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G L A S I L O  K R A J E V N E  S K U P N O S T I  V O D O V O D N I  S T O L P

Vsem krajankam in krajanom ob prazniku iskrene čestitke

Predsednik Jože Rozman in člani sveta KS
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Spoštovane 
krajanke in krajani,

ob krajevnem prazniku vam v imenu 
svetnic in svetnikov ter občinske uprave 
Mestne občine Kranj izrekam čestitke 
in želim dobro sodelovanje v skupnosti 
ter uspehov pri skupnih nalogah.

Župan Mohor Bogataj

Opravičilo
Vsem krajankam in krajanom krajevne 
skupnosti Vodovodni stolp, ki pred no-
vim letom niso prejeli glasila KS Vodo-
vodni stolp, se iskreno opravičujemo. S 
Pošto Kranj, ki skrbi za to, da vsa go-
spodinjstva v krajevni skupnosti dobijo 
krajevno glasilo Vodovodni stolp, smo 
se pogovorili, da bodo poskrbeli, da se 
v prihodnje to ne bo dogajalo. 

Urednik

VODOVODNI STOLP  – Glasilo krajevne skupnosti Vodovodni stolp je izdal in založil Svet krajevne skupnosti Vodovodni stolp. 
Zanj: Jože Rozman, predsednik sveta KS. Naslov: Begunjska 10, 4000 Kranj, telefon: 04/236-52-82. Uredil Andrej Žalar. Pripra-
va za tisk: BOLD. Glasilo VODOVODNI STOLP dobijo vsa gospodinjstva in poslovne enote v krajevni skupnosti brezplačno. 
Naklada 2400 izvodov. Naslovnica: Srečno za krajevni praznik

S k j k i V d d i l

Čistilna akcija 
na Rupi

Tradicionalna, vsakoletna čistilna ak-
cija bo letos na Rupi v soboto, 2. aprila, 
ob 10. uri. Dobimo se pred vaško hišo. 
Več nas bo, bolje bo.

Krajevna skupnost 
za krajane

Pisarna krajevne skupnosti Vodovodni 
stolp je na Begunjski 10 v Kranju

Uradne ure v pisarni KS so ob četrtkih 
od 16. do 18. ure ali po dogovoru, 

telefon v tajništvu pa je 04 236 52 82.
Predsednika (Jože Rozman) lahko 

pokličete na GSM 041 632 005, 
za pogovor z njim pa se dogovorite 

tudi, če pokličete  041 320 805.
Elektronski naslov KS Vodovodni 

stolp pa je: ksvodovodnistolp@siol.net

Praznik Krajevne 
skupnosti Vodovo-
dni stolp je 21. 
marca v spomin na 
tragični dogodek iz 
leta 1944, ko so 
Nemci po izdaji 
napadli Šorlijev 
mlin, zbirališče ak-
tivistov OF, v kate-
rem so padli trije 
mladi aktivisti: 

Milena Korbar-Irena, Maks Jeza-Droh in 
Ivan Lombar-Jošt.

V tistih časih in več desetletij po vojni so 
pojmi tovarištvo, enakopravnost, poštenje, 
skromnost, solidarnost veljali, danes vse 
manj. Žal so vse bolj v ospredju pojmi za-
vist, zloraba zakonov, okoriščanje posame-
znika na škodo mnogih, individualizem.

Praznični dan KS je na prvi spomladanski 
dan. Tako kot pomlad prebuja in oživlja, naj 

Praznik v KS Vodovodni stolp

Ne politika, le ljudje dobre volje  

k ti V d d i t l j i d l i l žil S

Zapora ceste
V ponedeljek, 21. marca, bo od 9.30 do 
11. ure zaradi spominske slovesnosti 

POPOLNA ZAPORA
Partizanske ceste na odseku Križišče 

s cesto Kurirska pot (LZ 183530) do 
križišča s Cesto Kokrškega odreda – 
Cesta na Rupo  (LZ 183510)

 Hvala za razumevanje!
Združenje borcev in udeležencev NOB 

Vodovodni stolp                                                                 

Jože Rozman, 
predsednik KS

bo tudi praznik začetek novega, boljše-
ga…  Nič, razen nesreče, ne pride samo. 
Zato moramo za uresničitev napovedi 
marsikaj tudi sami postoriti. Svet KS se 
trudi in se bo trudil še naprej, vendar za 
rezultate je potrebna tudi pomoč kraja-
nov; vseh tistih, ki imajo znanje, izku-
šnje in predvsem voljo, kaj spremeniti, 
izboljšati… Seveda ne pričakujem, da 
se bodo odzvali vsi. A vsak, ki bo sode-
loval, bo pripomogel k lepšemu okolju, večji 
varnosti; skratka, k boljšim bivalnim pogo-
jem. Trenutno oblikujemo komisijo za oko-
lje, ki bo spremljala stanje infrastrukture in 
bo imela pomembno vlogo pri projektu do-
ločanja pripadajočega zemljišča in kasneje 
njegovega vzdrževanja.

Naša KS je največja v MOK; v njej živi 
prek 5.500 krajanov v prek 2.000 gospo-
dinjstvih. To je več kot jih premore marsika-
tera občina v Sloveniji. Tudi OŠ Simon 
Jenko je največja v MOK. Na našem obmo-
čju je tudi najvišja stavba, Šorlijevo naselje 
velja za najbolj zeleno blokovsko naselje v 
MOK. To pa niso vsi superlativi; KS Vodo-
vodni stolp je tudi najbolj podhranjena KS 
pri parkiriščih. Imamo pa tudi eno najbolj 
nevarnih cest za pešce - Cesto na Rupo. 

V KS imamo poleg več strnjenih bloko-
vskih naselij tudi dve vaški naselji; Rupo 
in Veliki hrib. Žal nista povezani, čeprav 
neposredno mejita. Povezava z Rupo je 
največji problem KS, saj je hoja ali vožnja 
s kolesom po njej izzivanje usode. Upa-
mo, da bomo problem s pločnikom rešili 
v tem mandatu, kar pa ni odvisno le od 
Sveta KS in MOK (!).

