December 2016
Številka 4

Srečno 2017

Dogajanja
Nada Mihajlovič, predsednica Sveta KS

Zgodila so se vsa napovedana dogajanja
Koncert, prireditve ob prazniku, orkester Slovenske vojske, Pohod po meji KS, izlet… - Parkirišča DA, prehoda za pešce
pa ŠE NI. - Obnova 800 metrov omrežja, prihodnje leto prenova kotlovnice in še 3200 metrov omrežja. - Vsa zemljišča
vpisana v zemljiško knjigo. - Posebnih meritev za zvonjenje ne bo. - Naše majhne številke niso razlog za korupcijo. - Brez
županove podpore in sklepa občinskega sveta ne bo participatornega proračuna.
ANDREJ ŽALAR

Spoštovana gospa
Nada
Mihajlovič,
predsednica Sveta
krajevne skupnosti
Vodovodni
stolp.
Kako ocenjujete dogajanja v letu 2016,
ki se skoraj izteka?
Iztekajo se zadnji
dnevi leta 2016;
dnevi polni dogodkov in svetlobnega
okrasja. Stojnice nas
vabijo k nakupom in
k skodelici čaja ali
kuhanega vina, da se
pogrejemo.
In kako uspešno
končujemo to leto? V
Nada Mihajlovič
drugem letu mojega
predsedniškega mandata v krajevni skupnosti Vodovodni stolp lahko ugotovim, da
smo uspeli uresničiti vse napovedane dogodke in prireditve, ki
smo jih imeli v načrtu. Januarja smo gostili v cerkvi sv. Modesta glasbenike naše, kranjske glasbene šole.
Kar nekaj dogajanj je bilo ob dnevu KS Vodovodni stolp.
Imeli smo odprta vrata vodovodnega stolpa, akademijo v šoli
Simona Jenka in spominsko slovesnost pri spomeniku padlim
partizanom. Prvič smo imeli v vojašnici Petra Petriča slavnostni
koncert orkestra Slovenske vojske. Upam, da nas nadvse kvalitetni glasbeniki še obiskali.
Ob dnevu državljanov Evrope smo šli skupaj z učenci in
učitelji šole Simona Jenka na Pohod po meji naše KS in se
ustavili v vojašnici, kjer smo si ogledali na novo odprt muzej,

športno dvorano in na koncu ob pogovoru v jedilnici pojedli še
malico. Bilo je sončno, lepo in dobro razpoloženje.
Tudi na izletu smo bili; na Grossglocknerju. Od blizu
smo videli visoke gore, gamse, svisce in prepoznavali zgodovino naših prednikov. Saj se je pred 100 leti tam še govorilo slovensko.

Kako je s projekti, ki so bili v planu proračuna za letos?
Parkirna mesta pri osnovni šoli Simona Jenka, 31 jih je, smo
pričeli urejati že leta 2014. Urejena so bila letos. Ureditev se je
namreč zavlekla zaradi spremembe gradbenega dovoljenja pridobiti korigirano gradbeno dovoljenje. Žal pa nismo dočakali
urejen prehod za pešce na Bleiweisovi cesti proti Vrtnarskemu
centru. Ta ureditev je pogojena s sodelovanjem države, ker je
predvideni prehod na državni cesti. Župan je obljubil, da bo pri
usklajevanju v prednosti, vendar te prednosti ni. Upamo, da bomo dočakali prehod, pred kakšno nesrečo.
Je kaj novega v projektu prenove kotlovnice in sistema
ogrevanja ter določanja pripadajočih zemljišč lastnikom
stanovanj v Šorlijevem naselju?
S prvo fazo smo začeli že v letošnjem poletju, kar se je videlo
tudi na terenu in sicer na tistih delih toplovodnega omrežja, kjer
so bile toplotne izgube največje. Obnovljeno je bilo 804 metre
omrežja oziroma trije odseki. Naslednje leto bo po izvedbenem
planu del, in sicer na objektu kotlovnice z menjavo kotlov, sledilo nadaljevanje obnove 3200 metrov toplovodnega omrežja.
Ob obravnavanju in razpravljanju, če je moč še kako
ukrepati, smo izvedeli mnenje inšpektorata za okolje in
prostor, da zvonovi v zvonikih ne sodijo med vire hrupa;
prav tako tudi ne bitje ur v zvonikih. Zato tudi posebnih
meritev ne bo.

