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Številka 2

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

Praznična čestitka Poveljstvu za podporo v Vojašnici Kranj 
z željo za prijetno in prijazno poletje.  
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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 2600 izvodov. Naslovnica: Naj bo prijetno in prijazno poletje

Krajevna skupnost

S k j k i d d i l

Krajevna skupnost 
za krajane

Pisarna krajevne skupnosti Vodovodni 
stolp je na Begunjski 10 v Kranju

Uradne ure v pisarni KS so ob četrt-
kih 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

VODOVODNI STOLP Gl il k j

- Treba je odkupiti zemljišče za pločnik 
Švabska vas - Rupa – AC (nadvoz);

- Potrebna je makadamska utrditev ce-
stišča Švabska vas – Rupa (cerkev);

- Zgraditi je treba parkirišča za Merca-
torjem na Šorlijevi 12;

- Dobesedno nerazumno je, da se ne 
dokonča otroško igrišče na zelenici 
med Zoisovo 48 in 46;

- Dokončajo naj se parkirišča na robo-
vih zelenic;

- Še vedno ni obnovljena Begunjska 5 
zaradi poškodb pri prenovi;

- Med Šorlijevo 15 in 17 ter 6 in 10 ob 
nalivih zastaja meteorna voda (obve-
ščen M. Hočevar-Urad za gospodar-
ske javne službe-vzdrževanje).

Kratke, a 
pomembne

Podpora – Določitev pripadajočih ze-
mljišč, o čemer pišemo na 3. strani, 
podpira  86 odstotkov koordinatorjev 
na območju KS, ki so se konec maja 
udeležili sestanka in razlage o določitvi 
pripadajočih zemljišč v krajevni sku-
pnosti. Podobna naj bi bila tudi podpo-
ra med lastniki stanovanj. Trenutno pa 
si vsi zainteresirani v času uradnih ur 
lahko ogledajo detajlni načrt parcel v 
prostorih krajevne skupnosti Vodovo-
dni stolp. Kot pišemo na naslednji 
strani, bodo krajani dobili bolj zgošče-
ne pripombe septembra skupaj s polo-
žnicami. 

– A. Ž. 

Prvi julijski dan letošnjega poletja so še 
posebno slovesno obeležili v Poveljstvu 
za podporo v Vojašnici Kranj. Poveljstvo 
je praznovalo deveto obletnico delova-
nja. 

Praznični protokol je obeležilo častno 
postrojenje, pozdravni letalski prelet, 
dvig slovesne zastave, ki jo je prinesel na 
prireditveni prostor jadralni padalec, po-
delitev odličij, priznanj ter zahval, slove-
sni govor poveljnika Poveljstva v Voja-
šnici Kranj polkovnika mag. Vilibalda 
Polšaka in prijetno druženje s predstavni-
ki služb, ustanov, organizacij, društev in z 
občani Mestne občine Kranj. V imenu 
slednjih je k prazniku Poveljstva v poz-
dravu in nagovoru čestitala tudi podžupa-

Praznik v Vojašnici Kranj
nja Mestne občine Kranj Nada Mihajlovič; 
sicer krajanka krajevne skupnosti Vodo-
vodni stolp. 

Predsednik krajevne skupnosti Vodovo-
dni stolp Jože Rozman s predstavniki or-
ganizacij in društev iz krajevne skupnosti 
pa je poveljniku Poveljstva polkovniku 
Vilibaldu Polšaku ob praznični čestitki 
izročil spominsko sliko Vodovodnega 
stolpa z željo, da bo tudi v prihodnje so-
delovanje s Poveljstvom, ki »domuje« na 
območju krajevne skupnosti Vodovodni 
stolp, čim boljše. 

A. Žalar

Poveljniku Poveljstva za podporo v Voja-
šnici Kranj je predsednik KS Vodovodni 
stolp Jože Rozman ob navzočnosti podž-
upanje Mestne občine Kranj izročil sliko 
Vodovodnega stolpa.

Poveljnik Poveljstva polkovnik Vilibald 
Polšak je ob prazniku podelil priznanja in 
zahvale.   

Sami želijo zgraditi 
parkirišča

Parkirni prostori so danes v urbanih nase-
ljih vse večja potreba za urejeno bivanje. 
V krajevni skupnosti so bili ob ugotavlja-
nju potrebnih parkirnih prostorov in idej-
nih razmišljanjih ne davno tega prijetno 
presenečeni nad pobudo lastnikov stano-
vanj v ulici Mladinskih brigad 9, da so z 
lastnimi sredstvi pripravljeni narediti 6 do 
8 parkirišč na zelenici ob poti nasproti 
bloka. Koordinatorju so zagotovili, da 
bodo zbrali denar za pripravo zemljišča in 
za material, od KS pa pričakujejo pridobi-
tev dovoljenja za gradnjo.