V Svetu KS velja dogovor, da politika v 
krajevni skupnosti nima mesta. Tu smo le 
ljudje z imenom in priimkom in z voljo 

Oblikujemo komisijo za okolje

do dela. In s krajani si želimo izključno 
dobro sodelovanje.

Želim, da tudi vi, drage krajanke in 
krajani, pripomorete h kvaliteti in varnosti 
bivanja s predlogi, pripombami, opozorili. 
In vsem vam v imenu Sveta KS čestitam 
ob prazniku krajevne skupnosti.

Jože Rozman, predsednik sveta KS

Krajevno združenje za vrednote NOB 
in Krajevna skupnost Vodovodni stolp 

VABITA
krajanke in krajane na spominsko sve-
čanost pri spomeniku padlim v Šorlije-
vem mlinu ob cesti na Rupo.

Spominska svečanost bo v ponede-
ljek  21. marca 2011 ob 10. uri.

Krajevno združenje za vrednote NOB                           
Svet krajevne skupnosti Vodovodni stolp

– – –
od 13. do 16. ure odpiramo vrata Vo-
dovodnega stolpa, 
ob 18. uri pa bo v avli Osnovne šole 
Simona Jenka slavnostna akademija. 

Vljudno vabljeni.

Krajevna skupnost
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Peter Kern 

Lastniki nepremičnin-večstanovanjskih stavb 
se vse bolj zavedajo, da je kvalitetno upravlja-
nje oziroma gospodarjenje stavb pomembno 
za ohranjanje vrednosti in kakovosti nepre-
mičnine in da dober upravnik lahko zelo pri-
pomore h kakovosti bivanja v večstanovanjskih 
stavbah. 

Domplan d.d. je družba z več kot 50-letno 
tradicijo in se ukvarja s številnimi dejavnost-

mi, ki se opravljajo v štirih organizacijskih oziroma poslovnih 
enotah:

- PE Inženiring sodeluje pri gradnji objektov s svetovalnim 
in investicijskim inženiringom, nadzorom pri gradnji, z organi-
zacijo gradnje lastnih objektov (večstanovanjskih za trg ali pli-
novodnega omrežja na podlagi koncesijskih pogodb);

- PE Urbanizem opravlja storitve  na področju prostorskega 
načrtovanja in projektiranja ter geodetske storitve;

- PE Nepremičnine – upravlja z nepremičninami, pretežno z 
večstanovanjskimi, deloma pa tudi s poslovnimi stavbami in 
posreduje pri prometu z nepremičninami;

- PE Energetika – upravlja s kurilnicami v stanovanjskih so-
seskah v Kranju in v nekaterih drugih bližnjih krajih (Škofja 
Loka, Tržič, Medvode, Cerklje,...) in  je tudi tako imenovani 
sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina.

Dejavnosti zadnjih dveh enot sta vezani predvsem na upra-
vljanje večstanovanjskih stavb in skupnih kotlovnic in s tem sta 
neposredno povezani z zagotavljanjem kvalitetnega bivanja ve-
čine prebivalcev KS Vodovodni stolp.

Določitev pripadajočih zemljišč k posameznim 
stavbam

Po uspešno opravljenem vpisu etažne lastnine in stavb v zemlji-
ško knjigo je na področju KS Vodovodni stolp še vedno nejasno 
lastništvo zemljišč okrog posameznih stavb. To področje ureja 
Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja 
posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča 
k stavbi (ZVETL, Uradni list št. 45/2008), ki je začel veljati 24. 
5. 2008. Tako ta zakon določa postopek za vzpostavitev etažne 
lastnine s sodno odločbo na predlog pridobitelja posameznega 
dela stavbe ter postopek za določanje pripadajočega zemljišča, 
ki pripada stavbi v etažni lastnini. 

Predlog pripadajočega zemljišča (elaborat) predstavlja ugotovi-
tveno podlago za določitev pripadajočega zemljišča v nepravdnem 
postopku. Postopek za določitev pripadajočega zemljišča obsega:  

Pridobitev, pregled in analizo prostorskih aktov in upravnih 
dovoljenj.  

 Izdelavo geodetskega načrta obstoječega stanja zemljišča s 
certifi katom.

Izdelavo predloga načrta pripadajočega zemljišča.
 Pripravo in vložitev vloge za pričetek postopka na sodišču.   
To področje presega osnovno upravljanje večstanovanjskih 

stavb. Za etažne lastnike celoten postopek lahko Družba Dom-
plan s svojimi strokovnjaki s področja urbanizma in geodezije 
izdela na osnovi posebne ponudbe. 

Domplan-vaš upravnik!
Trenutne razmere na trgu ter zakonodaja s področja nepremičnin 
lastnike vse bolj silijo, da so do svoje lastnine pozorni. To se 

Družba Domplan 

Vaš partner pri upravljanju nepremičnin
kaže tudi pri izbiri upravnika stavbe. Vse prevečkrat se upravni-
ke jemlje kot nujno zlo, ki le pošilja mesečne položnice. Ob tem 
se pozablja, da je razdeljevanje skupnih stroškov, pravična deli-
tev in porazdelitev teh stroškov med porabnike (voda, elektrika, 
ogrevanje...) le del upravnikovih storitev. Bistvena naloga 
upravnika je ohranjanje vrednosti nepremičnin in zagotavljanje 
normalnih pogojev bivanja. Veseli nas, da vse več etažnih lastni-
kov pri tem prepoznava dodatno vrednost družbe Domplan, ki je 
predvsem v tehnično strokovnem znanju ter nudenju vrste celo-
vitih dejavnosti  na področju nepremičnin. Trudimo se upravlja-
ti stavbe po meri lastnikov, seveda ob upoštevanju zakonskih 
določil, ki urejajo to področje. 

Vsem prebivalcem KS Vodovodni stolp voščimo ob njihovem 
prazniku!

Pripravil Peter Kern, vodja PE Nepremičnine

Domplan
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Nepolitično in nestrankarsko združenje šteje 
ima prek 300 članic in članov. Skoraj polo-
vica članov predstavlja generacijo rojenih 
med NOB ali po njej. Združuje pa tudi 
mlajše, rojene že v samostojni Sloveniji. 

