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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 srečno in prijazno leto

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

Sredi novembra 
je Odbor za in-
frastrukturo KS 
Vodovodni stolp 
obravnaval pro-
blematiko v 
zvezi z določa-
njem zemljišč 
pri stanovanj-
skih objektih in  
ugotovil, da bo 
občina zadržala 
zemljišča, ki so že javno dobro; to so ceste, poti, parkirišča, 
igrišča oziroma tista, ki so predvidena kot javno dobro.

S tem v zvezi pa naj bi se Šorlijevo naselje razdelilo na dva 

Šorlijevo naselje na dva dela
dela, ki ju deli Zoisova vzhod in zahod. Bolj podrobna delitev bi 
bila nesmiselna in predraga,  so ocenjevali člani odbora. Posa-
mezni bloki imajo svojo parcelno številko, ni pa še določeno 
pripadajoče zemljišče. To je minimalno zemljišče okoli bloka, 
ki je potrebno za njegovo suverenost in predstavlja solastnino. 
Ostalo zemljišče pa bo skupna lastnina. Ta trenutek še ni moč 
določiti kriterijev in meril. Potrebno bo na novo razdeliti javne 
površine, tudi s komasacijo. Treba bo določiti zemljišča v lasti 
vseh in zemljišča v lasti MOK. Javno dobro morajo ostati tudi 
zemljišča, ki bodo v prihodnje parkirišča, igrišča, ceste.

MOK bo nosilec stroškov za odmero, Domplan bo pripravil 
informacijo za uporabnike, krajevna skupnost pa bo nadaljevala 
usklajevanje predloga s koordinatorji. MOK bo tudi preučil 
možnosti za izgradnjo parkirišč z javno-zasebnim kapitalom, na 
podlagi podeljene koncesije.

Igrišče urejeno, otoki pa…
Napovedana ureditev iz 
igrišča na Zoisovi 48 se 
je uresničila. Drugače pa 
je  z ekološkimi otoki 
oziroma nekaterimi pre-
plastitvami. Na predno-
stni seznam bi vsekakor 
veljalo  uvrstiti  ureditve 
(asfaltiranje podlag) v 
Šorlijevi 31, Begunjski 
12, Kebetovi, Cesti Ko-
krškega odreda 36.

NAJ VAM V PRIHAJAJOČEM LETU NJIHOV 
ČAROBNI PLES NASUJE USPEHOV. 

VSE BO V REDU.

DROBNE SNEŽINKE 
IMAJO VELIKO MOČ.
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Domplan

Peter Kern 

Odgovor na 
vprašanje

Iz odgovora v zvezi z gradnjo 
oziroma gradbiščem na Mrakovi 
je iz odgovora Mestne občine 
Kranj razvidno, da je bila tod po 
PUP prostorsko opredeljena indi-
vidualna gradnja. Kar pa zadeva 
ustrezno zaščito na gradbišču, je 
Mestna občina poslala poizvedbo 
na republiški inšpektorat za okolje 
in prostor, OE Kranj, ki ima sedež 
na Slovenskem trgu 

...80-letniki ob koncu leta. Nadaljevanje na 4. strani.

Srečanje z borci KS...

Na pobudo etažnih lastnikov in vodstva KS 
Vodovodni stolp smo že pred časom začeli in-
tenzivno delati urejevanju pripadajočih ze-
mljišč k stavbam, kar ureja  zakon o etažni la-
stnini. Ta zakon v prvem delu določa področje 
etažne lastnine, drugi del pa je pomemben za 

določitev pripadajočih zemljišč k posamezni ali več stavbam.
Slednje pa ureja novi zakon (ZVETEL), ki velja od l. 2008, 

letos pa je prišlo v njem do prve spremembe. V Sloveniji je bilo 
že kar nekaj vlog, ni pa še nikjer prišlo do odločbe Upravnega 
sodišča  in iz naše družbe Domplan je 12  takšnih primerov,« 
ugotavlja Peter Kern iz Domplana. 

