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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

V matični in podružničnih šolah Simona Jenka v Mestni 
občini Kranj je letos v prvem razredu 117 otrok. Srečno! 
Nasvet staršem vseh šolarjev je na 6. in 7. strani spodaj.
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bilo potrebno makadamsko urediti, da ne bi bila po dežju zaradi 
blata vedno neprehodna. Upamo, da ne bo, kot že večkrat, žal 
ostalo le pri obljubah in izgovorih.« 

Preplastitev Begunjske ulice 
»Begunjska ulica 
žal letos ne bo 
asfaltirana. Pred-
vsem kritične so 
poškodbe zaradi 
gradnje objekta 
Begunjska 5. In-
vestitor Klima 
Bled oziroma di-
rektor Lamovšek 
je obljubil sana-
cijo cestišča na 
odcepu med Begunjsko in Oldhamsko ulico ta mesec.« 

Javne informacije
»Na stavbi Krajev-
ne skupnosti v Be-
gunjski ulici bomo 
namestili informa-
cijsko tablo.«

Stoletnica »vaserturna«
V krajevni skupnosti vsako leto 
ob krajevnem prazniku (21. mar-
ca) odprejo vrata krajankam in 
krajanom, da se povzpnejo na vrh 
vodovodnega stolpa.

Mi pa se tokrat prašujemo, ali 
se bodo v občini morda spomnili 
tudi letošnje stoletnice 'delovanja' 
vodovodnega stolpa in kako?

A. Žalar 

Določitev pripadajočega zemljišča
»Projekt bomo izvajali po teritorialno zaokroženih celotah; to 
pomeni po območjih KS, ki jih omejujejo ceste. Pričeli smo z 
območjem med Bleiweisovo, XXXI. divizije, Kokrškega odre-
da, vojašnico; torej tako imenovano Šorlijevo naselje. Spoznanja 
na tem območju bodo koristna za nadaljevanje v Valjavčevi, 
Begunjski, cona C,...

Na sestanku s koordinatorji blokov v Šorlijevem naselju je 
bila dosežena 100-odstotna podpora. Kar nekaj koordinatorjev 
je krajevni skupnosti tudi zastavilo vprašanje, zakaj se zadeve 
ne obravnavajo hitreje.

Odgovor je, da smo bili julija in avgusta nekako zavrti zaradi 
dopustov. Poziv, da se Mestna občina Kranj (MOK) aktivno 
vključi v projekt, je bil najprej zavrnjen (ker, da MOK še nima 
izdelanega stališča). Kasneje smo dobili informacijo, da so se v 
Uradu za prostor in okolje aktivno lotili reševanja projekta in 

sicer zbiranja arhi-
vskega gradiva, 
povabilu v projekt 
pa da se je odzvalo 
tudi Ministrstvo za 
okolje in prostor. V 
Domplanu bodo v 
enem mesecu pri-
pravili izhodišča in 
program izvrševa-
nja projekta.«

Projekt Pločnik Švabska vas – Rupa - AC
»Po informacijah načelnika urada za prostor in okolje je projekt 

v fazi odkupa ze-
mljišč. Upamo (in 
pričakujemo) na 
razumevanje ozi-
roma soglasje la-
stnikov zemljišč. 
Le tako bomo na-
mreč izboljšati 
prometno varnost 
pešcev, kolesarjev 
in predvsem 
otrok.«

Nasutje poljske poti Švabska vas - Rupa cerkev 
»Prizadevamo si 
za nasutje poljske 
poti Švabska vas - 
Rupa (cerkev). Ta 
pot je začasna reši-
tev oziroma omili-
tev pešcem, da se 
izognejo nevarni 
cesti Švabska vas 
– Rupa. Cesto bi 

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. Priprava 
za tisk: BOLD. Glasilo VODOVODNI STOLP dobijo vsa gospodinjstva in poslovne enote v krajevni skupnosti brezplačno. Nakla-
da 2600 izvodov. Naslovnica: V osnovno šolo Simona Jenka v Krajevni skupnosti Vodovodni stolp je letos prvič stopilo 46 otrok.

Krajevna skupnost

KS za krajane
Pisarna krajevne skupnosti Vodovodni stolp je na Begunjski 
10 v Kranju
Uradne ure v pisarni KS so ob torkih od 8. do 10. ure in ob 
četrtkih od 16. do 18. ure, 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 pokli-
čete 041 320 805.
Elektronski naslov KS Vodovodni stolp je: 
ksvodovodnistolp@siol.net

Šorlijevo naselje »za vzorec«
Predsednik sveta KS Jože Rozman je izpostavil dogajanja med dvema izidoma glasila Vodovodni stolp.

Šorlijevo naselje bo nekakšen »poskusni 
zajček«    

Upamo na sporazumno rešitev, saj bi bilo 
iskanje odgovora za krajane kdo nasprotuje, 
preveč duhamorno.

Morda pa tokrat vendarle ne bodo le obljube 
in izgovori. 

Begunjska ulica 
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Domplan

Svet Krajevne skupnosti Vodovodni stolp se je na zadnji seji 20. 
septembra letos seznanil z dogajanji na Mrakovi 1 oziroma z infor-
macijo, da se že nekaj časa na gradbeni parceli v Mrakovi nič ne 
dogaja, le žerjav, kot nekakšen grozeči okostnjak, straši stanovalce, 
da se bo porušil. Peter Colnar, eden od lastnikov stanovanj v 
Mrakovi 1, je v soglasju z ostalimi lastniki in njihovo zastopnico 
Jelko Sajovic v posebni točki dnevnega reda članom sveta predsta-
vil trenutno stanje na gradbišču, kjer se je pred leti pričela sporna 
gradnja petih stanovanjskih enot. 