Vodovodni stolp – Glasilo krajevne skupnosti Vodovodni stolp je izdal in založil Svet krajevne skupnosti Vodovodni stolp.
Zanj Nada Mihajlovič, predsednica sveta KS. Naslov: KS Vodovodni stolp, Begunjska 10, 4000 Kranj, Telefon: 04 236 52 82,
predsednica: 041 632 005, tajništvo: 041 320 805, ksvodovodnistolp@siol.net http://ksvodovodnistolp.si/ Uredil: Andrej Žalar.
Priprava za tisk: BOLD. Glasilo VODOVODNI STOLP dobijo vsa gospodinjstva in poslovne enote v krajevni skupnosti brezplačno. Naklada 2750 izvodov. Naslovnica: Srečno 2017
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Dogajanja
Kaj pa bi rekli o zvonenju v cerkvi sv. Modesta v naši
krajevni skupnosti?
Pri zvonjenju zvonov v cerkvi sv. Modesta nekateri krajani
oporekajo glasnost (v pisarno KS smo prejeli pisno in po telefonu 8 ugovorov) in da ni spoštovan dogovor o primernosti. Zato
smo bili na pogovoru pri župniku g. Eriku Šviglju, ki nam je
zagovil, da ura ponoči ne bije, da je zvonjenje zvonov naravnano
na najmanjšo glasnost; o čemer smo se tudi prepričali med
ogledom delovanja zvonov v zvoniku. Končuje pa se tudi vgradnja polken na linah zvonika, kar se že vidi tudi na zvoniku.

Izjava o zvonovih
Projekt je v imenu (nas) lastnikov stanovanjskih enot zaupan
Kurilniškemu odboru, ki skupaj s strokovno podporo Domplana
operativno vodi dela na celostni prenovi projekta za naslednjih
30 let in več.
Pri projektu določanja pripadajočih zemljišč smo morali najprej sestaviti skupino krajanov. Na seji sveta KS smo jih imenovali v odbor, ki zastopa interese stanovalcev Šorlijevega naselja
pri določanju javnih površin za potrebe komunalne infrastrukture, s katerimi upravlja občina, in za pripadajoča zemljišča etažnim lastnikom. Sedaj so vsa zemljišča vpisana v zemljiško
knjigo kot javno dobro. Ko bo shema pripravljena za ogled, vas
bomo obvestili.
Še vedno se tudi ukvarjamo z ropotom pokrovov na Cesti
Kokrškega odreda, s prehitrimi vozniki, ki pa jih že nadzirajo
tudi postavljeni radarji v bližini šol. Prav tako imamo na skrbi
urejanje zelenic, otroških igrišč, igral, obrezovanje in podiranje
dreves. Drevesa so namreč z leti zrasla in kar naenkrat so mnogim odveč; čeprav vemo, da so to naša pljuča, cvetje hrana za
čebele, med pa naš namaz na kruhu.

Zvonovi so glasbilo, visoko cenjeno v mnogih kulturah. V
župniji sv. Modesta so bili načrtovani v gradbenem dovoljenju cerkve. Realizacija prej ni bila mogoča zaradi velikih
stroškov z gradnjo in opremo cerkve. Upoštevali smo vse
zahteve iz gradbenega dovoljenja, ki so bile zapisane glede
zvonov. Upoštevali smo tudi prošnjo KS Vodovodni stolp, da
se zvonovi v nočnem času ne oglašajo in namestili smo tudi
polkna, ki sicer niso navedena v gradbenem dovoljenju. V
nočnem času bo zvonilo samo za božič, ko bomo obhajali
slovesno polnočno sveto mašo. Zvonovi zvonijo zelo blago
in so pod nivojem dovoljene glasnosti meritev. V navadnih
dnevih je zvonjenje krajše, ob večjih praznikih je nekoliko
daljše in slovesnejše. Veseli smo, da so z novimi zvonovi
zadovoljni verniki in večina tistih, ki sploh ne obiskujejo župnijskega bogoslužja.
V imenu Župnijskega pastoralnega sveta
župnije Kranj Zlato polje
Erik Švigelj, župnik.
nadaljevanje na naslednji strani
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Ukvarjali smo se tudi s spremambami Zakona o javnih naročilih in izdaji naročilnic v povezavi z našimi dogodki. Po novem
nimamo več pravice izdajati naročilnic za nakup materialov in
za vse naše druge aktivnosti, ampak nam jih določa občina na
podlagi njihovega javnega razpisa, pri njihovih dobaviteljih in
gostincih. Menda zaradi korupcije. Vendar majhne številke, kot
so naše, niso razlog za korupcijo?! Velja pa to zagotovo za ta
velike! Res pa je, da nam ta način (sistem) sedaj jemlje mnogo
več časa, za kar je celo ogroženo delovanje krajevne pisarne; in
še, kot kaže, veliko bolj tudi za uresničevanje načrtovanih in
obljubljenih dogajanj in prireditev.

Nedavno tega sta bila na seji sveta KS predstavljena tudi
tako imenovani participatorni proračun in sprememba zakona o javnih naročilih.
Pri proračunu gre za metodologijo, v kateri naj bi sodelovali
vsi krajani, občani pri sestavi prednostnih oziroma najboljših
rešitev od idej do projektov v proračunskem letu. V Mestni občini (MO) Kranj naj bi to potekalo po krajevnih skupnostih. Za
kvaliteto danih predlogov naj bi poskrbeli zbori krajanov, kjer se
o predlogih razpravlja in glasuje. O vrstnem redu in predlogu
projektov se odloča, uporablja se referendumsko obliko odločanja, ki pa ni ravno cenen in enostaven postopek. Je pa v Sloveniji že nekaj primerov in sprejetih paticipatornih proračunov.
Naš sklep je bil, da predlagamo županu, naj omogoči občanom
neposredno odločanje pri pripravi proračunskih dokumentov
vključno s prednostnim vrstnim redom. Brez županove podpore
in sklepa Sveta MO Kranj namreč takšnega načina sprejemanja
in odločanja ne bo.

