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Vsem krajankam in krajanom čestitamo
ob krajevnem prazniku

Predsednica Nada Mihajlovič
s člani Sveta KS Vodovodni stolp

Dogajanja

Praznik KS Vodovodni stolp
Prireditve ob krajevnem prazniku v spomin na dogodke 21. marca 1944

Trije

Petek, 17. marca 2017,

Tu smo trije,
na naši zemlji pa
nebroj,
ki šli smo z vero
v zmago v boj.

od 15. do 18. ure ogled
Vodovodnega
stolpa, Jamarji
društva Carnium
bodo prikazali
spuščanja in
dvigovanja po
zunanji steni
stolpa.

Življenje darovali smo
21. marca 1944.
Milena Korbar Irena,
Maks Jeza Droh,
Ivan Lombar Jošt

Torek, 21. marca 2017,
ob 10. uri - slovesnost v spomin na padle
mlade partizane ob Šorlijevem mlinu pri
spominskem obeležju na Mali Rupi.

ob 17. uri - prireditev v počastitev krajevnega praznika v avli
Osnovne šole Simona Jenka, Ulica XXXI. divizije 7a, v KS
Vodovodni stolp

Lepo povabljeni na prireditve ob prazniku
največje mestne KS Vodovodni stolp.
Prireditve in dogajanja pripravljamo tudi ob Evropskem dnevu občanov konec maja in tudi na izlet bomo šli.

Zapora Partizanske ceste

Krajevna skupnost Vodovodni stolp vse uporabnike Partizanske ceste obvešča, da bo zaradi spominske slovesnosti pri
Šorlijevem mlinu 21. marca od 9.45 do 11.00 popolna začasna
zapora Partizanske ceste na odseku med križiščema s Cesto
Kokrškega odreda (na Rupi) in Kurirsko potjo (pri mostu čez

Kokro). Intervencijskim vozilom na njunih vožnjah in stanovalcem bo organizator v času zapore omogočil prevoz vzdolž
zaprtega dela ceste. Za razumevanje se iskreno zahvaljujemo.
Krajevna skupnost
Vodovodni stolp

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., GSM: 041 632 005
(predsednica), 041 320 805 (tajništvo), E: ksvododovodnistolp@siol.net. Uredil Andrej Žalar. Priprava za tisk: BOLD. Glasilo
VODOVODNI STOLP dobijo vsa gospodinjstva in poslovne enote v krajevni skupnosti brezplačno. Naklada 2750 izvodov.
Naslovnica: Pred praznovanjem KS Vodovodni stolp.
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Predsednica Nada Mihajlovič

Pomlad nam praznik naše krajevne skupnosti prinese
V dnevih, ko se zima poslavlja in
trka pomlad na vrata, v naši krajevni skupnosti praznujemo. Za
ta krajevni praznik bomo kot
običajno pripravili dogodke, ki so
postali že tradicionalni, se družili
in se spomnili časov, ko je v naših
krajih in širše v svetu vihrala
druga svetovna vojna.
Naš praznik je spomin na prvi
pomladni dan leta 1944, ko so svoja
mlada življenja darovala Milena
Korbar-Irena, Maks Jeza-Droh in
Nada Mihajlovič
Ivan Lombar-Jošt. V javki, v Šorlijevem mlinu, so imeli kot običajno sestanek. Javka je bila izdana
od domačega izdajalca. Mlin so napadli Nemci. Iz mlina so
Milena, Maks in Ivan iskali pot v prostost s pobegom v bližnji
gozd. Toda zaseda je bila premočna. Pod streli okupatorjev sta v
globeli mrtva obležala Milena in Maks. Ivana so okupatorji
ujeli živega in ga mučili do smrti, vendar izdal ni nobenega.
Prav je, da se spominjamo na take dogodke, čeprav krute,
skupaj z učenci šole Simona Jenka, saj naši učni programi o časih, ko so se naši dedki in babice, očetje in matere, uprli okupatorju in njegovim domačim pomagačem v drugi svetovni vojni,
kaj malo pišejo. Zato je naša dolžnost še toliko večja, da se
spomnimo njih in tudi drugih padlih, ki so žrtvovali svoja življenja za svobodo, za svojo domovino, ki so jo ljubili.
Danes živimo v moderni družbi, svobodno in v miru tu pri nas,