Že pred meseci je bila gradnja, 
kljub veljavnemu gradbenemu dovo-
ljenju, namreč prekinjena in tabla s 
podatki o investitorju odstranjena. 
Tako stanovalci ne vedo, ali je prvotni 
investitor Pinvest še lastnik, niti ne 
poznajo pravih razlogov za ustavitev 
gradnje. Za pojasnila o trenutnem la-
stništvu, razlogih za prekinitev gra-
dnje in o odgovornosti za škodo, ki bi 
jo povzročilo morebitno zrušenje 
žerjava, ki je ostal na gradbišču, so 
zato (v imenu lastnikov Peter Colnar) 
najprej zaprosili območno inšpekto-
rico za okolje in prostor go. Bidovec 
in nato še glavno inšpektorico go. 
Aleksandro Velkovrh. Ker niso pre-
jeli nikakršnega odgovora, so enak 
dopis naslovili še na ministra za 
okolje in prostor g. Žarnića.

Zemljišče ob Mrakovi 1 (parc. št. 948/1, k.o. Kranj) je bilo leta 
1997 v denacionalizacijskem postopku vrnjeno v naravi denacio-
nalizacijskemu upravičencu, ki je nato zaprosil za spremembo 
Prostorskih ureditvenih pogojev Kranj (PUP). Svet Mestne občine 
Kranj je leta 2000 sprejel spremembe PUP Kranj, ki so na prete-
žnem delu parcele dovoljevale prostostoječo ali vrstno gradnjo. 
Na podlagi teh pogojev je Upravna enota Kranj podjetju Gradnje 
Kalan, d.o.o., izdala dovoljenje za gradnjo 5 stanovanjskih enot v 
nizu. Parcela z veljavnim dovoljenjem je nato prešla v last podje-
tja Pinvest, ki je v začetku marca 2008 pričel z gradnjo. Zastopni-
ca etažnih lastnikov je vložila pritožbo in dosegla, da je UE Kranj 
etažnim lastnikom Mrakove 1 priznala status stranke v postopku, 
v ponovljenem postopku izdaje dovoljenja pa je upravni organ 
odločil, da ostaja že izdano gradbeno dovoljenje v veljavi, sklicu-
joč se pri tem na pridobljeno soglasje MOK za manjši odmik od 
javnega zemljišča od zakonsko zahtevanega (4 m). Mestna občina 
Kranj (MOK) bi se namreč na prvotno izdano gradbeno dovolje-
nje lahko pritožila, vendar tega ni storila. Pritožbo lastnikov na 
nespremenjeno gradbeno dovoljenje je nato zavrnilo še Ministr-
stvo za okolje in Upravno sodišče, pa tudi Ustavno sodišče, ki se 
je sprva strinjalo, da bo ugotavljalo zakonitost vračanja parcele 
denacionalizacijskemu upravičencu v naravi, je nato takšno pre-
sojo brez pravih argumentov zavrnilo. Lastniki stanovanj Mrako-
ve 1 so tako v Sloveniji izčrpali vse pravne možnosti za zaščito 
svojih pravic in jim ostane le še evropsko sodišče. 

Sočasno s prvimi pritožbami na izdano gradbeno dovoljenje 
je zastopnica etažnih lastnikov vložila na nepravdno sodišče v 
Kranju tudi zahtevek za določitev pripadajočega zemljišča k 
večstanovanjski stavbi, vendar do danes, po treh letih in dveh 
intervencijah, sodišče te vloge še ni obravnavalo.    

Kdo bo odgovarjal, če se zruši žerjav 
Svet Krajevne skupnosti Vodovodni stolp zahteva od pristojnih služb Mestne občine Kranj jasne odgovore, kaj se dogaja 

z gradnjo na gradbišču v Mrakovi na parceli št. 948/1, k.o. Kranj.
Ko so marca 2008 s stroji nenapovedano pričeli z izkopom 

gradbene jame, je Peter Colnar osebno podal prijavo na Policijo v 
Kranju zoper skupino neznanih storilcev, ki podira drevje in razko-
pava zelenico. Uslužbenka policije je prijavo pričela raziskovati 
šele letos. Zaradi suma, da je šlo v vsej tej zadevi tudi za koruptivne 
posle, je bila podana še prijava na komisijo za preprečevanje korup-
cije, vendar pravega odgovora do danes lastniki še niso prejeli. In-
vestitor se je med tem poskušal tudi pogoditi. Sprva je ponudil 4 m 

odmika od ceste, nato pa ponudbo hi-
tro spremenil v 40 cm. Vendar do do-
govora med sprtima stranema ni prišlo. 
Zoper etažne lastnike je celo vložil 
tožbo (obravnava naj bi bila novembra 
letos) zaradi onemogočanja gradnje, 
čeprav so se le-ti poslužili zgolj prav-
nih poti za zaščito svojih pravic. 

Razlogov za nemogoč položaj, v 
katerem so se znašli lastniki Mrako-
ve 1, je gotovo več, glavni pa je ne-
delovanje pristojnih uradnih organov 
in služb, kar nekateri v tej državi 
močno izkoriščajo. Lastniki so spri-
jaznjeni, da se bo gradnja končala, 
kot je bila zastavljena. Želijo si le, 
da bi ozek pas zelenice ob zahodnem 
delu bloka postal del njihovega 
funkcionalnega zemljišča, ki ga, ne 
po njihovi krivdi, nihče od vpletenih 
ni upošteval. 

Jože Rozman, predsednik Sveta KS Vodovodni stolp se je na 
seji vprašal, kaj lahko v tem trenutku stori krajevna skupnost, kot da 
primer medijsko, prek glasila, spremlja še naprej? Po razpravi, kako 
pomagati prizadetim etažnim lastnikom, so zato sprejeli sklep: 

Svet KS Vodovodni stolp zahteva od pristojnih služb Me-
stne občine Kranj jasne odgovore, kaj se dogaja z gradnjo 
na gradbišču na parceli št. 948/1, k.o. Kranj v Mrakovi.

Pričakujemo, da bomo odgovor pristojnih služb objavili v 
prihodnji številki Glasila Vodovodni stolp.  