4

Veseli december nas razveseljuje s prijetnimi dogodki, dobrimi željami, darili in nam sporoča, da se leto 2016 poslavlja. V
prihajajočem letu 2017 želim vsem veliko dobre volje, zdravja, prijetnega sobivanja, sožitja in osebnega zadovoljstva.
Nada Mihajlovič, predsednica KS Vodovodni stolp

Dogajanja

Določitev pripadajočih zemljišč k stavbam
Spoštovani sokrajani, etažni lastniki stanovanj
v Šorlijevem naselju

Pred približno petimi leti smo v KS Vodovodni stolp pričeli z aktivnostmi za
določitev pripadajočih zemljišč k večstanovanjskim stavbam. Takrat smo na tem
področju v občini Kranj orali ledino.
Tudi sodne prakse še ni bilo. Med tem se
je spremenila tudi zakonodaja. Projekt
smo leta 2014 pripeljali v zaključno fazo,
a smo ga začasno zamrznili.
Na pobudo Sveta KS smo prenovili
(reaktivirali) Odbor za infrastrukturo, ki
je na prvi seji opredelil pogoje in nadaNada Mihajlovič
ljevanje postopka izvedbe projekta določitve pripadajočih zemljišč.
Prepričani smo, da je določitev pripadajočih zemljišč k našim stavbam nujna!
Poglejmo malo v sosednje okoliše; zgodili so se poskusi prodaje zelenih površin
okrog naših stavb; na primer na Mrakovi
celo izgradnja objekta na zeleni površini
tik poleg bloka. In to vse brez našega
vedenja in soglasja! Ko se to zgodi, je
običajno prepozno za reagiranje ali pa je
reagiranje občutno dražje; in to ob vse
Jože Rozman
večjem tveganju za uspeh. Sedaj tudi
vemo, da javno dobro ni absolutna zaščita zelenih površin. Vse
to želimo preprečiti za zdaj v Šorlijevem naselju, kasneje pa tudi
v drugih okoliših v naši KS.
Večinski upravnik v Šorlijevem naselju je družba Domplan, d.
d., ki s svojo Poslovno enoto (PE) Urbanizem in geodetsko
službo izdeluje tudi elaborate za določitev PZ. K sodelovanju je
pristopila tudi MO Kranj kot zemljiško knjižna lastnica zemljišč
okrog naših stavb. V nadaljnjih razgovorih z družbo Domplan
smo dosegli, da bo MO Kranj krila stroške odmere javnega dobrega (ceste, dostopne poti, parkirišča) ter stroške odmere novih
parcel. S tem, in z naknadnim pogajanjem z izvajalcem, smo
dosegli izredno konkurenčno končno ceno izvedbe postopka, ki
je za nas dokončna (vse morebitne nadaljnje sodne stroške krije
izvajalec). Moč pa jo bo pokrivati iz sredstev rezervnega sklada,
tudi na več obrokov.
Tako boste etažni lastniki v kratkem prejeli v sprejemanje
sklepe za vložitev predloga pripadajočega zemljišča na sodišče.
V tem času bo na sedežu KS razgrnjen končni predlog (predvidoma od srede januarja do srede februarja v času uradnih ur). Za
pojasnila vam bodo na voljo vaš upravnik, koordinator, KS oziroma člani Odbora za infrastrukturo. Vse pripombe in predloge
bomo v največji možni meri upoštevali. Povejmo še, da bo pri-

padajoče zemljišče razdeljeno na posebno (smiselno določen
pas okoli posamezne stavbe) in skupno (vse preostale zelene
površine namenjene skupni rabi v posameznem kareju: to je
Vzhodni oziroma Zahodni del, ki ju deli Zoisova ulica).
Odbor za infrastrukturo bo v sodelovanju s koordinatorji pripravil predlog o načinu vzdrževanja zelenic in drevja.
Spoštovani lastniki!

Izkoristimo ponujeno možnost in zaščitimo zelene površine
pred zlorabo. Ne nasedajmo posameznikom, ki ne morejo, ali
nočejo razumeti, kaj je dobro za stanovalce. Res je, da bo strošek
vzdrževanja zelenih površin bremenil nas, bodoče lastnike, a
primerjajmo to s pridobitvijo - da bomo še naprej živeli v urejenem zelenem okolju. Zahtevajte dodatna pojasnila od upravnika,
koordinatorja in od KS. Zavedajmo se, da je lastništvo edino
zagotovilo, da ne pride do posegov v zelenice. Ne nazadnje pa s
tem tudi povečujemo vrednost naše nepremičnine.
Jožef Rozman, predsednik Odbora za infrastrukturo
Nada Mihajlovič, predsednica Sveta KS