»Čakamo pa na ugotovitev, ali so ta, tako imenovana prenese-
na zemljišča, odplačna ali neodplačna za etažne lastnike. Doslej 
so se ta zemljišča preprodajala in imajo novi lastniki ekonomske 
interese (primer Mrakova 1). Zanimivo pa je, da je prišlo s tem 
v zvezi do presedensa, da je sodišče zadevo iz nepravdnega po-
stopka dalo v pravdni postopek.

Sicer pa je v krajevni skupnosti bil že tretji sestanek, na kate-
rem smo predstavili elaborat, ki vsebuje javne površine, dosto-
pne poti, parkirišča, ki bi ostala v lasti MOK, vse ostalo pa bi 
bila zemljišča, ki pripadajo k stavbam ali eni stavbi.

Tu pa nastaja vprašanje, ali ima vsaka stavba pripadajoče ze-
mljišče in skupno zemljišče več stavb. V tem trenutku je narejen 
elaborat, na potezi pa je Mestna občina Kranj, da se naredi od-
mera javnega dobra, potem pa z ostalimi preko KS in koordina-
torji s predstavitvijo ponudb. To pa  načrtujemo v prihodnjem 
letu, če ne že konec tega. Soseska Vodovodni stolp oziroma 
Šorlijevo naselje pa je sicer prvi primer pri reševanju tega vpra-
šanja na podlagi zakona.«

A. Žalar

Skupno zemljišče, ena ali več stavb
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Zanimivosti

Vodovodni stolp praznuje 100 let

Borci uresničili letošnji program

Konec 19. stoletja, ko so v Ljubljani rešili 
vodovodno vprašanje, so tudi v Kranju 
pričeli misliti na »pravi« vodovod. Leta 
1889 so sicer pregledali studence na Rupi, 
Okroglem in v Kokri, vendar so zaradi 
mnogih razprtij med občinskimi možmi, 
»vodno« vprašanje odložili.

»Vodno« vprašanje je zopet postalo ak-
tualno, ko je občinski odbor sklenil na-
prositi deželnega inženirja J. V. Hraskyja, 
da bi izdelal načrte za kranjski vodovod. 
Ta se je odločil za gravitacijski vodovod 
iz Čemšenika nad Kokro. Izvedba načrta 
je bila draga, toda s pomočjo okoliških 
občin in zagotovila, da bo prispeval tudi 
deželni zbor, je bilo upati, da bo ta inve-
sticija, katero koristimo še danes, izpelja-
na. Generalni načrt za gravitacijski vodo-
vod je bil izdelan leta 1898.

Načrtovani vodovod je bil namenjen 
tudi dvanajstim okoliškim vasem Kranja: 
Šenčur, Srednja vas, Luže, Tupaliče, Ho-
temaže, Visoko, Milje, Britof, Gorenje, 
Primskovo, Klanec in Huje. Prebivalci 
nekaterih od teh vasi so se pozneje odlo-
čili, da ne potrebujejo vodovoda. Na nji-
hovo mesto so se priglasile druge vasi: 
Voglje, Voklo in Rupa. Projekt je na 
Kranjskem polju predvidel tudi izgradnjo 
vodovodnega stolpa za zagotavljanje vo-
dnega pritiska za višje objekte.

Seveda so bili ljudje Kranja in okolice v 
pretežni meri nad vodovodom navdušeni, 
bali so se le velikih stroškov. Dobro, da so 
smeli računati na državno in deželno 
podporo, kajti navada v stari Avstro-Ogr-
ski je bila, da je za obče koristne naprave 
država dala polovico, dežela (v našem 

primeru Kranjska) pa četrtino. Končno je 
prišlo do odločitev: zajeti v zbiralnik ce-
loten Čemšeniški vrelec s kapaciteto 12 
litrov na sekundo, ga speljati po dolini 
Kokre in ob cesti do Kranja. Predvidena 
sta bila dva odcepa: prvi pri Visokem, ki 
bi odvajal vodo na Luže, Šenčur, Voklo in 
Voglje, drugi pa pred primskovškim mo-
stom na Klanec in Huje. Pri Tupaličah naj 
bi bil urejen glavni vodni rezervoar. Na 
kranjskem polju, danes je to že kar sredi 
mesta, pa naj bi postavili stolpni zbiralnik 
– vodovodni stolp za potrebe mesta.