A. Žalar

Večina že ima delilnike
Kako je z delilniki za ogrevanje, smo vprašali Petra Ker-
na, vodjo PE Nepremičnine pri Domplanu. 

»Domplan je kot upravnik večine stavb na področju MO 
Kranj lastnike že pred dobrimi petimi leti začeli obveščati o 
spremembi zakonodaje. Tako je večina lastnikov naših stavb 
pravočasno, do predpisanega roka, vgradila delilnike porabe 
energije za ogrevanje. Na celotnem področju MO Kranj bele-
žimo že več kot 90% vgradnjo, približno 5% stavb čaka v teh 
tednih še na montažo, nekaj stavb pa končne odločitve še ni 
sprejelo. Na področju KS Vodovodni stolp je ta odstotek še 
večji; dosežena skoraj 100% vgradnja. Težava je le pri posa-
meznih etažnih lastnikih, ki teh delilnikov niso hoteli sprejeti 
in niso dopustili vgradnje. Tem se bo sedaj obračun ogrevanja 
zaradi faktorjev nekoliko povečal. Zato pozivamo tudi te po-
sameznike, da si poskrbijo vgradnjo.« 

A. Ž.
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Zanimivosti

V jesenski krvodajalski akciji v Vodovodnem 
stolpu se je tokrat 16. septembra odzvalo 31 
krajanov, da darujejo kri. Jožica Ribnikar, 
predsednica organizacije Rdečega križa, je bila 
nad odzivom zadovoljna in vesela. Med 31 kr-
vodajalci je v pogovoru še posebej omenila dva 

krvodajalca oziroma krvodajalki. 
Jožica Mervič 

je na tokratnem 
odvzemu krvi na 
Jesenicah zabele-
žila 35. darovanje 
krvi. 

»Začela sem v 
mladih letih zaradi 
prepričanja in od-
ločitve, da poma-
gam ljudem. Tokrat 

sem dala kri zadnjikrat, ker je takšno zakonsko določilo. Sicer 
pa smo v družini kar vsi krvodajalci; tako mož, sin in tudi snaha. 
Sem kar ponosna.« 

No, med udeleženci akcije pa je bila tudi krvodajalka, ki je 
tokrat prvič darovala kri.

»Toliko časa sem že vpeta v programe Rdečega križa, da 
imam kar nekaj takšnih in drugačnih izkušenj. Včasih ob manj 
ugodnih trenutkih sem že pomislila, ali bodo mladi sploh še na-
daljevali to organizirano humano delo. Pa sem zadnje čase po-
gosto vesela, ker 
ugotavljam, da 
mladi so med na-
mi. Tako je bila na 
tokratni akciji tudi 
mlada krvodajalka, 
ki je prvič darovala 
kri. To je bila 
Mojca Rakovec. 
Še posebej hvala, 
Mojca,« je pove-
dala Jožica Ribni-
kar.

Po akciji pa so 
udeleženci akcije 
podali v Bohinj. Z 
ladjico so se pope-
ljali po Bohinjskem 
jezeru. Bilo je lepo; 
kako tudi ne, saj je 
Bohinj vedno lep, v 
tem jesenskem času 
pa sploh. Seveda pa 
so v organizaciji 

Tokrat smo bili na Jesenicah
poskrbeli tudi za 
okrepčilo Kosilo so 
imeli udeleženci ak-
cije Pri Tulipanu v 
Lescah.

Pa da ne pozabimo 
nazadnje še na opo-
zorilo. Tradicional-
ne meritve pritiska, 
holesterola in slad-
korja bodo v pro-
storih krajevne 
skupnosti Vodovo-
dni stolp na Begunjski med 7. in 9. uro 7. decembra. 

A. Žalar

Izlet v Suho krajino 
(Muljava, Krka, Žužemberk, Dvor, Soteska, Podturn)

Krajevna skupnost Vodovodni stolp vabi na enodnevni izlet v 
Suho krajino

V soboto, 15. oktobra 2011
Odhod 

Ob 7. uri z avtobusnega postajališča pred OŠ Simona 
Jenka v Šorlijevem naselju 
Program 

Iz Kranja se bomo zapeljali do Ivančne Gorice in Muljave, 
kjer bomo naredili prvi postanek  za kratko okrepčilo in ogled 
Jurčičeve domačije. Pot bomo nadaljevali z ogledom vasi 
Krka in Zagradca, kjer bo v znanem mlinu mogoče opraviti 
nakup mlevnih izdelkov. Potepanje bomo nadaljevali z ogle-
dom Žužemberka, Dvora in Soteske.  V Podturnu se bomo 
sprehodili po gozdni učni poti  in si ogledali še ostanke stare-
ga gradu. Vračali se bomo prek Dolenjskih Toplic in Dvora, 
kjer se bomo v priznanem kmečkem turizmu ustavili na kosi-
lu. Za konec načrtujemo še ogled Žužemberka in Dobrniča in 
nato vrnitev v Kranj do 20.30 ure.
Cena izleta

Znaša 20,00 EUR in vključuje prevoz, organizacijo, vode-
nje, zavarovanje, kavo ali čaj na Muljavi in kosilo z aperiti-
vom in kavo na Dvoru.

Prijave in plačila sprejemamo v pisarni KS Vodovodni 
stolp, Begunjska 10, Kranj, ob torkih, od 8. do 10. in ob četrt-
kih, od 16. do 18. ure, do zasedbe mest v avtobusu. 

Dodatne informacije na gsm 041 320 805.

Iščemo sodelavca
V krajevni skupnosti iščemo krajanko ali krajana, ki bi bila 
pripravljena pomagati v krajevni skupnosti pri vzdrževanju 
na otroškem igrišču. Informacije v KS v uradnih urah oziroma 
po telefonu 041 320 805.  

