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Kljub epidemiji smo izpeljali kar nekaj akcij
Rad bi se vam zahvalil, da smo letos kljub neugodnim epidemiološkim razmeram
zaradi covida-19 izpeljali kar nekaj akcij.
BOR BALDERMAN, PREDSEDNIK KS
FOTO: GORAZD KAVČIČ
Dragi krajani in krajanke, spoštovani
sosedje in prijatelji.
Bližajo se božični in novoletni prazniki, letos žal precej drugačni kot prejšnja
leta. Lahko brez pretiravanja rečem, da
že danes občutim delček vznemirjenosti
in pričakovanja, ki sta tako značilna za
božični in novoletni čas. V dneh pred božičem in novim letom se v nas stopnjuje
napetost pričakovanja, kako bodo prazniki glede na covidsituacijo potekali letos.
Kot predsednik Sveta Krajevne skupnosti
(KS) Vodovodni stolp čutim še posebno
odgovornost za vaše dobro počutje v naši
KS, zato bi rad to priložnost izkoristil tudi
za to, da se vam zahvalim, da smo kljub
covidsituaciji izpeljali kar nekaj akcij:
· izvajamo razdeljevanje mask,
· r ešili smo problematiko okoli nebotičnika,
· uredili smo Nazorjevo cesto,
· začeli smo obrezovanje drevja
· i n še nekaj manjših akcij, ki bodo pripomogle k boljšemu in prijetnejšemu
življenju v KS.

Bor Balderman, predsednik Sveta KS
Vodovodni stolp

Obnovljena Nazorjeva ulica

Treba je rešiti še problematiko parkiranja, preplastiti kar nekaj
ulic in realizirati naloge, ki smo jih načrtovali kot prednostne v
elaboratu KS za štiriletno obdobje.
Vem, treba je rešiti problematiko parkiranja, preplastiti kar nekaj ulic in realizirati naloge, ki smo jih načrtovali kot
prednostne naloge v elaboratu KS za štiriletno obdobje. Tudi izleta in druženja
ob prazniku KS ni bilo mogoče izvesti,
računam, da nam to uspe v prihodnjem
letu.
Žal epidemija terja številna življenja
in med drugimi smo izgubili našega
prijatelja, dolgoletnega novinarja in
urednika našega glasila Vodovodni
stolp Andreja Žalarja, ki ga bomo zelo
pogrešali. Takšno je pač življenje: veselje in žalost se pogosto izmenjujeta,
toda kljub bolezni in smrti gre življenje
dalje.
Božič in novo leto nista samo čas za
razmislek, ampak tudi čas za veselje in

sprostitev. Vam in vašim najbližjim želim lepe praznike, v prihajajočem letu
pa obilo zdravja in osebnega zadovoljstva. Upoštevajmo predpisane ukrepe in
bodimo z odgovornim vedenjem tvorci
izboljšanja covidsituacije, da se potem
vsi skupaj čim prej znajdemo v prijetnejši prihodnosti.
Na tem mestu bi se obrnil na vse vas,
dragi krajani KS Vodovodni stolp, da se
nam priključite pri aktivnem soustvarjanju dogodkov v naši KS, saj bomo le
tako lahko oživeli dejavnosti in dogodke, ki bodo namenjeni čim večjemu
številu živečih v KS Vodovodni stolp.
Veseli bomo vaših idej in znanj, s katerimi bomo dvignili kulturno in športno
življenje v krajevni skupnosti na višji
nivo.

KOLOFON
VODOVODNI STOLP – glasilo Krajevne skupnosti Vodovodni stolp, Begunjska ulica 10, 4000 Kranj, predsednik sveta KS Bor Balderman. Vodovodni stolp (tiskana

izdaja) ISSN 2738-5043 Vodovodni stolp (spletna izdaja) ISSN 2738-5051. Izdajateljska opravila izvaja Gorenjski glas, d.o.o., Kranj, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, tel.
04/201-42-00, e-pošta: info@g-glas.si, odgovorna urednica Marija Volčjak, urednik Simon Šubic. Priprava za tisk Gorenjski glas, d.o.o. Kranj, tehnični urednik Grega
Flajnik, oblikovanje Matjaž Švab. Oglasno trženje Mateja Žvižaj, 041/962-143, mateja.zvizaj@g-glas.si, tisk Nonparel, d.o.o., distribucija Pošta Slovenije, glasilo
brezplačno prejemajo vsa gospodinjstva in poslovni naslovniki v krajevni skupnosti Vodovodni stolp (Vodovodni stolp, Rupa, Hrib). Naklada 2750 izvodov. Vodovodni
stolp je izšel 22. decembra 2020 kot priloga Gorenjskega glasa, številka 102.

