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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 - Andrej E. Žaler. Priprava za tisk: 
BOLD. Glasilo dobijo vsa gospodinjstva in poslovne enote v krajevni skupnosti  Vodovodni stolp (Vod. stolp, Rupa, Hrib) brez-
plačno. Naklada  2750 izvodov. Naslovnica: Urejeno športno igrišče pred centralno Osnovno šolo Simona Jenka  

Spoštovani predsednik. Poletje 
smo »virusno preživeli«. Kakšna 
je ocena in kako naprej?

»V KS Vodovodni stolp smo 
imeli tudi za poletni čas načrtova-
nih nekaj aktivnosti. S pomočjo 
vseh članov sveta KS smo jih pre-
cej realizirali. Trudili smo se 
zmanjšati hrup v Šorlijevem nase-

lju. Mislim, da so se krajani navadili na nove razmere. V mislih 
imam predvsem, kako se obnašati in družiti v skupnem javnem 
prostoru, da ne motimo drugih krajanov, predvsem pa sosedov.« 
Kaj pa problemi?

»Parkiranje je še vedno pereč problem v krajevni skupnosti. 
Sploh sedaj, ko je na cesti Staneta Žagarja plačljivo parkiranje 
in se je povečala zasedenost na ulicah okoli ceste Staneta Žagar-
ja. Nezadovoljstvo je zato pri stanovalcih zaradi zasedenosti par-
kirišč. Smo pa o reševanju parkiranja v naši KS dobili kar nekaj 
predlogov, ki jih bomo reševali z Mestno občino Kranj (MOK).«
Kako pa je z urejanjem cestišč po ulicah v KS?  

»Veliko naporov namenjamo prenovi ulic v naši KS. Nekatere so 
v zares zelo slabem stanju. Tudi o tem imamo pogovore z MOK.«
Že nekaj časa so pogosta vprašanja, kako bo z nevarnimi in 
sploh z odpadki.

»V današnjem  glasilu Vodovodni stolp je o tem tudi v članku 

Bor Balderman, predsednik 
KS Vodovodni stolp

Spoštovane krajanke in krajani
Spoštujmo pravila o druženju - Parkiranje je še vedno problem. - Tudi ulice so potrebne obnove. 

- Bojazen zaradi odpadkov. - Do kdaj še zaprt most čez Rupovščico? 

Javnega podjetja komunala Kranj. Glede na to, da smo iz MOK 
dobili obvestilo, da se zapira Zbiralni center Tenetiše, pa smo 
zaskrbljeni, da se bodo spet začeli kopičiti kosovni odpadki po 
krajevni skupnosti. O nevarnih odpadkih, ki so se zbirali  zadnja 
leta meseca oktobra, je pojasnilo Komunale, da datum še ni do-
ločen in bo enkrat  pozno jeseni.«
Krajane tudi zanima, kako je, oziro-
ma bo, s telovadbo v šoli in do kdaj 
bo zaprt most čez Rupovščico.

»Z Mestno občino Kranj in Osnovno 
šolo Simona Jenka se dogovarjamo o 
koriščenju telovadnice v šoli. O dogo-
voru bomo zainteresirane obvestili.

Za most čez Rupovščico pa v Mestni 
občini Kranj pripravljajo projekt sana-
cije. Upamo, da bo spet kmalu odprt.«

* * *
Pred nami je dokaj negotova jesen. Razmere zaradi Covida 19 
se zaostrujejo. Zato vsak posameznik, in s tem vsi skupaj, skr-
bimo za varnost vseh nas. Spoštujmo in upoštevajmo priporo-
čila ter navodila vlade in NIJZ o uporabi mask, higieni rok, 
kašlja, varnostni razdalji... Le tako bomo dosegli, da bo  obole-
lih vedno manj. 

Skratka, poskrbimo za svoje zdravje in s tem za varno okolje, 
v katerem živimo.

a to da smo iz MOK

ANDREJ ŽALAR

ko sem razmišljal, kaj bi vam rad 
sporočil, sem se spomnil vašega 
predzadnjega glasila, ki mi je pri-
šlo v roke v podobnih razmerah, 
kakršne so danes: epidemija nove-
ga koronavirusa se je začela zao-
strovati, a je naslovnica glasila še 
bolj utrdila moje upanje in optimi-
zem, da bomo prestali to presku-
šnjo. »Skupaj bomo praznovali, 
ko bodo težave minile.« Dokler 
bodo krajani razmišljali tako pozi-

tivno, nas nič ne more podreti, sem si mislil takrat. Poletje smo 
nato res preživeli bolj sproščeno in v družbi, čeprav – to si mo-
ramo priznati –, vseeno s prilagoditvami, ki bodo morebiti po-
stale del vsakdanjega življenja v prihodnje. A če to pomeni, da 
nas bo zato večina ostala zdravih, da bo javno življenje čim bolj 
neovirano teklo, da lahko počnemo večino stvari, ki jih radi 
počnemo, potem je vredno natakniti si masko, ko smo v gneči, 
paziti na higieno rok in kašlja, poslušati svoje telo in oceniti, ali 
smo dovolj zdravi za med ljudi. Zahvaljujem se vam, ker ste 
bili dosledni že spomladi in ne dvomim, da boste preventivne 
ukrepe upoštevali tudi v prihodnje.  

