanje ogrevalnega sistema in nižje stroške ogrevanja. 
Lastnikov investicija ni obremenila z dodatnimi stroški, ker je 
upravljavec DOMPLAN omogočil njeno odloženo plačilo.

Načrtovanje, strokovno operativno vodenje in strokovni nad-
zor je imel na skrbi Janez Vilfan d.i.str. iz družbe DOMPLAN, 
PE inženiring.

Pri spremljanju investicije so bili posebno aktivni člani KO:
Peter Drinovec pri operativnem vodenju prenove• 
Anton Erlah pri spremljanju gradbenih del• 
Alojz Aberšek pri spremljanju montaže strojnih instalacij• 
Poraba zemeljskega plina se je z vsemi ukrepi v zadnjem de-

setletju prepolovila. Prihranki zaradi manjših toplotnih izgub 
prinašajo manjše variabilne stroške ogrevanja. Kurilna sezona v 
kotlovnici S-2, ki ogreva veliko večino prebivalcev KS Vodovo-
dni stolp, se je zaključila 18. maja. To je že tretja sezona po ce-
loviti prenovi ogrevalnega sistema v Šorlijevem naselju. Kom-
binacija toplotne sanacije fasad, zamenjava plinskih kotlov v 
kotlovnici in zamenjava toplovoda je prinesla občutne prihranke 
porabljenega plina, kar uporabnikom prinaša znižanje stroškov 
ogrevanja. 

Letošnja zima je bila zelo mila in posledično je bila poraba 
plina nižja od planirane. Na podlagi fi nančne analize je upravlja-
vec kotlovnice akontacije variabilnega dela obračunanih stro-
škov v maju in juniju znižal za 50 %. Dokončen obračun bodo 
uporabniki kot navadno prejeli v mesecu septembru.

Kurilnemu odboru se je iztekel mandat, zato se je na seji 
konstituiral novi odbor. Deset članov predlaga Svet KS Vodo-
vodni stolp. Področje, ki ga ogreva kotlovnica S-2, je razdeljeno 
na pet kvartov. Iz posameznega kvarta sta po dva člana. Jugoza-

Ogrevanje v Šorlijevem naselju

V desetih letih pol manjša poraba
Kurilnemu odboru (KO) v Šorlijevem naselju, ki je deloval v obdobju 2015–2020, se je iztekel mandat.

hodni del Šorlijevega naselja (ŠN) predstavljata Peter Drinovec 
in Jože Rozman, severozahodni del ŠN Alojz Aberšek in An-
dreja Polovšek, jugovzhodni del ŠN Darinka Pavlin in Ingrid 
Boncelj, severovzhodni del ŠN Boris Starc in Anita Erjavec, 
Ulico XXXI. divizije pa Marko Rauch in Anton Erlah. Enajsti 
član je predstavnik OŠ Simona Jenka. Na glasovanju v posa-
meznih stavbah se potrdi po dva člana, ki zastopata interese 
posameznega kvarta. 

Kurilni odbor (KO) sprejema odločitve o začetku in koncu 
kurilne sezone; spremlja plan stroškov in akontacij ogrevanja; 
potrjuje načrt vzdrževanja in odobrava večje investicijske 
posege.

Novi odbor je na majski seji že sprejel plan za kurilno se-
zono 2020/21.

Novi člani so bili mnenja, da se lahko vsi porabniki toplo-
te zahvalimo kurilnemu odboru preteklega mandata za ob-
sežno, zahtevno in odlično opravljeno delo. Pridobitev z 
obnovo toplotnega sistema pa je bila možna izključno na 
osnovi strokovnega pristopa upravljavca kotlovnice DO-
MLPAN, d.d.

KURILNI ODBOR 
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no dražjih, vendar so se na skup-
ščini odločili, da se podraži  samo 
poraba vode. Pa še ta se v času 
pandemije zaradi nekaterih doda-
tnih stroškov (števci, omrežnine...)  
poveča za slaba 2 eura na 17.45 
eurov za 12 mesecev, nato pa prei-
dejo na staro ceno 15,84 na gospo-
dinjstvo. Sicer pa so cene vode v 
primerjavi z drugimi mesti najce-
nejše (Velenje 21.43, Celje 19,75,  
Maribor 16,97 in Kranj 15,84).

