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Srečno najmlajši v letu 2016–2017
Edini kraj, kjer je U-speh pred V-ztrajnostjo
in Z-avzetostjo, je v slovarju.
Učiteljica OŠ S.J. Andreja

Dogajanja
Nada Mihajlovič, predsednica Sveta KS Vodovodni stolp

Zanimivosti prvega polletja 2016
Enaintrideset (31) novih parkirišč in vrsta drugih dogajanj. - Pohod po mejah KS, izlet h Grossglocknerju, … - Zastirala
(»polkna«) na zvoniku… - Koliko časa še občine, ki ne izpolnjujejo zakonskih pogojev za organiziranost in delovanje.

Spoštovana
gospa
predsednica
Nada
Mihajlovič. Poletni
čas je za gradnje primeren čas pravijo na
občini. In kaj se je
gradilo in dogajalo v
KS Vodovodni stolp v
tem pomladno poletnem času?
V proračunu za leto
2016 je bila načrtovana
in tudi obljubljena izgradnja 31 novih parkirišč v
Šorlijevem naselju. Parkirišča so zgrajena in tudi
»dobro obiskana«. Pričakujemo pa, da bodo
prišle na vrsto in da bodo
Nada Mihajlovič
tudi temeljito pokrpane
nekatere ulice v KS, ki so nujno potrebne obnove. S sodelovanjem
Domplana pa je bila obnovljena infrastruktura ogrevalnega sistema.
Tako smo nekaj prihranili tudi pri stroških, ko se bomo morali lotili
obnovitvenih del in prekopavali urejene asfaltne in zelene površine.
Bili ste na izletu, bilo pa je tudi nekaj problemov?
Naredili smo vse, kar smo načrtovali za ta čas. Ob dnevu državljanov Evrope smo šli na tradicionalni pohod po meji naše
krajevne skupnosti, bili smo na prazniku brigade v vojašnici v
Kranju, uživali smo na izletu h Grossglocknerju in odpravljali
težave krajanom: obrezovali smo moteče krošnje dreves, urejali
otroška igrišča, odpravljali ropot pokrovov na cestišču obnovljene Ceste Kokrškega odreda, nadaljevali smo s pripravo dokumentov za obnovo kotlovnice ter izvedli javni razpis za izvedbo del in obiskali našo najstarejšo krajanko Marto Polak.
Kaj pa zvonovi oziroma zvonik cerkve Svetega Modesta?
Zaradi opozoril krajanov, da bodo v zvonik cerkve Svetega

Modesta vgrajeni zvonovi smo se sestali z župnikom Erikom
Švigljem in ga opozorili na nezadovoljstvo krajanov, ker da bo
zvonjenje moteče za stanovalce; še posebno v neposredni bližini
cerkve. Pridobili smo kopijo pravnomočnega gradbenega dovoljenja iz leta 1993 in na podlagi zapisanih pogojev izpostavili,
da jih spoštujejo pri jakosti zvonjenja. Drugih možnosti pravzaprav nimamo, čeprav bo zvonjenje na novo vgrajenih zvonov s
svojo melodijo poseg v prostor.
Stranka, ki je bila v postopku gradbenega dovoljenja, je bila
upoštevana le glede zahteve, da se je zadnja odprtina (lina) v
zvoniku prekrila, medtem ko krajevna skupnost ni bila stranka v
postopku (ni imela odločilnega uveljavljanja zahteve - enako
kot pri Mrakovi ulici). Podporo pri gradnji Zlatopoljske cerkve
pa je imela (krajevna skupnost) od občine, ker je pridobila z
menjavo zemljišča za gradnjo parkirne površine za zdravstvene
ustanove na Kidričevi cesti.
Dodatno smo na sestanku z župnikom zahtevali, da se tudi pri
nas spoštujejo pravila, za kakršna so se dogovorili v KS Center.
Predlagali pa smo še, da se vgradijo v odprtine v zvoniku zastirala (»polkna«), kar bo ublažilo jakost zvoka. To lahko vidimo v
tujini in prav tako tudi na cerkvi v središču Kranja.
Na junijski seji je bil z dnevnega reda umaknjen sprejem
novega Statuta; menda tudi zaradi neusklajenosti in premajhne podpore?
V jesenskem času bomo nadaljevali z aktivnostmi pri
sprejemanju novega odloka o Statutu MO Kranj. Občinska
uprava in župan so se lotili temeljitih sprememb Statuta,
nato bo sledil popravek Poslovnika o delu sveta in ostalih
delovnih teles. Kar precej sprememb bo prav pri vlogi krajevnih skupnosti in Svetov KS; tudi z ukinjanjem, združevanjem delovnih teles. Za te popravke se zelo mudi, ker da niso
veljavni. Ob tem pa velja poudariti, da državne ustanove,
dopuščajo delovanje velikemu številu občin, ki nimajo
osnovnih zakonskih pogojev za delo in obstoj: to je 5000
prebivalcev, v naši KS nas je preko 5600. Vemo pa, da jim
sedaj obstoj in delovanje finančno zagotavljamo s sredstvi iz
državnega proračuna.

Nova parkirna mesta
V Šorlijevem naselju, zahodno
od osnovne šole Simona Jenka
in severno od Ulice XXXI. Divizije, je Mestna občina Kranj
uredila novo javno parkirišče.
Začrtanih je 31 javnih parkirnih
mest. S tem se v Šorlijevem
naselju, enem starejših sosesk v
Kranju, blaži pomanjkanje parkirnih mest. Vrednost opravljenih del je 60.580 evrov.
- A. Ž.