Na občnem zboru smo najprej pregledali 
uresničitev programa za leto 2010 in eno-
tno ugotovili, da smo program dela v celo-
ti uresničili. Neuresničen je ostal edino tisti 
del, v katerem smo nameravali obiskati 
republiko BIH in republiko Hrvaško. 

Tako je odpadel obisk mesta Jajce z ob-
novljenim muzejem 2. zasedanja Avnoja, 
srečanje s Slovenci, ki živijo v Banjaluki 
in obisk Kozare, poznane po slavni epope-
ji iz časov NOB. Ob vračanju pa smo na-
meravali obiskati tudi muzej, v katerem je 
bilo med vojno ustaško taborišče Jaseno-
vac. Tudi tu so namreč ostali številni Slo-
venci, med njimi je bilo veliko duhovnikov 
s Štajerske iz časa, ko so Nemci uresniče-
vali Hitlerjevo zahtevo: »Napravite mi to 
deželo spet nemško«.

Obiskali pa smo številna spominska 
srečanja. In v članstvo smol sprejeli  
osemnajst novih mlajših članic in članov: 
letos pa smo jih sprejeli že dvanajst. Praznovali smo

Na svečnico, 2. 
februarja, je Juli-
jana Bogataj z 
Bleiweisove ulice 
96 (na Velikem 
hribu) praznovala 
90. rojstni dan. 
Mama Julka, če ji 
le zdravje dopu-
šča, še vedno sa-
ma kuha in po-

spravlja. Zelo rada se sprehodi okrog 
domače hiše, najbolj pa jo razveselijo 
obiski sorodnikov in znancev. S svojo 
skromnostjo, redoljubnostjo in izredno 
življenjsko voljo je zato lep zgled mlajšim 
generacijam. Njeni štirje otroci, devet 
vnukov in enajst pravnukov ji želi trdnega 
zdravja in jasnih misli. Vse najboljše
Čestitkam in dobri željam se pridružu-

jemo tudi v svetu KS in uredništvu glasila 
Vodovodni stolp 

– A. Ž.

Občni zbor ZZB Vodovodni stolp 

Več kot polovica članov rojenih med NOB
Kot vsako leto so se tudi letos na rednem občnem zboru zbrali članice in člani krajevnega združenja za vrednote NOB. 

Kaj pa leto 2011? 
Letos bo po programu, 
sprejetem na občnem 
zboru, aktivnost še večja. 
Letos namreč mineva se-
demdeset let od ustanovi-
tve OF slovenskega naro-
da in dvajset let 
osamosvojitve Slovenije.

Vse naše aktivnosti bodo odražale ta 
dva jubileja. Obiskali bomo številne spo-
minske svečanosti – republiške ali ob-
močne. Sami pa bomo poskrbeli za  vsa-
koletno spominsko svečanost ob 
spomeniku žrtvam, padlih v Šorlijevem 
mlinu. Letos bo to v ponedeljek, 21. 
marca, pri spomeniku na Cesti na Rupo.

Tako kot vedno smo tudi letos obiskali 
naše tovarišice v domovih ostarelih ob 8. 
marcu.

Obiščemo pa vse naše članice in člane v 
domovih ostarelih za Novo leto, ko se jih 
spomni tudi dedek Mraz s skromnim dari-
lom.

Prav tako bomo tudi letos obiskali 4 do 
5 krajev, znanih iz NOB. Predvidevamo 
že v tem mesecu obisk spominske sveča-
nosti v Strunjanu, kjer so pred devetdese-
timi leti pobili in ranili skupino igrajočih 
se otrok Slovencev. Bomo pa  19. marca 
obiskali še Piran, si ogledali akvarij in 
pomorski muzej. 

V maju bomo obiskali Trnovski gozd in 
v njem skriti spomenik humanosti; parti-
zansko bolnico Pavla. 

Dolžni smo še obisk v Jasenovcu (Hr-

vaška) ter Furlanije in Julijske Krajine. 
V načrtu pa je še vsakoletni pohod po 

»poti tovarištva in spominov« 
Udin boršt 2011, partizanski miting Pan-

geršica  2011  in pohod  Žužemberk – Dobr-
nič, kjer je bil leta 1943 Prvi kongres AFŽ.

Vsega skupaj ni malo – niti veliko. Je 
pa to naša naloga, ki jo radi opravljamo. 

Na ta način spoštujemo vrednote parti-
zanskega boja kot so: tovarištvo, solidar-
nost, mir, domoljubje, enakopravnost, 
poštenost. itd.

Žal, prenekatere vrednote iz tistega časa 
ne veljajo več; na žalost!   

Stane Pirnat

Julijana Bogataj 

Naloga Podjetje / 
Ustanova Oseba Telefon GSM e-mail 

Vzdrževanje 
cest MOK Boštjan Zavrl (04)237-31-52 041 600-384 bostjan.zavrl@kranj.si 
Vzdrževanje 
cest 

Komunala 
(vodja enote) Primož Bajželj (04)281-13-51 051 351-852 pbajzelj@komunala-kranj.si 

Skrb za drevje, 
otroška igrišča MOK Stanislav 

Koren (04)237-31-57 031 377-021 stanislav.koren@kranj.si 

Pluženje Komunala 
(vodja enote) Primož Bajželj (04)281-13-51 051 351-852 pbajzelj@komunala-kranj.si 

Pluženje Komunala 
(operativa) Janez Lukan (04)281-13-52 041 649-461 jlukan@komunala-kranj.si 

Javna 
razsvetljava MOK Stanislav 

Koren (04)237-31-57 031 377-021 stanislav.koren@kranj.si 
Javna 
razsvetljava Vigred, d.o.o. (04)253 11 33 tomaz.logar@vigred-elek-

tro.si
Vodja 
Medobčinske-
ga inšpektorata 
Kranj

MOK Brane Šimenc (04)237-31-38 brane.simenc@kranj.si 

Vodja 
Medobčinske-
ga redarstva 
Kranj

MOK Slavko Savič (04)237-32-10 slavko.savic@kranj.si 

Vodja 
policijskega 
okoliša 

Policija 
Kranj

Damjan 
Nartnik (04)233-64-00 

Pomembne številke in kontakti v MO Kranj

Spomladanski sejem 
kmetijske, gozdarske in 
gradbene mehanizacije 

od 25. do 27. marca v Komendi. 
–

26. in 27. marca razstava živine
–

Brezplačen vstop in parkiranje. 