Krajevna skupnost je o predlogu takoj 
obvestila Mestno občino Kranj, Urad za 
gospodarstvo in gospodarske javne služ-
be, od koder so že dobili odgovor, da je 
potrebno izdelati gradbeno dokumentaci-
jo, še pred izdelavo dokumentacije pa 
pridobiti lastninsko pravico za gradnjo na 
predvidenem zemljišču.

Podrobnejša razlaga zbuja vtis o precej-
šnji zapletenosti postopka do izvedbe. 
Poznan pa jem pregovor: Če so (vsi) lju-
dje za to, je vse lahko enostavno in hitro 
izvedljivo. 

A. Žalar

Lastniki želijo sami zbrati denar za 6 do 8 
parkirišč.   
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Domplan

REDAR TELEFON KRAJEVNA SKUPNOST

Žiga Poljak 2373-361 Besnica, Podblica
Drago Kožuh 2373-284 Bitnje, Žabnica
Damir Salihović 2373-353 Golnik, Goriče
Srečko Lukman 2373-214 Kokrica, Vodovodni stolp 
Andrej Čelik 2373-212 Stražišče, Jošt
Janez Gerič 2373-213 Čirče, Hrastje
Herman Mubi 2373-211 Center, Zlato polje 
Irena Ropret 2373-359 Gorenja Sava, Struževo 
Predrag Vasić 2373-358 Bratov Smuk, Primskovo 
Dušan Antonič 2373-375 Predoslje, Britof
Ivan Peternelj 2373-203 Orehek-Drulovka, Mavčiče
Rafael Kranjc 2373-205 Huje, Planina
Irena Žagar 2373-204 Trstenik, Tenetiše

Že dobra štiri leta je veljavi zakon o vzpostavi etažne lastnine in 
določanju pripadajočega zemljišča k stavbi, ki je osnova za do-
ločitev pripadajočega zemljišča k posamezni stavbi. To zemljišče 
smo včasih imenovali funkcionalno zemljišče, gradbena parcela, 
sedaj pa je opredeljeno kot pripadajoče zemljišče.

Gre predvsem za zemljišče, ki je neobhodno potrebno za nor-
malno bivanje; za zagotavljanje kvalitete življenja za posamezno 
stavbo (zelenice, igrišča, parkirišča). Ta del je pri nas glede lastni-
štva še nerešen. To so namreč zemljišča ob stavbah, tako imeno-
vana nerazporejena zemljišča za prilaščanje in za urejanje s strani 
občine. V tej neurejenost  pa se potem dogajajo različne nepravil-
nosti in manipulacije v okviru preprodaje, gradenj (Mrakova).

Obe  ko se je v zadnji desetih letih stanovanjska lastnina precej 
uredila in so  lastniki vpisani v etažno lastnino, ko je problem 
stanovanjske lastnine rešen, pa ni rešen pred oziroma ob stavbah 
glede pravice uporabe, upravljanja, vzdrževanja…

Novo vodstvo krajevne skupnosti Vodovodni stolp ugotavlja, 
da je to precejšen problem. Posamezne stavbe oziroma lastniki 
stanovanj v njih tako ponekod razmišljajo, da bi sami vložili 
zahtevke za rešitev tega problema.   

»Zato,« ugotavlja Peter Kern, PE Nepremične v Domplanu 
(kot predstavnik upravljavca), »smo oblikovali skupino, kjer 
imamo tudi ustrezne strokovnjake za izdelavo kvalitetnega ela-
borata. V prvi fazi sedaj poteka pregled zakonodaje in možnosti, 
ki so na tem področju, druga faza pa je potem vezana na odloči-
tev Mestne občine Kranj in krajevne skupnosti glede določanja 
javnega dobra, javnih poti ipd. Gre za to, kaj naj bi bilo še naprej 
v lasti oziroma pristojnosti občine, kaj pa ostane kot zemljišče k 
stavbi oziroma k več stavbam. 

Imamo namreč tako imenovano javno dobro in skupno dobro, 
ki pripada k več stavbam. Ko pa to izločimo, dobimo pripadajoče 
zemljišče k stavbi. V to so lahko vključena parkirišča, zelenice…, 
je pa potrebno pregledati seveda Zakon o pridobitvi etažne la-
stnine pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pri-
padajočega zemljišča k stavbi. Na osnovi tega naj bi se to zemlji-
šče lastninilo. Po izdelavi elaborata bi sodišče v nepravdnem 
postopku potem lahko upoštevalo obstoječe stanje, na podlagi 
zakonodaje, parcel ob gradnji, in stanje primerjalo s potrebami. 