5

Dogajanja

Vsi naši in sprava!
V letošnjih jesenskih mesecih je krajevna organizacija ZB Vodovodni stolp sodelovala kar na nekaj prireditvah, ki imajo namen ohranjanja vrednot NOB in domovinske zavesti. Tako smo
se udeležili vsakoletnega srečanja antifašistov ob spomeniku
bazoviških žrtev v Prešernovem gaju, spominske svečanosti v
Udin borštu v Strahinju, partizanskega mitinga na Pangeriščici,
slovesnosti v Dobrniču na dolenjskem in žalne slovesnosti ob 1.
novembru pri spomeniku, pri spomeniku žrtvam NOB na kranjskem pokopališču. Z venci in svečami smo počastili tudi spomin
na padle v Šorlijevem mlinu, športnem parku Staneta Mlakarja,
ob cerkvi na Rupi in kranjski kasarni.
Danes uživamo svobodo in mir in vojna ostaja vse bolj oddaljen spomin. Zmaga nad nacifašizmom ni izgubila svojega pomena, spoštovanje resnice je postala naša splošna etična obveznost, ki ji moramo biti zavezani vsi. Resnica je, da si je
Osvobodilna fronta v času NOB zadala več ciljev: izgon okupatorja, ustanovitev lastne svobodne države ter ustvarjanje boljšega
življenja za bajtarje, rudarje, delavce, kmete, za mladino in
ženske. Kdor je temu nasprotoval, se je postavil na stran okupatorja in proti lastnem narodu.

Pohod na Pangerščico

Če bi imela katerakoli zahodna država v času 2. Svetovne vojne
toliko partizanov, kot jih je imela Slovenija, in tako odporniško
gibanje, ki je zmoglo v bitkah tudi takšno veličastno dejanje
človečnosti, kot je reševanje ranjencev, bi takšna zgodovinska
dediščina prebivalce navdajala s ponosom na upornost svojih
prednikov. V samostojni državi pa se je že v času prve vladavine
»pomladnih« strank pojavil prvi protipartizanski cunami, ki je
zajel javne ustanove; predvsem šole. Začela so se brisati imena
šol poimenovana po partizanskih borcih, začelo se je odstranjeva-

Miting na Pangerščici
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Dobrič na Dolenjskem

ti kipe junakov in herojev po šolah in spreminjati pouk zgodovine.
Začelo se je obdobje duhovnega nasilja, ki mu ni videti konca.
Medtem ko so Nemci za spočete nacistične grozote svojih
prednikov še danes opravičujejo, se v Dobravi pri Mariboru naš
predsednik republike Borut Pahor v spremstvu kolegice Anje
Kopač Mrak ter vidnih predstavnikov rimskokatoliške cerkve
klanja žrtvam iz Hude jame, na katerih krsti je napis »slava junakom« in s tem osramoti vso Slovenijo. Junak tistega časa je
bil samo tisti, ki se je boril proti nacizmu, fašizmu in slovenskim
domobrancem. In nihče drug. Naš predsednik je na žalni slovesnosti med drugim tudi izjavil: »da bomo enkrat končno rekli,
da so vsi naši mrtvi pokopani«. Tukaj pa se postavlja vprašanje:
Kateri naši? Ali mogoče ustaši ali pripadniki SS divizije Prince
Eugen, ki so se proslavili z nešteto zločini na območju bivše
Jugoslavije. Na begu so s seboj vlekli žene in otroke, ker so bili
prepričani, da se bodo lahko predali zahodnim zaveznikom.
Vedeli so, če ostanejo doma, jim bo sodil narod, zato so se dejansko borili do zadnjega.
Po koncu 2. svetovne vojne so se zmagovalci v svojem zanosu,
tako pri nas kot tudi drugod po Evropi, maščevali za strašno
morijo in zločine kolaborantov nad lastnimi narodi. V Sloveniji
so se politični nasledniki zmagovalcev zato že nekajkrat opravičili. Končno je sedaj na vrsti rimskokatoliška cerkev, ki mora
priznati resnico, da so brez sramu kolabolirali z okupatorjem in
nagovarjali mlade Slovence, da so prijeli v roke okupatorjevo
orožje in se z njim spravili nad sodržavljane, tudi kristjane.
Prišel je čas, da to poglavje naše polpretekle zgodovine zapremo takoj. Bremena sprave se ne sme več prelagati na pleča naših
zanamcev in ustvarjati nova sovraštva med ljudmi. Sedanje stanje
je v Interesu tistih, ki na političnem parketu nujno potrebujejo
Hudo jamo, Barbarin rov, domobrance, partizane. Vse za doseg
svoje rehabilitacije in spreobračanje zgodovine po eni strani, po
drugi strani pa za svoje materialistične in politične namene.
Boris Cugelj, predsednik KO ZB za vrednote NOB Vodovodni stolp