KRAJEVNA SKUPNOST | 3

Umrl je Andrej Žalar, urednik Vodovodnega stolpa
V soboto, 7. novembra, tri dni po 78. rojstnem dnevu, je umrl dolgoletni urednik
glasila Vodovodni stolp Andrej Žalar.
JOŽE KOŠNJEK
Andrej je otroštvo in mladost preživljal
na Visokem pri Kranju, od koder se je
preselil v Kranj, po upokojitvi pa v novi
dom v Križah. Že v dijaških in študentovskih letih ga je mikal novinarski poklic in tako se je septembra 1966 zaposlil
na Gorenjskem glasu, kjer je ostal 38 let,
vse do upokojitve.
Le redki so gorenjski kraji, o katerih Andrej ne bi pisal ali jih obiskal. Posebej ga
je zanimalo delo krajevnih skupnosti.
Zanj ni bila nobena pot predolga in odveč. Za poročanje iz krajevnih skupnosti
ga je kranjska občina nagradila s priznanjem.
Tri leta je bil tudi odgovorni urednik časopisa Gorenjski glas. Potem se je lotil

dela, v katerem je najbolj užival. Ob poročanju iz krajevnih skupnosti je pomagal plesti mrežo lokalnih glasil, ki so začela izhajati v okviru Gorenjskega glasa.
Skrbel je za organizacijsko plat tradicionalnih Glasovih prej, pod geslom
»Gorenjski glas – več kot časopis« pa
je z ekipo sodelavcev za promocijo časopisa in za pridobivanje novih naročnikov organiziral zabavne prireditve v
številnih gorenjskih krajih in tudi večje
prireditve. Oboževal je glasbo, posebej
narodno-zabavno. Zato je prijateljeval
s številnimi glasbeniki s tega področja.
Tudi po upokojitvi je urejeval krajevna in občinska glasila, med njimi tudi
glasilo Vodovodni stolp. Do zadnjih dni
življenja je bil vpet tudi v organizacijo
tradicionalnih sejmov v Komendi.

Vabilo k sodelovanju
Krajanke in krajane vabimo, da svoje pobude in pripombe sporočijo v tajništvo KS Vodovodni stolp, Begunjska 10, v času uradnih
ur, in sicer ob torkih od 8. do 10. ure in ob četrtkih od 16. do 18.
ure. Toplo vabljeni tudi k sodelovanju pri pripravi prispevkov za
glasilo. Svoje prispevke, zanimivosti, fotografije ali predstavitve
nam lahko pošljete na ksvodovodnistolp@siol.net. Za kakršna koli
vprašanja smo dosegljivi tudi na telefonskih številkah: 041 338
041 – predsednik, 041 320 805 – tajništvo.

Andrej Žalar

Razstava ob 220. obletnici rojstva
Franceta Prešerna
V Zvezi kulturnih društev Kranj na Glavnem trgu 23 do 8. februarja
poteka razstava o Francetu Prešernu z naslovom Al se smel bo razodeti saj pozneje, sam ne ve. Za ogled in vodenje, ko bo mogoče,
pokličite 031 685 548. Razstava bo na ogled tudi na spletu.

V letu 2021 štiri meritve
Krajevna organizacija Rdečega križa Vodovodni stolp želi krajanom
vesele božične praznike in vse najlepše v novem letu 2021! Vsem
zvestim krvodajalcem se zahvaljujemo za darovano kri, sodelovanja pa si želimo tudi v prihodnjem letu. Meritve krvnega sladkorja, tlaka in holesterola bodo v letu 2021 prvo sredo marca, junija,
septembra in decembra v prostorih KS Vodovodni stolp, Begunjska
10, od 8. do 10. ure. Točni termini so naslednji: 3. marec, 2. junij, 1.
september in 1. december 2021. Jožica Ribnikar

V lekarne naj hodijo le zdravi
Zagotavljanje neprekinjene preskrbe z zdravili je v razmerah, ki
jih kroji covid-19, izredno pomembno, zato zaposleni v lekarnah
prosijo občane, naj jih v primeru okužbe ali znakov respiratornih
bolezni ne obiskujejo, opravke pa naj zanje opravijo drugi, zdravi
posamezniki. Pogosto se namreč dogaja, da v lekarne pridejo tudi
posamezniki, oboleli za covidom-19, kar posledično povečuje tudi
obolevnost njihovega osebja in s tem kadrovsko stisko v lekarnah.

Poslavljamo se od leta, ki je bilo
v marsičem drugačno in nam
je prineslo nove izzive.
Naj bo praznovanje božično-novoletnih
praznikov kljub vsemu prijetno in sproščeno.
Želimo vam vesel božič ter vse dobro,
predvsem pa zdravja v letu 2021!
Svet Krajevne skupnosti Vodovodni stolp
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Stanovalci nebotičnika zadovoljni z rešitvijo
V reševanje problema zaradi načrtovane krožne poti ob zadnjem vhodu v nebotičnik
so se vključili Mestna občina Kranj, Krajevna skupnost Vodovodni stolp in upravnik
Domplan Kranj.
VILMA STANOVNIK
FOTO: GORAZD KAVČIČ
Lani okoli novega leta so se stanovalci
kranjskega nebotičnika na Bleiweisovi
cesti 6 znašli v veliki zagati, ko so izvedeli,
da naj bi ob zadnjem vhodu nebotičnika
načrtovali prometno ulico do parkirišča
prenovljenega objekta Paviljon B4, sedaj
trgovine DM, od tam naprej pa bi potekal
krožni promet na glavno cesto pri avtobusni postaji. Stanovalci na to niso hoteli
pristati, saj zadnji vhod uporabljajo kot
glavnega, ker je tam urejena klančina za
invalide in otroške vozičke ter nakladalna "rampa", predstavlja pa tudi najbližjo
pot do parkirišča in smetnjakov.
V reševanje problema so se vključili Mestna občina Kranj, Krajevna skupnost
Vodovodni stolp in upravnik Domplan
Kranj. »Mestna občina Kranj nam je prisluhnila, naši predlogi so sedaj skoraj v
celoti uresničeni. Pred zadnjim vhodom
imamo obnovljeno asfaltno površino, ki
je bila zelo dotrajana, in na njej vrisano
intervencijsko površino. Ob celotni dolžini stavbe so nam razširili pločnik. Tudi
zadaj pred garažami je na novo vrisana