Društva
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PISALI STE NAM
Pisma lektoriramo, naj ne bodo daljša 
od 2200 znakov vključno s presledki 
(sicer jih krajšamo), ne smejo biti žalji-
va, morajo biti podpisana z naslovom. 
Na željo pošiljatelja naslova ne objavi-
mo, namesto imena in priimka pa obja-
vimo šifro.

    

Dvojni pogled na 
vas Rupo

Sem starejša krajanka naše vasi Rupa. 
Zelo mi je žal, da je že kar nekaj časa 
pogled na našo vas lep le tisti, ko se v 
ozadju vidijo lepe gore. Te vedno obču-
dujem, kot tudi naravo in osamele kozol-
ce. Pogled na uničeno cesto, ki kriči po 
obnovi asfalta, je namreč bolje, da se ga 
ne vidi. Zakaj ni prišlo do popravila ceste 
in postavitve pločnikov, je nam krajanom 
jasno, zato upam, da v bodoče ne bo več 
sramotnega oviranja pri odkupu potrebne 
zemlje, da se zgradijo pločniki.

Drugo, kar nas krajane močno vzne-
mirja, je razrvana pot, ki vodi od cerkve 
do priključka na asfaltirano cesto. Pot je 
vseskozi zemljiško vknjižena in ne po-
mnim, da bi bila kdaj tako grda, da je 
tudi ob lepem vremenu ne moremo 
uporabljati. Na določenih mestih so tako 
globoki kolovozi, da po njej hoditi ni 
več mogoče. Iz časa svoje mladosti se 
spominjam, da so bile na koncu njive 
vedno ozare, da se na pot ni nanesla ze-
mlja. Nekaterim se moramo zahvaliti, 
ker si po končanem delu na njivi vzame-
jo še toliko časa, da pot oziroma cesto 
počistijo. Verjemite, da kmečko delo 
cenimo, s takim odnosom pa žal vedno 
teže. Želimo, da se navedena pot popra-
vi, posuje s peskom, utrdi in povalja.

Pišem ne samo v svojem imenu, pač 
pa v imenu vseh krajanov, ki si želijo 
urejene poti in postavitve pločnikov. 
Kot krajani smo prepričani, da bo naša 
krajevna skupnost s pomočjo občine 
pristopila vsaj k takojšnji ureditvi poti, 
k prevleki asfalta na cesti, ki je občin-
ska, pa tudi čim prej, saj je cesta s pro-
metom tako obremenjena, da se s stran-
skih poti težko vključuješ nanjo.

Marija Krajnik

Osnovna šola Simona Jenka že leta velja 
za humanitarno šolo. Na šoli že več let 
deluje tudi krožek RK. Njegove dejavnosti 
so se v zadnjem šolskem letu zmanjšale 
zaradi bolezni mentorice. Pri krožku RK 
smo se učenci lansko leto učili temelje prve 
pomoči in tudi tekmovali na državnem 
tekmovanju, bili smo dvanajsti v Sloveniji. 
Vsako leto smo se člani krožka veselili 
končnega izleta, ki ga nam je podarila or-
ganizacija RK Krajevna skupnost Vodovo-
dni stolp. Jeseni smo odšli v Vodni park 
Bohinj, v katerem smo preživeli nekaj pri-
jetnih uric v vodi ter si ogledali fi lm.

Večkrat, še posebej ob praznikih, smo 
spekli razne slaščice za kranjske brez-
domce, čez celo leto pa učenci zbirajo 
odpadne zamaške v posebni škatli v avli 
naše šole. Lansko šolsko leto smo zbrali 
več vreč zamaškov za Mašo iz Mežice. To 
šolsko leto pa zbiramo zamaške za malega 
invalida Gala iz Maribora. 

Jeseni v šoli zbiramo hrano, ki jo odda-
mo Rdečemu križu. Pomladi bomo izvedli 
akcijo zbiranja oblačil. Zbirali smo tudi 
igrače, ki smo jih poklonili otroškemu 
oddelku v bolnici Jesenice.

Humanitarnost
Januarja smo krožkarji RK med učenci 

izvedli anketo o humanitarnosti. Rezultati 
ankete so pokazali, da veliko naših učencev 
sodeluje v akcijah s hrano in oblačili, malo 
manj pa z denarjem. Kljub mnenju učencev, 
da ljudje nismo dovolj humanitarni, smo 
ugotovili, da ne poznamo prav veliko ljudi 
potrebnih naše pomoči. Zelo malo učencev 
je že kdaj klicalo telefonske številke, na 
katerih zbirajo denar v humanitarne name-
ne, vendar skupaj s starši podarjajo denarna 
sredstva humanitarnim organizacijam (Uni-
cef,  RK, Karitas, Beli obroč, MIVA…). 
Velika večina učencev pa svoja premajhna 
oblačila podarja mlajšim sorodnikom ali pa 
jih odložijo v zabojnik Humane, katerih v 
našem mestu ne manjka. Humanitarne akci-
je naj bi bile namenjene revnim pri nas, 
predvsem pa v Afriki, menijo učenci.

Sandra in Maša, 9. b

Pot od cerkve do priključka na asfaltira-
no cesto na Rupo.

Štirinajst let je že v po-
koju in v tem času je na-
pisal dve knjigi o kranjski 
gimnaziji. Nikdar ni mi-
slil, da bo po končanem 
šolanju na kranjski gim-

naziji postal učitelj fi zike in matematike v 
njej in da bo potem še 22 let ravnatelj te med 
učitelji in profesorji po Sloveniji, priznane in 
dokaj čislane ustanove.

Rojen je bil v Žirovskem vrhu 1. februar-
ja 1933. Namesto, da bi začel normalno 
hoditi v šoli, ga je vojna odpeljala v dana-
šnjo Avstrijo na neko kmetijo in šele po 
vojni je začel hoditi v šolo.  Bilo je že odlo-
čeno, da bo »šoštar«, saj denarja  doma ni 
bilo, da bi ga šolali po končani šoli v Žireh.