Ob dnevu spomina na mrtve pri Šorlijevem mlinu

Dogajanja
Novoletni Sejem oziroma Bazar

Pomoč za veliko otrok. Velika hvala!
ANDREJ ŽALAR

Saj ni pomembno, kako ga poimenujemo.
Učenci- šolarji imajo morda raje ime bazar, starejšim bolj leži ime sejem. Naj bo
tako ali tako. Pomembno je, da je tokrat na
matični šoli Simona Jenka v krajevni skupnosti Vodovodni stolp v četrtek, 1. decembra, popoldne zares zelo lepo uspel.
mu številu otrok socialno šibkih družin.
Še enkrat hvala.«
Ja, res je bilo dobesedno neverjetno
veliko obiskovalcev. Polna je bila šolska
avla, polna telovadnica, hodniki. In neverjetno veliko je bilo najrazličnejših ponudb
na stojnicah; od okraskov, čestitk, takšnih
in drugačnih spominkov, pripomočkov,
vzorcev, risb, zloženk… zares veliko, kar
se je ponujalo na šolskem bazarju. Učenci
skupaj z učitelji so nekaj uric spominjali
na veliko podjetje izdelovalcev prazničnih
ponudb z bogastvom idej. Ja, tolikšno

ponudb zmore res samo dobro podjetje.
In to je bila tokrat šola Simona Jenka
idejo, da bodo vse predstavili, ponudili na
Bazarju za pomoč pomoči potrebnim.
Hvala vsem učencem, ki ste sodelovali
in delali, hvala učiteljem in vodstvu šole,
hvala staršem in vsem, ki ste kakorkoli
podprli ali sodelovali pri tej lepi idejiin
vsem, ki ste z obiskom in z JENKOTI
podprli njihovo, voljo, delo,…
Res velika hvala. Pokazali ste najlepše
ogledalo, kako smo skupaj bogati v pomoči in dobroti. Srečno in uspešno še naprej, tudi v letu, ki bo skorajda (spet) kazalo naš čas.

Toliko obiskovalcev in toliko »Jenkov«
do sedaj na tej tradicionalni šolski prireditvi, ki jo pripravijo učenci skupaj z učitelji-mentorji, še ni bilo. Ravnatelj Ruda
Planinšek je po končani prireditve povedal, da tudi toliko pomoči - 7337,75 do
sedaj še niso zbrali.
»To je rekord, odkar prirejamo bazar.
Že v petek sem se vsem staršem po elektronski pošti zahvalil za sodelovanje in
za njihove prispevke. Hvala tudi vam KS, ki ste aktivno sodelovali in pripomogli k takemu uspehu. Sredstva bodo v
celoti namenjena šolskemu Skladu in
mislim, da bomo s tem pomagali velike-
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KO RK Vodovodni stolp

Tudi prihodnje leto
Letos je krajevna organizacija Rdečega križa pripravila dve krvodajalski akciji in štiri krat meritve krvnega tlaka, holesterola
in sladkorja. Enkrat in sicer 17. oktobra , pa je bilo tudi merjenje
kostne gostote. Tudi prihodnje leto, je povedala predsednica
Jožica Ribnikar, bodo v prostorih KS Vodovodni stolp z meritvami nadaljevali, prav tako tudi s krvodajalskimi akcijami in
tudi z obiski starejših in s pomočjo invalidom. Več o programu
in delu krajevne organizacije Rdečega križa Vodovodni stolp
bomo z Jožico Ribnikar poklepetali v prihodnji številki.
Danes povejmo le to, da bodo prihodnje leto meritve krvnega

tlaka, holesterola in sladkorja ob sredah med 7. in
9. uro v prostorih KS Vodovodni stolp 1. marca, 7.
junija, 6. septembra in 6.
decembra.
Pa srečno in predvsem
zdravo leto želimo.
In seveda smo tudi v letošnjo zadnjo številko glasila Vodovodni stolp vložili poznano naročilnico.

Bilo je nekoč…

Pojasnilo

Takšen je bil pogled na Kranj iz ptičje perspektive v začetku
sedemdesetih let minulega stoletja. Razglednico (foto Z.
Vidmar - založnika fotolik Celje) nam je odstopil za objavo g.
Darko Šterbenk. Zaupal nam je, da ima še več zanimivih
nekdanjih slik oziroma posnetkov, med drugim tudi zelo zanimivega, ki ga bomo lahko pokazali v prihodnji številki
glasila Vodovodni stolp.
Hvala gospod Darko Šterbenk. Pa srečno in zdravje naj bo
z vami prihodnje leto 2017.
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Iz Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe
Mestne občine Kranj smo dobili naslednje pojasnilo:
»Ob koncu septembra 2016 so bile na Cesti Kokrškega
odreda med Kopališko ulico in uvozom do zimskega bazena
izvedene meritve hitrosti. Zaradi tehničnih težav smo uspeli
pridobiti le podatke za torek, 27. 9. 2016, med 14.40 in 18.40,
ki pa so za obravnavo merodajni.
Omejitev hitrosti 40 km/h je sicer preseglo 45,05 % voznikov, le 6,23 % voznikov pa je vozilo preko 50 km/h. Zato
izvedba predlaganih grbin, kot eden ostrejših ukrepov za
umirjanje prometa, ni upravičena.
Tehnična speciﬁkacija NAPRAVE IN UKREPI ZA UMIRJANJE PROMETA grbine na cestah, kjer poteka proga javnega potniškega prometa ali kjer je večji tovorni promet se
odsvetuje, nekatere vrste pa celo prepoveduje, zato se bomo
trudili promet na obravnavani cesti umiriti na drugačen način.
Kot prvi ukrep priporočamo postavitev prikazovalnika hitrosti. Tega bomo poskušali zagotoviti še letos, najkasneje pa
spomladi 2017.