Vodovodni stolp – Glasilo krajevne skupnosti Vodovodni stolp je izdal in založil Svet krajevne skupnosti Vodovodni stolp.
Zanj: Nada Mihajlovič, predsednica sveta KS. Naslov: Begunjska 10, 4000 Kranj, telefon: 04/236-52-82. Uredil Andrej Žalar.
Priprava za tisk: BOLD. Glasilo VODOVODNI STOLP dobijo vsa gospodinjstva in poslovne enote v krajevni skupnosti brezplačno. Naklada 2750 izvodov. Naslovnica: Vsakdo v 1. b OŠ Simona Jenka je dobil svojo raketo.
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Dogajanja
Dogaja se

Prenova toplovodnega omrežja
Peter Drinovec, predsednik Kurilnega odbora KS Vodovodni stolp, pravi: »Od besed k dejanjem.«

V Šorlijevem naselju trenutno poteka prvi del prenove toplovodnega omrežja v okviru projektne naloge o prenovi kotlovnice
S2 in obnove toplovoda. Cilj je zagotoviti nemoteno in bolj
varčno oskrbo s toplotno energijo v naslednjih petdesetih (50)
letih. Uresničevanje tega projekta bo potekalo glede na ﬁnančna
sredstva, vendar brez dodatnega ﬁnančnega obremenjevanja
porabnikov v utečenem zbiranju sredstev s podporo energetskega sklada.
Obstoječe toplovodne cevi, ki potekajo po armirano-betonski
(AB) kineti, bodo zaradi starosti, in zato tudi toplotnih izgub,
zamenjane z novimi; s tako imenovanimi predizoliranimi cevmi.
Nove toplovodne cevi bodo po večini potekale po obstoječi trasi.
Kjer bo potrebno pa bo obstoječa trasa lahko spremenjena in na

novo urejena. Predizolirane cevi bodo položene v traso (na peščene posteljice in obsute s peskom 0-4mm), nato pa zasute z
izkopanim materialom in urejene v prvotno stanje.
Obnova toplovodnih cevi bo potekala po delih (etapno) in sicer:
1. del do večstanovanjskih objektov Šorlijeva ulica 14–16, 18–
20, 22–24, 37–39
2. del do večstanovanjskih objektov Zoisova ulica 46 in 48
3. del do večstanovanjskih objektov Ul. XXXI divizije 5–7 in
Šorlijeva ulica 6–8.
Z vgradnjo po delih (etapno) bo namreč manjše tveganje, če bi
prišlo do nenadnih ohladitev in bi lahko tudi hitreje zagotovili
nemoteno ogrevanje vseh stanovanjskih objektov.
Nadaljevanje posegov pri izvajanju projekta bomo v glasilu
redno spremljali in obveščali.
A. Ž.
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Dogajanja

Praznik v vojašnici Petra Petriča

Pod naslovom Na pravem mestu ob pravem času je bila v soboto, 1. julija, dopoldne v vojašnici Petra Petriča v Kranju, v krajevni skupnosti Vodovodni stolp, svečanost ob prazniku Logistične brigade.
Pred podelitvijo bronaste medalje in pohval poveljnika logistične brigade, ko so najboljši vojaki in podčastniki dobili priznanja, so bili govorniki na slovesnosti ministrica za obrambo
Andreja Katič, načelnik generalštaba Slovenske vojske gene-
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ralmajor dr. Andrej Osterman ter poveljnik Logistične brigade
in Vojašnice Petra Petriča brigadir Milan Žurman.
Slovesnosti se je udeležila tudi predsednica Sveta krajevne
skupnosti Vodovodni stolp Nada Mihajlovič z županom Mestne občine Kranj Boštjanom Trilarjem. V kulturne programu
pa so nastopili Trobilni kvartet orkestra Slovenske vojske, Pevski zbor učenk in učencev Osnovne šole Franceta Prešerna s
Kokrice in pevka Maša Kocjančič z Blejske Dobrave.
A. Žalar

Dogajanja

Obtožujem - J´accuse

V soboto, 11. junija, smo se člani krajevne organizacije Zveze
borcev za vrednote NOB udeležili slovesnosti ob 71. obletnici
osvoboditve taborišča Ljubelj, ki je bilo le eno od pomožnih taborišč koncentracijskega taborišča Mauthausen.
Pred spomenikom »Obtožujem«, ob cesti proti Ljubelju, so
številne delegacije položile vence; med njimi tudi premier Miro
Cerar. Delegacija francoskega veleposlaništva je ob tej priložnosti odkrila prenovljeno spominsko ploščo. Slovesnost je bila
zaznamovana tudi z izjemnimi kulturnim programom.
Na letošnji slovesnosti se je znova zbralo zelo veliko ljudi.
Tokratnega dogodka se je udeležila sto članska delegacija iz
Francije. Med prisotnimi so bili občani pobratene občine SteMarie-aux-Mines z občino Tržič ter francoski parlamentarci.
Zbrane je nagovoril župan Tržiča Borut Sajovic, župan pobratene občine Claude Abel ter predstavnica ZZB za vrednote NOB
Slovenije Vesna Dobre. Slavnostni govornik prireditve pa je bil
tokrat Boris Pahor, eden največjih Slovencev danes, antifašist,
taboriščnik in literat. Kljub svojim 103 letom, je v svojem dolgem govoru tako v francoščini, kot v slovenščini, poudaril, da
Evropa pozablja na delovna taborišča, v katerih so bili zaprti
ljudje z rdečimi trikotniki. Ti so bili v taboriščih zaradi svojega
antinacizma, garali so pod brcami in udarci, dokler so lahko
stali in bili lačni od jutra do večera iz dneva v dan.
Delovno taborišče je bilo edino taborišče na slovenskem med
drugo svetovno vojno. Razlog za odprtje taborišča je bila gradnja
1561 metrov dolgega predora, ki naj bi bila najbližja povezava
med Nemčijo in južnimi ozemlji. Bilo je eno od 49. podružnic
koncentracijskega taborišča Mauthausen, blizu Linza. Prvi inter-