Telovadba v šoli Simona Jenka
Če vas zanima, ali če pogrešate organizirano telovadbo-reak-
cijo, se lahko javite v krajevni skupnosti na Begunjski v taj-
ništvu KS in sicer ob torkih med 8. in 10. uro, ali ob četrtkih 
med 16. in 18. uro. Vodena telovadba oziroma rekreacija za 
krajanke in krajane vseh starosti bo ob petkih v Osnovni šoli 
Simona Jenka v krajevni skupnosti Vodovodni stolp. Začne 
se ta mesec. Če pa ne bo dovolj prijav, razmišljajo v krajevni 
skupnosti o organiziranem igranju badmintona.

A. Ž. 
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Zanimivosti

Smo sodobna kopirnica z vrhunskimi aparati, 
ki omogočajo hitro in natančno izdelavo 
črno belih in barvnih kopij, arhiviranja po-
datkov, obrezovanja, zlaganja itd. Nahajamo 
se v Kranju, Begunjska ul. 10 (v bližini vseh 
prometnih cest z zagotovljenim parkirnim 
prostorom) v prostorih KS Vodovodni stolp. 

Dokumentacijo nam lahko dostavite v 
izdelavo z: 

e-pošto• 
osebno v kopirnico• 
Po dogovoru lasten prevzem ali dosta-

va dokumentacije

NAŠA PONUDBA:
kopiranje črno belo/• barvno od 
A5–A0 formata papirja
tiskanje črno belo/• barvno od A5–A0 
formata papirja (tif, jpeg, pdf, pdf 
multiple, plt, exel, power point, Word, 
dwg, dxf)
obrezovanje • 
zlaganje• 
luknanje• 
mapiranje• 
plastifi ciranje • 
spiralna vezava • 
konkurenčne cene• 
varovanje zaupnosti dokumentov• 

Digitalno arhiviranje dokumentov črno 
belo/barvno od A5–A0 formata papirja 
(tif, jpeg, pdf, calls, dwg, dxf) na CD, elek-
tronsko pošto, zunanje diske - ti omogočajo 
trajno hranjenje dokumentacije namesto 
klasičnega arhiva, ki nas stane veliko pro-
stora in denarja. Arhiviranje v PDF datote-
kah vam lahko zavarujemo s kodo tako, da 
je pregled možen samo z vpisom pravilne 
kode-varovanje podatkov.

Primer: digitalni arhiv vam omogoča ta-
kojšnjo najdbo projekta v računalniku. V 
primeru, da ga nimate, pa je potrebno veli-
ko več časa, da boste projekt našli v vašem 
skladišču arhivov. 

To je samo nekaj razlogov zakaj velja 
sodelovati z nami.

d.o.o.
KOPIRNICA

Begunjska ulica 10
4000 Kranj

»Sin Grega, ki ve, da 
bi me to zanimalo, me 
je vprašal, če vem, da 
so v Bosni odkrili pira-
mido. Pogledal sem na 
splet in v trenutku me 
je pritegnilo,« je pred 
dnevi pripovedoval 
Bojan Švabič, prof. 

telesne vzgoje, Kranjčan, ki že 27 let po-
učuje ta predmet na centralni šoli Simona 
Jenka v KS Vodovodni stolp.

Na spletu je potem ugotovil, da se dr. 
Semir Osmanagić, sicer uspešen poslov-
než v ZDA, po svetu že vrsto let ukvarja z 
raziskovanjem piramid. Uradna arheolo-
gija mu sicer ne pritrjuje, morda celo na-
gaja zaradi ogrožene doktrine, če bi uspel 
dokazati civilizacijo pred več tisoč leti.

»Odkril sem, da se dr. Osmanagič 
ukvarja tudi z rinkami, ki so visoko v 
skalah. Spomnil sem se, da sem jih videl 
nekoč na področju Kobarida na nadmor-
ski višini 500, 600 metrov in da so doma-
čini govorili, da so to  starodavni privezi 
za čolne, ladje… Takšna rinka je tudi na 
Štufcu v Naklem, malo pod poznanim 
križem. Osmanagića sem poklical, ga se-
znanil o rinkah. In tako se od takrat po-
znava že kakšnih šest let.«

Nazadnje ga je Bojan poklical aprila 
letos in mu ponudil, če bo pri bosanskih 
piramidah, največja je piramida Sonca, 
visoka kakšnih 200 metrov, naletel na ro-
ve, ki so pod vodo, da mu lahko pomaga, 
ker je potapljač.

»Čez nekaj minut sem že dobil odgo-
vor, da piramida ima rove, in da so pod 
vodo. Potem je akcija stekla. Z Markom 
Kraševcem iz Ljubljane sva sklenila, 
da prva raziščeva skrivnostne podvo-
dne rove. Sin je potem rekel, da bi po-
sneli fi lm, začela se je oblikovati eki-
pa.« 

Tako so šli v Bosno, bili tam šest dni, in 
brez denarja posneli fi lm. Kar precej gra-
diva so posneli, potem pa je nastal 45-mi-
nutni dokumentarni fi lm, premiera pa je 
bila nedavno tega na vrtu Layerjeve hiše 
v starem delu mesta. Dokumentarec je 

Potop v piramido Sonca v Visokem
požel veliko priznanje med gledalci. Po-
nudili so ga portoroškemu festivalu, ven-
dar ni bil uvrščen. Na enem največjih fe-
stivalov v Milanu pa je bil med več sto 
fi lmi uvrščen v konkurenčno predstavitev 
sto fi lmov.

Film je tako »dregnil« v skrivnostno 
teorijo, da naj bi se nad bosanskim krajem 
Visoko dvigovali dve piramidi. Snemanje 
potapljačev pa naj bi spodbudilo ocenje-
vanje, ali so rovi delo človeških rok, ali 
ima hrib Visočica zgolj mrežo naravnih 
rovov.