čeprav nas postavljanje žičnatih ograj na meji opominja, da tega
bogastva ne uživajo vsi na svetu. Na naša vrata trkajo begunci
prav zato, da bi živeli svobodno, ljudem častno in primerno.
Tudi naše želje so boljše življenje. Okolje, v katerem živimo, nam
je večni izziv, da bi bilo urejeno in prijetno za bivanje. Pri tem smo
aktivni v naši krajevni skupnosti tudi v letošnjem letu. Postavljeno
imamo kolesarsko postajo, kjer si bomo sposodili kolo in se odpeljali po nakupih namesto z avtomobilom. V planu imamo projekt
za medgeneracijske aktivnosti, da po zaključku obnove športnega
parka ob šoli, ki je odprt tudi za našo mladino, postavimo športna
orodja, ki so namenjena za gibalne vaje tudi starejših krajanov.
S prvo fazo prenove toplotnega omrežja smo pričeli lani. S
koncem te kurilne sezone bomo nadaljevali na prenovi toplotnega omrežja in tudi z delom na prenovi kotlovnice S2. Dela bodo
končana do kurilne sezone 2017-2018. To je velik in zahteven
projekt, ki bo energetsko varčen za nas odjemalce toplotne
energije pa tudi stroškovno in hkrati ekološko usmerjen.
Kar nekaj časa se bomo ukvarjali z novim Odlokom o urejanju
prometa v Mestni občini Kranj in s problemom mirujočega
prometa oziroma z ureditvijo parkiranja vozil. Naša krajevna
skupnost je umeščena v 2. in 3. cono oziroma modro in zeleno.
Parkiranje bo možno s parkirno dovolilnico.
Med praznovanjem krajevnega praznika pa se bo tudi letos
dogajalo pri vodovodnem stolpu.
Vsem krajankam in krajanom čestitam v imenu sveta krajevne
skupnosti ob prazniku naše krajevne skupnosti in vas vabim na
naše prireditve.
Nada Mihajlovič,
predsednica sveta KS Vodovodni stolp

KO ZZB za vrednote NOB Vodovodni stolp

Spoštujemo boj partizanov in zavednih Slovencev
Predsednik Boris Cugelj: »Naša dolžnost je, da vedno in povsod, na vsakem koraku, mladim ljudem predočimo resnico o
prvem nastajanju slovenske države, ki se je rojevala v pomanjkanju in trpljenju.«

Krajevna organizacija
Zveze združenj borcev
za vrednote NOB v
krajevni skupnosti Vodovodni stolp je imela
konec minulega leta
220 članov. Na občnem
zboru, ki je bil tudi letos
8. marca v Osnovni šoli
Simona Jenka, in so jim
tudi tokrat učenci pripravili kulturni program, so sprejeli tudi pet novih članov.
V poročilu o delu v minulem letu je predsednik organizacije
Boris Cugelj naštel in predstavil nekatere spominske slovesnosti
na Gorenjskem, ki so se jih udeležili tudi člani iz KO ZZB Vodovodni stolp. Bili so v Kamnitniku v Škofji Loki ob spominu na 50
ustreljenih talcev v Vešterskem mlinu. 21. marca je bila slovesnost pri spomeniku trem padlim partizanom v Šorlijevem mlinu.
Na Planici so se konec marca poklonili 14 padlim partizanom,
med katerimi je bil tudi Stane Žagar. Spominska slovesnost je
bila na Okroglem, vsako leto je Pohod prijateljstva Udenboršt. S
praporom KO ZBB so počastili slovesnosti v Podljubelju, na
Pokljuki, v Kokri, v bolnici Košuta, na Vodiški planini, Jezercih,
v Prešernovem gaju v Kranju, Strahinju, na Pangerščici…
Ob skrbi za spominska obeležja bodo sodelovali na spomin-