Po programu pa naj bi se v 
prihodnosti preselilo iz sedanjih 
prostorov na Primskovem v Zarico. - A. Žalar

Najprej čestitka naši članici in krajan-
ki Milki Brezigar, ki je januarja letos 
dočakala sto let. V najtežjih trenutkih 
narodove zgodovine se je naša tovari-
šica odzvala klicu domovine in se kot 
mlado dekle pridružila hrabrim parti-
zanom v borbi za svobodo in lepši 
jutri slovenskega naroda.

Dejavnost članov krajevne organi-
zacije ZB je bila v letošnjih pomladnih mesecih zaradi ukrepov 
vlade v zvezi s korona virusom zelo okrnjena. Ni bilo spomin-
skih slovesnosti padlim v Šorlijevem mlinu, polaganja venca pri 
spomeniku Staneta Žagarja v kranjski vojarni, spominske slove-
snosti padlim štirinajstim borcem Selške čete Cankarjevega ba-
taljona in narodnega heroja Staneta Žagarja v Planici, ni bilo 
slovesnosti v spomin na trinajst partizanov zajetih v jami na 

Čestitke, spomini in opomini
Okroglem in sedemindvajsetega pohoda prijateljstva in spomi-
nov UDINBORŠT 2020. Bili so le posamezni spomini z opomi-
ni in srečanja. 

Ni dolgo tega, ko smo s kozarci in pesmijo nazdravili stoletni-
ci našega člana Iva Miklavčiča. Konec junija se je v stoprvem 
letu življenja za vedno poslovil. Bil je pokončen in pošten mož, 
partizan, borec Prešernove brigade. 

Z nastopom nove desne vlade smo dobili tudi prve signale 
o organizaciji ZB in do naše polpretekle zgodovine. Ob proslavi 
25. junija - Dneva državnosti poudarjamo, da so vrednote domo-
ljubja in spoštljivega zgodovinskega spomina do dogodkov in 
žrtev vojn, ki so se na naših tleh dogodile v preteklosti, uteme-
ljene na boju proti fašizmu in nacizmu. To je tudi naša prava 
nacionalna identiteta in prava prepoznavnost v EU.

BORIS CUGELJ, PREDSEDNIK 
KRAJEVNE ORGANIZACIJE

V času razsajanja koronavirusa Covid-19 smo tudi upravniki 
večstanovanjskih stavb prilagodili svoje delo stanju in razme-
ram razglašene epidemije. Prvenstveno smo uspešno zagota-
vljali svoje poslanstvo. To je zagotavljanje normalnih pogojev 
bivanja v vsaki stavbi. Ves čas smo bili dosegljivi in stalno v 
stiku s stanovalci.

Se je pa to v tem obdobju poznalo pri našem delu, saj ga je 
bilo nekoliko več, bilo je več telefonskih klicev, tudi kar nekaj 
intervencij in popravil. Veliko je bilo tudi ne nujne elektronske 
pošte in telefonskih razgovorov. Nekateri stanovalci so potre-
bovali samo pogovor in občutek, da niso sami.

Največ dela pa smo imeli upravniki z obveznim razkuževa-
njem skupnih prostorov in naprav po stavbah. 

Izvajanje obveznega  razkuževanja v večstanovanjskih 
stavbah v času razglašene epidemije. 

Konec marca je stopil v veljavo vladni Odlok o obveznem 
razkuževanju večstanovanjskih stavb, ki je zahteval obvezno 
razkuževanje opreme v skupnih prostorih v ali ob večstano-
vanjski stavbi in sicer najmanj 2x dnevno. V družbi Domplan 
d.d., smo k izvajanju vladnega odloka pristopili nemudoma ter 
etažnim lastnikom stavb v upravljanju,  najkrajšem možnem 

Dogajanja v večstanovanjskih stavbah med epidemijo
času od začetka veljave odloka, ponudili dve možnosti:

Razkuževanje se izvaja preko čistilnega servisa,• 
Razkuževanje se izvaja v režiji etažnih lastnikov, pri čemer • 
smo vam mi dostavili potreba razkužila; 
Večinoma so se lastniki po stavbah odločili za izvajanje raz-

kuževanja v lastni režiji, manjše število stavb pa se je odločilo 
za najem zunanjih profesionalnih izvajalcev razkuževanja, kar 
pa je na koncu lahko predstavljalo kar velik dodatni strošek na 
položnici.