Hrasky je izdelal natančen načrt, skupaj 
s tehničnim birojem inženirja Wagen-
fürerja in ga leta 1900 predal oblastem. 
Še istega leta je deželni odbor potrdil vo-
dovod kot gospodarsko koristen in se za-
vezal k deležu deželnega prispevka. Štiri-
deset odstotkov je prispeval državni 
melioracijski sklad, deželni zaklad 30 
odstotkov in mesto Kranj z vasmi 30 od-
stotkov od stroškov v višini 620.000 kron. 
Deželni zakon je dokončno potrdil cesar 
leta 1907. Dela so se uradno začela 16. 
julija 1908. Vodovodni stolp so začeli 
graditi na nepozidanem delu Kranjskega 
polja, kot vodni zbiralnik za zagotavljanje 
ustreznega pritiska vode v vodovodu, za 
najvišje objekte v Kranju. Stolp je bil 
uspešno dograjen leta 1911.  

V sodobnem času, ko se je poraba vode 
v primerjavi s preteklostjo, močno pove-
čala, je prostornina vode v vodovodnem 
stolpu seveda premajhna. Zaradi zagota-
vljanja potrebnega pritiska vode v omrež-
ju in kot eden od razbremenilnikov za iz-

enačevanje pritiska pa je Vodovodni stolp 
še vedno del kranjskega vodovodnega 
omrežja. 

Z izgradnjo magistralnega vodovoda iz 
Bašlja do Kranja, bo le ta prevzel njegovo 
vlogo. 

Nekoč, ko bo vodovodni stolp izgubil 
funkcijo oskrbe s pitno vodo, pa bo za-
hvaljujoč razglasitvi Vodovodnega stolpa 
za kulturni spomenik, pomembna zname-
nitost Kranja in del bogate kulturne dedi-
ščine Slovenije. 
Leta 1911 so v takratnem časopisu Gorenjec 

zapisali: »Vodovodni stolp spada k najveli-
častnejšim in najimpozantnejšim vodovo-
dnim zgradbam vse Avstrije.«
Stolp je visok 34 metrov, na vrhu ima osem-
kotni zbiralnik vode, kapacitete 250 m³.

Krajevno združenje borcev za vrednote 
NOB Vodovodni stolp je program za letos 
uresničilo. Poskrbeli smo za nove članice 
in člane združenja in na občnem zboru 
sprejeli v članstvo dvanajst novih krajank 
in krajanov. Tako je danes v krajevnem 
združenju prek 300 članov vseh starosti; 
vse več pa je članic in članov rojenih med 
drugo svetovno vojno in po njej.
Še posebno dobro sodelujemo z osnovno 
šolo Simona Jenka in svetom KS ob vsa-
koletni spominski svečanosti ob spomeni-
ku padlih v Šorlijevem mlinu, kjer sta bili 
letos dve svečanosti: 21. marca ob obletni-
ci poboja in požiga in ob dnevu spomina 
na mrtve. Celoten program z nagovorom 
so pripravili učenci in mentorji Osnovne 
šole Simona Jenka. Izredno pohvalno!
Člani smo se letos tudi v velikem števi-

lu udeležili pohoda po poteh tovarištva in 

spominov Udin boršt 27. aprila ob dnevu 
upora proti okupatorju. Prav tako je bila 
številčna udeležba v Dražgošah, na Plani-
ci nad Rovtom, na Okrogelski jami. Veliko 
nas je bilo tudi na slovenski proslavi ob 
70. obletnici OF in 20-letnici samostojne 
Slovenije v Ljubljani.

Organizirali pa smo tudi celodnevne 
izlete. Maja smo obiskali spominski park 
Jasenovec, kjer je bilo med drugo vojno 
zloglasno ustaško taborišče in kjer je 
ostalo na tisoče antifašistov in komuni-
stov; med njimi tudi nekaj deset Sloven-
cev, ki so jih Nemci izselili s Štajerske in 
z Gorenjske.