Namesto krožne poti je zdaj za nebotičnikom intervencijska pot.
intervencijska površina. Ob ograji Paviljona B4 do Ljudske univerze je urejena
asfaltna klančina. Na začetku ulice sta
postavljeni tabli za ulico umirjenega območja in ulico brez izhoda,« sta v imenu
stanovalcev nebotičnika povedali Zdravka Bundalo in Tatjana Kogovšek.
Stanovalci se vsem vpletenim zahvaljujejo za izvedene rešitve, predvsem da ob
zadnjem vhodu ne poteka krožni pro-

met, kot je bilo sprva v načrtu. Neizvedena je ostala le še obljuba, da bodo poiskali rešitev tudi glede njihovega parkirišča,
ki je preobremenjeno, saj na njem parkirajo tudi obiskovalci mesta in zaposleni
v okolici. "Obljuba je bila podana za jesen
in sedaj čakamo, da se zadeve začnejo
odvijati,« pravijo stanovalci nebotičnika
in dodajajo, da si želijo še več takih sodelovanj, ki bodo v zadovoljstvo vseh.

Nove LED-svetilke tudi
v Šorlijevem naselju
Mestna občina Kranj je letos nadaljevala zamenjavo
starih uličnih svetilk z novimi in varčnejšimi LEDsvetilkami.
SIMON ŠUBIC, FOTO: GORAZD KAVČIČ
Mestna občina Kranj je letos nadaljevala zamenjavo starih svetilk z varčnejšimi LED-svetilkami. Na območju
Planine, Primskovega, Kokrice, Tenetiš, Trstenika, Žabnice, Bitenj, Hrastij,
Čirč, Orehka, Drulovke in tudi Šorlijevega naselja so skupno namestili več
kot 350 novih LED-svetilk. Stare svetilke
so potrebne zamenjave, saj ne ustrezajo Uredbi o svetlobnem onesnaževa-

nju, poleg tega so tudi bolj energijsko
potratne, so pojasnili na občini. Nove
LED-svetilke, ki so zdaj nameščene po
številnih kranjskih naseljih, so za približno trideset odstotkov varčnejše od
starih, ustrezajo pa tudi vsem najnovejšim standardom in normativom stroke.
Nove svetilke so poleg tega opremljene
s tehnologijo, zaradi katere v nočnem
času (med 22.30 in do 4.30) svetijo le s
polovično močjo. "To prinaša prihranek
pri energiji, obenem pa manj svetlob-

Nove LED-svetilke so za približno trideset
odstotkov varčnejše in ustrezajo vsem
najnovejšim standardom.
nega onesnaževanja – kar je bistvenega
pomena za občane, predvsem v smislu
kakovosti bivanja oziroma spanja – in
nižje stroške," poudarjajo na občini.
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Novo obeležje na vojaškem pokopališču na Rupi
Na vojaškem pokopališču iz prve svetovne vojne ob cerkvi sv. Marije Magdalene
na Rupi so ta mesec postavili spominsko obeležje.
SIMON ŠUBIC, FOTO: GORAZD KAVČIČ
Pokopališče z grobovi avstro-ogrskih
vojakov, ki so med prvo svetovno vojno
umrli v vojaški bolnišnici Prevola (na
območju zdajšnje kranjske vojašnice),
leži na jugozahodnem robu vasi Rupa.
Na vzhodni strani se z obzidjem stika s
pokopališčem cerkve sv. Marije Magdalene, z vseh drugih strani pa je obdano
s travnikom in njivami, v zahodnem
delu pa je simbolično omejeno z živo
mejo. Pot do pokopališča je dostopna z
javne lokalne ceste, ki se od žive meje
pokopališča nadaljuje v kolovozno pot.
Območje je redno vzdrževano s strani
Ministrstva za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti (MDDSZ) ter
varovano kot memorialna dediščina. Ta
mesec so na njem končno postavili tudi
spominsko obeležje vojnim žrtvam.
Na pobudo kranjske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in MDDSZ je Mestna občina Kranj
v letu 2019 začela postopek pridobivanja
kulturnovarstvenih pogojev, izdelavo
projektne dokumentacije in pridobivanje
kulturnovarstvenega soglasja. V novembru 2019 je bila izdelana izvedbena dokumentacija, v začetku leta 2020 pa je občina z ministrstvom podpisala še dogovor
o financiranju izvedbe projekta v višini
57.000 evrov. Za izvedbo gradnje je občina
poskrbela sama.
Obeležje je narejeno iz betonskega ulitka
iz ustreznega drobljenca, pigmentirane