Vsem stavbam, ki so se odločile, da bodo razkuževanje izvajali 
sami, je bilo preko upravnika dostavljeno eno izmed možnih 
kvalifi ciranih razkužil in sicer razkužilo na osnovi več kot 70% 
alkohola -Clanex Pro ter dve različni vrsti na osnovi klora Ecocid 
(v prahu) ali Baktaklor (tekoče). Družba Domplan je v tem prime-
ru stanovalcem obračunala le strošek materiala po nabavni ceni. 
Stroške lastne logistike, skladiščenja in distribucije po stavbah s 
potrebno zaščitno opremo za razvoz je upravnik pokril sam. 

Veliko je bilo potem primerov, da je to razkuževanje znotraj 
stavb izvajal kdo od stanovalcev. V tem primeru se je za to delo 
praviloma sklenila posebna  Podjemna pogodba, strošek razku-
ževanja skupnih delov in prostorov stavb je obratovalni strošek, 
ki se je delil med uporabnike po stanovanjskih enotah. 

Matjaž Berčon, 
direktor Komunale Kranj

Javno podjetje Komunala Kranj 
d.o.o. pokriva na svojem območju na 
5.30 kvadratnega kilometra, 7 občin 
in ima 91.800 prebivalcev. Ima tudi 
712 kilometrov vodovodnega in 334 

kilometrov kanalizacijskega omrežja, 145  vodovodnih objektov, 
19 vodovodnih sistemov, 10 kanalizacijskih sistemov, 5 čistilnih 
naprav, 69 črpališč, 11.424 kanalizacijskih priključkov, 35.772 za-
bojnikov za odpadke, 16.395 odjemnih mest, 240 ekoloških otokov, 
5 zbirnih centrov, 967 parkirnih mest, 376 km vzdrževanja cest, 
1.150.000 kvadratnih metrov površin Javne snage, 2 pokopališči in 
6438 grobov. Podjetje  ima okrog 250 sodelavcev in je tretje najve-
čje v Sloveniji in največje na Gorenjskem.

Na novinarski konferenci je direktor podjetja Matjaž Berčon po-
vedal, da  bi po letošnjem prvotnem planu bilo več storitev primer-

Dražja voda, a še vedno med cenejšimi
Direktor Komunale Kranj Matjaž Berčon je na novinarski konferenci povedal, da bo po letu dni 

voda za gospodinjstva spet za slaba 2 eura cenejša. 
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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.

Večkrat sva se srečevala. Bil je takrat prvo ime v Podjetju za 
stanovanjsko komunalno gospodarstvo Kranj, ko se je v indu-
strijskem Kranju poslavljalo in  zaradi zdravja mladih in starejših 
Kranjčanov tudi poslovilo v Tekstilindusu, Inteksu, Planiki, Is-
kri, Savi, Gorenjskih oblačilih... kurjenje s premogom. Takrat se 
je v Kranju začelo rojevanje energenta plin, ki je potem šele čez 
nekaj let osvajal širši slovenski prostor.

Podjetje za stanovanjsko in komunalno gospodarstvo je imel 
zelo rad in pred upokojitvijo je predlagal novo ime Domplan 
Kranj, ki je poznano in pomembno še danes. Spominjam se 
njegovih besed: »Domplan sem imel še posebno rad. Bil sem 
nekako navezan nanj. Pred dnevi sem dobil iz kolektiva lepo 
čestitko s 50 podpisi. Najlepša hvala Domplanovci,« je rekel 
pred dobrimi desetimi leti. 

Čeprav Kranjčan, je vse pomembnejše dogodke rad proslavil v 
Gostilni pod Krvavcem; tudi lani ob stoletnici z najožjo družino. 

ANDREJ ŽALAR

Bil je stoletna korenina iz 
Borštnikove hiše v Cerkljah. 
Ko se recimo včasih spomi-
njamo jubilejev, radi rečemo 
za 25 let skupnega življenja, 
srebrni jubilej, za 50 zlati, 
za 55 biserni, za 60 diaman-
ti, za 65 železni in za 70 in 
več Hrastov jubilej. Ivo 
Miklavčič je bil ime trdnega 
in pokončnega Hrasta. 

Ob najrazličnejših funk-
cijah in delih je med najbolj 
poznanimi tista iz nekda-
njega Podjetja za stano-
vanjsko in komunalno go-

spodarstvo Kranj. Bil direktor in še pred upokojitvijo je predlagal 
novo ime Domplan Kranj. Takrat se jev Kranju  urejala komuna-
la, gradila so se stanovanja. Takrat je nastalo Šorlijevo naselje s 
tripleks garažami, s trgovino Živila, Mesnico, Frizerskim salo-
nom in gostinskim delom.