Velika sprememba je namreč na primer pri parkiriščih. Včasih 
je bilo eno parkirišče za dve stanovanji, danes sta dve parkirišči 
na eno stanovanje. Prenagljeno je tudi razmišljanje nekaterih 
lastnikov, da bo vsak lastnik etažnega stanovanja imel tudi svoje 
parkirišče v pripadajočem zemljišču. Ob tem, da je treba upošte-
vati solastnino vseh.

In kakšen bo potek razreševanja teh vprašanj?
Tako imenovani drugi del bo potekal prek predstavnikov eta-

Peter Kern, vodja PE Nepremičnine Domplan Kranj

Zemljišča pri večstanovanjskih stavbah
žnih lastnikov oziroma koordinatorjev, kjer smo Domplan možni 
izvajalec. V jesenskem delu bomo kot upravnik poskrbeli za 
obvestila prek položnic, hkrati pa predstavili obrazce za odloča-
nje, konkretne ponudbe za vsako stavbo, če bo volja bomo pri-
pravili elaborat za vse podrobnosti ob objektu in ga tudi oddali 
na sodišče v nepravdni postopek.

To bo v začetku septembra v sodelovanju s posebno skupino v 
krajevni skupnosti. Gre pa za strokovno zadevo in je določitev 
izvajalca prosta izbira. Problem pa je, ker je zakon določil, da so 
pripadajoča zemljišča k stavbi last etažnih lastnikov. Pri tem pa 
se poraja dilema ali so ta zemljišča odplačna ali neodplačna; ali 
jih bodo morali lastniki stanovanj plačati, ali so bila plačana že 
ob nakupu stanovanja. To pa bosta morala določiti zakonodaja 
in sodišče oziroma novela k zakonu.«

Andrej Žalar    
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Društva

Med najstarejšimi, ki so 
ju obiskali, sta bili dve 
stoletnici in sicer Marija 
Kulijat Marija Polak. 
Obe so tudi skromno ob-
darili. Sicer pa so lani 

obiskali 61 starejših krajanov v domovih 
upokojencev v Kranju. Preddvoru in v 
Naklem. 46 krajanov pa so obiskali tudi 
na njihovih domovih. Predsednica krajev-
ne organizacije Rdečega križa Jožica 
Ribnikar pa je tudi pripomnila, da lani 
niso pozabili tudi na 16 bolnih krajanov. 

V prostorih krajevne skupnosti Vodo-
vodni stolp so lani za krajane organizirali 
kar štiri preventivne meritve krvnega tla-
ka, sladkorja in holesterola. Meritev se je 
udeležilo kar 120 krajanov. Organizirali 
pa so tudi dve krvodajalski akciji, v kate-
rih je darovalo kri okrog 150 krvodajalcev 
z območja krajevne organizacije Rdečega 
križa Vodovodni stolp.

Krvodajalsko akcijo so organizirali v 
krajevni organizaciji RK tudi letos 1. 
aprila. Tokrat je bila akcija v Izoli, po 

Rdeči križ Vodovodni stolp

Obiski in darila 
Lani so v krajevni organizaciji Rdečega križa obiskovali starejše krajane.

njej pa so si  udeleženci akcije ogledali 
vinsko klet v Kopru. Kosilo sol jim 
pripravili v novem hotelu na Debelem 
rtiču. Po krajšem izletu pa so se podali 
domov proti Kranju.  

Območno združenje Rdečega križa 
Kranj je lani dvakrat izdalo tudi bilten in 
v njem predstavilo dejavnosti Rdečega 
križa. Zelo dobro pa je bilo lani tudi sode-
lovanje krajevne organizacije Rdečega 
križa z osnovno šolo Simona Jenka in s 
krajevno skupnostjo Vodovodni stolp. 
Krajevna skupnost namreč nudi RK pro-

store za opravljanje dejavnosti, pomaga 
podpira pa tudi krvodajalske akcije. Tako 
šoli kot krajevni skupnosti se v krajevni 
organizaciji RK zahvaljujejo za podporo, 
pomoč in sodelovanje in obema želijo 
veliko uspeha pri delu. 

Predsednica Jožica Ribnikar je še 
posebej napovedala, da bodo meritve 
krvi in holesterola ter krvodajalska 
akcija tudi septembra. Meritve bodo 9. 
septembra  med 7. in 9. uro v prostorih 
krajevne skupnosti Vodovodni stolp. 
Krvodajalska akcija pa bo 16. septem-
bra na Jesenicah. Zbirališče in odhod 
bo z avtobusnega postajališča pri  Vo-
dovodnem stolpu.

Na zadnjem sestanku RK so obravna-
vali tudi nekatere kadrovske zadolžitve v 
prihodnje. Dogovorili so se, da bo krajev-
ni organizaciji RK še naprej predsedovala 
Jožica Ribnikar, podpredsednik organiza-
cije bo Tone Polajnar, tajniška dela bo 
opravljala Jožica Mervič, blagajno pa bo 
vodila Joži Gorjanc.