Spominsko obeležje je narejeno iz dveh polkrožnih betonskih elementov; na notranji strani
lokov so izpisana imena in čini umrlih vojakov, na zunanji pa so plošče s posvetilom.
cementne mase z ustrezno armaturo, z
obliko iz dveh polkrožnih elementov. Izpisi imen, priimkov in činov vojnih žrtev
različnih narodnosti (146 oseb) so vgravirani v plošče iz nerjavnega jekla, ki so
vpete v notranja (vbočena) dela obeh lokov. Na zunanjih (izbočenih) delih obeh
lokov pa so pritrjene plošče z vgraviranim posvetilom.
Spominsko obeležje je postavljeno na
novo v osi glavnega vhoda na grobišče.
Dostop do grobišča je po urejeni travnati
površini ter po poti v travo položenih kamnitih plošč vse do same mikrolokacije obeležja, kjer se frekvenca polaganja
zgosti. Na osi poti v smeri mikrolokacije

se je odstranilo poškodovano obstoječe drevo. Območje je občina uredila na
novo, okoliški teren se je poravnal in
zatravil ter tlakoval s posameznimi pohodnimi kamnitimi ploščami nepravilnih oblik. Obstoječe grmovnice na grobovih in ob grobovih so se ohranile.
Kot so pojasnili na občini, je oblika spominskega obeležja odprta spirala, cvet v
razcvetu kot odprti portal, ki se pri križu osno dvigne v navpičnico k nebu, v
ciklus življenja. "Simbolika elementov
– pot – križ – krog nas popelje na našo
pot spominov, v krog življenja v vertikali in horizontali in v neskončno središče
spominov," so zapisali.

Foto: Gorazd Kavčič

Ukradli ploščo
V noči na 1. december so neznani storilci z gospodarskega poslopja na domačiji
Franca Urbanca na Rupi ukradli spominsko
ploščo tajnega skladišča orožja in streliva
Teritorialne obrambe Kranj, ki so jo odkrili
ob dnevu samostojnosti in enotnosti pred
tremi leti. Neznanci so ploščo na silo odbili s stene in odnesli. »Vzroka ne poznamo.
Morda gre za vandalizem, čudno pa se nam
zdi, ker ne gre zgolj za poškodbo spominske
plošče, ampak so jo tudi ukradli,« je povedal predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Kranj Anton Rešek.
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Brez vandalizma je lepše – zaustavimo ga!
Če opazite, da se nekdo vandalsko obnaša, ga skušajte opozoriti, naj tega ne počne.
Če presodite, da vašega poziva ne bo upošteval, pokličite policijo.
DAMJAN NARTNIK,
VODJA POLICIJSKEGA OKOLIŠA
Uničevanje spominskih obeležij, klopi,
igral na otroških igriščih, dreves in parkov, skrunitev grobov, razbijanje okrasnih plošč na zidovih, razbijanje šip in
uličnih svetilk, pisanje po zidovih, prevračanje smetnjakov, uničevanje prometnih in drugih znakov, parkiranih
avtomobilov, metanje kamnov na mimovozeča vozila …
Vse našteto je postalo nekako del našega vsakdana, vendar nikakor ne del, s
katerim bi se lahko kar tako sprijaznili, saj vandalizem poleg neposrednih
posledic v okolju zapušča tudi motnje
v družbenih odnosih ter lahko vodi v
brezbrižnost, strah in razkroj. Vse oblike vandalizma so nesprejemljive in jih
moramo kot takšne obsoditi, saj lahko v nasprotnem primeru prerastejo
v ravnanja, ki neposredno vplivajo na

občutek varnosti v posameznem okolju. Nekaterih vrst škode, še posebej na
spomenikih in naravnih dobrinah, pa
ni mogoče izraziti v denarju in je pogosto tudi ni več mogoče popraviti. Zato si
prizadevajmo, da bi nam skupaj uspelo
doseči višjo kulturno zavest ljudi.

PREPREČIMO VANDALIZEM
Vsega ne moremo odpraviti s kaznijo. Kazen je izhod, z njo preprečujemo nevarno
ravnanje, dolgoročna rešitev pa je ustvarjanje takšnih razmer, da do nesprejemljivih ravnanj ne bo prihajalo. Vsa neprimerna ravnanja v družbi je treba obsoditi
in si ob tem prizadevati, da se spremenijo
vzorci ravnanj posameznikov in skupin,
ki so mnenja, da so takšna ravnanja
sprejemljiva. Zato ob vandalskih dejanjih
nikoli ne ostanite brezbrižni, češ saj to ni
moje, to se me ne tiče in podobno …
Če opazite, da se nekdo vandalsko obnaša, ga skušajte opozoriti, naj tega ne