»Jaz sem pristaš teorije, da je to pira-
mida, da je zelo stara. Verjamem, da so 
bile predpotopne civilizacije. Sicer pa 
je tam dolina več piramid. Ta, kakšnih 
200 metrov visoka, pa je piramida 
Sonca. Če bo dokaz potrjen, bo to naj-
večja piramida na svetu.«

Bojan Švabič je jamar, plezalec, špor-
tnik. Dan se mu začne z jutranjo kavico in 
površnim prisluhom radiu, potem pa šola. 
Na krožniku ima rad ribe, pri glasbi pa ni 
izbirčen, tudi če je »goveja«; pritrdi, da je 
bil Lojze Slak velik godec. V prostem 
času pobaše torbo z opremo za potaplja-
nje, jeklenko in na morje, Bled, Bohinj… 
Za dušo pa ima gojzerice in z njimi potem 
na Jošta, Mohor, Jakoba… 

Verjamem, da Bojan verjame v staro-
davne civilizacije. In če je prispeval k 
dokazu dr. Osmanagiča, bo zapisan v 
okvirje še ene arheologoje. Privoščim 
mu. 

Andrej Žalar  

 Naloga Podjetje / Ustanova Oseba Telefon GSM e. pošta 
Vzdrževanje cest MOK Aleksandar Delič (04)237-31-39 aleksandar.delic@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  (koncesionar) Vigred, d.o.o. (04)253 11 33 tomaz.logar@vigred-elektro.si
Vodja Medobčinskega inšpektorata Kranj MOK Robert Zadnik (04)237-31-43 robert.zadnik@kranj.si
Vodja Medobčinskega redarstva Kranj MOK Slavko Savič (04)237-32-10 slavko.savic@kranj.si 
Rajonski redar MOK Srečko Lukmana (04)237-32-14 srecko.lukman@kranj.si
Vodja policijskega okoliša Policija Kranj Damjan Nartnik (04)233-64-00 

Bojan Švabič 
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Damjan Nartnik

Mitja Štirn, župnik

Posluh in pogled

Z mesecem sep-
tembrom se začenja 
tudi novo pastoral-
no leto. Pred do-
brim letom smo v 
tem času zaprli na-
šo župnijsko cerkev 
za dva meseca in jo 
začeli pripravljati 

za novo podobo, kakršno vidimo danes. 
Zdaj je pred nami pomemben dogodek: 
posvetitev župnijske cerkve.

O naravi in dostojanstvu Cerkve si bomo 
nekaj misli izposodili iz obrednika Posveti-
tve. Obrednik pravi takole: “Po svoji smrti 
in vstajenju je Kristus postal pravi in dovr-
šeni tempelj božji (prim. Jn 2,21) in je zbral 
pridobljeno ljudstvo. To božje ljudstvo je v 
edinosti Očeta in Sina in Svetega Duha 
združena Cerkev ali iz živih kamnov zgraje-

Praznični dogodek za vse
no ljudstvo, kjer molimo Očeta v duhu in 
resnici (prim. Jn 4,23). Zato se je že od 
davnih časov pravilno imenovala ‘cerkev’ 
tudi stavba, kjer se zbira krščansko obče-
stvo, da posluša božjo besedo, skupaj moli, 
prejema zakramente in obhaja evharistijo. 
Ker je ta hiša vidna zgradba, je posebno 
znamenje potujoče Cerkve na zemlji in po-
doba nebeške Cerkve. Spodobi se, da cerkev, 
ki jo postavljamo za stalno stavbo in edino z 
namenom, da bi v njej zbiralo božje ljudstvo 
in opravljala božja služba, po prastari nava-
di Cerkve posvetimo s slovesnim obredom.” 
(Obrednik POSVETITVE, str. 90).

Tako piše obrednik, sam pa dodajam, da 
je dvajsetletnica župnije primeren trenutek, 
da bo naša cerkev tudi posvečena. Posveti-
tev cerkve je poseben obred, ki ga človek 
skorajda ne doživi. Tudi v Sloveniji, še po-
sebej pa na našem koncu, ni bilo zgrajeno 

veliko novih cerkva. Obrednik “Posvetitve” 
natančno razloži sam obred in njegov po-
men. Ena od različic obreda je namenjena 
prav naši zlatopoljski situaciji. Obrednik 
predvideva, naj bi bilo že odprtje cerkve 
združeno s posvetitvijo. V tem smislu naj bi 
bil obred posvetitve prva sveta maša v novi 
cerkvi. Ko je bila naša župnija pred dvajse-
timi leti ustanovljena, ni imela župnijske 
cerkve. Ta se je začela graditi dobri dve leti 
po ustanovitvi župnije (16. 8. 1993). Tako je 
razumljivo, da je bilo najbolj pomembno 
pridobiti prostore za zbiranje ljudi pri obre-
dih. Po liturgičnem pravu in običaju se redno 
zahteva, naj se posvetitev cerkve ne izvrši 
brez posvetitve oltarja. Posvetitev oltarja je 
najodličnejši del posvetitvenega obreda.

Posvetitev cerkve obsega nekaj po-
membnih prvin:

VSTOP: Ker se v naši cerkvi že mašuje, 

Vemo, da je varnost 
in dobro vašega 
otroka vaša prva 
skrb. Tudi mi si pri-
zadevamo, da vaš 
otrok ne bi bil ogro-
žen. Z nekaterimi na-
potili vam nudimo 
oporo za pogovor z 

njim. Vemo, da ste vi prvi najbolj občutlji-
vi za ogroženost vašega otroka. Osvešča-
nja o ogroženosti otrok ni nikoli preveč! 

Z nasiljem se soočajo tudi naši otroci. 
Najpogosteje ga sicer povzročajo odrasli, 
toda različne oblike nasilja, ustrahovanja, 
izsiljevanja doživljajo tudi od starejših 
vrstnikov. Takrat je često povezano s šolo. 
Prav ob teh dejanjih je otrok pogosto 
žrtev, ki jo težko prepoznavamo. 

Pri ustrahovanju, izsiljevanju in nasilju 
lahko doživi otrok fi zični napad, poškod-
bo, psihični pritisk, grožnjo, krajo ali po-
škodovanje osebne lastnine, šikaniranje, 
draženje, poniževanje, zmerjanje itd. 