A. Ž.
Krvodajalci so po akciji v Izoli bili tudi na 
obisku v vinski kleti v Kopru. 

Tokratna jubilantka Ljubinka Šimunac je 
bila rojena v Srbiji pred 95. leti. Že 53 let 
živi v Kranju. Po poklicu je učiteljica, dva 
mandata je bila tudi direktorica knjižnice, 
28 let pa je upokojena. 

»Mož, geodet, iz Kranja, mi je vedno 
govoril, da bom živela sto let. Spoznala 
sem ga v Srbiji, ko sem hodila v šolo. V 
Srbijo je namreč prišlo veliko geodetov iz 
Slovenije, ker nismo zaradi obdobja pod 

Ljubinka Šimunac

Da se čez pet let spet vidiva
Turki v Srbiji imeli nobenih prostorskih 
podlag.«  

Po drugi vojni je prišla v Slovenijo, v 
Kranj. Ima hčerko v Ljubljani in sina v 
Šenčurju.

»Pa štiri vnuke in šest pravnukov imam. 
Od 1952. let sem pri tabornikih. Začela 
sem ob ustanovitvi taborniške organizaci-
je. V Kranju smo postavili zelo dobre ta-
borniške temelje. Imeli smo tabore v Fa-
žani in postavili smo dom v Marijin dolu 
v Beli krajini. Še danes sem rada s tabor-
niki.«  

Srečala sva se pri telovadbi v šoli Fran-
ceta Prešerna na 
Zlatem polju. 

Kako vam mi-
neva dan, jo pov-
prašam.

»Imam vrt, sta-
novanje pospra-
vljam, kuham, ho-
dim na telovadbo, 
berem in opravljam 
različne dejavnosti. 
Starostniki mora-
mo biti aktivni,« 
resno poudari. 

Imate kakšno željo?
»Samo to, da bi bili vnuki, otroci da bi 

bili zdravi.«
Se dobro počutite v krajevni skupno-

sti Vodovodni stolp?
»Zelo dobro. Za starejše v krajevni 

skupnosti zelo lepo skrbijo. Jožica Rib-
nikar me vsako leto obišče. Res hvala 
vsem, saj delajo z dušo za nas, za sku-
pnost.«

Zaželim ji nazadnje še vrsto zdravih let 
in dobro počutje: Pa da se čez pet let, ko 
boste sto let, spet vidiva, Ljubinka.  

Andrej Žalar

Skupinski posnetek  pred telovadbo

Za jubilej ji je čestitala Jožica Ribnikar
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Zanimivost

Osnovnošolska leta so pomemben del v mozaiku življenja. Vsi 
učenci so sposobni doseči zastavljene cilje, ob tem pa ne poza-
bite, kaj pri človeku največ velja: srce, veselje do življenja, pri-
jateljstvo in iskrenost.

Na koncu leta vedno naletimo na težavo, kako predstaviti 
uspehe naših učencev. Seveda bi poleg učnih, športnih, likovnih 

in drugih uspehov tudi letos najprej poudaril humanost.
Ta dejavnost je na šoli med najbolj razvitimi in odmevnimi in 

zajame vsako leto vse učence šole. 
Z zbiranjem kartuš pomagamo društvu Rdeči noski, šestletne-

mu Galu smo pomagali z zbiranjem plastičnih zamaškov. 
Zbirali smo prehrambene izdelke, oblačila in pomagali Rde-

čemu križu, nekaj pomoči pa smo dodelili tudi društvu Palčica. 
Tradicionalno pa zbiramo tudi odpadni papir.

Ne pozabimo na športne dosežke. Vse tako kaže, da so se vrnili 
časi Miliča in Fučke, saj so naši košarkarji po 21 letih spet po-
stali številka 1 v državi. Njihov uspeh pa dopolnjujejo atleti. Še 

Pomembna leta v mozaiku življenja

nikoli niso bili tako uspešni. Državna prvaka sta postala Gaber 
Petric na 60 m, Oskar Cvjetičanin na 600 m, vice prvaki pa so 
moška štafeta v postavi Pivk, Taneski, Petric, Godnič in Tjaša 
Sirc na 300m. Ženska štafeta  v postavi: Loparnik, Sirc, Lacijan, 
Vetrnik pa je dosegla 3. mesto.

Tudi likovniki Žiga Pušavec na Groharjevi koloniji, Katja Men-
dillo, Ajda Herlec, Nina Vene, Urša Uršič na Kranjski koloniji 
so dokazali, da znajo slikati in so prejeli priznanja za svoje iz-
delke.

S področja različnih znanj so devetošolci dosegli kar 110  
bronastih priznanj, 26 srebrnih in eno zlato. 