Pa je potem takratni ravnatelj Albin Zavr-
šnik izvedel, da v Kranju nekdo išče inštruk-
torja za svoja sinova. In tako je Valentin Pivk 
pustil doma v Žirovskem vrhu šoštarski stol, 
kneftro, šilo in kladivo in še v Kranj.

»Če tako rečem, sem po hitrem postopku 
naredil gimnazijo in 1959. leta končal štu-
dij fi zike na fakulteti. Po vojaščini sem se 
vrnil in bil deset let na škofjeloški gimna-
ziji učitelj fi zike in matematike. Večkrat 
me je takrat klical ravnatelj Trošt, še prej 
pa tudi Miha Mohor iz kranjske gimnazije, 
da bi prišel v Kranj. No, 1970. leta sem res 
prišel in bil potem v Kranju 4 leta učitelj na 

NAŠ SOSED

»Šoštar« ravnatelj kranjske gimnazije
gimnaziji. Potem pa sem postal ravnatelj 
in po 22 letih sem z gimnazije, kot ravna-
telj, šel v pokoj. Živel sem v Kranju, najprej 
na Mlakarjevi, sedaj pa sem Kranjčan, 
krajan KS Vodovodni stolp v stanovanj-
skem objektu na Dražgoški, ki mu v Kranju 
že od začetka pravijo Pri treh joških.«

Valentin Pivk pove, da je kranjska gimna-
zija med učitelji in profesorji vedno imela 
dobro ime, spominja se štrajka na šoli, ki se 
je spontano zgodil. Pravzaprav je zato kar 
nekako ponosen nanj, čeprav »so nas potem 
ure in ure peglali.« Spominja se, s kako veli-
kim razumevanjem in podporo fi rm so zgra-
dili prizidek in prenovili poslopje. Rad je 
imel to kranjsko gimnazijo in dijake, za kate-
re pravi, da danes bolje živijo kot včasih. 

»Imajo boljšo opremo in pogoje za delo, 
vendar pa so skupaj s starši na nek način 
tudi nekako bolj razvajeni. Nikdar pa nisem 
mislil, da bo naša osamosvojitev po 20 letih 
takšna kot je danes. Slovenci bi se morali 
že končno naučiti skupaj držati in delati, 
kljub različnim stranem, barvam… Včasih 
so to v vaških skupnostih znali veliko bolje. 
Mislim, da bi prav to morali začeti negova-
ti tudi v naši krajevni skupnosti. Individua-
lizem se je namreč preveč razbohotil.«

Hvala ravnatelj Pivk. Bodiva zgledna vaši 
misli in: »Za začetek oba enako misliva.«   

Andrej Žalar 

Valentin Pivk

Zanimivost
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Malokdo, ki se poklicno ne ukvarja s po-
dročjem kanalizacije, se sprašuje o tem, 
kaj se zgodi, ko splaknemo straniščno 
školjko, ko si umijemo roke, ko pomijemo 
posodo... A za našo enoto kanalizacija in 
čistilne naprave se delo šele začne. Ste 
kdaj pomislili, da se največ pitne vode 
porabi za transport neželenih snovi? 

Danes se kljub razvoju premalo zave-
damo, kako pomembno je, da se odpadne 
vode pravilno zberejo, očistijo in vrnejo 
naravi.

Ob vsaki uporabi pitne vode moramo 
pomisliti, kaj splakujemo, in katera sred-
stva pri tem uporabljamo. Ne pozabimo, 
da straniščna školjka in odtok nista zaboj-
nika za odpadke!

Bodimo previdni predvsem, ko se želi-
mo znebiti nevarnih snovi, kot so barve, 
laki, lepila, škropiva in podobnih sredstev. 
Ne pozabimo, da tudi odpadno jedilno 
olje sodi med nevarne odpadke, s katerimi 
moramo ravnati pravilno. Odpadnega je-
dilnega olja ne smemo zliti v odtok, niti v 
straniščno školjko, niti ne v zabojnik za 
odpadke.
Četudi voda odplakne vse, lahko nepra-

vilno odložena zdravila, barve, olja, trdi 
organski odpadki povzročajo velike težave 
v kanalizacijskem sistemu. Težave se naj-
pogosteje odražajo v obliki motenj pretoč-
nosti kanalizacijskega sistema in smradu. 

S tem posredno ogrožamo tako svoje 
zdravje kot zdravje drugih, predvsem de-
lavcev, ki skrbijo za nemoteno delovanje 
sistema.

V kanalizacijo ne sodijo:
- organski odpadki, kot so ostanki hra-

ne, trave, plevela in podobni odpadki z 
vrtov, trupla poginulih živali, perje, kosti, 
dlaka in podobno; 

Organski odpadki povzročajo usedline 
in s tem slabšo pretočnost cevi, z gnitjem 
pa tudi smrad. Hranijo glodavce in s tem 
posredno vplivajo na njihovo število. 

- trdi odpadki, kot so  razni plastični 
predmeti, kosi kovin, stekla, embalaža; 

Trdi odpadki ovirajo pretok in povzro-
čajo težave pri delovanju črpališč.

Ne pozabimo

Straniščna školjka in odtok nista zabojnika 
za odpadke!

- ostali odpadki kot so palčke za ušesa, 
kondomi, damski vložki, otroške plenice, 
čistilni in vlažilni robčki, nerazgradljiv 
papir, PVC vrečke, tekstil (cunje za čišče-
nje, nogavice in ostali deli obleke); 

Ti odpadki ovirajo pretok in so pogosto 
vzrok za zamašitve. Povzročajo tudi teža-
ve pri delovanju črpališč (predvsem deli 
tekstila, ker se ovijejo okoli vrtečih delov) 
in ovirajo pretok na samem dotoku na či-
stilno napravo.

- gradbeni odpadki kot so ostanki gra-
moza, malt, betonov, gipsa, opeke, opaži 
ovirajo pretok ali celo povzročijo zamaši-
tev.