Na ta račun je bilo namreč spomladi okužb na območju Kranja 

Spoštovane krajanke, cenjeni krajani,
le nekaj in smo lahko kljub skoraj popolni blokadi javnega ži-
vljenja ter zaradi prilagoditev oteženih razmer za delo uresniče-
vali zadane načrte: od projekta GORKI 2, do obnov cestišč in 
spremljajoče infrastrukture, Podružnične šole Simona Jenka pri 
Prešernovem gaju, delali pa smo – in še bomo –  tudi na območju 
vaše krajevne skupnosti. Ob asfaltiranju ceste pri bazenu in ob-
novi poškodovanega vozišča na Ulici XXXI. divizije smo 
uspešno sklenili kolesarske povezave 1–6, ki zdaj omogočajo 
varno in udobno vožnjo po mestnem središču. Ne le v vaši kra-
jevni skupnosti, ampak po Kranju, Sloveniji in tudi širše pa za-
gotovo odmevata vrhunski pridobitvi v Športnem centru Kranj. 
Stadion je z novimi 176 refl ektorji pridobil najsodobnejšo raz-
svetljavo, objekt pa je bogatejši še za po najvišjih standardih 
obnovljeno tartansko stezo in se zato ponaša s certifi katom 
Svetovne atletske zveze. 

Živite v delu mesta, ki ponuja obilo priložnosti za šport, rekre-
acijo in sprostitev v naravi, kar je dober temelj za ohranjanje tr-
dnega psihofi zičnega zdravja. Na Mestni občini Kranj se bomo 
še nadalje trudili, da bomo zagotavljali dobre razmere in zato 
pogoje za kakovost življenja tudi na drugih področjih. Verjamem, 
da bo to lažje tudi zaradi vašega sodelovanja. Informacija iz prve 
roke je namreč najbolj kredibilna. Hvala vam in ostanite zdravi! 
In če si sposodim pri vas: »Ko ne bo koronavirusa, se dobimo.«

k ti V d d i t l

MATJAŽ RAKOVEC, ŽUPAN

Matjaž Rakovec, župan
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Uspešno sodelovanje etažnih lastnikov in družbe Domplan 
pri sanaciji fasad na območju Krajevne skupnosti 

Vodovodni stolp
Družba Domplan v KS Vodovodni stolp upravlja večino večsta-
novanjskih stavb. Prav tako skrbi za ogrevanje iz skupne kotlov-
nice v Šorlijevem naselju. To potrjuje, da se zavedamo, da je 
delo upravnika stavbe velika odgovornost, ki sloni na zaupanju 
med upravnikom in lastniki. To zaupanje mora temeljiti ob 
spoštovanju sklepov in potreb lastnikov stavb, na odzivnosti in 
strokovnosti predvsem pa na dejanskih osnovah in pozitivnih 
izkušnjah. In prav to lahko v soseski Šorlijevo naselje oziroma v 
celotni KS Vodovodni stolp izpostavimo na uspešni obnovi ve-
čine fasad večstanovanjskih stavb. 

V krajevni skupnosti Vodovodni stolp se kot upravnik stavb že 
dalj časa trudimo stanovalcem zagotoviti čim boljšo kvaliteto 
bivanja. Z zavzetim delom svojih strokovnih sodelavcev smo v 
zadnjih letih uspeli uresničiti prenovo skupne kotlovnice in ce-
vovodov, uspešno smo izvedli projekte energetske sanacije ve-
čine fasad, streh, kleti, veliko je bilo menjav skupnega stavbnega 
pohištva, obnov hodnikov, stopnišč in skupne razsvetljave po 
posameznih stanovanjskih stavbah. 

Zadnje desetletno obdobje našega dela v soseski pa 
je bilo večinoma vezano na pripravo in izvedbo pro-
jektov energetske prenove večstanovanjskih stavb; 
predvsem prenove zunanjih ovojev stavb (fasad) ter 
dodatne toplotne izolacije podstreh. Tako ima v celotni 
KS Vodovodni stolp od 105 stavb v našem upravljanju 
obnovljeno fasado več kot 2/3 stavb, v Šorlijevem na-
selju pa ima vseh 33 stavb v našem upravljanju v celo-
ti obnovljeno fasado. Kot upravnik smo bili v imenu 
lastnikov stavb zelo uspešni pri črpanju nepovratnih 
sredstev, ki jih v te namene ponuja EKO sklad. 

Domplan upravlja večino stavb v KS
Ob tem nas veseli zrelost lastnikov posameznih stavb, ki se pri 

izbiri barve zaključnega sloja fasade niso odločali za preveč 
kričeče, temveč za umirjene tone barve fasade. Vse to prispeva k 
novi, sodobno lepo urejeni in že na pogled vzdrževani soseski. 