Ob tem želimo poudariti, da med tovrstno 
nasilje ne uvrščamo morebitnih neogrožu-
jočih prepirov ali pretepov, tako pogostih 
pri otrocih, saj so del naravnega pojava 
med razvojem otrok. Pomembno pa je pra-
vočasno zaznavanje prekoračitve teh meja. 

Ustrahovanje in nasilje sta resna proble-
ma, ki ju ne smemo zanemarjati.
Oba sta lahko in morata biti ustavljena! 

Otrok, ki je postal žrtev nasilja, je doži-
vel neprijetno izkušnjo, ki ima lahko tudi 
posledice zanj in njegovo vedenje, tako 
doma kot izven doma in v šoli. 

Želimo, da vaš otrok nikoli ne bi postal 

Starši!
žrtev nasilja. Če se mu to vendarle zgodi, 
je dobro poznati nekatere značilne posledi-
ce tovrstnih dejanj, ki nas bodo opozorile, 
da otrok potrebuje vašo pomoč. 

Pri nekaterih otrokovih »sporočilih« 
pomislite, da je morebiti ustrahovan: 

boji se poti v šolo ali iz šole, • 
nerad hodi v šolo, • 
prosi, da ga spremljate v šolo, • 
spreminja pot v šolo, • 
šolski uspeh se slabša, • 
domov prihaja s poškodovanimi oseb-• 
nimi predmeti in obleko, 
zmanjkujejo mu osebne stvari in denar, • 
prihaja lačen (ker so mu vzeli denar za • 
kosilo ali malico), 
domov prihaja z nerazložljivimi pra-• 
skami in poškodbami, 
prosi za več denarja ali na skrivaj jemlje • 
denar (da bi plačal ustrahovalcem), 
neprestano »izgublja« žepnino, • 
zavrača pogovor o tem, kaj je narobe, • 
daje nemogoča opravičila za pravkar • 
navedene »nove oblike obnašanja in 
dogovarjanja«, 
doma je raztresen, odsoten, »brez razlo-• 
ga« joče, je neješč, 
začne lahko tudi močiti posteljo ali ima • 
nočne more. 

Ko ugotovite, da je vaš otrok ustraho-
van, bodite z njim in ga podpirajte. 
Obljubite mu, da ga boste zaščitili in na-
redili vse, da boste ustavili to dogajanje. 
Starši lahko pomagamo otroku. Skušaj-
mo se pogovoriti z njim. Poiščimo pomoč 
pri strokovnih službah in v šoli. 

Upoštevajte, da je otrok navadno zelo 
prestrašen, saj se boji posledic »prijave« 

ustrahovalca. 

Otrok naj ve, da je najbolj pomembno 
to, da vedno zaščiti samega sebe. Tudi 
svojo lastnino naj brani pred izsiljeval-
cem, tudi iz vrste starejših vrstnikov, 
vendar le toliko, da ne bo poškodovan. 

Pomoč pred nasilneži naj poišče pri prija-
teljih, v šoli in seveda pri vas. Otrok mora 
vedeti, da mu boste verjeli in pomagali. 

Pogovorite se z otroki o policiji in kri-
minalistični službi. Povejte jim, da jim 
tudi mi lahko pomagamo. Tako bodo lažje 
poiskali našo pomoč. 

Nasilje bomo preprečevali in ga ome-
jevali, če bomo delovali skupno, če bo-
mo nasilneže neprestano in vsi usta-
vljali. Ko spoznajo, da ni poti, lahko 
pričakujemo njihovo umikanje. 

Verjeti žrtvam nasilja in jim ponuditi 
pomoč pa mora postati pravilo. 

Želimo, da vam naša opozorila poma-
gajo, da za otroka ne bo prepozno! 

Nasilje nad vrstniki predstavljajo različne 
oblike namernih agresivnih ravnanj, ki jih 
vrstnik ali skupina vrstnikov izvaja nad po-
sameznim otrokom oziroma mladostnikom. 

Nasilje nad vrstniki je: 
pretepanje, porivanje, brcanje, spotika-• 
nje, zbadanje, pljuvanje, praskanje, 
uničevanje stvari...; 
spolno nasilje; • 
zmerjanje z različnimi imeni, vzdevki, • 
glasno norčevanje, razširjanje novic, 
draženje, 
zafrkavanje, nespodobno nagovarjanje, • 
izrekanje groženj, žaljenje ...; 
namerna izključitev iz skupine, zavra-• 
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bo vstop g. nadškofa, duhovnikov, asistence 
slovesen. V procesiji bomo v cerkev prinesli 
tudi relikvije blaženega Antona Martina 
Slomška in Alojzija Grozdeta. Položene bodo 
na vidno mesto ob dveh svečah, kasneje pa 
med obredom vložene in zazidane v oltar. Po 
križu bo zastopnik župnije škofu predstavil, 
kako je bila cerkev postavljena. S tem deja-
njem bomo g. nadškofu izročili našo cerkev.

BLAGOSLOV VODE IN POKROPI-
TEV: Po začetnem delu bo g. nadškof 
blagoslovil vodo in z njo pokropil zbrano 
ljudstvo v spomin svetega krsta.

BESEDNO BOGOSLUŽJE: kot običajno 
ob nedeljah. Trije odlomki iz Svetega pisma.

POSVETILNA MOLITEV IN MAZI-
LJENJE: Začne se z litanijami vseh svetni-
kov. Zatem so v oltar vložene in zazidane 
relikvije in nato bo g. nadškof molil posve-
tilno molitev. Po njej bo odložil mašni 
plašč in s sveto krizmo mazilil oltarno mizo 
in stene cerkve na vseh straneh neba.

POKADITEV OLTARJA IN CERKVE: 
po maziljenju sledi pokaditev oltarja in 
cerkve.