- barve, topila, dezinfekcijska sredstva, 
kisline, lugi, zdravila, pesticidi povzroča-
jo motnje v delovanju čistilne naprave. 
Škodujejo materialom kanalizacijskih ce-
vi in negativno vplivajo na zdravje delav-
cev, ki vzdržujejo sistem.

- razna odpadna olja in maščobe iz ku-
hinje povzročajo obloge na ceveh, zaradi 
katerih pride do zamašitev kanalov. 

V kanal prav tako ne sodi vsebina gre-
znic in vsebina gnojišč, saj povzroča 
obremenitev in nastanek usedlin in s tem 
manjšo pretočnost. Greznične gošče so 
zelo koncentriran odpadek, ki poleg duši-
kovih spojin lahko vsebujejo še druge 
strupene in okolju nevarne snovi. Zato je 
potrebno z njimi ravnati pravilno in odgo-
vorno. Greznično goščo mora prevzeti za 
to pooblaščeno podjetje (Komunala 
Kranj) in jo, skladno s predpisi o ravnanju 
z odpadki, predelati na centralni čistilni 
napravi.

Izkoristite novo možnost 
obveščanja

Prijavite se na brezplačno obveščanje 
po E-pošti ali SMS sporočilih

Vabimo vas, da na naši spletni strani 
www.komunala-kranj.si izpolnite obra-
zec »Prijava na obvestila«. Vašo prijavo 
nam lahko sporočite tudi po E-pošti na 
naslov info@komunala-kranj.si ali pi-
sno na naslov Komunala Kranj, d.o.o., 
Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj. 

Sistem obveščanja nadgrajujemo z 
uporabo sodobnih komunikacijskih oro-
dij. Uporabnikom naših storitev bo v pri-
hodnjih mesecih na voljo storitev osebne-
ga brezplačnega obveščanja po E-pošti ali 
SMS sporočilih.

V začetni fazi vas bomo obveščali: 

- o moteni oskrbi s pitno vodo v času 
načrtovanih del na javnem vodovodnem 
omrežju (sporočili vam bomo kakšna dela 
se izvajajo in koliko časa bo delo potekalo 
oz. bo oskrba s pitno vodo motena),

- o moteni oskrbi s pitno vodo v času 
okvar na javnem vodovodnem omrežju 
(sporočili vam bomo predvideni čas od-
prave napake),

- o morebitni sanitarni neustreznosti 
vode (sporočili vam bomo razlog za neu-
streznost pitne vode, čas v katerem se 
morajo izvajati potrebni ukrepi, kot je na 
primer prekuhavanje vode in vam po od-
pravi napake poslali novo sporočilo o 
preklicu neustreznosti pitne vode).

Pravočasno in učinkovito obveščanje je še 
posebej pomembno v primerih, ko je oskrba 
s pitno vodo motena. Do motene oskrbe s 
pitno vodo pride zaradi okvar na javnem 
vodovodnem omrežju in v času posegov na 
omrežju, kot so redno in izredno vzdrževa-
nje, obnove, prevezave na omrežju.

Z osebnim obveščanjem po SMS spo-
ročilih in/ali elektronskega sporočila za-
gotovimo hitro in zanesljivo obveščanje 
uporabnikov, pri katerih je oskrba s pitno 
vodo motena.

Sistem osebnega obveščanja bomo ka-
sneje nadgradili tudi z obveščanjem o 
pomembnejših dogodkih s področja izva-
janja komunalnih dejavnosti. 

Tudi v krajevni skupnosti 
Vodovodni stolp pijemo 

dobro vodo
V Mestni občini Kranj Komunala Kranj 
upravlja s šestimi vodovodnimi sistemi 
(Kranj, Besnica, Golnik, Javornik, Plani-
ca, Trstenik). Naša glavna skrb je zagoto-
viti zadostno količino pitne vode, ki je 
ustrezne kakovosti. Izraz »ustrezna kako-
vost« pomeni, da pitna voda ne vsebuje 
mikroorganizmov ter drugih snovi v kon-
centracijah, ki same ali skupaj z drugimi 
snovmi lahko predstavljajo nevarnost za 
zdravje ljudi.

Kakovost pitne vode ugotavljamo z 
odvzemom vzorcev vode na različnih 
mestih v omrežju. Odvzeti vzorci se tran-
sportirajo v laboratorij, kjer se opravijo 
mikrobiološka in fi zikalno kemijska pre-
skušanja.

Območje krajevne skupnosti Vodovodni 
stolp sodi v tako imenovani vodovodni sis-
tem Kranj, ki skupaj oskrbuje s pitno vodo 

Ekologija
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Zima in slabe vremenske razmere se po-
slavljajo. Vozniki v zimskem času nava-
dno prepoznajo nevarnost v prometu in 
temu primerno prilagodijo svoje ravnanje 
na cesti. Te zavore pa popustijo ob izbolj-
šanju vremenskih razmer, zato dobre 
razmere na cestah niso zagotovilo za 
varnost v prometu. Ob tem bi opozoril, 
da se statistično največ hudih prometnih 
nesreč zgodi v lepem vremenu ter da lepo 
vreme in suhe ceste ne oblikujejo prome-
tne varnosti, temveč jo s svojimi odloči-
tvami v konkretnih okoliščinah oblikuje 
vsak posameznik. Zato naj kljub navide-
zno ugodnim razmeram vozniki ne preti-
ravajo s hitrostjo, pač pa naj vožnjo prila-
godijo razmeram v prometu ter 
uporabljajo varnostne pasove. Prav tako 
bi tudi opozoril, naj vozniki ne sedajo za 
volan v vinjenem stanju, izpostavil pa bi 
tudi pozornost na kolesarje in pešce. Sle-
dnji lahko tudi sami več storijo za lastno 
varnost v prometu, predvsem z vidnostjo. 
V tako lepem vremenu iz svojih garaž 
pripeljejo svoje jeklene konjičke tudi vo-
zniki motornih koles, ki naj bodo v spo-
mladanskem času pozorni tudi na znake 
utrujenosti. Takrat prekinite vožnjo. 