PETER KERN, 
VODJA PE NEPREMIČNINE DOMPLAN D.D.

Vaš upravnik Družba Domplan-Skrben gospodar vašega 
premoženja!

Verjamem, da bodo vsi otroci uspešni na svoji nadaljnji poti, 
da bodo odkrili svoje talente in jih uresničili; saj je vsak med 
njimi poseben, edinstven in samo eden.

ZDENKA BURJA, DIPL. VZGOJITELJICAKar ne moremo verjeti, da je leto že naokoli in so se otroci naj-
starejšega oddelka vrtca Kekec poslovili. Letos je bilo zelo po-
sebno leto, saj se je prvič zgodilo, da smo morali vrtec zapreti. 
Ponovnega odprtja vrtca smo se vsi razveseli - starši, otroci in 
vzgojiteljice. Ker smo se želeli posloviti z lepimi spomini, smo 
junija pripravili zaključno srečanje s starši, ki je bilo na igrišču 
vrtca. 

V lepem popoldnevu in prijetni družbi so otroci z nastopom 
staršem prikazali delček tega, kaj so se v tem letu naučili. Zaple-
sali so rajalno igro, ljudski ples v paru, prikazali gibalno pesem, 
pripovedovali šaljivke in zapeli nekaj pesmic. Otrokom smo 
podelili maturantske kape, ki so jih otroci izdelali v vrtcu in za-
ključili nastop s himno. Ob prijetnem druženju smo si zaželeli 
nepozabne počitnice in uspešen vstop v šolo. 

Mini maturanti v vrtcu Kekec

Meritve spet 2. decembra
Krajevna organizacija, ki vsake tri mesece v prostorih krajev-
ne skupnosti organizira meritve krvnega tlaka, sladkorja in 
holesterola, so junija zaradi pandemije odpadle. V sredo, 2. 
septembra, so bile in prišlo je 11krajanov. »Naslednje meritve 
v KS so predvidene spet v sredo, 2. decembra, med 7. in 9. 
uro,« je napovedala predsednica RK Jožica Ribnikar.  - A. Ž.

»Mini maturanti smo,
iz vrtca se poslavljamo,

v šolo zdaj odhajamo,
nazaj ne pridemo...«
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ANDREJ ŽALAR
Matjaž Berčon, direktor Javnega 
podjetja Komunala Kranj:

»Na 530 kvadratnih kilometrih v 
sedmih občinah z blizu 92.000 prebi-
valci je Komunala Kranj tretje naj-
večje podjetje v Sloveniji in največje 
na Gorenjskem.«

Takrat, 16. junija, na novinarski 
konferenci, je bilo tudi povedano, da 
se voda zaradi dodatnih stroškov 

(števci, hišni priključki ...) poveča na 15,84 na gospodinjstvo, 
v obdobju 12-mesečnega poračuna pa na 17.45 evrov. 

To še vedno velja?
»Seveda, velja. Vseh sedem občinskih svetov občin je na obmo-

čju, katerih oskrbo s pitno vodo zagotavlja Komunala Kranj, potr-
dilo nove elaborate o oblikovanju enotnih cen. Poglavitni razlog za 
podražitev izhaja iz investicijske dinamike vseh občin, ki v za-
dnjem obdobju pospešeno in z izdatnimi sredstvi gradijo ali obna-
vljajo svojo infrastrukturo. Sočasno v izvedbi Komunale Kranj 
namreč potekajo tudi obnove starejših vodovodnih priključkov.«

Novih komunalnih podražitev za občane letos ne bo
oziroma nezadovoljstvo naših uporabnikov je največkrat poveza-
no s položnicami, z obračuni, z napakami, ki prihajajo pri obraču-
nu ali pa zaradi slabega zajema podatkov in posledično zato do 
poračunavanj za nazaj. Načrtujemo dnevno odčitavanje namesto 
nekajmesečnih. Tako bomo na primer ob okvari, izlitju vode, 
lahko nemudoma odreagirali in ne šele po nekaj tednih ali mese-
cih, ko se izliva voda zaradi počene cevi in podobno. 

Trenutno z novim sistemom pokrivamo 485 gospodinjstev na ob-
močju naselja Mlaka. V nekaj letih pa načrtujemo uvedbo za praktič-
no skoraj vseh 90.000 naših prebivalcev. V res oddaljenih nedostopnih 
področjih, kjer je tudi pokritje z brezžičnim signalom slabo, bo 
to težje. V strnjenih naseljih pa bo to v naslednjih nekaj letih.

Skupščina enostavno ni mogla potrditi dela Uprave. Lani so 
se zamenjali trije direktorji in skupščina je odobrila posebno 
revizijo posameznih sklopov poslovnih dejanj, ki so pripeljali 
do izgube. Morda ne gre samo za razloge na strani Uprave, am-
pak tudi za deljeno odgovornost takratnih organov upravljanja 
– skupščin oziroma nadzornih svetov.
Še vprašanje: Ali v Tenetišah v Mestni občini Kranj ostaja 
oziroma bo še naprej odlagališče odpadkov, ali ne? 