niranci so začeli prihajati meseca julija 1943 leta. Med njimi je
bilo največ Francozov, poleg njih pa še Poljaki, Rusi, Jugoslovani, Čehi, Norvežani, Grki, Belgijci, Italijani, Nizozemci, Luksemburžani, Nemci in Avstrijci. Večina njih so bili politični
zaporniki, nekateri so bili internirani zaradi zavračanja prisilnega dela ali zajeti v racijah. Nemcem in Avstrijcem, z zločinsko
preteklostjo, so dodelili vodstvene naloge ali lažja dela. Do
konca vojne je 1800 jetnikov izkopalo predor skozi Karavanke.
Zaradi trdega dela, nečloveških razmer za življenje ali usmrtitev,
je umrlo 40 ljudi. V glavnem pa so onemogle ujetnike vračali v
Mauthausen, kjer je potem večina umrla. Taboriščni zdravnik
Sigbert Ramsaur je mnogim ujetnikom končal življenje z injekcijo bencina v srce, na jetnikih pa je izvajal tudi poizkuse.
Okupator je svoje nasilje nad podjarmljenimi narodi utemeljeval s svojo narodno rasno večvrednostjo. Fašisti in nacisti so
hoteli pokoriti evropske narode in zagospodariti svetu.
Želja organizacije ZB za vrednote NOB je, da bi se takšnih in
podobnih spominskih slovesnosti udeležilo čim več mladih, da
bi nove generacije iz zgodovinskih izkušenj ohranjale narodovo
samozavest in zavest o tem, kakšna vrednota je svoboda.
Boris Cugelj
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Dogajanja

Izlet proti Grossglocknerju
Obiskali smo visoke gore, gamse, svizce in prepoznavali zgodovino naših prednikov.

Tokrat je bil cilj našega izleta Alpska avantura v gorovje zahodne Avstrije, v narodni park Visoke Ture, ki je prepoznaven po
najvišjem vrhu Grossglockner. Pot nas je vodila po Gorenjski,
skozi tunel pod Karavankami, in na drugi strani v dolino reke
Drave, nekoč poznane po splavarjenju lesa. Zdaj je to le turistična prireditev. Sicer pa smo les splavarjali tudi Slovenci; po
Dravi, po Savinji in naprej po Savi do Zagreba, do Beograda.
Videli smo mnoge turistično zanimive kraje in tudi zgodovinsko pomembne po Lurenskem polju, davni naseljenosti Keltov.
Tu je prečkal Karavanke Hanibal s svojo vojsko, za njim Rimljani, ki so tu zgradili pomembno naselje Urnijo s 30.000 prebivalci, danes poznano kot arheološko najdbišče Lurenfeld. Postavili so vojaške tabore, mesta, gradili mostove preko rek, tudi
pri današnjem Beljaku, pa tudi mnogo termalnih kopališč so
uredili. Kasneje, okoli leta 590, so prišli v te kraje in ne le do
Gospe Svete poznane po Knežjem kamnu. Prišli pa so potem v
težko dosegljive kraje in visoko pod Grossglockner tudi Slovani.
Naši predniki so se tu nastanili in vztrajali. Še danes nas na to
spominjajo imena krajev; na primer stari grad Vaiškra iz 9. stoletja, nekdaj last Celjskih grofov, pa spominska obeležja, priimki na grobiščih… Spomnimo na propad Karantanije in z njo izgubljeno formalno samostojnost ob priključitvi k hrvaškemu
plemiču in vojskovodji Ljudevitu Posavskemu v vojnih pohodih
proti Germanom v 11.stoletju.
Nato sledimo reki Melle, ki izvira izpod Hohe Taueren - Visokih Tur. Zelo zanimive so bile hidroelektrarne z zajetjem voda
pod samimi gorskimi vrhovi in po ceveh speljanimi vodami do
turbin v hidroelektrarne v dolini. Dolina je bila nekoč bogata z
raznimi rudami. Z rudarjenjem so se ukvarjali tudi naši predniki.
Prepoznali smo tudi kozolce - »toplarje«, ki so značilni tudi za
Gorenjsko. Ustavili smo se v vasici Heiligenblut na višini
1301meter, kjer smo pomalicali in si ogledali cerkvico Svetega
Vincenca. Nekoč je bila to vasica Zagoriča vas. Poznana je še
posebno po dogodkih iz let 914 in 915 še iz časa vladavine Bizantinskega cesarja Konstantina. Seznanili smo se o življenju,
ustvarjanju velikega umetnika in zapostavljenega svetnika Bricciusa-Briksija. Bizanc mu na starost ni dovolil vrnitve na
Dansko v domače kraje. Umrl je v čudnih okoliščinah, menda
po nalogu Bizanca. Pokopan je v kripti cerkve, hranijo pa menda
tudi nekaj kapljic njegove krvi.
Po 48 kilometrov dolgi visoki alpski cesti (zgrajeni na temeljih
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ceste iz rimskih časov) in tako prepoznavni, da jo imenujejo zelena cesta,
ker z obnovitvenimi deli niso posegli v
zeleno okolje (cesta je polna serpentin
in doživetij ob pogledu v vršace in kar
malo stresno ob pogledu z nje navzdol
po strminah v dolino) smo se končno
pripeljali v srčiko nacionalnega parka na ploščad Kaiserja Franca Josepha 1
na višini 2345 metrov. Cesto je dal
zgraditi po koncu prve svetovne vojne,
po razpadu Avstroogrske in ob preurejanju meja v korist zmagovalcev. Prvi
pogled je bil na verigo visokega gorovja in pod njim na vedno manjši ledenik
(zaradi pregrevanja ozračja) Pasterze
ali Pastirice. Pod kamnito ograjo platoja
so nas pozdravili svizci, višje, nad razglednim stolpom, pa čreda gamsov.
Domov smo se vračali čez južno Tirolsko, čez prelaz Iselberg,
si ogledali mesto Lienz in videli mimogrede, še iz časa Rimskega carstva, naselbino Aguntum, v Spittalu pa renesančni grad
Porcia.
Izlet pod goro Grossglockner ni bil izlet v neznano, ampak
izlet s ciljem iskanja in srečanj s časom, ko so v teh krajih, visoko pod vršaci vzhodnih Alp, živeli naši predniki - Slovenci.
Vodička Dominika, ki je bila z nami na izletu, nas je med vožnjo
zelo zanimivo seznanjala z zgodovino, opozarjala na pomembnosti krajev in na zgodbe.
Izlet smo sklenili z druženjem in večerjo, običajno za naše
kraje, in ob spominjanju na ure, ki smo jih prijetno preživeli
skupaj.
Hvala vsem, ki ste prispevali slike za naš arhiv in za to pripoved.
Nada Mihajlovič, predsednica KS