počne. Če presodite, da vašega poziva
ne bo upošteval, pokličite policijo. Policija je dolžna v vseh primerih izvesti
vse aktivnosti, da se takšna ravnanja
preprečijo oziroma da se odkrijejo storilci takšnih ravnanj. Zato poskušamo
usmerjati svoje aktivnosti na območja,
kjer pogosteje prihaja do takšnih ravnanj, da bi jih tudi tako preprečili.
Bodite vzor svojim otrokom, sosedom in
drugim sodržavljanom. Zavedajte se posledic neprimernih ravnanj in nam pomagajte pri preprečevanju ter pri odkrivanju storilcev različnih pojavnih oblik
vandalizma. Čisto in lepo urejeno okolje, prijazni in gostoljubni ljudje, zdravo življenjsko okolje, dobri medsebojni
odnosi so pogoj za kvalitetno življenje
in preživljanje časa. Prepričani smo, da
nam skupaj lahko uspe.
Kranjski policisti vam ob zaključku leta
želimo veliko sreče in varnosti v prihajajočem letu 2021.

Mestni potniški promet spet poteka
Zaradi sprostitve javnega potniškega prometa so občinska parkirišča spet plačljiva.
SIMON ŠUBIC, FOTO: GORAZD KAVČIČ
S sprostitvijo nekaterih ukrepov je prejšnji teden tudi v Kranju znova stekel
javni potniški promet. Ta bo do nadaljnjega potekal po počitniškem voznem
redu. Trenutno v Mestni občini Kranj

Občinska parkirišča so znova plačljiva.

delujeta tako mestni avtobusni prevoz
kot tudi električni mini avtobus Kranvaj. Mesečne vozovnice, ki so veljale v
oktobru 2020, veljajo do konca decembra 2020, tiste, ki so veljale v novembru
2020, pa do konca januarja 2021, so pojasnili na občini.

Zaradi sprostitve javnega potniškega
prometa pa so parkirišča v lasti Mestne
občine Kranj in v upravljanju Komunale
Kranj znova postala plačljiva. Med zaustavitvijo javnega prometa so bila namreč ta brezplačna. Spremembe bodo v
veljavi vsaj do 23. decembra.

Mestni avtobusni prevoz se trenutno izvaja po počitniškem voznem redu.
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Božična noč, kako
si lepa
Letošnji advent je zaznamovan
z boleznijo. Veliko ljudi je okuženih
s koronavirusom, veliko se jih je poslovilo
od nas, vendar ne smemo obupati.
ERIK ŠVIGELJ, ŽUPNIK, FOTO: GORAZD KAVČIČ
Adventni čas je čas pričakovanja, prihoda, priprave. Pripravljamo se na božične praznike, ki so prazniki odrešenja. Če je
advent čas teme, je Jezus, ki v božični noči prihaja na ta svet,
luč. Luč, ki nam jo Bog pošilja po svoji obljubi. Letošnji advent
je zaznamovan z boleznijo. Veliko ljudi je okuženih s koronavirusom, veliko se jih je poslovilo od nas, vendar ne smemo
obupati. Vsak se mora truditi po najboljših močeh, da tudi to
bolezen premagamo in da zaživimo še bolj polno življenje.
Veliko vas sprašuje, kdaj bomo lahko šli k sveti maši. Upam,
da kmalu, saj se je že v preteklosti izkazalo, da v cerkvi ljudje
zelo vestno upoštevate vse ukrepe, ki so potrebni za preprečevanje okužb; to dokazuje, kakšno ljubezen imate do svete
evharistije, svete maše. Hvala za vaš zgled.
Pred nami so jaslice, ki so nekaj lepega za pogled in skromnega za realno življenje. Jezus se je rodil v hlevu. S svojim rojstvom je pokazal, da je prišel na svet predvsem zaradi
odrinjenih, pozabljenih, zapuščenih in osamljenih. Pastirji,
ki veljajo za najnižji sloj družbe, so bili prvi deležni Božjega
oznanila in Božje ljubezni novorojenega Kralja. Tudi danes
Jezusa najbolj prepoznajo in se ga veselijo tisti, ki imajo v
srcu prostor za ljubezen, resnico, iskrenost in spoštovanje.
Njim zapolni srce z božjim mirom in blagoslovom. Veliko starejših, ki so sami, mi večkrat reče: »Kako bi bilo šele dolgčas,
ko ne bi imela molitve, svete maše, Jezusa in Marije, si ne
predstavljam.« Naj božična skrivnost osreči sleherno srce, ki
je le pripravljeno prisluhniti Božjemu povabilu ljubezni.
Pred nami so trije sveti večeri – pred božičem, pred novim letom
in pred praznikom Gospodovega razglašenja – sveti Trije kralji.