Zbirni center Tenetiše bo zaprt do preklica. To je eden od 
kratkoročnih ukrepov racionalizacije poslovanja našega javnega 
podjetja. Zaradi nespre-
menjenih cen  smo se 
odločili tudi za zmanj-
šanje stroškov. Vse ob-
čine, kjer dejavnost 
zbiranja komunalnih 
odpadkov izvaja Komu-
nala Kranj (razen Obči-
na Preddvor), imajo 
svoje zbirne centre.

Kosovni in nevarni odpadki 
Kako je letos z odvozom kosovnih odpadkov - Med epidemi-
jo smo za nekaj časa ustavili zbiranje kosovnih odpadkov zara-
di priporočil prevzemnikov odpadkov. Zato je bilo takrat uki-
njeno naročanje in odvoz kosovnih odpadkov za vse uporabnike. 
Uporabnike smo pozivali, da zbrane odpadke po gospodinjstvih 
ustrezno skladiščijo in jih predajo izvajalcu javne službe, ko 
bodo ustrezne razmere. Občane pa smo pozvali, da odpadkov 
ne odlagajo ob zabojnike, na ekološke otoke, pred zbirne centre 
ali v naravo. Takšno ravnanje je kaznivo in kazi okolje.

Naročilo odvoza kosovnih odpadkov iz gospodinjstev - 
Odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev se lahko naroča 
prek spletnega obrazca na http://ebis.komunala-kranj.si/Na-
rocilo.aspx. Vsako gospodinjstvo, ki je uporabnik komunalnih 
storitev v Mestni občini Kranj, Občini Šenčur, Občini Naklo 
in v Občini Preddvor lahko letos  naroči brezplačen odvoz do 
dveh kubičnih metrov kosovnih odpadkov. Odvoz kosovnih 
odpadkov lahko naročite kadarkoli. Tisti uporabniki, ki nima-
jo interneta ali možnosti naročanja preko spleta, lahko pokli-
čejo na telefon 04 28 11 305 in se dogovorijo tako za obrazec 
kot za Naročanje glede odvoza kosovnih odpadkov. 

Nevarni odpadki - Datum oddajanja nevarnih odpadkov, 
ki je bil enkrat v letu praviloma oktobra, trenutno še ni dolo-
čen in bo enkrat pozno jeseni. Glede seznanitve o datumu se 
dogovorite v pisarni krajevne skupnosti. Objavljen bo na 
oglasni deski oziroma na spletni strani v krajevni skupnosti.

24. junija je bilo v okviru ekosistema tudi odprtje žužkohotela s 
cvetlično zasaditvijo pred upravno stavbo Komunale Kranj v Ulici 
Mirka Vadnova. Zaradi prijaznejšega prostora in bivanja.

Na drugi novinarski konferenci 25. avgusta je bilo rečeno, 
da novih podražitev za občane letos ne bo. Predvideno pa je 
oblikovanje novih cen storitev, ki jih javno podjetje izvaja 
na trgu. Ali lahko pojasnite in razložite novosti?

»Podjetje večino storitev na trgu opravi za gospodarske su-
bjekte in občine kot naročnike, le manjši del za občane. Ugota-
vljamo, da je bila večina cenikov zastarelih in jih bomo uskladi-
li z rastjo življenjskih stroškov oziroma do 15 %.«

Kaj pomeni, da podjetje uvaja nove informacijske tehnolo-
gije in da skupščina Upravi javnega podjetja v poročilu o 
delu leta 2019 njenega dela ne odobrava in ga ne potrjuje. 
Nova spodbuda je tudi digitalizacija in trajnostni razvoj 
vodovoda. Lahko to bolj razložite? 

»Javno podjetje uvaja nove informacijske tehnologije predvsem 
zaradi izboljšanja svojih storitev. V letošnjem letu je zaživela pre-
novljena spletna stran podjetja www.komunala-kranj.si, kjer redno 
objavljamo novosti, aktualna dogajanja in nasvete za uporabnike.

Pripravljamo se na dvomesečne meritve porabe vode, na daljin-
sko odčitavanje vodomerov na Mlaki, senzorsko spremljanje za-
bojnikov (smetarska vozila in ekološki otoki) ter druge tehnološke 
rešitve za delovne izboljšave in seveda prednosti za uporabnike. 
V prvi vrsti namreč želimo izboljšati naše storitve. Zadovoljstvo 
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Lea Zupan, krajanka naše krajevne skupnosti Vodovodni stolp, 
je samostojna mestna svetnica v Mestni občini Kranj ter članica 
komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo. Od rane 
mladosti je tudi s srcem in dušo zapisana športu. 