V letošnjem letu sta se na območju KS 
Vodovodni stolp in KS Zlato polje pri-
petili dve prometni nesreči s tragičnim 
koncem štirih udeležencev v cestnem 
prometu. Vzrok prometnim nesrečam je 
botrovala nepravilna stran vožnje, izsi-
ljevanje prednosti, v enem primeru tudi 
v kombinaciji z vožnjo pod vplivom al-
kohola. Ob teh prometnih nesrečah se je 

približno 59.500 prebivalcev in ima pribli-
žno 13.680 vodovodnih priključkov, v nase-
ljih Bobovek, Breg ob Savi, Britof, Hrastje, 
Ilovka, Jama, Kokrica, Kranj, Mavčiče, 
Meja, Mlaka pri Kranju, Orehovlje, Podre-
ča, Praše, Predoslje, Srakovlje, Suha pri 
Predosljah, Šutna in Žabnica pa deloma tudi 
občine Naklo, Preddvor in Šenčur. Viri pitne 
vode za vodovodni sistem Kranj so Bašelj, 
Nova vas in Gorenja Sava.

V letu 2010 so bili iz naštetih naselij za 
mikrobiološka preskušanja odvzeta stodva 
vzorca pitne vode. Za fi zikalno kemijska 
preskušanja je bilo odvzetih enajst vzorcev 
pitne vode. Mikrobiološka preskušanja so 
pokazala, da sta bila dva odvzeta vzorca 
neustrezna. V neustreznih vzorcih niso 
bile prisotne bakterije fekalnega izvora. 
Izvedeno je bilo le ponovno vzorčenje. 
Vsi ostali vzorci so bili, glede na obseg 
opravljenih preskušanj, ustrezni.

Poleg notranjega nadzora se nad kakovo-
stjo vode opravlja oziroma izvaja tudi zuna-
nji nadzor v okviru državnega monitoringa, 
ki ga zagotavlja Ministrstvo za zdravje. 
Nosilec monitoringa je Inštitut za varovanje 
zdravja, izvajalec je Zavod za zdravstveno 
varstvo Maribor, ki skupaj z območnimi 
zavodi za zdravstveno varstvo izvajajo pro-
gram monitoringa za pitno vodo. 

Za ohranjanje kakovosti vode poskrbite 
tudi uporabniki, in sicer tako da: 

- Redno čistite mrežice na pipah.
- Vodo uporabljate na vseh pipah v sta-

novanju oziroma hiši. Vsako jutro, pred 
uporabo, stočite nekaj vode. Enako nare-
dite, ko pridete iz službe, predvsem pa ko 
se vrnete iz daljše odsotnosti. 

- Pri novogradnjah oziroma obnovah 
cevi priporočamo, da se, preden začnete 
uporabljati vodo, cevi razkuži. Bodite po-
zorni, ali delavci, ki obnavljajo vodovodne 
cevi uporabljajo okolju in zdravju prijazna 
sredstva (druga sredstva namesto fi rneža).

Ne pozabimo, da na kvaliteto pitne vode 
vpliva tako ravnanje z odpadki kot ravna-
nje z odpadnimi vodami. Divja odlagali-
šča so velik potencialni onesnaževalec 
podtalnice, zlivanje odpadnih tekočin v 
kanalizacijo in vodotoke prav tako pov-
zroča onesnaževanje pitne vode. V okolici 
objektov za zajem pitne vode je prepove-
dan vnos nevarnih snovi in gnojil v tla ter 
preoravanje travinja. Pomembno je tudi, 
kako pogosto in na kakšen način greznice 
praznimo. Greznične gošče so zelo kon-
centriran odpadek, ki poleg dušikovih 
spojin lahko vsebuje še druge strupene in 
okolju nevarne snovi. Če greznične gošče 
odlagamo na kmetijske površine tvegamo, 
da bodo te strupene snovi poniknile v 
podtalnico in se sprale v vodotoke in tako 
posredno ogrozile vire pitne vode.

Policija svetuje preudarnost v prometu
že začelo tudi ukrepanje s predlogi za 
izboljšanje prometne infrastrukture. S 
tem bi lahko namreč poskrbeli tudi za 
večjo varnost udeležencev na kritičnih 
odsekih. 

Kot vodja policijskega okoliša sem v 
zadnjem času prejel več ustnih pritožb 
občanov, predvsem pešcev, ki upora-
bljajo pešpoti v bližini cerkve Sv. Mode-
sta, da so v času verskih obredov zapar-
kirane površine za pešce na Bleiweisovi 
cesti ter Ulici XXXI. Divizije v Kranju. 
Mestna občina Kranj je v času prazni-
kov, sobot ter nedelj omogočila, da se 
lahko brezplačno uporablja z dvižno 
rampo urejeno parkirišče nasproti poro-
dnišnice (nasproti cerkve, gledano v 
smeri ZD Kranj). To ugodnost pa izkori-
ščajo le redki posamezniki. Zaradi tega 
je Policijska postaja Kranj predlagala 
Mestni občini Kranj postavitev stebričk-
ov- fi zičnih ovir, ki bi preprečile parki-
ranje osebnih vozil na površinah, ki so 
namenjene pešcem in kolesarjem ob 
Bleiweisovi cesti.

Damjan Nartnik, vodja policijskega okoliša

Zaradi prometne nesreče predlagam 
ukrepanje za večjo varnost.                

Mitja Štirn, župnik

Župnija je za nekaj 
korakov starejša 
in na letošnji pra-
znik sv. Jožefa do-
polnjuje dvajset 
let. Ko omenjam 

župnijo, to pomeni, da se je pastoralno 
oziroma organizirano versko življenje v 
našem okolju začelo prej kot pa gradnja 
cerkve. Ker pa je ta tudi kot zgradba za 
župnijo nujna, so ustanovljeni župniji 
prostorsko in tudi sicer priskočile na po-
moč šolske sestre, neposredne sosede se-
danjega župnijskega urada, pred tem pa 
zasebne stanovanjske hiše. 