Erik Švigelj, župnik
To so tudi trije božični prazniki. Božič je praznik Gospodovega
rojstva, prvi januar je praznik Marije, svete Božje Matere, osmina praznika božiča, ko se spominjamo dogodka, da so Jezusa po
judovski navadi obrezali in mu dali ime Jezus. Tretji praznik je
Gospodovo razglašenje ali sveti Trije kralji. Že ime razglašenje
nam pove, da je bil Jezus razglašen takrat znanemu svetu. Trije
kralji ali modri so prihajali iz Evrope, Azije in Afrike. Nazaj grede
so povsod oznanjali, kar so videli in slišali v Betlehemu, in ponesli blagoslov Novorojenega na svoje domove.
Želim vam blagoslovljene božične praznike, v novem letu pa
tako, kot je vsako leto veliki arhitekt Plečnik voščil s Finžgarjevimi besedami: Božje gnade, ljubega zdravja in mirnega
ai160794228523_tiskan_oglas_novoletna_voscilnica_90,5x131_rdeca.pdf
potrpljenja.
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Potrebujete razbremenilni
pogovor?
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Zaradi neobičajnih okoliščin, ki nam jih je povzročila epidemija
covida-19, bodo letos mnogi ob praznovanju božično-novoletnih
praznikov čutili zaskrbljenost, obupanost, strah, nespečnost, jezo,
stisko, osamljenost in različne druge težave. Pomembno je, da
svojih občutkov in stisk ne zanikamo, temveč da se obrnemo po
pomoč k svojim bližnjim ali strokovnjakom. Na Nacionalnem inštitutu za varovanje zdravja je zato vzpostavljena psihološka podpora
prebivalcem po telefonu 080 51 00. Tudi svetovalke za psihosocialno telefonsko pomoč v Zdravstvenem domu Kranj so na voljo za
razbremenilni pogovor vsak delovni dan med 8. in 12. uro ter med
16. in 18. uro na brezplačnih telefonskih številkah 030 450 664 in
030 450 665. Na spletnih straneh NIJZ in Mestne občine Kranj so
objavljene še druge telefonske številke, kjer prav tako ponujajo pomoč. Če jo potrebujete, ne odlašajte.
CY

CMY

K

Z vami smo kjerkoli in
kadarkoli nas potrebujete.
Tudi v letu 2021, ko vam želimo,
da bo enostavno vse v redu.

Zelimo vam
srecno in zdravo 2021.

1

1

Lokalna novica je kraljica
Gorenjski glas je najbolj bran časopis na Gorenjskem, ki izhaja že 73 let. Raziskava branosti
kaže, da branost narašča, in v letu 2019 je imel Gorenjski glas kar 65.600 bralcev.
Tudi v prihodnjem letu bo časopis v vaše domove vsak torek in petek prinašal gorenjske
novice, ki jih ne morete najti nikjer drugje.

Vabimo vas, da tudi vi postanete del naše velike družine naročnikov!
Naročniki Gorenjskega glasa so pri plačilu letne naročnine deležni 25 odstotkov popusta,
pri polletnem 20 odstotkov, pri rednem mesečnem plačilu pa 10 odstotkov popusta. Vse
informacije o naročnini so vam na voljo po telefonu št. 04/201 42 41 ali po elektronski pošti:
narocnine@g-glas.si.
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Občina obnovila spomenik na pokopališču
Kultura naroda in odnos do zgodovine se izraža tudi v skrbi za spomenike.
Tako v krajevni organizaciji borcev za vrednote NOB Vodovodni stolp kakor tudi
v združenju temu posvečamo veliko pozornosti.
KO ZB VODOVODNI STOLP, FOTO: GORAZD KAVČIČ
V leto 2020 je globoko zarezala epidemija koronavirusa. Dodobra
je ohromila življenje in delo prebivalcev Slovenije. V takih razmerah smo morali tudi v Krajevni organizaciji Združenja borcev
za vrednote NOB Vodovodni stolp poiskati način, po katerem bi
naša organizacija še vedno delovala in udejanjala svoje poslanstvo ohranjanja spomina na žrtve in trpljenje slovenskega naroda in ne nazadnje vloge narodnoosvobodilnega boja pri snovanju slovenske države. Naloga je tudi ohranjanje in spodbujanje
resničnega domoljubja pri mladi generaciji v luči kmečkih uporov, Primoža Trubarja, Maistrovih borcev, pripadnikov Tigra,
španskih borcev, aktivistov OF, borcev NOB, graditeljev slovenske države v času Jugoslavije in borcev za samostojno Slovenijo.
Kultura naroda in odnos do njegove zgodovine se izraža tudi
v skrbi za spomenike. Tako v krajevni organizaciji kakor tudi
v združenju temu posvečamo veliko pozornosti, zato na nastale probleme sproti opozarjamo odgovorne na občini in tudi
Zavod za ohranjanje kulturne dediščine v Kranju.
Letos je Mestna občina Kranj obnovila grobišče in spomenik
67 padlim borcem NOB na kranjskem pokopališču, v Bistrici
pri Naklem pa so ob prisotnosti predsednika republike Boruta

Grobišče in spomenik 67 padlim borcem na kranjskem pokopališču
Pahorja odkrili nov spomenik 59 ustreljenim talcem leta 1944.
Obstoječi spomenik je bil leta 2015 vandalsko odstranjen. Za nov
spomenik je poskrbela Občina Naklo, za kar ji gredo vse pohvale.
Ob zaključku leta vsem krajankam in krajanom želimo veliko optimizma, lepe božične praznike ter srečno in zdravo
novo leto 2021.