Športno pot je začela kot plavalka, vzporedno je trenirala tria-
tlon in tek. Pri 12. letih je spoznala, da jo najbolj veseli tek na 
smučeh. Predanost tej športni panogi jo je ponesla v skupino 
perspektivnih mladih slovenskih reprezentantov. Zaradi posledic 
hude poškodbe je bila prisiljena predčasno končat kariero. A kot 
prava športnica se Lea ni predala. Danes pod slovensko zastavo 
rekreativno tekmuje na maratonih tekih na smučeh. Pri Smučar-
ski zvezi Slovenije je demonstratorka teka na smučeh, nordijske 
hoje in teka ter učiteljica, obenem pa mentorica bodočim učite-
ljem. Organizira različne tečaje in izobraževanja, v prostem času 
se rada sprosti na daljših pohodih v gorskem svetu.

Čisto okolje in šport

Lea Zupan

Pred tremi leti je bila karateistka leta. Je 
večkratna državna prvakinja, ima pa tudi 
najboljši rezultat reprezentance na 
Evropskem prvenstvu. Pri šestnajstih 
letih že dvanajst let trenira karate. Ker pa 
je oče Stane že 30 let trener in več kot 40 
let znano ime v karateju, je Karate klub 
Kranj z okrog 250 člani že pet, šest let 
tudi najboljši Karate klub v Sloveniji.

Med obiskom na Begunjski 6 v naši KS Vodovodni stolp Lana 
pove, da ima rada karate in da je to lep šport. Vzljubila ga je, ko 
je od 4. leta spremljala očeta-trenerja na tekmovanjih. Tako je 
tudi začela tekmovati v KATAH. To je prikaz tehnik z namišlje-
nim nasprotnikom. Rekli bi, da je nekako podoben celo plesu. 
Lana je uspešna na tekmovanjih, ko nastopa sama, v katah eki-
pno pa so tri dekleta že trikrat osvojile medalje na Balkanskem 
prvenstvu. Lana je tekmovala že v Turčiji, Češki, Bolgariji, Ita-
liji, Slovaški, Srbiji...

Med pogovorom izvem, da oče Stane trenira zvečer v Prešer-
novi šoli, v šoli Helene Puhar in na novi kranjski gimnaziji, z 
Lano pa čez dan tudi doma. Danes si Lana želi doseči čim boljše 
uspehe na Evropskem prvenstvu in seveda v reprezentanci Slo-

Lana Tisa Nadižar

Karate trenira tudi doma
venije. Je v 2. letniku gimnazije. Ne ve še, če bo nadaljevala 
študij na Športnem faksu. 

Dekleta v katah timu z Lano kot državne prvakinje že šest let 
niso bile poražene. In ko je oče Stane vedno zraven na tekmova-
njih z Lano, mama doma drži pesti za uspehe, ki jih dosegata na 
tekmovanjih.               ANDREJ ŽALAR

Rudi Planinšek, ravnatelj: »Včasih se 
počutim, da sem s 1431 otroki in 170 zapo-
slenimi direktor velike »vzgojno izobraže-
valne fabrike«, ki deluje v petih zgradbah 
- v Goričah, na Trsteniku, Primskovem, od 
nedavnega v KS Center, kjer je 500 otrok 
in vrtec ter 70 učiteljev ter v matični šoli v 
KS Vodovodni stolp. Po nedavnem odprtju 
v KS Center smo postali največja šola v 
državi pred šolo v Stični, ki pa ima zraven 
tudi bolnišnično.« 

Sedanji ravnatelj Rudi Planinšek je povezan z imenom šole 
Simona Jenka že 52 let. V njej je začel kot učenec. Kot krajan 
Struževa in kot ravnatelj od leta 2011 je ponosen, da se srednje 
šole danes tako rekoč borijo za učence, ki prihajajo iz šole Si-
mona Jenka. Na leto učenci iz Simona Jenka namreč osvajajo 
tudi 15 zlatih medalj.

Osnovna šola Simona Jenka

Največja osnovna šola v državi
Na začetku leto-

šnjega jesenskega 
šolskega leta je bi-
lo v osem razredov 
v omenjenih petih 
zgradbah sprejetih 
prvič v šolo 141 
otrok. Upa, da za-
radi virusa starej-
šim učencem ne bo 
treba učenje prek 
računalnikov na domu, čeprav imajo danes vsi učenci od 1. do 9. 
razreda doma računalnike. Verjame pa, da se bomo tudi v priho-
dnje morali navaditi na življenje z maskami. In to čez čas tudi 44 
mladih prvošolcev, ki so jeseni prvič stopili v prvi razred v ma-
tični šoli Simona Jenka v KS Vodovodni stolp.