skih slovesnostih tudi letos. Posebej pa je predsednik KO ZZB
za vrednote NOB Boris Cugelj med prihodnjim delovanjem
poudaril spoštovanje boja partizanov in zavednih Slovencev
med drugo svetovno vojno.
»Narod, ki ne spoštuje svoje zgodovine, ni vreden prihodnosti, obsojanja vredni v tem primeru pa so tudi tisti, ki so vedeli,
da to ni prav pa so kljub temu dopustili in to dopuščajo še danes… Naša dolžnost je, da vedno in povsod, na vsakem koraku,
mladim ljudem predočimo resnico o prvem nastajanju slovenske države, ki se je rojevala v pomanjkanju in trpljenju…
Zato je toliko bolj nerazumljivo, da so si nekateri politiki in
delavci na ministrstvu za šolstvo upali in dovolili brisati resnično zgodovino naroda iz šolskih učbenikov. Svoje ravnanje opravičujemo z nekakšno ﬁlozoﬁjo državljanske vojne,
ki pa je v resnici izgovor za izdajstvo lastnega naroda…«
Sklenil pa je govor predsednik Cugelj s priporočilom branja
knjige Angel pozabe Maje Haderlap o resničnem življenju koroških Slovencev med drugo svetovno vojno in po njej. »Knjigo
(avstrijska literarna nagrada leta 2011) še posebej priporočam v
branje že omenjenim politikom in delavcem ministrstva, ki
so akterji brisanja resnične zgodovine slovenskega naroda.«
Z željo po nadaljevanju prizadevanj o varovanju narodovih vrednot
in resnic ter s povabilom na prireditve ob krajevnem prazniku pa je med
gosti udeležence občnega zbora nagovorila tudi predsednica Sveta
krajevne skupnosti Vodovodni stolp Nada Mihajlovič. A. Žalar
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Vprašanja in odgovori

Določitev pripadajočih zemljišč
v Šorlijevem naselju
Konec februarja je bila končana javna razgrnitev predloga projekta »Določitev pripadajočih zemljišč«,
ki ga je v sodelovanju Krajevne skupnosti, Mestne občine in Domplana pripravil Domplan.

Vsa obstoječa in prihodnja infrastruktura ostaja na skupnem
zemljišču.
*Ali je razen vlog za nepravdni postopek na sodišču in ostalih
zadev v pripravi tudi ustanovitev kakšnega odbora z upravno
funkcijo (recimo za vzdrževanje zelenic) skupaj s stanovalci?
DA!
*Kako bo to organizirano; odbor za infrastrukturo je le
posvetovalno, ne upravno telo stanovalcev?
SVET STANOVALCEV (dogovorimo se na sestanku koordinatorjev z Domplanom in Občino).

Bilo je veliko vprašanj. Največ glede stroškov, ki bodo bremenili lastnike; pa tudi glede upravljanja z zelenicami, ko
bodo v naši lasti. O večini vprašanj smo dobili odgovore, na
nekatere pa še čakamo.
V nadaljevanju objavljamo vprašanja in odgovore, ker
ocenjujemo, da so zanimivi za krajane Šorlijevega naselja.
*Pri naši stavbi so preko ceste še korita za cvetje in betoniran estrih za smetnjake. Glede na to, da je to v »skupnem«
delu, ali bo dovoljeno še smetnjake po novem imeti tam, ali
bodo lahko samo v »posebnem« delu pripadajočih zemljišč?

* Kaj se predvideva, da se bo razpravljalo na sestanku koordinatorjev? Namreč, če gre samo za vlogo in stroške priprave vloge
pripadajočih zemljišč, je zadeva transparentna. Če pa gre še za
kaj več, na primer za imenovanje članov stanovalcev v odbore z
določenimi upravnimi funkcijami, ali recimo za organiziranje
vzdrževanja zelenic, bi bilo dobro malo prej vedeti, da se lahko
poda predloge. Težko je dajati predloge po načinu Vzemi-pusti.
Odgovor v prejšnjem vprašanju - V Svetu naj bi bil predstavnik vsakega bloka, torej tudi nekdo izmed vas.
* Kaj bomo točno plačali s postopkom za določitev pripadajočih zemljišč?

Zaupanje, ki traja
»Stavim na osebni odnos, s katerim si prizadevam za
dobro zavarovanost vašega premoženja, vaših bližnjih in
vas samih; vključno z vašim lastnim zdravjem. Z veseljem
pomagam tudi takrat, ko me najbolj potrebujete,« pravi
zavarovalni zastopnik iz Območne enote Kranj Igor Šilar, ki
že več kot dve desetletji skrbi, da so krajani Vodovodnega
stolpa in njegove okolice dobro zavarovani. Če nastane škoda,
jim vedno rad priskoči na pomoč.