Marca smo bili tudi na spominski sve-
čanosti v Strunjanu, kjer so 21. marca 
1921 črnosrajčniki ubili več otrok. Julija 
smo potem obiskali podeželje Pirano in si 
ogledali  Galerijo Božidarja Jakca. No-

vembra smo se še enkrat odpravili v 
Strunjan na tako imenovano Kakijevo fešto, 
ki traja tri dni. Mi smo v enem dnevu doži-
veli vse. Med drugim smo si ogledali nasad 
1500 dreves kakijev in oljk. Proslavili pa 
smo tudi sv. Martina in si ogledali freske 
Mrtvaški ples v cerkvi v Hrastovljah.

Prišla je zima in v odboru že snujemo 
program  za prihodnje leto. Poleg tradici-
onalnih dogajanj bomo pripravili tudi iz-
lete. Lepo pa je, da je 50 sedežev v avto-
busu vedno zasedenih.

Rad  bi nazadnje še poudaril, da naše 
združenje borcev za vrednote NOB ni 
politična organizacija. Združujemo se 
ljudje, ki nasprotujemo potvarjanju zgo-
dovine in spoštujemo vrednote NOB. Zato 
medse sprejemamo vse, ki čutijo in misli-
jo, da te vrednote ne smejo biti pozabljene.
Srečno in zdravo v letu 2012.

Stane Pirnat, predsednik
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domačnost, ki so jo sposobni ti ljudje tudi 
izkazovati. Čeprav smo se videli prvič, je 
bilo na obisku tako, kot da se poznamo že 
od nekdaj.

Obisk nam je bil zelo všeč in smo bili 
srečni, da smo se ga lahko udeležili. Vide-
li smo ljudi, ki so drugačni od nas, a ven-
dar mogoče še veliko bolj sposobnejši kot 
ljudje brez cerebralne paralize. Imajo no-
tranjo lepoto, ki jo tudi izžarevajo.
Članice krožka  RK OŠ Simona Jenka Kranj

Tina, Urša, Živa, Tjaša

Zanimivosti

Obisk Zveze društva SONČEK
Društvo Sonček je neprofi tna, nevladna in 
nacionalna invalidska organizacija, ki so 
jo leta 1983 ustanovili starši otrok s cere-
bralno paralizo in strokovnjaki.  Pridobili 
so status organizacije, ki deluje v javnem 
interesu. Njihov cilj je zavzemanje za ta-
kšne pogoje življenja, ki bodo zagotavlja-
li enake možnosti vsem prebivalcem Slo-

venije ne glede na njihove telesne ali 
intelektualne sposobnosti in omogočali 
življenje po lastni izbiri. Njihov osrednji 
moto je SONČEK EDEN ZA VSE.

Cerebralna paraliza je skupina trajnih 
motenj razvoja gibanja in drže, ki povzro-
ča omejitev aktivnosti. Motorične motnje 
pogosto spremljajo motnje občutenja, za-
znanja, razumevanja, komunikacije, ve-
denja…

Krožkarji RK OŠ Simona Jenka Kranj 
so v mesecu novembru obiskali  Varstve-
no-delovni center Sonček Kranj. Z nami 
so bili na obisku tudi predsednica KO RK 
Vodovodni stolp Jožica Ribnikar, predse-

dnik KS Vodovodni stolp Jože Rozman, 
Andrej Žalar novinar glasila Vodovodni 
stolp. Sonček se nahaja za trgovino Euro-
spin in Kik na Bleiweisovi cesti. 

Sprejela nas je vodja centra Jana Pintar 
in nam razkazala njihove prostore. Pro-
stori so zeli veliki in sončni. V prostorih 
so bili varovanci, ki so opravljali lažja 
dela. V teh delavnicah jih vodijo usposo-
bljeni strokovnjaki, ki skrbijo tudi za nji-
hovo varnost. Tega osebja je skupaj 29. V 
prvi delavnici so izdelovali voščilnice, ki 
jih na leto izdelajo kar 140000. Naredili 
so tudi panske končnice. 