 ANDREJ ŽALAR

Stane Nadižar, trener

Rudi Planinšek, 
ravnatelj
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V prostoru KS, poleg kopirnice, se roje-
vajo slikarske umetnine izpod čopičev 
udeležencev slikarske delavnice, ki jo 
vodi Biserka Komac. Nekaj fotografi j 
naj vas spodbudi k obisku te delavnice. 
Ker so pogoji dela zaradi Covid-19 
spremenili način druženja poteka delav-
nica v malih skupinah, največ trije ljudje 

naenkrat, je »pouk slikarstva« postal tako rekoč prilagojen znanju 
posameznika. Zato tudi ni posebnega urnika. Kogar zanima in bi 
se želel česa naučiti in si naslikati lastno sliko, naj se javi kar Bi-
serki Komac in se boste dogovorili za dan in uro delavnice.

komacbiserka@gmail.com

Pozdravljeni krajani in krajanke naše KS

Odgovorni nam napovedujejo burno 
jesen, prežeto s Corona virusi. V 
pričakovanju jesenskih barv in do-
brot, ki nam jih narava vsako jesen 
nameni, bomo upali tudi na to, da 
nam bo prizanesla z novim valom 
okužb.

Sobivanje naših krajanov 
v KS Vodovodni stolp 

Skupaj smo zmogli pristopiti k izboru 
izletov na različne smeri in vsebine. 
Obiskali smo vse sosede, naše državne 

sosede. Madžarska in pomembno mesto Siofock imajo lepo obno-
vljen vodovodni stolp. Obiskali smo mnogo letovišč, ki so name-
njena za rehabilitacijo in zdravljenje zdravih in manj zdravih oseb.                                        

 Drugo leto smo odpotovali v Grossglockner; prepoznaven z 
zgodovino naših prednikov (slovenski napisi na pokojne) in 
obiskali vasico na višini 1301 meter z ogledom Heiligentbluta, 
si ogledali cerkvico iz časov vladavine cesarja Konstantina.

Po izletu v Furlaniji Julijski Krajini in po naših Primorskih 
izletih smo šli čez nekdanjo mejo v stari Gorici (brez mejne 

Vloga in pomen KS Vodovodni stolp
kontrole), si ogledali Doberdob, več kot 7 tisoč padlih borcev v 
1. svetovni vojni.

Na izletu po Hrvaški smo si obiskali Vrsar in šli v Rovinj. Z 
ladjico smo se iz Rovinja odpeljali v Limski Kanal, kjer smo na 
plovbi imeli kosilo in piknik.

Končno nam je uspelo obiskati Brione, najznamenitejše otoke 
v Jadranu. 1949. leta je postala rezidenca za Josipa Broza Tita s 
Titovo vilo ni muzejem. Na otoku je bilo veliko živali. A zdaj jih 
je nekaj manj kot nekdaj.

Letos, meseca marca, smo pričeli z izbiro in organizacijo izle-
ta, določeno za konec aprila. Vendar smo morali izlet odpoveda-
ti zaradi virusa, okužb,  bolezni...! 

Upam in verjamem, da se bomo na izletih, srečanjih, pogovo-
rih ... še dobivali. Saj tudi zato je naša krajevna skupnost - Vo-
dovodni stolp. 

Kljub črnogledim napovedim, želim vsem prijetne čase,  
da bomo delali, sodelovali in sobivali tako, da bo na koncu 
naš trud poplačan in bomo namesto druženja preko navide-
zne resničnosti, z maskami in preko zaščitnih stekel, svoje 
bližnje in prijatelje objeli, jih povabili na kavo in se z njimi 
družili brez socialne distance.

šš KKSS
NADA MIHAJLOVIČ

Kaj je sreča, vsak doživlja s svojim pogledom na življenje. Vsem 
pa je gotovo skupno, da si zdrav ali pa brez bolezni ali invali-
dnosti, ki povzročajo bolečino, da živiš med ljudmi, ki te imajo 
radi ter nimaš večjih eksistenčnih težav. 

S soprogo Tatjano živiva v krajevni skupnosti Vodovodni stolp 
v občini Kranj že mnogo desetletij. Sva zdrava, dihava čisti zrak 
in pijeva kvalitetno vodo, ki priteče v pipe izpod gora.

Kamorkoli pogledava skozi okno iz stanovanja, vidiva prekra-
sno pokrajino, ki jo obkrožajo čudovite gore od Julijcev, Kara-
vank s Stolom, Kamniških Alp s Storžičem in Krvavcem, do 
Šmarne gore nad Ljubljana, Škofjeloškega pogorja, našega 
Svetega Jošta, do obronkov Jelovice in Pokljuke.

V naši krajevni skupnosti imamo pošto, banko, zavarovalnico, 
sodišče, gasilce, avto-moto, vojašnico, velike in male trgovine, 
vrtce, šole, zdravstvene ustanove, cerkev in vse drugo, kar človek 
potrebuje za normalno življenje. Seveda je internet dostopen do 
vseh gospodinjstev, da si lahko stalno povezan s svetom in nisi 
odvisen samo od medijev. No, imamo pa svoj lokalni časopis, 
radio in televizijsko postajo. Lačni in žejni nismo, z kar poskrbi-
jo v številnih kavarnicah, restavracijah in gostilnah.

Takoj ko stopiš iz doma, lahko začneš zdravo življenje s tekom 

Srečen sem
ali razgibavanjem v naravi po stezicah ob  travnikih, v gozdu in 
ob čudovitih reke Kokre. Na voljo pa so tudi številni športni 
objekti - tekaške steze in telovadnice pri šolah, atletski, nogome-
tni, teniški in drugi stadioni na prostem ter letni in čudovit zimski 
bazen.