V Zavarovalnici Triglav že več kot 115 let skrbijo za varnost
vseh generacij in ostajajo najuglednejša zavarovalnica v slovenskem prostoru. Njen pomemben del je tudi Območna enota
Kranj, kjer so ponosni na več kot 70-letno tradicijo poslovanja
na Gorenjskem. Septembra, leta 1945, je bila namreč na Gregorčičevi ulici v Kranju odprta prva zastopniška pisarna na
Gorenjskem. Območna enota Kranj, z razvejano mrežo predstavništev in zavarovalnih zastopnikov. Tako že dolgo skrbi za
dobro zavarovanost in ustvarja varnejšo prihodnost številnih
generacij na sončni strani Alp.
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Zavarovalnica Triglav, d.d.
Območna enota Kranj
Bleiweisova cesta 20
4000 Kranj
Igor Šilar
Zavarovalni zastopnik
T: 041 523 768
E: igor.silar@triglav.si

Dogajanja
Postopek za izvedbo prenosa lastništva pripadajočih zemljišč
k večstanovanjskim objektom.
* Zanima me speciﬁkacija cen (sodne takse, Domplanova
postavka in morebitne druge)?
V ceni na enoto so:
analiza in priprava podatkov ter podlag za obstoječe in predvideno stanje, priprava elaboratov pripadajočih zemljišč z evidentiranjem lastništva, sestava vloge za nepravdni postopek,
sodna taksa, udeležba na obravnavi in zastopanje lastnikov v
nepravdnem postopku na sodišču.
* Koliko bo postopek stal eno stanovanjsko enoto?
52,00 €
* Kako se bo plačal?
Iz rezervnega sklada v do 10 obrokih.
*Zelenice so trenutno last MOK. Kaj pomeni postopek za
določitev pripadajočih zemljišč za občino? Je to pravnoformalno lastnina, ki jo bodo oddali?
Da, pravno-formalno se prenese lastništvo brezplačno.
* So pripadajoča zemljišča in zelenice ločeni ali isti pojmi?
Gre za ista pojma; po zakonodaji je sedaj uraden izraz »pripadajoča zemljišča«.
* Gre v primeru pripadajočih zemljišč le za »obroče«
okoli hiš stanovanjskih hiš?
Za posebno (vi imenujete »obroč«) in skupno (vse zelenice
med Bleiweisovo, XXXI. divizije in Zoisovo ulico).
nadaljevanje v naslednji številki
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Slavko Brinovec - Znanec in sosednje ulice

Športnik, pedagog pa tudi politik
Slavko Brinovec, Kranjčan od 25. aprila
1936. Po maturi na gimnaziji 1955. leta
najprej Prirodoslovno matematična fakulteta
in potem Filozofska fakulteta, ki jo konča
1961. Žena Ida in sinova Matjaž ter Marko.
Bil je športnik in po reorganizaciji športa
1992 leta postane celo predsednik Športne
zveze Kranj. Vodil je tudi gradbeni odbor
za pokriti zimski olimpijski bazen, pri pripravi evropskega prvenstva v vaterpolu je bil tudi član gradbenega odbora za letno kopališče, za kar je dobil tudi državno Bloudkovo nagrado.
Pravi, da je pedagoške izkušnje začel nabirati na Osnovni šoli
Goriče, potem pa nadaljeval delo na Osnovni šoli Franceta Prešerna v Kranju. 1971 se je zaposlil kot profesor geograﬁje na
kranjski gimnaziji do 1980. leta, ko postane pomočnik ravnatelja
gimnazije. Lotil se je opremljanja geografske učilnice. Geograf-

ska učilnica in izkušnje pri poučevanju so ga pripeljali do magistrskega študija s temo Audiovizualna sredstva pri pouku geograﬁje. Leta 1999 se je upokojil, za svoje delo pa je prejel
najvišjo nagrado na področju šolstva.
Tri mandatna obdobja je bil Slavko svetnik in recimo zato tudi
politik Mestne občine Kranj. Zavzemal se je za tista področja, ki
jih je najbolj obvladal. To je bil šport in njegovo mnenje o razvoju kranjskega športa je bilo vedno dobro sprejeto. Svoje izkušnje je strnil v knjigi Kako poučevati geograﬁjo. To je pravzaprav njegovo, neke vrste, življenjsko delo. Leta 1999 pa je dobil
tudi nagrado Mestne občine Kranj.
Zaslužno ime v kranjski občini na področju športa in geograﬁje je torej nedvomno športnik, profesor, pedagog, športni delavec in svetnik Slavko Brinovec - ime Kranja in znanec iz naše
krajevne skupnosti.
A. Žalar