Zanimivost je tudi njihovo recikliranje 
pletenin, ker iz starih delov pletenine iz-
delujejo nove pletene lutke.

 V drugi delavnici so varovanci razdira-
li kose pletenin in volno navijali na navit-
ke. V tretji delavnici pa so iz več barv 
volne strojno spletli pisan del pletenine, 
ki ga uporabljajo za izdelavo lutk. Te lutke 
so v prodaji že od leta 2004. Ti varovanci 
so zaposleni v dopoldanskem času. Vmes 
imajo tudi odmor za malico. Po vsej Slo-
veniji je 11 enot takih društev Sonček. 
Organiziran imajo tudi prevoz na delo. 
Vse izdelke, ki jih naredijo, prodajajo v 
njihovi trgovini, ki je del prostorov dru-
štva Sonček. Prodajajo različne izdelke, 
kot so: izdelki iz gline, lesa, pletene kače, 
lutke, obeski, majice, bloki, ogledalca, 
dišavnice…

Vodja društva nas je pogostila z narav-
nim jabolčnim sokom. Čutila se je pristna Utrinki iz obiska v njihovih prostorih….

Na šoli je od 6.  do 9. decembra (MŠ, CEN-
TER, PRIMSKOVO, GORIČE, TRSTE-
NIK) potekala humanitarna akcija zbiranja 
hrane v okviru Šolske skupnosti s sodelova-
njem RK OŠ Simona Jenka Kranj. Vsi smo 
ponosni na to, da se je zbrala lepa količina 
hrane, ki smo jo darovali OZ RK Kranj in 
Varni hiši Gorenjske. Vsem, ki ste bili del 
akcije, se iskreno zahvaljujemo za vaš dopri-
nos in vašo srčnost. 
Ob tej priložnosti je nastal pogovor (intervju) 
z učenci 4. razreda MŠ o humanitarni akciji.
Zakaj si sem odločil, da sodeluješ v humani-
tarni akciji?

LARA: Ker so ljudje revni in jim je treba 
pomagati.
BOR: Tudi sam doma ne dobim zmeraj tiste-
ga, kar si želim.
ŠTEFAN: Ker vidim, da so ljudje v stiski in 
jim je treba pomagati.
DAVID: Odločili smo se skupaj s starši.
Kako so se starši odzvali na tvojo odločitev?
LARA: Bili so zadovoljni.
BOR: Bili so ponosni name, da sem humani-
taren.
ŠTEFAN: Bili so veseli, ker sem pomagal.
DAVID: Bila je skupna odločitev, torej so 
bili zadovoljni.

Kaj si prinesel in zakaj?
LARA: Makaroni, moka, koruzni zdrob. Ker 
se to ne pokvari tako hitro.
BOR: Dve vrečki moke in tri škatle špagetov. 
Zato, ker imam tudi sam rad makarone in 
mislim, da bodo moji sovrstniki imeli tudi to 
radi.
ŠTEFAN: Makaroni, riž, čokolade. Zaradi 
tega, ker je tako prav, zaradi tega, ker mislim, 
da ravno to potrebujejo.
DAVID: Makaroni, olje, sladkarije. V mesecu 
decembru naj se tudi ti otroci   posladkajo.           
                            

Pogovarjali so se (intervjuje opravili) krožkarji RK 
OŠ Simona Jenka Kranj Žiga, Maša in Tina

Humanitarna akcija OŠ Simona Jenka Kranj

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 in  javno razsvetljavo 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  (koncesionar) Vigred, d.o.o. (04)253 11 33 tomaz.logar@vigred-elektro.si
Vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj MOK Robert Zadnik (04)237-31-43 robert.zadnik@kranj.si
Rajonski redar v KS Vodovodni stolp MOK Srečko Lukmana (04)237-32-14 srecko.lukman@kranj.si
Vodja policijskega okoliša Policija Kranj Damjan Nartnik (04)233-64-00 
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Posluh in pogled

Krvodajalci, koliko življenj 
rešujete vi!