Dogajanja

Evropski dan občanov
Pohod po meji KS Vodovodni stolp

vem mlinu. Skozi Rupo smo po poti prišli na vzhodni spodnji
vhod v vojašnico, kjer je bil cilj našega letošnjega pohoda.
Po pozdravu in srečanju z vodstvom vojašnice smo se razdelili v tri skupine in si ogledali športno dvorano, novo moderno
strelišče v kleti športne dvorane in ﬁtnes sobo, ob odhodu pa še
Muzej osvobodilne vojne pri vhodu v vojašnico.
Kar 250 nas je bilo letos na 5 kilometrov dolgem pohodu.
Za okrepčilo na koncu so za vse pohodnike tokrat poskrbeli
kuharji v vojašnici. Za to jim iskrena hvala.
Bilo je lepo. Na svidenje spet prihodnje leto.

Krajevna skupnost Vodovodni stolp je ob Evropskem dnevu
občanov tudi letos 27. maja organizirala Pohod po mejah krajevne skupnosti. Pripravili smo ga skupaj z Osnovno šolo Simona Jenka, ki je imela ta dan športni dan za učence in že drugo
leto zapored tudi s poveljstvom Vojašnice Petra Petriča.
Pot nas je vodila po Ulici XXXI. divizije do križišča z Bleiweisovo cesto, kjer smo se podali proti Zavarovalnici Triglav do
nebotičnika in nadaljevali po Cesti Staneta Žagarja mimo Spara,
sodišča do semaforja v križišču z Olhamsko cesto. Potem pa
naprej mimo Gostilne Pri Viktorju po Partizanski cesti mimo
športnih objektov proti spomeniku padlim partizanom v Šorlije-
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Mednarodni dan RK

V sredo, 11. 5. 2016, smo na matični šoli OŠ Simona Jenka
Kranj v okviru OZ RK Kranj ob mednarodnem dnevu RK gostili krožkarje RK iz sosednjih OŠ od 13. do 15. ure.
Barvanje logotipa RKS ter obeh delavnic oskrbe ranjenca in
oživljanja poškodovanca so se udeležili krožkarji podružnice
Kokrica OŠ Franceta Prešerna Kranj, krožkarji RK OŠ Matije
Čopa, krožkarji podružnice Olševek, krožkarji OŠ Matije Valjavca Preddvor s svojimi mentoricami in praktikantom.
člani KO RK Vodovodni stolp s predsednico Jožico Ribnikar,
učenke in učenci OPB na matični šoli svojimi učitelji.
Delavnice so vodili krožkarji RK in tekmovalna ekipa prve
pomoči OŠ Simona Jenka Kranj. Prikazali so postopke oživljanja na lutki tudi s pomočjo AED kompresijsko in navadno obvezo ter imobilizacijo po poškodbah.
Ob 14. uri sta se nam pridružila še gorska reševalca z vozilom GRS, kjer so otrokom in odraslim prikazali njihovo opremo za reševanje in povedali o strahu, ki ga morajo premagati
pri reševanju.
Za organizacijo izvedbe se zahvaljujem strokovnima sodelav-

KAMEN
SPOTIKE
Hiša za glodalce?

V Kebetovi ulici v krajevni
skupnosti Vodovodni stolp je
hiša, ki je bila na začetku namenjena, slišati je bilo, neki »zdravstveni dejavnosti«. Pa se je zatikalo pri lastniških zadevah,
potem pa še pri različnih mnenjih zaradi parkiranja. Slednje
- parkiranje - je v Kebetovi ulici sploh »posebno vprašanje«.
No, KAMEN SPOTIKE pa tokrat po vseh dogajanjih in
razmišljanjih o tej hiši, in v zvezi z njo, namenjamo REŠEVANJU vsebinske dejavnosti, ki je vse bolj podobno »Jari
kači«, namembnost pa »Domovanju glodalcev«.

MARJETICA
Za urejenost

Pozorni pa smo v krajevni skupnosti tudi na dogajanja in
primere, ki so posnemanja vredni in vzorni. Zato bomo
poslej v glasilu podeljevali tudi MARJETICO.
In takšno vzorno Marjetico smo odkrili v Športnem parku v
naši krajevni skupnosti.
Našli smo namreč
objekt s sanitarijami
pred vhodom na stadion, ki je zares vzoren in
mu zato namenjamo
tokratno MARJETICO
v septembrskem glasilu
Vodovodni stolp - številka: 3-2016.
*KAMEN SPOTIKE IN MARJETICA sta RUBRIKI, v
katerih sodelujete VI spoštovane krajanke in krajani. Predlagajte, pokličite v pisarno KS v Begunjski 10, na 236 52 82,
ali pa na 031 638 699. Predlagatelje ne bomo podpisali, vaš
predlog pa si bomo ogledali in ga potrdili z objavo slike v
naslednji številki glasila Vodovodni stolp.
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cema OZ RK Kranj Biljani Djakovič in Boštjanu Trbovcu.
V sklopu Tedna vseživljenjskega učenja 2016 so učenci na
delavnici Peka peciva- izdelava čokoladnih kroglic, v sredo, 18.
5. 2016, skupaj z učiteljicama, spekli pecivo za brezdomce.
Lepo je dobra dejanja deliti z drugimi.

Krvodajalska akcija
Krajevna organizacija Rdečega križa Vodovodni stolp obvešča, da bo Krvodajalska akcija v
torek, 27. septembra 2016, na Jesenicah.
Odhod avtobusa z avtobusnega postajališča pri vodovodnem stolpu na Oldhamski cesti bo ob 7.30.
Lepo povabljeni.
MOJA KRI ZAME, ZATE, ZA VSAKOGAR!
Krajevna organizacija RK
VODOVODNI STOLP

Merjenje kostne gostote
Ob svetovnem tednu bolezni osteoporoze bo
Krajevna organizacija RK Vodovodni stolp v
sodelovanju z Društvom bolnikov z osteoporozo
Kranj prihodnji mesec organizirala merjenje kostne gostote.
Meritve bodo v ponedeljek, 17. oktobra, od 8. do 10. ure
v prostorih krajevne skupnosti v Begunjski ulici10.
Osteoporoza je bolezen z zmanjšanjem kakovosti in količine kostnine, ki oslabi kosti, da se zlomijo že pri najmanjših
poškodbah ali navadnih obremenitvah. Je bolezen, ki je trikrat
pogostejša pri ženskah kot pri moških.