RAZSVETLITEV OLTARJA IN CER-
KVE: celoten obred posvetitve poteka v 
delno razsvetljeni cerkvi. Ob koncu pa bo 
g. nadškof izročil diakonu svečo, s katero 
bodo prižgane sveče na oltarju in vse luči 
v cerkvi.

Kaj so relikvije? Relikvija (latinsko re-
liquiae = ostanki) je posmrtni ostanek 
svetnika ali njegov osebni predmet. Ča-
ščenje relikvij je razširjeno zlasti v katoli-
ški Cerkvi in v pravoslavju. Običajno se 
shranjujejo v posebej okrašenih skrinji-
cah, ki se imenujejo relikviarij. Relikvije 
so prav tako pomemben vidik drugih reli-
gij. Relikvija je lahko shranjena v relikvi-
ariju ali pa vzidana v oltar cerkve.

ŽUPNIJSKA CERKEV SV. MODE-
STA BO SLOVESNO POSVEČENA 8. 
OKTOBRA OB 15. URI. G. NADŠKOF 

ANTON STRES BO TAKRAT DARO-
VAL SLOVESNO SVETO MAŠO IN 
MED NJO POSVETIL CERKEV IN 
OLTAR KOT TEMELJNO ZNAME-
NJE SVETIŠČA. TAKO BOMO OD 
POSVETITVE NAPREJ VSAKO LE-
TO PRAZNOVALI SEMENJ - OBLE-
TNICO POSVETITVE CERKVE. TO 
BO VEDNO NEDELJA PO 8. OKTO-
BRU. ZA LAŽJE RAZUMEVANJE: 
DRUGA NEDELJA V OKTOBRU.

Dano nam bo doživeti – in to prav nam! 
- pomemben dan:posvetitev župnijske 
cerkve sv, Modesta.  Prav je, da božji 
hram, ki je v najglobljem bistvu sakralne-
ga pomena, vendar pa je tudi kulturni 
spomenik, spoštljivo varujemo in ohra-
njamo prihodnjim rodovom.
LEPO VABLJENI K SLOVESNOSTI, 
PA TUDI SICER VEDNO DOBRODO-
ŠLI V CERKVI IN V ŽUPNIŠČU.

Mitja Štirn, župnik

čanje, obrekovanje, ustrahovanje, ma-
nipuliranje s prijateljstvi, poniževanje, 
nespodobne kretnje ...; 
izsiljevanje, kraja denarja, oblačil, dru-• 
gih stvari ... 
Kje se dogaja nasilje nad vrstniki? 
Nasilje nad vrstniki se dogaja v osnov-

nih šolah, srednjih šolah, zavodih, mla-
dinskih domovih, tudi že v vrtcih in v 
drugih ustanovah, namenjenih otrokom in 
mladostnikom. Pojav nasilja pa ni omejen 
samo na prostor ustanove, temveč se do-
gaja tudi v okolici šole, zavoda... Dogaja 
se tudi v krogu družine, ko je nasilnež na 
primer sorojenec... 

Kako se dogaja nasilje nad vrstniki? 
Oblike nasilja so različne. Nekatera na-

silna ravnanja so direktna in hitreje, lažje 
vidna, prepoznavna (npr. pretepanje, brca-
nje, verbalno zmerjanje in žaljenje ...). 
Nasilje pa je lahko tudi prikrito, indirektno 
(npr. obrekovanje, namerno izločanje iz 
skupine, manipuliranje s prijateljstvi ...). 

Nasilje se lahko dogaja dalj časa. Otro-
ka oziroma mladostnika lahko ustrahuje, 
trpinči en nasilnež ali pa cela skupina na-
silnih vrstnikov. 

Otrok in mladostnik, ki je žrtev nasilja, je 
ujet v mrežo nasilnega ravnanja vrstnika 
oziroma vrstnikov. Velikokrat je ustrahovan 
in ga je strah povedati, kaj se mu dogaja. 

Kakšne so posledice za otroka ali mla-
dostnika, ki je žrtev nasilja? 

Pri otroku ali mladostniku, ki je žrtev 
nasilja, se lahko pokažejo posledice nasi-
lja, kot so: 

depresivnost, • 
slabo samovrednotenje, samospoštova-• 
nje, 
slaba samopodoba, • 

sramežljivost, zadržanost, pasivnost, • 
izolacija, • 
slabši šolski uspeh in drugi dosežki, • 
odpor do šole, • 
pogosto obolevanje, • 
poskusi samomora... • 

Kakšni so znaki nasilja nad vrstniki? 
Otroci in mladostniki lahko: 
zavračajo obisk šole, • 
jih je strah iti v šolo in domov iz šole, • 
prosijo, da jih v šolo peljejo, spremljajo • 
starši, 
pogosto tožijo, da so bolni in ne morejo • 
v šolo, 
začnejo »špricati« pouk, • 
se jim poslabša učni uspeh, dosežki pri • 
delu v šoli, 
prihajajo domov z uničenimi, poškodo-• 
vanimi oblačili, knjigami, šolskimi po-
trebščinami, 
prihajajo domov lačni (nasilnež jim • 
vzame malico, denar za malico ...), 
postanejo zadržani, potegnjeni vase. • 

Kakšni so znaki nasilja nad vrstniki? 
Otroci in mladostniki lahko: • 
začnejo jecljati, • 
jim primanjkuje zaupanja vase, • 
postanejo raztreseni, prestrašeni ..., • 
imajo motnje prehranjevanja in hranje-• 
nja, 
imajo motnje spanja, • 
poskušajo storiti samomor, • 
zmanjkujejo jim stvari, • 
prosijo za denar ali začnejo krasti denar • 
(da ga dajo nasilnežu), 
konstantno »izgubljajo« žepnino, • 
se nočejo pogovarjati o tem, kaj je narobe, • 
postanejo agresivni do vrstnikov, soro-• 
jencev, do sebe ... 