V mračni sobi porodnica leži, krvavi… Nestrpni svojci ča-
kajo rešilca. Toda njega ni in ni. Glej že zavija na dvorišče. 
Samo da prepozno še ni
Ni bilo prepozno. Dobila je transfuzijo krvi.

Krvodajalci, koliko življenj rešujete vi!
Na cesti prevrnjen avto. Gruča ljudi. Spet prometna nesreča, 
šoferji vinjeni. En potnik mrtev, trije ranjeni…
Dobro, da v bolnišnicah je vedno zaloga krvi!

Krvodajalci, koliko življenj rešujete vi!
Novorojenček. Komaj zadihal je v svet. A kaže, da njegovo 
življenje ugaša spet… Materino srce se zvija od neznosnih 
bolečin. »Rešite mi ga, to mi je edini sin!«
Tudi njemu je bila potrebna transfuzija krvi.

Krvodajalci, koliko življenj ste že rešili vi!

Vadba za upokojence
Mega center d.o.o., Savska cesta 34, Kranj, organizira od 
13. decembra 2011  brezplačno vadbo za upokojence v fi -
tnesu vsak torek od 8. do 12. ure. Prijavite  se na recepciji 
Mega centra z dokazilom o statusu upokojenca (lahko isti 
dan),  predno greste na fi tnes.

Na letošnjem srečanju krvodajalcev v Naklem je medobčinski 
svet Rdečega križa Kranj podelil priznanja za večkrat darovan  
kri tudi krvodajalkam in krvodajalcem iz krajevne skupnosti 
Vodovodni stolp.

-  za 40 krat darovano kri so dobili priznanje Uroš Bizjak, 
Slavko Bjelokapič, Anton Giacomeli;

- za 35 krat darovano kri Marija Krivec:
- za 30 krat darovano kri Jožica Studen; 
- za 25 krat darovano kri Meta Bežek in Drago Pavlin.
Vsem krvodajalcem iskrena hvala.

Obiski starejših
V sodelovanju s krajevno skupnostjo so učenci Osnovne šole 
Simona Jenka pod vodstvom mentorice Irene Hudobivnik pri-
pravili darila za starejše krajane in območju krajevne skupnosti 
in za starejše v domovih v Kranju, Preddvoru, Naklem in v Trži-
ču. Iz krajevne organizacije RK Vodovodni stolp so decembra 
obiskali 140 starejših in jim izročili darilne vrečke. Zaželeli so 
jim zdravje in vse najboljše v letu 2012.

Rdeči križ 

Priznanja 
krajanom KS Vodovodni stolp

Vesele praznike

Bliža se  najlepši čas v letu. Čas, ko se spomnimo 
preteklosti in pričakujemo prihodnost. Čas, ko se želja 

po sreči in zdravju seli iz srca  v srce.
Naj se vam uresničijo sanje, udejanijo želje in izpolni-

jo pričakovanja!
Srečno, zdravo in uspešno leto 2012!

Območno združenje RK Kranj in KO RK Vodovo-
dni stolp 

Organizirane akcije KO RK
Krajevna organizacija Rdečega križa Vodovodni stolp bo priho-
dnje leto organizirala  več akcij:
Krvodajalske
-  26. januarja Gasilski domu Kranj. Vabilo bodo dobili vsi krvo-

dajalci.
-  Druga krvodajalska akcija pa bo septembra v Bolnišnici Jese-

nice.
Meritve
-  7. marca, 6. junija, 5. septembra in 5. decembra: vse v pisarni  

KS Vodovodni stolp,  Begunjska 10 – vedno od 7. do 9. ure.
Merjenje krvnega tlaka je brezplačno. Prispevek za merjenje 
krvnega sladkorja in holesterola je 5 EUR. Za merjenje krvnega 
sladkorja in holesterola mora biti vsakdo tešč.