Da učenci radi berejo, se prepričamo vsako leto znova. Tudi letos 
se je na tekmovanje iz angleške bralne značke prijavilo veliko 
učencev in kar 197 jih je osvojilo to priznanje. Slovensko bralno 
značko je osvojilo 171 učencev, zlatih bralcev, ki so brali vsa 
leta šolanja, pa je kar 21. 

Volje in znanja je veliko. To nam potrjujejo številna priznanja. 
Letos pa kar 33 devetošolcev zaključuje osnovno šolo kot osem-
letnih odličnjakov.

Rudolf Planinšek

Počitnice
(akrostih)

Po tonah in tonah učenja,Ocenah, domačih nalogah,Čarobno obdobje napoči,Igrivo in brez nadlog.Tisoč in en dan veselja,No, kakšen mogoče je manj,In tu je že potovanje…Carsko! Ampak kot sanje, Enkrat je vsega lepega kon'c.

Žiga Perne, 9. a

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-elektro.si
Rajonski redar MOK Srečko Lukman (04) 237 32 14 srecko.lukman@kranj.si 
Medobčinski inšpektorat MOK (04) 237 32 16
Vodja policijskega okoliša Policija Kranj Damjan Nartnik (04) 233 64 00 
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sarji, vozite previdno in skrbite za la-
stno varnost, pri čemer upoštevajte 
naslednja pravila in nasvete:

Bodite pozorni na prometno signali-
zacijo (prometne znake) in jih upošte-
vajte!

Na mestih, kjer promet ureja semafor, 
morate upoštevati svetlobne znake.

Ne vozite pod vplivom alkohola!
Pred spremembo smeri vožnje večkrat 

poglejte, kaj se dogaja za vami, ter pravo-
časno in odločno nakažite svoj namen.

Upoštevajte pravila prednosti, ki veljajo 
za kolesarje v križiščih, še posebej tam, 
kjer so označene kolesarske steze.

Vozite po kolesarski stezi in kolesar-
skem pasu ali poti. Vedno uporabljajte le 
površino, ki je namenjena kolesarjem 
(označena s prometnimi znaki in talnimi 
označbami). Po takšnih površinah morate 
voziti po desni kolesarski stezi glede na 
dovoljeno smer vožnje, na dvosmerni 
kolesarski stezi pa po desni strani steze.
Če ni kolesarske steze ali pasu, vozite 

ob desnem robu vozišča v smeri vožnje, 
in sicer čim bližje robu (ne več kot en 
meter od roba) vozišča.

Damjan Nartnik

Ekologija

V soboto, 16. aprila, smo se od-
pravili proti Primorski. Prvi po-
stanek smo naredili v Vilenici, 
znameniti kraški jami, kjer smo si 
ogledali vhod v jamo in razsta-
vljene apnenčaste kamne pred 
vhodom. Naslednji postanek smo 
naredili v Šmarju. Na ogledu vin-
ske kleti smo poskusili domače 
dobrote in kozarček terana. Skozi 
Tomaj in Dutovlje nas je pot vodi-
la do našega končnega  cilja – Pli-
skovice, slikovite kraške vasice, 
kjer je prav na dan našega prihoda 

Izlet v Pliskovico
V počastitev letošnjega praznika krajevne skupnosti Vodovodni stolp smo poleg 

že znanih prireditev organizirali tudi izlet v Pliskovico na Krasu. 

potekala tradicionalna prireditev Dan od-
prtih dvorišč–borjačev, ko domačini 
predstavijo svoje obrtniške izdelke, v po-
kušnjo ponudijo domače vino in kraške 
dobrote in organizirajo ogled znamenito-
sti. 
Čas pa kot vedno v dobri družbi hitro 

mine. V parku Škocjanskih jam smo 
imeli še skupno kosilo, okoli osme ure 
zvečer pa smo bili že doma, utrujeni, a 
enotni v misli, da je izlet treba ponoviti.

T. Plut
Slikali smo se pred obeležjem v počastitev 
bolnice iz 1. svetovne vojne - J. Rozman

Pliskovica

Na letošnji čistilni akciji na Rupi v so-
boto, 2. aprila, se je zbralo trinajst 
krajanov. Čistili so okolico Rupe, gozd 
na Rupi in kanjon Rupovščice. Prav iz 
kanjona Rupovščice se je nabralo naj-
več odpadkov. Med odpadki je bilo 
največ  stekla, kovinske in plastične 
embalaže. Prav nobena posebnost pa 
niso bila tudi  stara, odvržena kolesa.  

Čistilna akcija 
na Rupi

Med letošnjo čistilno akcijo 2. aprila na 
Rupi stara odvržena kolesa niso bila 
nobena posebnost.