Podarite naročnino
na Gorenjski glas

Bliža se čas obdarovanj in radi bi vam predlagali, da letos podarite nekaj,
česar ni treba oviti v darilni papir. To je naročnina na časopis Gorenjski
glas, ki izhaja ravno prav pogosto – dvakrat tedensko. Zato k branju ne
sili vsak dan, pač pa se bere postopoma – petkovo številko ob koncu
tedna in torkovo vse do petka.
Gorenjski glas bo obdarovancem prinašal zanimive novice iz čisto
vseh, tudi najmanjših krajev Gorenjske. In teh novic se ne da najti
nikjer drugje! Obdarite svoje najdražje z zvestim prijateljem,
ki bo na obisk prihajal tudi v času krize.

Pokličite nas po
telefonu na številko
04/201 42 41 ali nam
pišite na e-naslov
narocnine@g-glas.si
in skupaj bomo
poiskali najboljšo
možnost za znesek,
ki ga boste določili vi.
To pomeni, da ni
nujno, da poklonite
letno naročnino,
saj so na voljo tudi
druge možnosti.
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Stroški ogrevanja po obnovi sistema znatno nižji
Domplan upravlja večino večstanovanjskih stavb v KS Vodovodni stolp, zagotavlja tudi
ogrevanje iz skupnih kotlovnic in dobavo zemeljskega plina za etažne peči.
SIMON ŠUBIC
Družba Domplan se tudi na območju krajevne skupnosti Vodovodni stolp kot upravnik stavb trudi stanovalcem zagotoviti čim boljšo kvaliteto bivanja. V zadnjih letih jim je uspelo uresničiti projekte energetske sanacije fasad, streh, kleti,
menjave skupnega stavbnega pohištva, sanacijo hodnikov,
stopnišč in razsvetljave ... Še vedno pa ostajajo zelo pereči
problemi, za katere kot upravnik nimajo neposredne pristojnosti, a se kljub temu angažirajo v dobro lastnikov stavb v
njihovem upravljanju, poudarja Peter Kern, vodja Poslovne
enote (PE) Nepremičnine. Tu gre predvsem za problematiko
določitve pripadajočih zemljišč okrog stavb in skupnih pripadajočih zemljišč več stavbam ali soseskam, za urejanje
skupnih površin, problem parkiranja in notranjega prometa
med stavbami, za urejanje skupne deratizacije v javni kanalizaciji in sekundarni po posameznih stavbah ter za urejanje
zelene okolice stavb.
"Večina teh odprtih zadev je med seboj zelo povezana. Kot
zastopnik lastnikov stavb se skupaj z njihovimi predstavniki in predstavniki krajevne skupnosti, Mestne občine Kranj,
Komunale Kranj ter pristojnimi občinskimi službami trudimo najti najboljše rešitve. Res je na koncu zelo pomemben dejavnik tudi denar in vlaganje v skupno lastništvo, a
ob pravilnih predstavitvah potrebnih del smo prepričani, da
se bodo rešitve sprejemale na osnovi zavedanja solastnikov
skupnega premoženja v lastno dobro in varnost," je povedal
Kern.

V LETU 2021 NOV INFORMACIJSKI SISTEM
Ob tem je Kern napovedal, da bo Domplan prihodnje leto začel poslovati z novim informacijskim sistemom (IS) podjetja
Imagine, s katerim v svoje delo uvajajo sodoben in strankam prijazen programski paket »upravljanje in vzdrževanje
nepremičnin«. Z njim bodo vzpostavili popolno transparentnost mesečnih obračunov zneskov obveznosti. Obenem uvajajo poseben e-portal (iPortal), na katerem so vidni nekateri
dokumenti o stavbi, kot so pogodba o upravljanju, pogodba o
medsebojnih razmerjih v poslovnih stavbah, hišni red, plani vzdrževanja, zapisniki zbora lastnikov ... Vzpostavljena
je tudi elektronska oglasna tabla za lastnike stavbe, prikaz
stanja dolga in kartice kupca, objavljena so splošna sporočila
upravnika in odgovori na pogosta vprašanja lastnikov. "Portal je varen in posebej kodiran, vsak lastnik ali najemnik pa
si skreira varno geslo, ki ga razen njega ne pozna nihče, niti
upravnik," še zagotavlja Kern.