Dogajanja

Zahvala učencem in učenkam
Sem Ljubica Vukašinović, stanovalka v KS Vodovodni stolp. Rada
bi se zahvalila OŠ Simona Jenka,
ravnatelju, gospe Ireni Hudobivnik, učencem in učiteljem, ker so
mi že v lanskem šolskem letu priskočili na pomoč.
Zbolela sem, noge me ne držijo
več, visoka leta so težka in polna
presenečenj.
Tako so se zgoraj omenjeni, priLjubica Vukašinović
dni odličnjaki in krasno vzgojeni
otroci, odločili, da mi priskočijo na
pomoč s prinašanjem šolskih kosil na dom.
Na šoli so dobri kuharji, kosila so odlična.
Včasih, ko so prišli, mi ni bilo do kosila. Več mi je bilo do
veselih obrazov. Kako to »službo« z veseljem opravljajo! Torej,
gredo od pouka, mi prinesejo kosilo in gredo nazaj k pouku.
Sicer ne stanujem daleč, čez cesto, v stolpnici, pa vendar si je
potrebno vzeti čas.
Pred koncem šolskega leta sta mi nosili kosilo dekleti in mi
izročili vizitko, ročno izdelano, na kateri je z zlatimi črkami
pisalo:

KAMEN SPOTIKE

»Kamnov kar nekaj«
Kar precej pripomb smo slišali v zadnjem času:

* Na primer, da pokrovi na cesti Kokrškega odreda, ko gre avto
čeznje, ropotajo. - No, nič več, smo izvedeli, so jih že zamenjali.
* Da so na ulicah Valjavčeva in Begunjska luknje - same
jame. - Tudi nič več, ker so jih zakrpali (najbrž s tako imenovanim hladnim asfaltom). Vemo, držalo bo najdlje do spomladi. Potem bodo spet »zacvetele«.
Bolj resni pa sta naslednji:

* Dogaja se, da si
od
stanovanjske
stolpnice na Zoisovi
44 do novega parkirišča nekateri kar z
avtomobili krajšajo
pot. - Menda bo potrebna resnejša ovira
(ali pa zgodba o tistem drevesu, ki je
zraslo na dnu klanca, da se je avto lahko ustavil).
* Še hujša (smrdljiva) pa je ta, ko so v zabojniku Mercator
marketa v naselju odkrili, da je očitno ponoči
»nek dojenček« oddal
vanj »poscane in posrane« plenice. - No, ko bo
odrasel, bo vedel, da
plenice vanj res najbrž
ne sodijo. Odgovor kam
pa imajo skoraj zagotovo
na Komunali.

Draga Ljubica,
Hvala za vse lepe besede in pohvale, vesele pozdrave in modrosti. Veliko zdravja, veselja in sreče še naprej.
Podarita mi orhidejo! Orhideja še cveti…!
S Tjašo in Metko smo se objele. In zajokale.
Včasih je prinesel kosilo Val. Vedno sva se objela in energija
sreče je potovala.
Zahvaljujem se še vsem ostalim šolarjem. Kaj kosilo, ta nasmejana mladost, polna veselja in pričakovanja lepe bodočnosti
starejšega človeka razveseli.
Hvala.
Ljubica Vukašinović
Medgeneracijsko društvo Z ROKO V ROKI

Zadnji četrtek
v mesecu

V zadnji številki glasila Vodovodni stolp smo precej obširno
predstavili Medgeneracijsko društvo Z roko v roki in program
društva. Spomnimo, da društvo deluje že deset let pod okriljem Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije. Ima
425 članov, v društvu Z roko v roki pa je 77 prostovoljcev, s
katerimi izvajajo program. Najpomembnejši so Skupina za
samopomoč, Posamezno družabništvo in Medgeneracijski
tabor. Vodilno in poznano ime v društvu pa je Mirko Steiner.
Skupine za samopomoč delujejo v Kranju, Naklem Tržiču,
Preddvoru, na Jesenicah, v Šenčurju in na Visokem. V krajevni skupnosti Vodovodni stolp smo tudi prisluhnili delovanju tega društva in se zato dogovorili, da vas povabimo (vse
interesente) na pogovorno srečanje s predstavniki oziroma
vodstvom društva. Za začetek bi imeli srečanja v prostorih
krajevne skupnosti na Begunjski 10 enkrat na mesec in sicer
vsak zadnji četrtek v mesecu med 16. in 18. uri.
Vabimo vas torej na prvo srečanje, ki bo v četrtek, 26.
januarja, med 16. In 18. uro v prostorih krajevne skupnosti. Pridite, pridružite se, ne ostajajte sami.