Za otroke je tudi 
igralo, odrasli pa ga 
čedalje pogosteje 
uporabljajo ne le za 
prevoz, temveč tudi 
za rekreacijo. Ven-
dar pa moramo pri 
kolesarjenju dobro 
poskrbeti za svojo 

varnost, saj so kolesarji poleg pešcev 
najbolj ogrožena in izpostavljena sku-
pina prometnih udeležencev. 

S kolesarjenjem kot zelo enostavnim in 
ekološkim načinom gibanja in prevoza 
prispevamo k čistejšemu okolju, spomladi 
in poleti oz. v toplejših mesecih pa je to 
tudi ena najprijetnejših športnih aktivnosti 
na svežem zraku, s katero skrbimo za 
ohranjanje svojih telesnih sposobnosti. 
Prispeva namreč k večji vzdržljivosti, 
koristi srcu in ožilju, obenem povečuje 
moč.

Kolesarjenje je skratka zdravo, ak-
tivno in prijetno - naj bo tudi varno! 

Vozniki koles so v najhujših prometnih 
nesrečah v več kot polovici primerov 
povzročitelji nesreče. Kolesarji najpogo-

Varno na kolo 

Kolo je priljubljena prevozna naprava
steje povzročijo prometne nesreče zaradi: 
nepravilne strani in smeri vožnje (vozijo 
preblizu roba vozišča ali celo po nasprotni 
polovici), kar je pogosto povezano tudi z 
vožnjo pod vplivom alkohola, 

vožnje pod vplivom alkohola, 
neupoštevanja pravil o prednosti (naj-

večkrat na križiščih, saj pozabljajo, da 
tamkajšnji »stop« znak ali znak »križišče 
s prednostno cesto« velja tudi zanje, in ne 
le za voznike motornih vozil, 

pogostokrat pa tudi hitrosti ne prilago-
dijo stanju in lastnostim ceste, še posebej 
na posameznih odsekih cest z večjim na-
klonom. 

 Kolesarji so tudi žrtve drugih udele-
žencev v cestnem prometu, največkrat 
prehitrih voznikov in tistih, ki vozijo pod 
vplivom alkohola. Pogosto pa njihovo 
vožnjo ovirajo nepravilno parkirana vozi-
la.

Dejstvo je, da so kolesarji manj varni 
v cestnem prometu kot drugi udeležen-
ci v cestnem prometu. Predvsem so 
slabše vidni, njihova vidnost pa je 
obratno sorazmerna s hitrostjo vožnje: 
hitrejši so, slabše so opazni. Zato, kole-
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Naše župnijsko ži-
vljenje je tudi v tem 
poletnem času ži-
vahno. Hitro je minil 
maj, ko smo priha-
jali k šmarnicam; 
prizadevni bralci 
knjig za Slomškovo 
bralno priznanje so 

imeli priložnost, da so se v knjigarni Ognjišča 
srečali z avtorico letošnjega šmarničnega 
branja. Končalo se je veroučno leto in skleni-
li smo ga z zahvalno sveto mašo.

Junija so nas spremljali pomenski pou-
darki. Ne bomo pozabili na 20-letnico 
mlade samostojne države; v krščanskem 
pomenu smo jo počastili s sveto mašo za 
domovino, kot občestvo pa smo se 22. 
junija pridružili vseslovenski cerkveni 
pobudi molitvi in posta za domovino. 
Zakaj? Odgovor je preprost: ker se zave-
damo, da se mora naše družbeno življenje 
opreti na vrednote domoljubja, solidarno-
sti in poštenja. Moč za te pomembne vre-
dnote dobiva vernik tudi preko molitve in 
odpovedi; tako si utrjuje zavest in voljo, 
da se od odreče sebičnosti in se posveti 
delu za skupnost. To velja za posamezni-

Mitja Štirn, župnik

Objave

Vedno, vedno do človeka
ka, za družine, za občestvo in v okviru 
tega še posebej za institucijo, znano pod 
imenom Karitas. V župniji trka na njena 
vrata vedno več ljudi.

Ko smo sneli zastave, ki so simbol 
svobodne domovine in države, smo bili 
že sredi priprav na tako imenovani orato-
rij. To je druženje otrok in mladih ob igri, 
zabavi, športu in poglabljanju verske iz-
kušnje. Letošnji oratorij povsod poteka 
pod geslom V tvojo smer, njegovo vre-
dnostno jedro pa bo prerok Jona. Vsaj 
petnajst animatorjev skrbi, da se udele-
ženci oratorija utrjujejo v prijateljstvu; 
približno šestdeset otrok.