Ob 20-letnici župnije in skrbno izdela-
nem umetniškem mozaiku v cerkvi smo 

Snop našega klasja
Upam, da smem povabiti vse prebivalce iz naše krajevne 

skupnosti  - ne glede na to, koliko se čutijo tudi kot 
župljani - na praznovanje 20-letnice župnije sv. Modesta in 

njenega svetišča.
poleg verskih dejavnosti pripravili tudi 
poseben bilten, v njem pa v skopih potezah 
besedilno in slikovno nanizali pomenljive 
dogodke teh dvajsetih pastoralnih let. Za-
vedajoč se, da živimo na Zlatem polju - 
zdaj na obrobju mesta, kjer je še pred kratim 
raslo žito -, smo ga naslovili NAŠE KLAS-
JE. Tega klasja je v primerjavi s starimi 
farami, prafarami in stoletnimi cerkvami 
komaj za kak snop, vendar je zdravo, kleno 
in po svetopisemski podobi doslej rodovi-
tno v deseterni, dvajseterni… od tu dalje 
pa, Bog daj, da tudi v stoterni meri.

Vabim Vas k praznovanju v soboto, 19. 
marca, ob 19. uri v župnijsko cerkev, kjer 
bo slovesna sveta maša. Predstavili bomo 
tudi bilten in DVD z župnijskimi utrinki.

Objave
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Organizirane akcije KO RK
Krajevna organizacija Rdečega križa Vodovodni stolp bo 

letos organizirala več akcij.

Krvodajalske akcije:
- 1. aprila v Bolnišnici Izola; zbirno mesto in odhod ob 7. uri 

z avtobusnega postajališča Vodovodni stolp. Vabilo bodo do-
bili tudi vsi krvodajalci.

- druga krvodajalska akcija pa bo septembra  v domu na 
Kokrici.

Meritve:
Preventivne meritve krvnega tlaka, sladkorja in holeste-

rola bodo:
- 4. maja v pisarni KS Vodovodni stolp, Begunjska 10;
- 7. septembra v pisani KS Vodovodni stolp, Begunjska 10;
- 7. decembra v pisarni KS Vodovodni stolp, Begunjska 10.
Prispevek za merjenje krvnega sladkorja in holesterola je 

5,00 EUR, merjenje krvnega tlaka pa je brezplačno.
Za merjenje krvnega sladkorja in holesterola morate biti 

tešč.  

Predsednica odbora Rdečega 
križa Jožica Ribnikar je v 

predstavitvi letošnjega programa Krajev-
ne organizacije Rdečega križa še posebej 
poudarila  pridobivanje novih prostovolj-
cev za delo v odboru KO RK Vodovodni 
stolp.

»Imeli bomo dve krvodajalski akciji 
in poleg stalnih članov-krvodajalcev 
velja tudi posebej povabilo novim kr-
vodajalcem. Tudi letos bomo skrbeli 
za starejše in osamljene krajane na 
območju krajevne organizacije RK 

Rdeči križ Slovenije  

Priznanja krajanom 
KS Vodovodni stolp
Na lanskem srečanju krvodajalcev v 
Cerkljah je medobčinski svet Rdečega 
križa Kranj podelil priznanja za večkrat 
darovano kri tudi krvodajalkam in kr-
vodajalcem iz krajevne skupnosti Vo-
dovodni stolp. 

Za 60 krat darovano kri sta dobila 
priznanje Darko Bežek in Marjan Me-
žek; za 50 krat darovano kri Mario 
Dolen in Mirko Žlogar; za 40 krat da-
rovano kri Stanko Urh; za 35 krat da-
rovano kri Slavko Bjelokašič, Anton 
Giacomeli, Tatjana Keše in Boris Zde-
šar; za 30 krat darovano kri Marija 
Bukovnik, Matija Grandovec in Marija 
Krivec; za 25 krat darovano kri Uroš 
Stanjko.

Vsem krvodajalcem iskrena hvala.
A. Ž. 

Letošnji program KO Rdečega križa
Vodovodni stolp in  
obdarili starejše 
člane ob novem le-
tu.

V današnji števil-
ki krajevnega glasi-
la objavljamo tudi 
datume meritev 
krvnega tlaka, 
sladkorja in hole-
sterola. V glasilu pa so vložene tudi po-
ložnice za plačilo članarine; že vnaprej 
hvala za plačano članarino.«

Posebej pa je Joži-
ca Ribnikar napove-
dala sodelovanje z 
vodstvom krajevne 
skupnosti Vodovodni 
stolp in z Osnovno 
šolo Simona Jenka. 
V krajevni organiza-
ciji RK pa bodo tudi 
letos pripravili in or-
ganizirali več pre-
ventivnih predavanj.

A. Ž. 

Jožica Ribnikar

Udeleženci se bodo ob 7. uri  zbrali na avtobusnem postajali-
šču v Šorlijevem naselju. Prvi krajši postanek bo v Postojni, 
od koder bodo pot nadaljevali proti Sežani in Šmarju, kjer bo 
ob malici pokušnja domačega kraškega terana, ozrli pa se 
bodo tudi po kraški pokrajini. Pot bo potem vodila naprej 
skozi Tomaj in Dutovlje do Pliskovice, kjer si bodo ogledali 
vas in njeno tradicionalno prireditev Dan odprtih vrat dvorišč 
– borjačev. Domačini namreč ta dan obiskovalcem na široko 
odprejo vrata in predstavijo svoje obrtniške izdelke ter v po-
kušino ponudijo svoja vina in kraške dobrote. Ob povratku pa 
je v programu še kosilo v parku Škocjanskih jam. V Kranj se 
bodo izletniki vrnili okrog 8. ure zvečer. 

Cena izleta s prevozom, z malico, kosilom in vodenje je 20 
EUR.Prijave zbirajo v pisarni KS Vodovodni stolp, Begunjska 
10, vsak četrtek, od 16. do 18. ure, do 7. aprila oziroma do 
zasedbe mest v avtobusu. Dodatne informacije na GSM 041 
320 805.

Izlet v Pliskovico
Krajevna skupnost Vodovodni stolp pripravlja v soboto, 

16. aprila, v počastitev krajevnega praznika izlet v 
Pliskovico na Krasu. 

Spoštovani krajani in krajanke
Krajevne skupnosti Vodovodni stolp!

Iskrene čestitke ob Vašem krajevnem prazniku!

Vam želi
Zavarovalnica Triglav, d.d.,
Območna enota Kranj.

KER ŽIVLJENJE POTREBUJE VARNOST