Velika prednost naše krajevne skupnosti Vodovodni stolp, je 
bližina številnih pomembnih ustanov v Občini. Le nekaj korakov 
izven meje krajevne skupnosti, smo že lahko v Zdravstvenem 
domu, Porodnišnici, Avtobusni postaji iz katere z našo upoko-
jensko kartico lahko potujemo brezplačno po vsej Sloveniji. V 
prostorih Občine in Upravne enote opravljamo zakonske zadeve, 
na Policijski postaji pa skrbijo za našo varnost. Le nekaj minut 
hoje je središče mesta Kranj in tudi Mestno pokopališče ni daleč, 
kamor hodimo zalivat rože na grobovih naših dragih in bomo 
tudi mi počivali, tako kot vsi ljudje, ko se nam izteče življenje.  

Najbrž nisem naštel vseh prednosti, zaradi katerih sem lahko 
srečen, da živim v lepi in čisti krajevni skupnosti. Prepričan pa 
sem, da so tudi moji sokrajani srečni in bodo srečni tudi njihovi 
potomci, če bodo ostali, ko odrastejo, z nami.

Lep pozdrav vsem.
Milivoj Veličković Perat, Dražgoška ulica 7, Kranj

Nada Mihajlovič

Biseka Komac
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Začeli smo novo šolsko in veroučno leto. 
Počitnice so minile tako kot vsako leto, le 
morda letos nekoliko drugače, saj moramo 
biti zelo pazljivi zaradi bolezni, ki se nevarno 
širi med nami. Bolj kot smo dosledni in upo-
števamo navodila in priporočilo, bolje je za 
nas same in za druge ljudi. Tako se tudi učimo 
živeti s tem virusom, ki se je naselil ne samo 
pri nas, ampak prav po celem svetu. 

Med počitnicami ste gotovo vsak na svoj način preživeli čas 
dopusta in si nabrali novih moči za nov začetek. Mnogi ste uži-
vali na morju, letos še posebej množično v naših prelepih gorah, 
nekateri pa kar doma. Morda ste zaradi varnosti nekoliko manj 
potovali v tujino in obiskali več čudovitih znamenitosti, ki jih 
ima naša preljuba domovina Slovenija. V župniji pa smo tudi 
letos organizirali poletni oratorij. Oratorij je prijetno počitniško 
druženje za otroke in traja približno en teden. Mladi animatorji 
pripravijo in oblikujejo celodnevni program in dejavnosti, pri 
katerih nato otroci sodelujejo. Oratorijski dan je tako sestavljen 
iz začetka, ko se vsi udeleženci zberemo ob petju oratorijske 
himne in dvigu zastave. Sledi igrica, pri kateri se vsak dan odvi-
je en del zgodbe, ki govori o življenju in zgledu glavnega lika 
oratorija.  Igrico zaigrajo voditelji – animatorji. Po igrici sledi 
glavni del oratorijskega dneva. To so poučne kateheze, pri kate-
rih se pogovarjamo in ustvarjamo v smislu simbola tistega dne. 
Simbol prvega dneva je bila LEPOTA, drugi dan ODGOVOR-
NOST, tretji dan POST, četrti dan ZAUPANJE in peti dan 
HVALEŽNOST.

Sledile so delavnice, pri katerih so otroci ustvarjali zanimive 
izdelke in se tudi naučili novih spretnosti. Sledilo je kosilo za vse 
in po kosilu, po kratkem počitku še velika igra, ki je zapolnila 
popoldanski čas vse do sklepa dneva, ko smo se zopet zbrali na 
dvorišču, zapeli himno, spustili zastavo in se odpravili domov. 
Letošnji oratorijski lik je bil svetopisemska žena ESTERA.

Hvala vsem animatorjem, ki so se celo leto skrbno pripravlja-

Erik Švigelj, župnik

Preverjamo prometno signalizacijo- V no-
vem šolskem letu smo policisti pregledali pro-
metno signalizacijo na cestnih povezavah v 
bližini šol in na šolskih poteh. Z vodstvi neka-
terih šol smo skupaj pregledali načrte varnih 
poti v šolo in preverili, ali so upoštevane more-
bitne spremembe, rekonstrukcije ali zapore 

posameznih cest. Z lokalnimi skupnostmi in organizacijami, kot so 
avto-moto društva, združenje šoferjev in avtomehanikov, sveti za 
preventivno in vzgojo v cestnem prometu itd., smo preverili možno-
sti varovanja otrok, zlasti v prvih dneh šole.