Vedno pa je bil Ivo mož izpod Krvavca, iz Cerkelj, rojen 20. 
avgusta 1919, iz poznane Borštnikove hiše. Oče Ivan iz Selc in 
mama Emilija iz Brd sta se preselila vanjo v Cerkljah in v njej 
odprla sedlarsko obrt. Po osnovni šoli v Cerkljah se je ob dveh 
sestrah izučil za sedlarja. Po vojni je končal šolo in postal se-
dlarski mojster. Znanje in izpit pa sta ga takrat privedla na mesto 
tajnika obrtne zbornice. Bil je potem predsednik kmetijske 
zbornice 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 sta-
novanji, šolami, vrtci…

Delal je v odboru Skupnosti borcev Prešernove brigade, 12 let 

V spomin

Ivo Miklavčič  1919–2020

Nadaljnja priporočila za čiščenje skupnih prostorov in 
opreme v večstanovanjskih stavbah  

Po odpravi obveznega razkuževanja večstanovanjskih stavb z 
dnem 13. 5. 2020, so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje 
pripravili posebna Priporočila za čiščenje skupnih prostorov in 
opreme ter prezračevanje v večstanovanjskih stavbah. Razku-
ževanje večstanovanjskih stavb, ki je bilo obvezno mesec in pol  
po dvakrat na dan, ni več obvezno. Sedaj se mora v večstano-
vanjskih skrbeti za redno čiščenje skupnih prostorov, saj se tam 
srečuje večje število ljudi, kar povečuje verjetnost za prenos 
okužbe z novim koronavirusom.

Na NIJZ so v priporočilih glede čiščenja predvsem navedli, da 
je potrebno redno čiščenje avle, predprostorov, stopnišč, hodni-
kov in drugih skupnih prostorov z vodo in čistilnimi sredstvi, še 
posebej skrbno pa naj bo čiščenje kljuk na vhodu v večstano-
vanjsko stavbo, stikal v skupnih prostorih, ograj in oprijemal, 
stikal za upravljanje dvigala in druge opreme, kjer je mogoče 
pričakovati dotikanje veliko ljudi. Skupni prostori pa se morajo 
večkrat na dan zračiti.

Skladno s temi Priporočili pa je nujno poskrbeti za namestitev 
ustreznih podajalnikov razkužila za roke. Vsaj eden v stavbi 
mora biti nameščen ob vhodu v večstanovanjsko stavbo in kjer 
je dvigalo, tudi v bližini dvigala. Podajalniki razkužil za roke so 
praviloma samostoječi na posebnem stojalu ali pa stenski. Po-

nudbe za raznovrstne podajalnike za razkužila je na trgu v za-
dnjem obdobju ogromno, od navadnih klasičnih na potisk s 
komolcem do senzorskih, od lesenih, PVC do kovinskih... Zato 
so tudi cene zelo različne. Lastniki se po stavbah sami odloča-
jo, kakšne podajalnike za razkužila bodo namestili. 

Skupaj naprej 
V času epidemije se je še bolj pokazalo zaupanje v delo uprav-
nikov. Pokazalo se je tudi, da lahko skupaj s stanovalci zmore-
mo čez te težke čase, saj se vsi zavedamo, koliko smo po-
membni drug drugemu.

Pokazalo se je tudi, da je še kako pomembno pri upravljanju 
stavb med upravniki in lastniki ali je upravnik iz območja, v 
katerem upravlja stavbe, njegova dostopnost in takojšnja od-
zivnost in ali delo opravlja z zaposlenimi iz okolja, ne pa na 
primer z zaposlenimi iz več 100 km oddaljenega sedeža 
podjetja.

To lokalno pripadnost in zaupanje želimo ohraniti z večino 
etažnih lastnikov na območju KS Vodovodni stolp. Temelji naj 
na sodelovanju in dobrih, zdravih izkušnjah. 

Zato se bomo kot vaš upravnik še naprej trudili za 
spoštovanje in izvajanje skupaj sprejetih storitev upra-
vljanja.