MARJETICA
Za urejenost

Za čudovit Bazar
Učenci z učitelji v Osnovni šoli Simona Jenka v krajevni
skupnosti in v pčodružničnih šolah so letos v četrtek, 1. decembra, pripravili zelo lep Bazar, ki ga je obiskalo veliko
krajanov in najbrž tudi predvsem staršev. Tudi krajevna
skupnost je imela svojo
stojnico.
Prirediteljem, učencem
in njihovim učiteljemmentorjem oziroma vodstvu šole zato tokrat podeljujemo našo MARJETICO in želimo še naprej
tako uspešno.
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Nasilje v družini
Informacije o postopku na policiji

Na policiji ugotavljamo, da nasilje v družini
zavzema precejšen del našega delovanja.
Policija letno obravnava okrog 80.000 različnih kaznivih dejanj, od tega kar več tisoč
primerov nasilja v družinskem okolju, od na
videz blagih oblik z manj opaznimi posledicami do tistih najhujših, kot so umori v
družini. Zato želimo predstaviti svoje delo
Damjan Nartnik
na tem področju, namenjeno žrtvam nasilja
v družini in ljudem, ki jim želijo pomagati.
Kaznivi dejanji, ki ju v okviru družine
obravnava policija, sta:

- nasilje v družini po 191. členu Kazenskega zakonika (oškodovanec je polnoletna oseba),
- zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje po 192.
členu Kazenskega zakonika (oškodovanec je vsakdo, ki je mlajši od 18 let).
Prijava se vloži na najbližji policijski postaji, na kateri bodo
policisti začeli obravnavo. Mogoče jo je vložiti tudi na državnem
tožilstvu, ki prijavo največkrat odstopi policiji z zahtevo, da
preveri navedbe v njej. Če se prijava vloži na državnem tožilstvu, jo bo policija obravnavala šele, ko jo bo prejela od državnega tožilstva.
Ob vložitvi prijave ima lahko žrtev ob sebi tudi zaupno osebo
(spremljevalec žrtve) kot oporo v postopkih z uradnimi ustanovami. O prijavi se sestavi uradni zapis, največkrat je to zapisnik
o sprejemu ustne kazenske ovadbe. Če policija pri svojem delu
sama zazna, da je bilo storjeno tako kaznivo dejanje, o tem sestavi samostojni uradni zapis (uradni zaznamek). Če dejanje

naznani otrok, se sestavi enak zapis.
Ne glede na to, da je na spletnem portalu policije mogoče
vložiti e-prijavo nasilja v družini (www.policija.si), vam predlagamo, da se za e-prijavo odločite le izjemoma. Takih prijav ne
moremo šteti za nujne, ampak le kot informacijo, na podlagi
katere je pogosto onemogočeno učinkovito ukrepanje zaradi
nesodelovanja udeleženih.
Državni zbor je 26. oktobra 2016 potrdil spremembe Zakona o
preprečevanju nasilja v družini, ki vpeljujejo ničelno toleranco
do nasilja v družini, vključno do telesnega kaznovanja otrok.
Morda mislite, da je otrokom vseeno in da niso zaskrbljeni,
kadar se starši doma pretepajo. Morda ocenjujete, da bodo
otroci hitro pozabili, kar so videli - pretepeno mamo ali starša,
ki kričita in vpijeta drug na drugega.
Ne, otroci ne pozabijo! Raziskave so pokazale, da otroci zaradi nasilja v družini trpijo veliko škodo, zato potrebujejo pomoč,
da prebolijo, se ponovno najdejo. Veliko otrok je prepričanih, da
so tudi sami delno krivi oz. da so odgovorni za ustvarjanje mirnega vzdušja v družini. Vendar pa krivda ni nikoli otrokova!
Dolžnost staršev je, da jim pomagamo, kadar potrebujejo pomoč. To je tudi dolžnost drugih odraslih, če starši trenutno ne
zmorejo tega. Vedite, zlorabljanje otrok prizadene celotno družbo, in ne samo otroka in njegove družine.
S spoštovanjem,
Damjan Nartnik, vodja policijskega okoliša
Vprašanje, kdaj bo Bleiweisova cesta v občini dobila pri vojašnici proti Kaliji prehod za pešce, v krajevni skupnosti
oziroma v uredništvu glasila še vedno nismo dobili odgovora.
Znano je le, da gre za prehod na tako imenovani državni cesti,
na kateri ureditev prehoda za pešce občina ni pristojna.