Asfalt na Begunjski

Oktobra smo pisali, da bo še letos asfaltiran odcep od Begunjske 
proti Oldhamski ulici (na sliki). Kaže, da se obljuba direktorja 
Lamovška iz Klime Bled letos ne bo uresničila.

Telovadba za starejše je v telovadnici osnovne šole 
Simona Jenka vsako soboto od 19.30 do 20.30.



7

Bliža se veseli december in z njim božični 
in novoletni prazniki, s tem pa čas, ko se 
največ uporabljajo razna pirotehnična 
sredstva. Policija se vsako leto znova 
srečuje tudi s kršitvami pri uporabi piro-
tehničnih izdelkov, kar sedaj ureja nov 
zakon o eksplozivih in pirotehničnih iz-
delkih.

Med najbolj moteče uvrščamo uporabo 
pirotehničnih izdelkov, pri katerih je 
glavni učinek pok (petarde). Medtem, ko 
je uporaba teh izdelkov posameznikom v 
zabavo, je drugim takšno početje neprije-
tno, vzbuja strah in predstavlja svojevr-
stno nasilje nad ljudmi in živalmi. Da bi 
omilili perečo problematiko in predvsem 
zmanjšali število telesnih poškodb, vzne-
mirjanje občanov in podobno  policisti 
opozarjamo vse občane, da je dovoljena 
uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije 
I, kjer je glavni učinek pok,  samo od 26. 
12. 2011do vključno 2. 1. 2012. 

Ostalih »močnejših« pirotehničnih 
sredstev ni dovoljeno uporabljati. 

Pirotehničnih izdelkov ni dovoljeno 
uporabljati v strnjenih stanovanjskih nase-
ljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v 
bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za 
potniški promet ter na površinah, kjer po-
tekajo javni shodi ali javne prireditve. Prav 
tako se pirotehničnih izdelkov ne uporablja 
v bližini šol, vrtcev, domov za ostarele, 
cerkva, kinodvoran, gledališč… 

Pirotehničnih izdelkov ni dovoljeno 

Posluh in pogled

Naše farno življenje 
je jeseni obogatila 
posvetitev župnijske 
cerkve. To je bil  po-
menljiv in lep dogo-
dek, povezan s prije-
tnim druženjem vseh 

navzočih, tudi povabljenih gostov. Niso 
pa vsi dnevi praznični in zato so se tudi 
župnijske dejavnosti nadaljevale v svojem 
delovnem ritmu. Hitro je bilo treba pomi-
sliti, da se koledarsko leto bliža koncu. Po 
prazniku vseh svetih in vernih duš, ko se 
v cerkvi še bolj poudarjeno spominjamo 
vseh pokojnih, so člani pastoralnega sveta 
že pripravili načrt, kako versko poudariti 
adventni čas in s tem vse priprave na božič 
in njegovo osmino.

Nove orgle v cerkvi poudarjajo vse 
verske obrede, brez jaslic pa bi bil božični 
čas oropan starodavne navade, kako po-
nazoriti betlehemski dogodek izpred dva 
tisoč let. Za jaslice v cerkvi je potrebnega 
veliko mahu. Vendar ni prikladno vse, 
čemur rečemo mah. Ta mora biti obstojen 

Dogodki in dogajanja
in tudi osušen ohraniti čim bolj svežo 
barvo. Nabran mora biti v velikih krpah 
in ne sme ga zmanjkati. Nabiranje zahteva 
pridne roke in veliko potrpežljivosti. 

Tudi letos smo izdelovali adventne 
venčke. Nekaj še namenskih, da smo iz-
kupiček namenili za kritje župnijskih 
stroškov. Treba bo namreč plačati stro-
kovno izdelane orgelske kulise, s katerimi 
bomo v cerkvi estetsko dopolnili  stensko 
ozadje na koru. Mnogo venčkov pa je bilo 
narejenih za osebno družinsko praznova-
nje adventa.