Ime, ki ga srečamo

Birma brez zlate ure

Poznal sem njegovega očeta, ki je bil urednik časopisa v Tekstilindusu. Njegov sin
Boštjan Gunčar, pa je bil rojen septembra
1963. Danes je že prek 30 let fotograf.
»Stric je bil kriv, da sem to postal. Ko
sem šel k birmi, mi je namesto zlate ure
kupil fotoaparat. Sledila je radovednost
in klub Janeza Puharja. Vendar tam, v
klubu, mladega fanta niso nič kaj radi
videli. Bil je neprijetna konkurenca.
Bilo mi je težko. Zaprl sem se v sobo in iz knjig sem čez nekaj
mesecev izvedel več kot tisti člani tam v fotoklubu.«
Tako je postal fotograf. Da je doštudiral biologijo, je moral delati
- fotograﬁrati. Razvijal je ﬁlme, delal slike. Ilford in Orwo sta bila
takrat poznani in priljubljeni znamki ﬁlmov. 1982. leta je dobil prvo
nagrado. V Kurnikovi hiši v Tržiču je imel svojo razstavo 1984. leta.
V vseh teh letih, ko kar nekaj časa razmišlja, nazadnje pove,
da je imel najmanj 70 razstav doma in tudi v tujini. Akt, da je
njegov foto-pogled. Sicer pa je veliko slikal za revije. Takrat je

bila to barvna fotograﬁja. Časopisi, tudi Gorenjski glas, so imeli
črno-belo sliko.
»Danes pa je digitalna fotograﬁja uničila nekdanjo fotograﬁjo. Fotografov tako rekoč ni več. Vsakdo že slika. Tako kot
novinarstvo v vašem poklicu. Vendar fotograﬁja je znanje, je
tudi umetnost. Imam svojo galerijo in tudi redne razstave.«
In kadar ne slika, ko ne fotograﬁra? Takrat je za vodo. Muhari v
tržiški Bistrici in v Savi, tam v sotočju obeh. Pravi, da ne bo imel
pokojnine; da bo fotograﬁral do zadnjega - klika na sprožilcu.
To je Boštjan Gunčar, ki zbira tudi fotoaparate. Že 1400 (tisoč
štiri sto) jih ima. Kako tudi ne, saj mu je stric pri birmi določil,
da bo - fotograf. Ko se potem posloviva in se iz nekdanje Planike,
kjer ima galerijo, odpelje v Naklo, sem se nehote zamislil.
Le kaj imata skupnega akt in portret. Slednji se me namreč po
fotoreporterju Francu Perdanu drži že kar dve desetletji. In veste
kaj imata skupnega akt in potret? Pogled - ki ga vzameš v roko,
ali pa klikneš na ekran.
Srečno Boštjan. Pa dober (ribiški) prijem od aprila naprej.
Andrej Žalar