VAŠ DOMAČ UPRAVNIK DRUŽBA DOMPLAN D.D.                                                             

Spominjam se, da je bilo na prostoru, kjer so stanovanjsko na-
selje na Nazorjevi, nebotičnik, lekarna in »Kanarček z gostin-
skim lokalom ter trgovino Slovenija avto«, Nogometno igrišče 
Korotan. Tudi to je bilo v mladih letih Iva Miklavčiča. - A. Ž.
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Erik Švigelj, župnik

Letošnje leto je precej drugačno od preteklih 
let, saj nas je močno zaznamovala epidemija 
koronavirusa. Marsikatero dejavnost in načr-
te smo morali opustiti in se prilagoditi načinu 
življenja, ki nam ni najbolj domač. Vendar, 
če smo hoteli sebi in drugim najboljše, je 
prav, da smo upoštevali navodila in ukrepe, 
ki so nam bili v tem času zapovedani. Skupaj 
smo premagali bolezen, toda  še vedno je 
med nami. V tem času je bilo tudi bogoslužje 
okrnjeno glede udeležbe vernikov, da smo s 

tem preprečili možnost širjenja okužb. Sedaj smo v polnosti spet 
zaživeli in lahko obhajamo bogoslužje z občestvom. Najlepše je, 
ko skupnost – Cerkev poje in moli in slavi Boga, takrat je srce 
polno veselja in sreče. Vendar previdnost še  nikakor ni odveč. 

Med poletnimi počitnicami bomo z mladimi pripravili oratorij 
za otroke in bo potekal od 17. do 21. avgusta. V primeru, da bi se 
možnost okužbe s koronavirusom spet povrnila in bi bili sprejeti 
določeni ukrepi, se jim bomo seveda prilagodili. Letošnji oratorij 
bo potekal na svetopisemsko vsebino, saj bo glavna tema staro-

Zanimivo leto preizkušnje
zavezna kraljica Estera. Oratorij pomeni poučen, zabaven in 
razigran teden za otroke. Mladi animatorji se že trudijo s pripravo 
celotedenskega programa, da bi udeležencem kar se da največ  
pripravili in jih obogatili z novimi izkušnjami in spoznanji.

V letošnjem letu pa bomo deležni še ene spremembe v župniji: 
Šolske sestre zapirajo svojo redovno hišo in nas zapuščajo. To 
dejanje je razumljivo, saj so nekatere sestre že precej v visokih 
letih, mladih pa ni dovolj, da bi zapolnile vse redovne hiše in 
samostane, ki jih imajo po Sloveniji. Tudi ta sprememba se bo 
poznala v naši župniji, saj so bile sestre opora za marsikoga, 
vedno pripravljene na pogovor z lepo besedo sočloveku; spreje-
le so vsako prošnjo za molitev, kadar jih je kdo prosil.

Upajmo, da bomo z Božjo pomočjo in trdno voljo zmogli prema-
gati  vse ovire in čeri, ki se nam napovedujejo v letošnjem letu.

Želim vam prijeten in čim daljši čas počitnic, da si naberete  
novih moči za življenje.

KAMEN SPOTIKE
Opazili smo, da so ekološki otoki 
še vedno prava divja odlagališča 
kosovnega materiala in embalaže. 
Opozorila, da odpadkov ne smemo 
puščati ob zabojnikih, se pogosto 
ne jemljejo resno. To pa, verjemite, 
se potem pokaže na položnicah za 
komunalne storitve; tudi pri tistih, 
ki niso nič krivi za takšno nedovo-
ljeno početje. Zato bodimo solidar-
ni do tistih, ki tega ne počnejo.

za Ulico XXXI. divizije
Levo ali desno zavijanje z Bleiweisove ceste na Ulico XXXI. 
divizije je bilo do nedavna za voznike avtomobilov, in tudi za 
kolesarje, poseben izziv. Cestišče mimo cerkve je bilo bolj po-
dobno valovitemu makadamu kot ravni asfaltirani podlagi. Pa 
se je v dobro omenjenih voznikov, kot kaže, prav »virus« odlo-
čil, da bodo na tem odseku položili nov asfalt. Lepo in pohvalno, 
saj si v vodstvu KS prizadevajo za podobne ureditve in obnove 
tudi po drugih podobnih odsekih. Da pa ne bi bilo pripomb, je 
vseeno ostal še del do križišča Zoisove. Brez potrebe.