Kdo so nasilneži? 
Nasilneži so otroci in mladostniki. Ra-

zlogi za njihovo nasilno vedenje in ravna-
nje so različni. Nekateri viri navajajo, da 
so tendence nasilnega ravnanja lahko pri-
sotne že pri majhnem otroku. Nekateri 
otroci lahko s svojim ravnanjem nadalju-
jejo v obdobju mladostništva in kasneje 
tudi kot odrasli. 

Zakaj je otrok ali mladostnik nasilen 
do vrstnikov? 

Lahko: 
je to način reševanja problemov, ki se ga je • 
naučil in ga prevzel kot vzorec ravnanja, 
je sam žrtev nasilja v svoji družini, • 
je sam žrtev nasilja drugega vrstnika ali • 
skupine vrstnikov, 
se poskuša na ta način postaviti in si • 
pridobiti pomembno mesto v skupini ... 

Kdo so žrtve? 
Žrtve so ponavadi otroci in mladostniki, 

ki so na določen način drugačni, bodisi 
zaradi videza, postave, šolskega uspeha/
neuspeha, svojega imena, narodnosti ... 

Bolj ranljivi za nasilje so otroci in mla-
dostniki, ki se ne znajo in ne zmorejo po-
staviti zase ... 
Kaj naj storim, če sem žrtev vrstniške-
ga nasilja? 
IGNORIRAJ NASILNEŽA, RECI 
ODLOČEN NE IN POJDI STRAN 
POVEJ PRIJATELJU 
POVEJ V ŠOLI 
POVEJ DOMA STARŠEM 
TO KAR SE TI DOGAJA, NI TVOJA 
KRIVDA! TISTI, KI JE NASILEN, 
RAVNA NAROBE! 
PRAVICO IMAŠ, DA SE POČUTIŠ 
VARNO!

Damjan Nartnik, vodja policijskega okoliša



V ponedeljek, 24. oktobra 2011, bomo s 
premično zbiralnico nevarnih odpadkov 
obiskali  krajevno skupnost Vodovodni 

stolp.
Nevarne odpadke bomo zbirali na parkirišču 

pri OŠ Simona Jenka, med 13. in 16. uro.
Brezplačno boste lahko oddali vse vrste 

nevarnih odpadkov.

Na zbirnem mestu bo prisoten delavec Komunale Kranj 
in strokovna oseba iz podjetja, pooblaščenega za zbiranje 
nevarnih odpadkov, ki bosta nadzorovala prevzem 
pripeljanih nevarnih odpadkov. 

Med nevarne odpadke sodijo:
odpadna zdravila, pralna in kozme  čna sredstva, ki 
vsebujejo nevarne snovi, barve, laki, topila, lepila, škropiva, 
pes  cidi, razne kemikalije, spreji, odpadno jedilno in 
motorno olje, mas  , hladilna tekočina, akumulatorji, 
baterije, tonerji, neonske cevi…  

Mednje sodi tudi embalaža, v kateri je bil izdelek z 
nevarnimi snovmi. 
Ko na primer porabimo barvo,  je embalaža v kateri je bila 
barva, tudi nevaren odpadek.

Nevarne odpadke lahko brezplačno oddate tudi med 
letom zbirnem centru za ločeno zbiranje odpadkov Zarica 
ali v zbirnem centru pri zaprtem odlagališču odpadkov 
Tene  še.  
V Zarici odpadke sprejemamo od ponedeljka do petka 
med 7. in 19. uro ter ob sobotah med 8. in 16. uro.
V Tene  še pa lahko odpadke pripeljete v poletnem času 
od ponedeljka petka med 13. in 19. uro (v zimskem času 
pa med 12. in 18. uro) ter ob sobotah med 8. in 12. uro.
Prehod iz poletnega v zimski delovni čas zbirnega centra 
je določen s premikom ure (zadnja nedelja v marcu in 
zadnja nedelja v oktobru).

Ali izdelek, ki ga uporabljam, vsebuje 
nevarne snovi?

Najbolj zanesljive podatke o nevarnih lastnos  h 
posameznega izdelka lahko preberemo na izdelku samem, 

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov 
iz gospodinjstev

Priložnost, da varno odložite nevarne odpadke. 

saj vsak poleg navodil, vsebuje tudi različna opozorila in 
navodila v obliki grafi čnih simbolov in besedil (vnetljivo, 
zdravju škodljivo, eksplozivno, oksida  vno, okolju 
škodljivo, strupeno, jedko).

Zakaj je pomembno ločeno zbiranje 
nevarnih odpadkov?

V mnogih izdelkih, ki jih vsakodnevno uporabljamo, se 
nahajajo snovi, ki ob nepravilni uporabi, shranjevanju 
in odstranjevanju, lahko škodujejo našemu zdravju in 
našemu okolju. 

Svojih nevarnih lastnos   ne izgubijo ni   takrat ko 
postanejo odpadek, zato moramo z njimi ravna   drugače 
kot z ostalimi gospodinjskimi odpadki. 

Nevarnih odpadkov ne smemo odlaga   v zabojnike za 
mešane komunalne odpadke, ne v zabojnike za ločeno 
zbiranje odpadkov in ne v naravo. Tekočih izdelkov, 
ki vsebujejo nevarne snovi, ne smemo zliva   v odtok 
ali kanalizacijo. Ti odpadki zahtevajo poseben način 
odstranitve, saj le tako preprečimo njihov škodljiv vpliv. 
Zato jih moramo odloži   ločeno.

Prijazno pozivamo krajane, da nevarne 
odpadke prinesete na zbirno mesto in nam 

omogočite, da jih varno odstranimo.

Se opravičujemo, ker smo tukaj
Spoštovani krajani KS Vodo-
vodni stolp. 

Vemo, da ne sodimo sem-
kaj, saj je odlaganje odpad-
kov poleg zabojnikov prepo-
vedano.

Prosimo, povejte – napišite 
v vašem lepem časopisu, naj 
krajani vse večje kose od-
padkov pripeljejo v zbirna 
centra za ločeno zbiranje od-
padkov v Zarico ali v Teneti-
še. 

Bo šlo?!