Medgeneracijsko društvo

Iskrice - z roko
v roki
srečanja, ki smo jih

V Kranju deluje Medgeneracijsko društvo Z roko v roki že 10
let. Namen društva je izvajanje programa za starejšo generacijo,
ki je vedno številčnejša tudi v naši KS Vodovodni stolp.
Tako smo v naši krajevni skupnosti smo že kar nekaj časa
poskušali z ustanovitvijo skupine, saj vemo, da je tudi kar precej
starejših (bloki so bili zgrajeni okrog leta 1968) in tudi osamljenih, ki bi jim takšno druženje popestrilo dan.
Uspelo nam je decembra lani ustanovitvi skupino Iskrice. 26.
januarja 2017 pa smo se udeležili prvega pogovornega srečanja
s predstavniki oziroma vodstvom Medgeneracijkega društva z
roko v roki, kjer so nam predstavili program društva in skupin
za samopomoč, ki delujejo na področju Kranja, Nakla, Tržiča,
Preddvora, Jesenic, Šenčurja in Visokega.
Ena od novih skupin za samopomoč naj bi torej pokrivala tudi
krajevno skupnost vodovodni stolp. Tako smo se 2. februarja
letos tudi prvič sestali v prostorih KS Vodovodni stolp in začeli
delovati kot skupina za samopomoč, ki smo ji nadeli ime Iskrice.
Sestajamo se vsak četrtek ob 16. uri v prostoru KS Vodovodni
stolp, kjer imamo v skupini trenutno 6 članic. Imamo pogovorna
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popestrili z raznimi
temami. Sčasoma
pa naj bi naša druženja bogatila tudi
srečanja z drugimi
skupinami v društvu
in izven. Tri od nas
tudi že poplesavamo v folklorni skupini Nagelj v okviru Društva z roko v roki.
K prijetnemu druženju v skupini Iskrice vabimo vse, ki želite
svoj prosti čas zapolniti tudi z druženjem v prijateljski skupini,
kjer si bomo delili naše izkušnje, veselja in težave ter se tudi
notranje bogatili. Skupina je pogovorna, izberemo si temo, pobrskamo po spominu in verjemite, teme so vedno zanimive.
Vabljeni, pridružite se nam in si popestrite tretje življenjsko obdobje.
Na snidenje, Iskrice.
Za skupino Iskrice Anuša Bešter in Manja Belec

Dogajanja

Benjamin - Naj in »prava faca«
Gre na mednarodno olimpiado iz astronomije

Smo učenci 8.b razreda OŠ Simon Jenka. V razredu nas 29. A
med nami je naš sošolec Benjamin Bajd - »prava faca«. Med
poukom je vedno nasmejan., a ves čas zbrano spremlja razlago. Nerad dviguje roko, a če mu učitelji zastavijo kakšno
vprašanje, nanj vedno hitro in natančno odgovori. Nam sošolcem pa vedno rad pomaga. Tako je priljubljen pri učencih in
učiteljih.
Udeleži se večine tekmovanj ni na njih dosega odlične rezultate. Med drugim se je uvrstil na mednarodno olimpiado iz
astronomije. Benjamin je zagotovo najuspešnejši učenec naše
šole, a ko smo hotele opraviti intervju z njim, je postal redkobeseden ni kar malce sramežljiv. Me pa smo vztrajale in končno
nam je le zaupal.
Na katerih področjih se počutiš najmočnejšega?
»Na povezanih z matematiko in logiko.«
Ob pripravah na tekmovanja ti verjetno ne ostane veliko
časa za druženje s prijatelji?
»Oh, ostane mi precej časa. Treniram košarko in imam štiri
treninge na teden. Kljub temu pa mi ostane še precej časa za
druženje s prijatelji.«
Koliko časa na dan pa namenjaš šoli?
»Zelo odvisno; včasih 10 minut, včasih 1 uro. Skoraj nikoli pa
več kot uro.«
Ali kdaj zamujaš na treninge, ali jih izpuščaš zardi drugih
obveznosti?
»Ne, treningov nikdar ne zamudim.«
Katero tekmovanje ti vzame največ časa in na katere dosežke si najbolj ponosen?
»Tekmovanje iz astronomije, saj se je treba dobro pripraviti,

se naučiti določene stvari. Sem pa na to tekmovanje tudi najbolj
ponosen, saj se uvrstil na mednarodno sanktpeterburško astronomsko olimpiado.«
Benjamin je na koncu pogovora skromno začel naštevati
svoje uspehe. Saj vas zanima, kaj vse mu je uspelo?
2 zlati priznanji na logiki, 2 na bobru (matematično tekmovanje), zlato priznanje iz matematike, zlato iz astronomije in seveda uvrstitev na mednarodno astronomsko olimpiado, srebrno
Cankarjevo priznanje, srebrno in Vesele šole in številna bronasta
priznanja.
Ja, in po pouku ga boste pogosto srečali v kabinetu, kjer se
zbirajo in sestavljajo svoje lastne robote ljubitelji robotike.
Aida, Gaja in Urša, 8.b