Ceste, ceste, kam pa greste? Tako se je  
rad spraševal Fran Miličinski – Ježek in 
poudaril: »Vedno, vedno do človeka«. Žal 
pa ravno ceste poberejo toliko življenj! 
Tako imenovana Krištofova nedelja opo-
zarja kristjane na  temeljno dolžnost: spo-
štovati peto Božjo zapoved, ki pravi: Ne 
ubijaj! Dobrodelni prispevek kot zahvala 
za vsak srečno prevoženi kilometer je letos 
namenjen misijonarjem, da  bi v težavnih 
okoliščinah mogli zagotoviti ljudem nekaj 
kilometrov nove ceste ali pa kako prepo-
trebno prevozno sredstvo. Sv. Krištofa so 

častili že naši dedje, ko je bil čas avtomo-
bilizma še zelo oddaljen. Priporočali so se 
mu za srečno pot, kamor že so bili name-
njeni peš ali z vozom. Upali so, da jih bo 
varoval pred nepričakovano smrtjo kje na 
prašni cesti. Zdaj se nam smrt reži z vseh 
cest, prikličemo pa si jo sami  predvsem z 
agresivno vožnjo. Ta velja za kristjana kot 
grešno neupoštevanje zapovedi Ne ubijaj!

Veliki šmaren bo zaznamoval že visoko 
poletje. Upam, da se bo tudi mnogo naših 
župljanov v tem času odločilo za kako 
romanje na božjepotni kraj; priporočam 
jim obisk Marijinih cerkva; ena teh je tudi 
na Zaplazu, kjer je zdaj grob mučenca b. 
Alojzija Grozdeta. Naj ne pozabimo, da 
so stari božjepotni kraji tudi Kokra, Ljub-
no, Velesovo, Lesce …, le za lučaj odda-
ljeni od doma, pa enako milostni kot sve-
tovno znana mesta  s svojimi svetišči.

Sredi poletne vročine misliti na jesen?  
Gotovo, kajti oktobra bo naša župnijska 
cerkev sv. Modesta doživela dan posveti-
tve. Priprave na to se pravzaprav že zače-
njajo. Mala uvertura vanje so nove orgle 
v cerkvi. Glasba, ki jo premore ta instru-
ment, pa je govorica srca in ljubezni.                                                                    

Mitja Štirn, župnik

Ponoči in ob zmanjšani vidljivosti mo-
rate imeti na sprednjem delu kolesa priž-
gano belo luč za osvetljevanje ceste, na 
zadnji strani kolesa pa rdečo pozicijsko 
luč. Tu mora biti nameščen še rdeč odsev-
nik, na obeh straneh pedalov morate imeti 
rumene ali oranžne odsevnike, na kolesih 
pa rumene ali oranžne bočne odsevnike.
Če vozite v skupini kolesarjev, vozite 

drug za drugim. Izjemoma, če je pot do-
volj široka, lahko dva kolesarja vozita 
vzporedno.

Novela zakona o varnosti cestnega 
prometa, ki je začela veljati 30. aprila 
2008, na novo ureja treninge kolesarjev, 
ki zaradi specifi čnosti kolesarskega športa 
ne morejo trenirati in hkrati upoštevati 
vseh pravil, ki sicer veljajo za kolesarje. 
Kolesarje, ki imajo licenco Kolesarske 
zveze Slovenije, zakon omogoča vožnjo v 
skupini, ki jo morajo sestavljati najmanj 
štirje kolesarji: Več o tej novosti na spletni 
strani Ministrstva za promet.

Promet skrbno opazujte, predvidevajte 
ravnanje drugih udeležencev.

Še posebej pozorni bodite na vozila, ki 
vas dohitevajo in prehitevajo.

V križiščih bodite še posebej previdni, 
z roko odločno nakažite smer in se prepri-
čajte, ali so vas opazili. Če je situacija 

nejasna, raje sestopite s kolesa in pojdite 
čez križišče peš.

Da vas bodo drugi udeleženci v cestnem 
prometu, pešci in vozniki, hitreje opazili, 
uporabljajte zvonec.

Ponoči poskrbite, da boste še bolj vidni 
(obvezne so luči, odsevniki, priporočljiva 
svetla oblačila).

Prtljago vozite v za to namenjeni koša-
rici ali pritrjeno na prtljažniku. Roke 
imejte proste za vodenje krmila in naka-
zovanje smeri.

Nikoli ne smete: krmila kolesa izpušča-
ti iz rok, dvigniti nog s pedal, voditi, vleči 
ali potiskati drugih vozil, pustiti se vleči 
ali potiskati, pre-
važati predmetov, 
ki bi vas ovirala 
pri vožnji, voziti 
drugih oseb, razen 
če je z zakonom 
določeno drugače.
Če je treba, za 

svojo varnost raje 
ustavite in pustite 
vozilo/a mimo.

Vaše kolo naj bo 
redno vzdrževano 
in tehnično brez-
hibno.

V obvezno opremo kolesa sodijo zvo-
nec, luč za osvetljevanje ceste, zadnja 
rdeča luč, zadnji rdeči odsevniki, rumeni 
odsevniki v pedalih, brezhibna zadnja in 
prednja zavora, bočni odsevniki.