Bilo je nekoč…
Imate zanimivo fotograﬁjo nekdanjega Kranja oziroma okolice, kjer je današnja krajevna skupnost Vodovodni stolp. Bi
nam jo pokazali, da bi jo objavili z vašim komentarjem, pripovedjo v naslednji številki glasila Vodovodni stolp …? Pokličite v pisarno krajevne skupnosti 041 320 805 (Ada), ali na
031 638 699 (Andrej).
Veseli bomo vašega klica, sporočila.
Na sliki: V sedemdesetih letih (1972) prejšnjega stoletja so
trije bratje - Dušan, Marko in Darko Prezelj iz »Kanarčka«
skočili skupaj v višino 630 centimetrov in bi bili lahko kandidati za Guinnessovo knjigo rekordov. Vsak je torej v povprečju skočil 210 cm.
Dušan je bil takrat z
215 centimetri slovenski rekorder, Marko je
skočil 209 centimetrov,
Darko pa 206 centimetrov.
Dušanov sin Rožle
sedaj skače 232 centimetrov (državni rekord Rožle Prezelj in
evropski prvak mlajših članov do 23 let).
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Medgeneracijsko društvo »Z roko v roki«
V medgeneracijskem društvu »Z roko v roki« delujemo že desetletje.

Smo društvo za sožitje generacij in medgeneracijsko
povezovanje. Spodbujamo
prostovoljstvo ter skrbimo
za polno, aktivno in kakovostno življenje starejših.
Zadovoljujemo socialne
in nematerialne potrebe
starejše generacije in
obenem pripravljamo srednjo generacijo na lastno
starost ter ustvarjamo pogoje za smiselno življenje
starejših s poudarkom na
gradnji toplih medčloveških odnosov, medgeneraMirko Steiner
cijskem povezovanju in
odpravljanjem predsodkov o starosti.
Naše društvo združuje 425 članov in deluje pod okriljem
krovne Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije. V
našem društvu je trenutno aktivnih 77 prostovoljcev, s katerimi
izvajamo tri poglavitne programe:
SKUPINE STARIH LJUDI ZA SAMOPOMOČ

Skupine delujejo na območju Kranja, Nakla, Tržiča, Preddvora,
Jesenic, Šenčurja in Visokega. Imamo 24 skupin, ki delujejo
znotraj Domov za upokojence; imamo pa tudi zunanje skupine
za samopomoč, trenutno jih deluje enajst: Storžič, Cvetke Trnuljčice in Šivankarice (Kranj), Zarja (Naklo), Klasje (KS Zlato
polje), Resa (KS Čirče), Bodeče neže (KS Stražišče), Deteljice
(Tržič), Koprive (Visoko), Krompirjev cvet (Šenčur).
Skupina za samopomoč je skupina naključno zbranih posameznikov, ki se srečujejo enkrat na teden po uro do dve uri pod
vodstvom usposobljenih prostovoljcev - voditeljev. Deluje po
principu prijateljske skupine, kjer si člani delijo svoja doživljanja, izkušnje, veselja in tegobe. Ustvari se toplo in varno ozračje,
kjer lahko vsak pove svoje mnenje, je sprejet, nihče ga obsoja,
kritizira ali moralizira. V skupinah se obravnavajo različne življenjske tematike, izogibamo se edino debat o veri in politiki.
Mnogim našim članom je obiskovanje take skupine prižgalo
luč v njihovem osamljenem življenju ali jih vrnilo nazaj v družbo, v času, ko so se zaradi takšnih ali drugačnih težav začeli
izolirati in drseti v depresijo. Misli ene izmed naših članic:
» … na društvo so me preko socialne
službe usmerili v času, ko sem bila fizično
in psihično čisto na dnu in povsem obupana. Zdaj že leto in pol hodim na srečanja,
ki so zelo prijetna. Tisti,ki so me videli pred
letom in pol, verjamem, da lahko povedo,
da sem sedaj popolnoma drug človek. Celo
doma so se malo uredile stvari, verjetno
zato, ker sem se tudi jaz spremenila. Tako
društvo je zlata vredno in upam si trditi, da
je rešilo že marsikatero strto dušo.«

svetu. Gre za tedenska srečanja naših prostovoljcev s starejšo osebo, pri čemer se vzpostavlja topel, človeški prijateljski odnos. Tako
obiskovanje starejših ljudi včasih ljudem, ki
ostali priklenjeni na svoj dom, pomeni edini
stik z zunanjim svetom, poleg svojcev – obenem pa tudi svojcem
predstavlja oddih, da se lahko k svojemu najbližjemu vrnejo
malo bolj razbremenjeni.
Tretji program, ki se je izkazal za zelo uspešnega pa je
MEDGENERACIJSKI TABOR,