Benjamin Bajd je tretji z leve. Slika je s tekmovanja Robotika FLL
- Luka Flajnik

Iz zimskih na letne pnevmatike
Sredina marca je čas menjave zimskih
pnevmatik z letnimi.
Letne pnevmatike - Čeprav kaže, da se
je zima že skoraj poslovila, je v Sloveniji z
zakonom določeno, da lahko zimske
pnevmatike od 15. marca zamenjate z letnimi; z razliko, da letne niso obvezne, kar
pomeni, da ne bo nobene težave, če se boste
Damjan Nartnik
vse leto vozili z zimskimi. To pa ni najboljša, saj se letne pnevmatike v toplem vremenu bistveno bolje izkažejo kot zimske.
Namestite jih na drugo os - Pri menjavi zimskih pnevmatik za
letne je treba pnevmatike predhodno pregledati, če še ustrezajo.
Prav tako jih je treba ponovno uravnotežiti in jih namestiti na
drugo os, kot so bile predhodno sezono. To pomeni, da sprednje
pnevmatike namestite nazaj in zadnje naprej. Če vam pnevmatik
ustrezno ne uravnotežijo, boste med vožnjo čutili močno tresenje
na volanu. To bo povzročilo, da bo vožnja nelagodna in moteča,
trpel pa bo tudi vitalni del podvozja, kot so končniki, zglobi, roke
itd. Ti se bodo s tem hitreje obrabili in bodo potrebne zamenjave.

Vsaj tri milimetre proﬁla - Po zakonu morajo imeti letne
pnevmatike vsaj 1,6 milimetra proﬁla, v praksi pa zaradi mokrega cestišča in odvajanja vode voznikom policisti svetujejo, da
imajo na pnevmatikah vsaj tri milimetre proﬁla. Zimske pnevmatike so izdelane za nizke temperature in se polet hitreje obrabljale. Poleg tega imajo velik kotalni upor in zaradi tega večjo
porabo goriva. Sicer pa letne pnevmatike pozimi odsvetujemo,
saj imajo zaradi nizkih temperatur slabši oprijem.
Poleg menjave letnih pnevmatik pa v tem času ne pozabite tudi
na pregled celotnega vozila. Predvsem to velja za brisalce, zamenjavo ﬁltra v potniški kabini, dezinfekcijo notranje enote zračenja in pregled klimatske naprave. Preveriti je treba tudi akumulator in druge vitalne dele vozila. Zelo pomembno pa je tudi pranje
podvozja, ki je bilo pozimi izpostavljeno soli in pesku na cesti.
Shranjevanje pnevmatik - Zimske in letne pnevmatike
shranjujte v kletnih prostorih oziroma v suhih prostorih z zmernimi temperaturami. Pomembno je tudi, da pnevmatike shranite
v temnem prostoru, saj UV-žarki pripomorejo k dodatnemu staranju pnevmatik.
Vodja policijskega okoliša Damjan Nartnik

Očistimo Kranj 2017
V soboto, 25. marca 2017, vabimo na čistilno akcijo Očistimo
Kranj 2017. Zbrali se bomo ob 9. uri pred Mercatorjevo trgovino v Šorlijevem naselju. Za zaščitna sredstva, vreče in malico

bo poskrbljeno. Udeležbo potrdite do 17. marca 2017 v tajništvu KS, Begunjska 10, ali na elektronski naslov: ksvodovodnistolp@siol.net.
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Krajani iz KS so darovali kri
Poleg rednih meritev, obiskov najstarejših krajanov v krajevni
skupnosti ob koncu leta, ob pomoči in socialni pomoči… krajevna organizacija Rdečega križa Vodovodni stolp vsako leto
organizira tudi krvodajalske akcije. Zato je tudi med krajani lepo
število rednih krvodajalcev, ki večkrat dajejo kri.
Priznanja so jim že podelili. Tokrat pa objavljamo njihovo
darovanje z zahvalo tudi v današnji številki glasila Vodovodni
stolp, ki je namenjena tudi praznovanju krajevnega praznika.
Kar 80 krat je daroval kri Marjan Mežek, 50 krat pa
Branko Gašperšič.
45 krat sta darovala
kri Tomčo Arsov in
Stanislav Bozovičar;
35 krat Aleksander
Hervol; 30 krat Tadej
Božič in Matjaž Knap;
25 krat Aleš Pečnik
in Boštjan Rakovec;
20 krat Tamara MraMed rednimi aktivnosti KO RK so tudi vinec; 15 krat Adel
meritve vsake tri mesece prvo sredo v Kukić, Stojan Manmesecu. Konec leta pa so obiskali tudi dič, Mijodrag Musić,
vse starejše krajane.
Rok Naumov, Tatjana