Krajevna organizacija Rdečega križa
Težave zaradi podatkov

Predsednica KO RK Vodovodni stolp Jo-
žica Ribnikar je povedala:

»Krvodajalska akcija je bila 14. maja v 
Prešernovi šoli zaradi večjega prostora 
kot je pri Gasilcih. Junija so odpadle meri-
tve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola. 
Upam, da bodo spet prvo sredo septembra 

(če ne bo ukrepov zaradi virusa) ali pa vsaj decembra. V naši 
KS je prek 100 (sto) 90-letnikov. Mislim, da je glede oskrbe 
in potreb starejših med epidemijo vse dobro potekalo. Težave 
pa imamo, ker nimamo seznamov starejših krajanov.

Srečno in zdravje vsem!«
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EX tempore pomeni, da organizator ( že 2. 
leto zapored je to kranjski slikar Rajko Bogataj) 
razpiše temo in datum dogajanja, na katerega 
se prijavijo slikarji, ki želijo sodelovati. Ker  
Ex tempore pomeni, da nastajajo slike v »za-
povedanem« času in kraju razpisa, je treba 
platna za natečaj žigosati. Vsak lahko žigosa 
več platen, odda pa eno, ali po dogovoru dve 
sliki po lastni presoji. Zbrane slike oceni stro-
kovna komisija, ki sta jo tokrat sestavljala di-
plomirana umetnostna zgodovinarja in kustosa 
Petra Vencelj in Damir Globočnik. Komisija  
oceni, katera slika si zasluži glavno nagrado 
(tokrat je znašala 400 €) , dodeli priznanja in 
plakete, včasih pa sponzorji ponudijo tudi od-
kup kakšne slike. 

Na Ex temporu sta sodelovala tudi člana naše 
likovne delavnice »Pot k sebi«, Dragica Kurillo 
in dr. Metod Prašnikar. S ponosom poročam, 
da sta oba dobila pisni priznanji oziroma  pla-
keto za kvalitetno likovno delo. Tudi slikar 
Rajko Bogataj, ki je dobil priznanje in plaketo 
za eno sliko in eno grafi ko, se nam je letos 
pridružil in obiskuje našo delavnico, ki jo 
imamo vsak  ponedeljek ob 16.30 v likovnem 
razredu OS Šimona Jenka pri Vodovodnem 
stolpu.

Naša likovna delavnica vabi vsakogar, ki bi rad spoznal 
skrivnosti likovnega ustvarjanja.

Predznanje ni potrebno, ker se mentorja Biserka Komac in 
Jano Milkovič posvetiva vsakemu slušatelju posebej. K nam 

Slikarski Ex tempore 
V torek, 16. junija 2020, so v avli ob županovem kabinetu odprli razstavo slik. Nastajale so na EX TEMPORU »Kranj, 

zgodovinsko mesto«.

Nagrajena slika, Franc Rant

hodijo tudi babice in dedki z vnučki in skupaj ustvarjamo in 
imamo čudovito vzdušje. Vse naslikano razstavimo na tablo in 
skupaj analiziramo in se tako učimo drug od drugega. Poučimo 
se o kompoziciji, barvah, risbi, pomenu polnega in praznega 
prostora na likovni površini itd., tvorno sodelujemo v razpravah 
in se veselimo novih spoznanj in uspehov. Delamo predvsem v 
tehnikah akvarela in akrila. Če kdo želi spoznati še kakšno drugo 
tehniko, ni ovir. Enkrat na leto svoja dela razstavimo v galeriji 
Nevrološke klinike  ali v Taborjevi galeriji UKC v Ljubljani. 
Skušali bomo razstavljati tudi v Kranju. Letos nam jo je zagodla 
Korona in junijske razstave nismo imeli; morda bomo zato 
imeli naslednje leto dve.

Letošnja glavna nagrada je pripadla odličnemu slikarju Francu 
Rantu iz Železnikov, za kar mu iskreno čestitamo; prav tako pa 
tudi  vsem dobitnikom priznanj in plaket. Razstava bo na ogled 
še en mesec. Slikarji so veseli vaših podpisov in mnenj, zato je 
tam knjiga vtisov. Prisrčno vabljeni najprej na razstavo, po-
tem pa se vključite v našo likovno delavnico »Pot k sebi«. 
Veseli vas bomo. :)

BISERKA KOMAC (TEL.: 041 640  980)

Priznanja Ex tempore Kranj - prvi z leve Rajko Bogataj, tretja z 
leve Dragica Kurillo

Nagrajenci-plakete  Ex tempore, junij 2020 Slušatelji likovne delavnice  Pot k sebi



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.
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