ki smo ga letos izvedli že sedmo leto. Do sedaj smo vsako leto
gostovali v Zdravilišču Radenci, skupaj z medgeneracijskim
društvom Jesenski cvet iz Domžal. Namen tabora je povezovanje vseh treh generacij (mlajše, srednje in starejše), ki skupaj
preživijo teden dni. Vsako leto ima tabor svojo temo, znotraj
katere se odvijajo različne aktivnosti s poudarkom na izkustvenem učenju, pretoku življenjskih izkušenj, učenjem medsebojnega sprejemanja. Medgeneracijske vezi se gradijo s skupnimi
športnimi aktivnostmi, kopanjem in vodno zabavo, tematskimi delavnicami, pogovori, izleti in vedno zabavnimi družabnimi večeri.
Poleg poglavitnih treh programov v društvu prirejamo tudi
raznolika strokovna srečanja, predavanja, izobraževalne in
ustvarjalne delavnice. Organiziramo tudi družabne večere s
tombolo, vsakoletni društveni piknik, izvajamo telovadbo za
vse generacije ter Chi gong.
Naši člani in prostovoljci se z velikim veseljem vključujejo v
vse dejavnosti našega društva, zato se pojavlja tudi potreba po
širjenju naših dejavnosti v krajevne skupnosti, kjer še nismo
prisotni. Imamo nekaj članov tudi iz KS Vodovodni stolp, vendar
nam povedo, da morajo žal obiskovati bolj oddaljene skupine,
ker »svoje« v tej KS še ni.
V preteklosti s KS Vodovodni stolp žal nismo uspeli najti
skupnega jezika, zato močno upamo, da bo v prihodnje s
strani krajevne skupnosti večja želja in angažiranost, da
tudi svojim krajanom ponudijo in omogočijo možnost povezovanja znotraj lastne skupine.
Eva Belčič
Medgeneracijsko društvo Z ROKO V ROKI
Huje 23a, 4000 - Kranj
Tel.: 051/425-351
www.drustvo-zrokovroki.si
FACEBOOK: //www.facebook.com/mdzrokovroki/

Drugi zelo pomemben program je
program
INDIVIDUALNO DRUŽABNIŠTVO,

katerega namen je, da starejši ljudje ostanejo v stiku z mlajšimi in z dogajanji v
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Cene

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
Spremenjene cene in način obračuna storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Mestni občini Kranj.

S 1. julijem 2016 so začele veljati nove cene odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Za lažje in pravilno razumevanje
sprememb smo zbrali odgovore na najpogostejša vprašanja.
Zakaj so se cene spremenile?
Vlada Republike Slovenije je v mesecu novembru 2012 sprejela Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Vse občine
v Sloveniji so oziroma bodo še morale način obračuna komunalnih storitev prilagoditi novim predpisom. Tako smo v Komunali
Kranj tudi za Mestno občino Kranj pripravili nove elaborate za
oblikovanje cen, kjer smo upoštevali vse zahteve veljavne zakonodaje. Ta predpisuje drugačna razmerja pri določitvi cen
omrežnin za različne velikosti vodomerov in prinaša pomembno
spremembo za stanovalce v večstanovanjskih objektih.
Spremenili so se faktorji pri izračunu omrežnin, zato so se cene
omrežnin za posamezne velikosti vodomerov spremenile (cene
omrežnin so se znižale za vodomere velikosti DN 20, 30, 65, 80,
100, 150, za ostale vodomere DN 15, 25, 40, 50 pa povišale).
Pri izračunih novih cen smo upoštevali tudi višjo vrednost
novo izgrajenega kanalizacijskega omrežja in nadgrajene Centralne čistilne naprave Kranj. Na povišanje cen storitev odvajanja in čiščenja, izraženi kot porabljena voda v kubičnih metrih,
pa so vplivali višji stroški vzdrževanja javnega kanalizacijskega
sistema in čistilne naprave.
Pri katerih uporabnikih so se cene najbolj spremenile?
Za uporabnike v enostanovanjskih hišah se je ob povprečni porabi vode in vodomerom DN 20 znesek na položnicah malenkostno znižal. Pri uporabnikih v večstanovanjskih objektih se je
spremenil način obračuna omrežnine za čiščenje in omrežnine
za odvajanja. Enako velja tudi za hiše z več stanovanjskimi
enotami. Pri teh uporabnikih se je mesečni strošek odvajanja in
čiščenja zvišal. Vsako gospodinjstvo v večstanovanjskem
objektu ima zaračunano omrežnino za odvajanje in omrežnino
za čiščenje za vodomer DN 20, enako kot pri omrežnini na vodo.
Pred spremembo se je obračun omrežnin med gospodinjstvi v
eno- in večstanovanjskih objektih v Mestni občini Kranj zelo
razlikoval. Razlike so bile tudi med posameznimi večstanovanj-

skimi objekti. V teh objektih se je namreč zaračunani znesek
omrežnin, glede na dejanski premer vodomera, porazdelil sorazmerno na stanovanja. Pri enakem premeru vodomera je bil
strošek omrežnine v objektu z več stanovanji na posamezno
stanovanje nižji kot v objektu z manj stanovanji.
Kaj je omrežnina in zakaj se obračuna tudi pri odvajanju
in čiščenju odpadnih voda?
Cene odvajanja in čiščenja odpadnih voda morajo biti sestavljene iz variabilnega (odvajanje in čiščenje) in ﬁksnega dela
(omrežnina za odvajanje in čiščenje). Variabilni del se nanaša na
izvajanje storitev odvajanja in čiščenja in se zaračuna po porabi
vode. Fiksni del pa se nanaša na pokrivanje stroškov amortizacije oziroma najema infrastrukture.
Omrežnina se obračuna pri oskrbi s pitno vodo in tudi pri odvajanju in čiščenju odpadnih voda.
Omrežnini pri odvajanju in čiščenju odpadnih voda vključujeta
stroške javne infrastrukture (amortizacija infrastrukturnih objektov
in naprav oz. najemnina, zavarovanje infrastrukture, stroški morebitnih odškodnin). Namenjeni sta investicijam v obnove in novogradnje javnega kanalizacijskega sistema in čistilnih naprav.
Zbrana sredstva omrežnin Komunala Kranj v obliki najemnine
plačuje Mestni občini Kranj in so prihodki občinskega proračuna.
Cena omrežnin je določena glede na vrednost infrastrukture in
od števila priključkov na javno kanalizacijsko omrežje v občini.
Z razvojem kanalizacijskega omrežja in nadgradnjo Centralne
čistilne naprave Kranj se je vrednost povišala, kar smo upoštevali tudi pri določanju novih cen.
Ali to pomeni, da so sedaj uporabniki v večstanovanjskih objektih upravičeni do brezplačne menjave internih vodomerov?
Interni vodomeri, ki jih imajo nekateri uporabniki v večstanovanjskih objektih,
so del interne inštalacije in upravniku služijo za merjenje porabe
vode po posameznih enotah in za nadzor skupne porabe. Nameščeni so torej za glavnim obračunskim vodomerom, ki je sestavni
del vodovodnega priključka in je namenjen merjenju porabe pitne
vode, ki se upošteva pri obračunu. Interni vodomeri služijo le
interni porazdelitvi stroškov glavnega obračunskega vodomera.