ENERGETSKO UPRAVLJANJE OGREVALNIH SISTEMOV
Družba Domplan skrbi tudi za zanesljivo oskrbo s toploto v
več kot 80 ogrevalnih sistemih na območju Kranja in okolice, s katerimi se ogreva in oskrbuje s toplo sanitarno vodo
več kot osem tisoč stanovanj ter javnih in poslovnih objektov. Drugi največji ogrevalni sistem v njihovem upravljanju

je sistem Šorlijevo naselje, ki z zemeljskim plinom zagotavlja
toploto približno 820 stanovanjem ter poslovnim in javnim
objektom.
Na skoraj petdeset let starem ogrevalnem sistemu so leta 2017
izvedli celovito rekonstrukcijo toplovoda in kotlarne. "Učinki
prenove so nad pričakovanji, saj se je poraba goriva namesto
za predvidenih 12 odstotkov zmanjšala kar za 23 odstotkov. Če
te obnove ne bi izvedli, bi bila poraba vsako sezono za približno 150.000 standardnih kubičnih metrov višja. Letni stroški
ogrevanja so tako povprečno 80.000 evrov nižji, spreminjajo pa se glede na ceno zemeljskega plina. Na podlagi analize cen ogrevanja Agencije za energijo smo skupaj s kurilnim
odborom lahko ponosni, da je ogrevanje v Šorlijevem naselju
zanesljivo in med najcenejšimi v Sloveniji," je poudaril Luka
Šink, vodja PE Energetika. Poraba plina se je v zadnjih desetih
letih zaradi ukrepov učinkovite rabe energije prepolovila, v
Domplanu pa že načrtujejo nove ukrepe za povečanje energetske učinkovitosti proizvodnje, uvajanje obnovljivih virov
in distribucije toplote, je dodal.
"Za zanesljivo oskrbo s toploto je vzpostavljena tehnično izobražena in strokovna ekipa za 24-urno dežurno tehnično službo, ki skrbi za tople domove in odpravo morebitnih
okvar. Redno izvajamo rekonstrukcije, investicijska vzdrževanja in posodobitve energetskih sistemov z usposobljenimi
inženirji," je še povedal Šink.

NOVE POGODBE ZA UPRAVLJANJE
Stalno spreminjajoča se zakonodaja nalaga upravnikom nepremičnin vse več novih obveznosti in dolžnosti, na drugi
strani pa so tudi etažni lastniki kot naročniki storitev upravljanja vse bolj zahtevne in ozaveščene stranke, ki od upravnika pričakujejo, da bo sledil njihovim interesom in hkrati
upošteval vsa zakonska določila in obveznosti. Odnosi med
etažnimi lastniki ter upravnikom se praviloma uredijo s
posebno Pogodbo o upravljanju storitev upravljanja, v Domplanu pa ugotavljajo, da imajo za večino stavb te pogodbe
sklenjene pred uveljavitvijo drugega stanovanjskega zakona
iz leta 2003, zato želijo v prihodnjem obdobju z etažnimi lastniki stavb te pogodbe novelirati, vanje pa vključiti tudi vse
določbe, ki jih prinaša Zakon o spremembah in dopolnitvah
Stanovanjskega zakona. "Ker smo v zadnjem obdobju skupaj
z lastniki stavb izvajali večja vzdrževalna dela, kar je zahtevalo od nas polno angažiranost in zalaganje sredstev, lahko sedaj cene našega dela prilagodimo trgu. Hkrati lahko ob
nadaljevanju našega upravljanja lastnikom ponudimo tudi
določene bonitete, kot je npr. brezplačna izdelava energetske
izkaznice za celo stavbo ali priprava in oddaja predloga za
določitev pripadajočega zemljišča k stavbi na sodišče. Zato
predlagamo sklenitev novih dolgoročnejših Pogodb za upravljanje, predstavniki lastnikov posameznih stavb pa se lahko
po novem letu obrnejo na naše upravnike, ki bodo pripravili
nove pogodbe za podpisovanje s strani lastnikov," je še pojasnil Kern.

Želimo vam mirne božične praznike
ter vse dobro v novem letu 2021!
Družba Domplan je sodoben upravljalec nepremičnin, ki nudi uporabnikom storitev, torej etažnim
lastnikom, celovito upravljanje z namenom ohranjanja in dviga vrednosti nepremičnine, s tem
pa zagotavljanje nemotenega in udobnega bivanja strank.

Spoštovani etažni lastniki,
Izbor upravnika stavbe predstavlja veliko odgovornost, s katero se začne trdo delo grajenja
zaupanja med upravnikom in lastniki. To zaupanje mora temeljiti na dejanskih osnovah in
pozitivnih izkušnjah. Družba Domplan se trudi izvajati storitve upravljanja kakovostno in po
konkurenčni ceni, zaupajte nam upravljanje vaših nepremičnin tudi Vi.
Vaš upravnik – Družba Domplan,
»skrben gospodar vašega premoženja«!

Domplan d.d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj,
T 04/20 68 700, F 04/ 20 68 701
I www.domplan.si, www.domplan-upravljanje.si,
E nepremicnine@domplan.si

Savska loka 24, 4000 Kranj
Telefon: 0590 19 625
DELOVNI ČAS:
pon.–čet. od 9. do 22. ure
petek od 9. do 23. ure
sobota od 11. do 23. ure
nedelja od 11. do 22. ure

Največja ponudba
dostave hrane v Kranju.

Razvoz hrane na dom: 0590 19 625
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Ob naročilu RATIS

SARAH TAUHMANN BERGER S.P., SAVSKA LOKA 24, KRANJ
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burrito, taco fresh, chimichanga,
quesadilla, taquitosi, tampico con pavo, chilli con carne.
Pri vsaki jedi dodatek salsa in bela omaka.