Božič – praznik radosti
Adventni čas je čas pričakovanja in priprave
na božični praznik. Advent je čas teme, in v
to temo zasije luč, ki je Kristus. Čas priprave na božič se zaključuje in pred nami je
praznik veselja, radosti, praznik rojstva
Božjega Sina. Tako kot pred 2000 leti tudi
danes Kristus prihaja v bornih jaslih, takrat
so ga prvi pozdravili preprosti ljudje – pastirji, tako je tudi danes, preprosti ljudje, ki
Erik Švigelj, župnik so v svojem srcu polni pričakovanja in hrepenenja, sprejmejo Kristusa. Ob rojstvu v
Betlehemu so mu še kot otroku stregli po življenju in na ta račun
je moralo umreti veliko betlehemskih dečkov; tako se dogaja
tudi danes, mnogi »strežejo« Jezusu po življenju, ga nikakor ne
sprejmejo za svojega Gospoda in Odrešenika. In tudi danes
mora veliko kristjanov po svetu zaradi vere v Kristusa umreti.
Mnogim je Kristus tudi danes napoti, morda zato, ker jih njegov
obstoj preveč vznemirja? Kristjani pa z veseljem pričakujemo
njegov rojstni dan, saj je to za nas resnično praznik radosti.
Spominjamo se dneva, ko je Bog svojo dolgo pričakovano
obljubo izpolnil in poslal svojega Sina na svet. To se je zgodilo
pred več kot 2000 leti in to še danes pomni celotno človeštvo.
Bog je večen, tudi nasprotniki Boga ga ne bodo nikoli odpravili ali uničili, čeprav so se v zadnjih časih zelo trudili, ampak resnica vedno zmaga. Tudi danes ni nič drugače. Vse, kar »diši«
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po Kristusovi Cerkvi, je marsikomu napoti. Vendar imamo Jezusovo zagotovilo, da peklenska vrata ne bodo premagala njegove
Cerkve. Če bi bila Cerkev človeško delo, tako kot razni ideološki
sistemi, bi že zdavnaj propadla. Ker pa je Božje delo, ne bo nikoli propadla.
S Kristusovim rojstvom je prišlo na svet Odrešenje. Vemo, da
je človek ustvarjen kot ﬁzično in duhovno bitje. Tako kot za
svoje telo potrebujemo hrano, ravno tako potrebujemo hrano za
svojo dušo. Kristus je edini, ki lahko zadovolji vse želje in hrepenenje človekovega srca.
Za nekatere je božič družinski praznik, vendar v prvi vrsti je
to praznik Gospodovega rojstva. Prav bi bilo, da se tega zavedamo in da ne spreminjamo vsebine praznovanja. Je pa gotovo
tudi družinski praznik, saj je v ospredju Sveta družina, ki nam je
lahko zgled v vseh trenutkih življenja.
Mnogi si boste zaželeli zdravja, veselja, miru … ob prihajajočih božičnih praznikih in novem koledarskem letu. Jaz pa želim
vsem župljanom in krajanom Božjega blagoslova, predvsem pa,
da bi znali sprejeti to, kar nam je Bog pripravil, da nosimo v
svojem življenju. Noben križ, ki ga človek nosi, ni pretežak.
Bog nikoli ne naloži pretežkega bremena, ki ga človek ne bi
zmogel nositi. Pa naj vam ob letošnjem prazniku Gospodovega
rojstva zaželim tudi srčnega miru in radosti, katerega so angeli
oznanjali v božični noči.
Erik Švigelj, župnik
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VPRAŠANJA ZA KRAJANKE / KRAJANE KS VODOVODNI STOLP
Naziv aktivnosti

DA

NE

Napišite pripombe

V KS Vodovodni stolp želim več različnih
športnih in kulturnih aktivnosti



Predlagam in udejstvoval bi se:
- badminton
- plavalni tečaji za otroke in starejše
- tečaj smučanja za otroke in starejše
- programi vaj za starejše in druge
Kulturne aktivnosti
- slikanje
Srečanja krajanov
- beli dan na smučišču
Različne zdravstvene vsebine
Različna predavanja
V glasilu naj se predstavijo različna društva

Predlagajte - napišite: Kam bi šli skupaj na izlet .............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

Napišite, kaj si želite, da skušamo popestriti vaše bivanje v krajevni skupnosti Vodovodni stolp. .....................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................................................................................
Odgovorite na vprašanja, oddajte jih v pisarno KS
ali pa pošljite po elektronski pošti v KS Vodovodni stolp.

Gorenjska gradbena družba d.d. ima več kot pol stoletno tradicijo na področju vzdrževanja in gradnje cest.
Danes je podjetje široko specializirano za gradnjo najzahtevnejših inženirskih
objektov, kot so mostovi, čistilne naprave, zahtevni oporni zidovi, ceste, objekti
komunalne infrastrukture, športni objekti in objekti visoke gradnje. Podjetje je
postalo vodilno na Gorenjskem in tudi širše sodi med večja in uspešnejša gradbena
podjetja v Sloveniji.
● 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 dveh letih smo zgradili več velikih projektov:
● 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: Nadgradnja odseka železniške proge Dolga gora–
Poljčane, Prva etapa izgradnje avtoceste Draženci–Gruškovje, 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 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.