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov 2016
KS Primskovo, ponedeljek, 3.10., od
13 – 16. ure, pred Zadružnim domom
na Jezerski cesti,
KS Vodovodni stolp, ponedeljek, 3. 10., od 16.15.–19. ure,
Osnovna šola Simona Jenka,
KS Planina, torek, 4.10., od 10.–13. ure, na parkirišču pri Športni
dvorani Planina,
KS Zlato polje, torek, 4.10. , od 13.15.–16. ure, pri trgovini Mercator
na Kidričevi cesti,
KS Kokrica, torek, 4.10., od 16.15–19. ure, na parkirišču pred domom
krajanov Kokrica,
KS Žabnica, sreda, 5.10. , od 10.–13. ure, na parkirišču ob rokometnem igrišču,
KS Bitnje, sreda, 5.10., od 13.15.–16. ure, parkirišče pri naslovu Srednje Bitnje 128 (Marjan Hafnar, avtoprevozništvo),
KS Stražišče, sreda, 5.10., od 16.15–19. ure, Škofjeloška cesta v križišču z Delavsko cesto,
KS Besnica, četrtek, 6.10., od 10.–13. ure, na prostoru pri gostilni in pošti,
KS Struževo, četrtek, 6.10., od 13.15.–16. ure, pod mostom nasproti
ekološkega otoka,
10

KS Mavčiče, četrtek, 6.10., od 16.15.–19. ure, na parkirišču nasproti
pokopališča Mavčiče,
KS Čirče, petek, 7.10., od 10.–13. ure, na parkirišču pri nogometnem
igrišču,
KS Britof, petek, 7.10., od 13.15.–16. ure, na parkirišču ob nogometnem igrišču,
KS Predoslje, petek, 7.10., od 13.10., od 16.15.–19. ure, na parkirišču
pri osnovni šoli,
KS Golnik, ponedeljek, 10.10., od 10.–13. ure, na parkirišču poleg
gasilskega doma
KS Goriče, ponedeljek, 10.10., od 13.15.– 6. ure, na parkirišču ob telovadnici osnovne šole
KS Trstenik, ponedeljek, 10.10., od 16.15.–19. ure, Trstenik pri trgovini
OBČINA NAKLO - torek, 11.10. od 13. do 18. ure v zbirnem centru
Naklo
OBČINA PREDDVOR - sreda, 12.10.–od 13. do 18. ure na parkirišču
pri Jelovici

Dogajanja
Komunala Kranj internih vodomerov ne vzdržuje in tudi ne
uporablja za obračun vode. Namestitev internega vodomera za
hladno vodo temelji na osebni odločitvi posameznega lastnika
stanovanja. Trenutno ni pravne podlage, ki bi določala, da
morajo uporabniki v večstanovanjskih objektih za merjenje
porabe hladne vode imeti vgrajene interne merilnike za porabo
vode.
V ceno omrežnine za vodo so vključeni tudi stroški obnove in
vzdrževanja priključkov na javni vodovod ter stroški obvezne
menjave obračunskih vodomerov, ki se mora izvajati vsakih pet
let. Interna napeljava ni javna infrastruktura in tudi ni del vodovodnega priključka.
V individualnih hišah imajo uporabniki vgrajene samostojne
obračunske vodomere. Te obravnavamo popolnoma enako kot
obravnavamo glavne obračunske vodomere pri večstanovanjskih objektih. Tako stanovalci v individualnih hišah kot stanovalci v večstanovanjskih objektih so iz naslova plačila omrežnine upravičeni do obnov in vzdrževanja hišnih priključkov na
javni vodovod in obvezne menjave obračunskih vodomerov na
vsakih pet let.

Ali se je z izgradnjo novega kanalizacijskega omrežja in
nadgradnjo Centralne čistilne naprave Kranj kakovost storitve izboljšala?
Urejena kanalizacija ni le znak urejenosti in čistega mesta,
temveč je tudi pomemben del stopnje kakovosti našega bivanja
zaradi zmanjšanega negativnega vpliva na okolje ter ohranjanja
reke Save in njenega ekosistema. Večina ne razmišlja o tem, da
je potrebno vodo po uporabi skrbno odvesti, očistiti in jo vrniti
naravi. To zahteva nenehna ﬁnančna vlaganja v razvoj in vzdrževanje kompleksnih sistemov za ravnanje z našo odpadno vodo.
Del življenja so tudi odplake, odpadne vode, ki jih z vsako
uporabo vode, ustvarja vsak od nas. S pravilnim ravnanjem z
njimi ohranjamo vodne vire, kažemo svojo civilizacijsko razvitost in skrbimo ne le za čisti danes, temveč tudi za jutri.
Kje lahko dobimo dodatne informacije?
Obiščite našo spletno stran www.komunala-kranj.si. Na tem mestu
boste našli tudi dodatna pojasnila v rubriki Za uporabnike pri menijski postavki Ravnanje z odpadnimi vodami. Pišite nam na info@
komunala-kranj.si ali pokličite našo brezplačno številko 080 3555.