Šubic in Branko Vovk; 10 krat Darija Bunderla, Gregor Cimerman, Aleš Mlinar, Klemen Terčon in Violeta Ženati; 5 krat Jožica Adamič, Tatjana Balažič, Monika Dolen, Dušan Janžekovič,
Urška Kolar, Jana Krnc, Jerneja Mohar, Mojca Rakovec, Luka
Rant in Niko Sadič. Hvala vsem.
A. Ž.

KAMEN SPOTIKE
Imamo tudi Odpad

Če pomislim, bi bila naša krajevna skupnost po nekdanjih
normativih lahko občina. Ima več kot 5000 prebivalcev, ima
lekarno, pošto, (ni)ma avtobusno(e) postajo(e), ima pa zavarovalnico, šolo,vrtec, dve cerkvi, TV hišo, trgovine, gostilne,
bazen, kopališče, stadion, vodovodni stolp…
In, ima celo ODPAD. Ne boste verjeli. Pred dobrim letom so
bili tukaj na Kebetovi šele zametki Odpada. Kakšno leto prej je
bila celo mišljena neke vrste zdravstvena namembnost v tej
stavbi. No, in tako kot prava občina še vedno nima »ta prave«
avtobusne postaje, naša KS, ki nikdar ne bo občina, tudi nima
ﬁrme Odpad. Ima pa zares pomemben (in tudi v ta pravi občini prepoznaven) KAMEN SPOTIKE s poznanimi glodalci.
Še dobro, da smo samo krajevna skupnost.

Bilo je nekoč…
Fotograﬁja je iz leta 1960. Kaže polje ob Švabski vasi v
Kranju. Natanko tam, kjer je danes Šorlijevo naselje oziroma
Šorlijeva ulica z blokoma, s šolo Simona Jenka in šolskim
igriščem. In kaj kaže slika? Kmeta z Rupe pri oranju njive. Pa
hvala za poslano sliko Darko Šterbenk in oglasite se še kaj.

MARJETICA
Za urejenost
Za dobrodelnost
KO RK

Spoštovani

V prejšnji številki glasila Vodovodni stolp smo priložili anketo, v kateri smo deloma navedli aktivnosti, s katerimi bi popestrili življenja krajanom Vodovodnega stolpa na področju
kulture, športa, urejenosti in druženja. Želeli smo dobiti vaše
poglede in želje, a žal nismo dobili nobenega odgovora oziroma izpolnjenega anketnega lista.
V vodstvu KS smo bili kar razočarani, hkrati pa veseli, ker
ste zadovoljni z življenjem v KS in z aktivnostmi, ki jih organiziramo in izvajamo v krajevni skupnosti pri praznovanju
raznih obletnic, pri športnih in kulturnih aktivnostih.
Vendar vemo, da vendarle ni tako. Zato predlagamo, da se
z vašimi predlogi, mnenji in pripombami oglasite v pisarni
krajevne skupnosti, kjer nam boste lahko tudi povedali, kaj
menite in predlagate. Veseli bomo, če boste prišli.

Vsake tri mesece,
prvo sredo v mesecu,
krajevna organizacija
Rdečega križa Vodovodni stolp, ki ji
predseduje prizadevna Jožica Ribnikar,
so v prostorih krajevne skupnosti za člane RK in krajane KS brezplačne meritve
krvnega tlaka in holesterola; plačljive pa meritve krvnega
sladkorja. Med meritvami pa je bila lani tudi osteoporoza.
Za skrb, aktivnosti in pozornost, ki jo krajevna organizacija
RK Vodovodni stolp s predsednico Jožico Ribnikar namenja
krajanom KS in članom ter najstarejšim v krajevni skupnosti,
podeljujemo KO RK in predsednici našo MARJETICO z
željo, da še naprej tako lepo in uspešno deluje v krajevni
skupnosti.