Obiskali smo šole in nadzirali hitrost v bližini šolskih poti 
- Že teden dni pred začetkom šolskega leta smo preverjali  hitro-
sti voznikov in umirjali promet na izpostavljenih mestih. V prvih 
šolskih dneh smo policisti obiskali nekatere osnovne šole in 
skupaj z ravnatelji ter mentorji prometne vzgoje na roditeljskih 
sestankih starše prvošolčkov seznanili z nevarnostmi, ki na cesti 
prežijo na najmlajše, jim svetovali, kako naj poskrbijo za varnost 
otrok v cestnem prometu in kakšne dolžnosti imajo starši pri 
varnosti cestnega prometa. Tudi za otroke smo ponekod pripra-
vili krajša predavanja o prometni varnosti in jim pokazali, kako 
naj se varno vključujejo v cestni promet; kot pešci, kolesarji ali 
vozniki mopedov.

Še naprej bomo preverjali ali otroci nosijo rumene rutice in 
odsevna telesa, ali se vozijo z ustrezno opremljenimi in tehnično 

Vrnitev otrok v šolske klopi
brezhibnimi mopedi. Izvajali bomo nadzore tehnične urejenosti 
avtobusov in drugih vozil za prevoz otrok v šolo.

Tudi med letom ne pozabimo na najmlajše - Tudi kasneje 
bomo policisti celo leto opravljali preventivne in represivne ak-
tivnosti za varovanje otrok na poti v šolo in iz nje. Pripravili bomo 
več poostrenih nadzorov tehnične brezhibnosti vozil, s katerimi 
je organiziran prevoz otrok v šolo in iz nje, preverjali bomo psi-
hofi zično stanje voznikov, ki prevažajo otroke na izlete itd.

Starši, pripravljajte otroke za udeležbo v prometu in čim več 
časa namenjajte prometno-varnostni vzgoji otrok. Preverite, kaj 
vaši otroci znajo in zmorejo; ne le na šolski poti, ampak tudi na 
sprehodu, na kolesu ali v avtomobilu.

Pri tem ne pozabite, da z lastnim ravnanjem dajete zgled svo-
jim otrokom. Pri prevozu otroke dosledno zavarujte z varnostni-
mi pasovi oziroma jih prevažajte zavarovane v ustreznih otroških 
varnostnih sedežih. Tudi sami se vedno pripnite.

Vozniki,v bližini vrtcev, šol počasi in previdno! - Kot udele-
ženci v prometu bodite na otroke in njihovo nepredvidljivost še 
posebej pozorni. V bližini vrtcev, šol in šolskih poti zmanjšajte 
hitrost in prilagodite način svoje vožnje.

Prav tako vozite previdneje v bližini krajev, kjer se morda 
otroci igrajo (v bližini igrišč, na ulicah, na parkiriščih ...).

Naj bo tudi to šolsko leto prijetno in varno!
DAMJAN NARTNIK,

vodja policijskega okoliša KS Vod. Stolp in KS Zlato polje

Damjan Nartnik

Oratorij in šolske sestre
li, trudili in utrjevali znanje, da so ga lahko podali otrokom v 
času oratorija. Hvala staršem, ki ste tudi letos svoje otroke po-
slali na oratorij, najlepša zahvala in pohvala pa je, da so bili 
otroci navdušeni in zadovoljni in preživeli en počitniški teden v 
družbi svojih vrstnikov, spoznali nove prijatelje in se tudi nekaj 
novega naučili za življenje.

V letošnjem letu so našo župnijo zapustile Šolske sestre sv. 
Frančiška Kristusa kralja, ki so prišle v redovno hišo na Ulici 
XXXI. divizije 3a 26. junija leta 1974. Po 44 letih so hišo zapu-
stile in zaprle skupnost v Kranju. Sester je vse manj, večinoma 
so starejše, mlajših pa ni dovolj, da bi lahko obstale vse redovne 
hiše, ki jih imajo v Sloveniji. Ker se njihove skupnosti manjšajo, 
morajo nekatere hiše zapreti. Sestre so bile blagoslov za našo 
župnijo, saj so predvsem z molitvijo in drugim delom bdele nad 
nami. Naj jim dobri Bog nakloni novih poklicev.

Želim vam, da bi lepo preživeli jesenski čas, ki je pred nami, 
in se obvarovali bolezni.

ERIK ŠVIGELJ, ŽUPNIK

MARJETICA
Za septembrsko Marjetico v Gla-
silu krajevne skupnosti Vodovodni 
stolp smo prejeli kar dva predloga. 
Kako lepo. Spodbudno razmišlja-
nje, z dobro voljo in z lepimi 
mislimi v tem virusnem času je 
tudi za Uredništvo glasila to lepa 
spodbuda. Prvi predlog je bil, naj bo Marjetica za lepo športno 
igrišče pri OŠ Simona Jenka (kar kaže tudi tokratna naslovni-
ca). Drugi želja za Marjetico pa je sedanji pogled na največjo 
krajevno skupnost v občini in na Gorenjskem z obnovljenimi 
fasadami večstanovanjskih zgradb, kar ima na skrbi upravnik 
Domplan d.d.. Pa tudi za prenovo kotlovnice, ki ogreva pet 
kvartov,  in za cevovode ter sodelovanje z deset članskim 
kurilnim odborom, ki mu predseduje  Peter Drinovec.



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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