Novi izzivi

Jesen, ki prihaja v našo deželo, prinaša nov začetek. Počitnic in dopustov je konec, odprla so
se šolska in veroučna vrata. Zopet se vračamo
na stare tirnice. Pred nami je novo šolsko in
pastoralno leto. Stopamo na pot novih izzivov.
Tudi na področju župnije se začenja bogato
pastoralno leto. To leto nam bo prineslo veliko dogodkov, ki jih sicer vsako leto obhajamo, pa vendar vsakič na novo. Niti ena sveta
Erik Švigelj, župnik maša se ne ponovi, ampak je to enkratna Jezusova daritev na križu. Prav tako praznike,
ki jih bomo obhajali, lahko obhajamo kot nekakšen ritual ali pa se
potrudimo in nam prazniki in razni dogodki, ki se bodo v župniji
zvrstili, prinesejo nekaj novega za naše duhovno življenje. Tako
kot doma, v šoli, pri verouku ali pa na delovnem mestu, se moramo potruditi tudi v duhovnem življenju, če hočemo v sebi doživeti napredek. Človek, ki ne vloži truda, ne obrodi sadov. Že ko
vložimo malo truda, se nam obrestuje. Sadovi so vidni.
Pred nami je Marijin mesec oktober, ki je mesec molitve rožnega
venca. Vsak dan sicer molimo to lepo molitev, vendar v tem mesecu je še poseben poudarek prav na tej molitvi. Tudi to je za nas nov
izziv, da zopet odkrijemo moč in pomen te lepe in preizkušene
molitve. Marija tako zelo priporoča molitev rožnega venca za
spreobrnjenje grešnikov, za blagoslov naše dežele. Molitev rožnega venca dela čudeže, saj se v njej prepletajo dogodki, ki jih premišljujemo iz Jezusovega in Marijinega življenja. Lahko rečemo, da
je to »skrajšani« evangelij. Včasih je v vsaki hiši bilo slišati to lepo
molitev, danes v modernem svetu, ko misli človek, da je vsemogočen in se vse vrti okoli njega, da je on nad vsem, pa v marsikateri
hiši ni več slutiti molitve rožnega venca, pa vendar je še veliko
ljudi, ki jim je molitev rožnega venca stalna spremljevalka.
Če bi ljudje živeli bo Božjih zapovedih in bi se z vsem srcem
oklepali molitve, bi imeli gotovo že tukaj na zemlji raj. Ljudem
pa se danes ne ljubi prav veliko, vse je postalo tako, da se dela
po liniji najmanjšega odpora. In to se seveda kaže tudi v našem
življenju. Kjer ugasne molitev, tam ni prave sreče in ni Božjega
blagoslova. Svojo krščansko identiteto danes izgubljamo, čeprav
so naše cerkve še zelo polne. Krščanstvo ni v množicah ljudi,
ampak v osebni veri. To nas bogati in dela boljše ljudi.
Mesec november pa nas bo zaznamoval z mislijo na pokojne.

Neverni bodo praznovali dan mrtvih v začetku novembra. Kristjani pa vemo in verujemo, da je Kristus vstal, da On daje upanje
in smisel našemu življenju, zato obhajamo praznik Vseh svetih.
Svetniki so svetilniki v našem življenju. Ne obhajamo praznika
samo tistih, ki jih je Cerkev javno razglasila za svetnike, v teh
dneh na primer Mater Terezijo, ampak predvsem vseh tistih, ki
so v svoji skromnosti vedno iskali Božjo voljo in je bilo njihovo
življenje prežeto z mislijo na Boga.
Naj nam bomo jesenski dogodki zares nov izziv za naše krščansko življenje.
Erik Švigelj, župnik
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Začelo se je šolNe
otroci
učenci
sko leto 2016–
V dveh razredih v prvem razredu Osnovne šole Simona Jenka v
2017 … Poletje
Krajevni skupnosti Vodovodni stolp so najmlajši otroci v četrtek, se počasi vztraj1. septembra 2016, postali učenke in učenci.
no poslavlja ….
Bližajo se:

jesen, spolzke
ceste,
megla,
krajši dnevi in
daljše noči, hoje
z odsevniki po
levi strani cestnih
robov,
daljše zavorne
razdalje na mokrih cestah, hladnejše kolesarjenje ,….

Srečno! Tudi jeseni.

Obisk pri najstarejši
Letos spomladi, 21. aprila, ko je Marta Polak v domu
starejših občanov v Preddvoru praznovala 106. rojstni
dan, ji je takrat v številni družbi tudi predsednica krajevne skupnosti Vodovodni stolp Nada Mihajlovič v spremstvu predsednice krajevne organizacije Rdečega križa
Vodovodni stolp Jožice Ribnikar, zaželela še naprej
zdravo počutje. Takrat je Marta Polak rekla, da si želi še
več obiskov tudi v prihodnje.
In tako smo se v petek, 29. julija, ko je Marta v svojem
106. letu godovala, odločili, da jo obiščemo in ji zaželimo, da bi se še naprej srečevali z njo v domu v Preddvoru. V spomin na 106. rojstni dan in takratno veselo praznovanje ji je predsednica Sveta KS Nada Mihajlovič
izročila sliko s praznovanja 21. aprila, kramljanju z
Marto pa so se pridružili tudi predsednica RK Jožica
Ribnikar, tajnica KS Ada Klari in predstavniki uprave
doma starejših občanov.

Osebju smo ob odhodu v zahvali zaželeli še naprej skrbno varovanje,
Marti pa obljubili, da bomo tudi v prihodnje mislili nanjo. Andrej Žalar

Olimpijski prvaki

Pripravljali so se v naši KS

Ekipa Srbije, olimpijski prvaki v vaterpolu, so se pripravljali v
Kranju, v objektih letnega bazena v naši krajevni skupnosti. Del
priprav na olimpijado so imeli tudi v ﬁtnes prostoru pod tribuno
nogometnega štadiona prav tako v naši krajevni skupnosti. Zato
smo lahko tudi ponosni, da smo na nek način pripomogli k
osvojitvi zlate olimpijske medalje vaterpolistov Srbije. V intervjujih, tako kapetana reprezentance Srbije Filipa Filipoviča, kot
selektorja reprezentance Dejana Saviča, je bila izrečena velika
pohvala Kranju in s tem tudi naši krajevni skupnosti za izredne
razmere, športno in prijateljsko sodelovanje s člani reprezentance med njihovimi pripravami na olimpijado. Upam, da bodo te
njihove pohvale tudi v prihodnje botrovale še večji prepoznavnosti Kranja in krajevne skupnosti Vodovodni stolp v Srbiji.
Bor Balderman

Posnetek je z druženja z vaterpolisti na Joštu, ko so imeli prosti
dan.

projekranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje objektov visoke in nizke gradnje d.d.
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