Priporočljivo je na kolesu imeti: dis-
tančnik z odsevom, ščitnik verige, blatni-
ke, ustrezne pnevmatike, ustrezen sedež, 
ogledalo. 
Čelada: Kolesar, mlajši od 14 let, mora 

med vožnjo nositi na glavi pripeto atesti-
rano zaščitno čelado, enako pa velja tudi 
za otroka, ki se na kolesu vozi kot potnik. 
Čelado pa priporočamo tudi odraslim ko-
lesarjem, čeprav ni predpisana.  
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Nudimo vam izdelke, ki vam bodo v pomoč pri pravilnem ločevanju 
odpadkov:

- paket biorazgradljivih vrečk (25 vrečk, prostornine 7 litrov), po ceni 2 €
- posodo, prostornine 7 litrov, za zbiranje bioloških odpadkov v go-

spodinjstvu, po ceni 3 €
- zložljive ročne stiskalnice za plastenke in pločevinke, po ceni 6 €
- fi ksne ročne stiskalnice za plastenke in pločevinke, po ceni 10 €.

Zaradi nadaljnje predelave bioloških odpadkov je zelo pomembno, 
da bioloških odpadkov ne odlagamo v navadnih plastičnih vrečkah. 
Uporabiti moramo biološko razgradljive vrečke. Z uporabo teh vrečk 
bo zbiranje bioloških odpadkov postalo bolj higienično,  posoda v kate-
ri zbirate biološke odpadke v gospodinjstvu bo ostala čista in brez ne-
prijetnih vonjav. In kar je najpomembneje: tako odloženi biološki od-
padki se bodo lahko predelali. 

Nudimo vam tudi manjšo posodo 
s pokrovom za zbiranje bioloških 
odpadkov. Posoda je primerna za 
postavitev pod korito v kuhinji. 

Dodatno lahko izbirate med zlo-
žljivo ali fi ksno stiskalnico za pla-
stenke in pločevinke. S pomočjo sti-
skalnice boste zmanjšali volumen 

embalaže pred odlaganjem in s tem prihranili na prostoru v zabojniku 
za odpadno embalažo.

Izdelke lahko kupite na sedežu našega podjetja na Ulici Mirka Vadnova 

Da bo ločevanje odpadkov še enostavnejše

Nov delovni čas zbirnih centrov
V zbirnem centru Tenetiše odpadke sprejemamo:

od ponedeljka do petka, med 13. in 19. uro (čas malice med 17. in 17. 
30. uro) (v zimskem času je center odprt od 12. do 18. ure), ob sobotah, 
med 8. in 12. uro.

V zbirni center Zarica pa po novem odpadke lahko pripeljete:
od ponedeljka do petka, med 7. in 19. uro (čas malice med 9.30. in 

10. uro ter med 17. in 17. 30. uro),
ob sobotah med 8. in 16. uro.

1 v Kranju, in sicer ob ponedeljkih, torkih in četrtkih med 8. in 14. uro, 
sredah med 8. in 17. uro in petkih, med 8. in 12. uro. 

V zbirna centra lahko pripeljete vse vrste odpadkov, tudi kosovne in 
nevarne odpadke. Pred oddajo odpadkov vas sprejme upravljavec v 
zbirnem centru. Ob sprejemu vas prosimo, da predložite potrdilo o po-
ravnanih obveznostih za storitev ravnanja z odpadki (zadostuje polo-
žnica za obračun komunalnih storitev) ali osebni dokument, s katerim 
boste potrdili, da ste vključeni v sistem rednega odvoza odpadkov za 
območje Mestne občine Kranj. Brezplačno lahko oddate: mesečno do 
količine enega kubičnega metra odpadkov iz gospodinjstva, mesečno 
kosovne odpadke iz gospodinjstev, dvakrat letno štiri avtomobilske 
gume brez platišč.

Biološki odpadki ne sodijo 
v plastične vrečke

Biološki odpadki predstavljajo velik del nastalih gospodinjskih odpad-
kov. Z ločenim zbiranjem bioloških odpadkov preprečimo, da ne kon-
čajo na odlagališčih, kjer so vir nastajanja toplogrednih plinov.  Biološke 
odpadke moramo vrniti v nadaljnjo uporabo. To lahko storimo na dva 
načina, in sicer da svoje biološke odpadke sami kompostiramo ali jih 
odlagamo v rjavi zabojnik za biološke odpadke. V zabojniku odložene 
odpadke Komunala Kranj odpelje 
predelovalcem.

Pri odlaganju bioloških od-
padkov je zelo pomembno, da 
jih ne odlagamo v navadnih 
plastičnih vrečkah. Uporabiti 
moramo biorazgradljive papir-
nate vrečke ali vrečke iz poseb-
ne folije. 