Vse potrebno je pripravljeno za župnij-
sko praznovanje zakonskih jubilantov; v 
jesenskem času smo se s pogrebom in 
molitvijo poslovili tudi od  nekaterih žu-
pljanov. Ne smemo pa pozabiti na krst 
novorojenih in na dejstvo, da nam krščan-
ska vera v ospredje ne postavlja smrti, 
ampak življenje. Rojstvo vsakega otroka 
je tudi za Cerkev vesel dogodek.

Veroučne skupine so medtem  pridobi-
vale versko znanje, kot najmlajše občestvo 
pa obenem še versko vzgojo in razumeva-

nje za pomen domoljubja, izročila, kultu-
re… Starejši župljani so imeli v gosteh 
misijonarja, ki je po letu okrevanja odha-
jal nazaj na Madagaskar. Starši so lahko 
prisluhnili razlagi cerkvenega nauka ob 
razglasitvi leta, kaj kako se mu že reče, 
napišite. Otroke je obiskal Miklavž, igrico 
o njem pa je napisal kar naš najmlajši 
dramatik, veroučenec iz 9. razreda! Spod-
budno, mar ne?

Zdaj obhajamo devetdnevnico in to je 
naša neposredna priprava na božič. Du-
hovno nas usmerja k svetemu večeru in 
sveti noči, k spominu na betlehemsko  
božje Rojstvo. Zaznamovalo je ves svet, 
saj kot družinski praznik razumejo Božič 
tudi nekristjani. To je dan, ki kliče k miru, 
zato upajmo, da bo vsaj na praznik utihni-
lo orožje v vseh nemirnih deželah sveta.
Blagoslov, mir, družinsko ter družbeno 
razumevanje in veselje srca  v prihajajo-
čem leto želim vsem ljudem v okolju žu-
pnije sv. Modesta.

Mitja Štirn, župnik

Varna uporaba pirotehnike
prodajati mlajšim od 14 let – kategorijo 
1 in mlajšim od 16 let- kategorijo 2. 
Uporaba teh izdelkov pa je dovoljena 
pod nadzorom staršev ali skrbnikov. 

Uporaba pirotehničnih izdelkov je do-
voljena samo v skladu z navodili proizva-
jalca. Predelava pirotehničnih izdelkov in 
lastna izdelava pirotehničnih izdelkov ter 
zmesi ter preprodaja pirotehničnih izdel-
kov ni dovoljena. 

Policisti opozarjamo vse, še posebej pa 
starše, na nevarnosti in posledice objestne, 
neprevidne, nepremišljene in zlonamerne 
uporabe pirotehničnih izdelkov, da bi tako 
preprečili telesne poškodbe, grobo ravna-
nje z živalmi, vznemirjenje občanov in 
materialno škodo. 

Spoštujte pravico sosedov, otrok, starej-
ših, da v miru uživajo praznike, zato ne 
mečite petard v njihovo bližino in pred 
njihove domove. Zato vse občane prosimo, 
da upoštevajo opozorilo, saj bomo le s 
skupnimi močmi lahko preprečili in omeji-
li nesreče ter  druge škodne primere.   

Varno na smučišču
Kar nekaj nas je, ki v lepih zimskih 

dneh želimo preživeti na lepo urejenih 
smučiščih. Da bo smučanje prijetno in 
brez nepotrebnih zapletov ali celo ne-
zgod, lahko naredimo največ sami. 

Vedeti moramo, da na smučišču ni-
koli nismo sami. Gneča terja samodi-
sciplino, zato vedno upoštevajmo pisana 

in nepisana pravila o obnašanju na 
smučišču. Bodimo pri tem odgovorni, 
pozorni, strpni in preudarni. 

Za varnost na smučiščih (in za var-
nost naših smuči in ostale smučarske 
opreme) smo odgovorni predvsem sa-
mi. Zato opreme (smuči, čevlji, palice, 
smučarske deske) nikoli ne puščajmo 
brez nadzora. Prav pa je tudi, da ob 
nakupu opreme zapišemo pomemb-
nejše podatke o opremi (znamka smu-
či, znamka vezi, serijska številka, dol-
žina smuči in podobno), podatke  
»poškodb« opreme in znake, po kate-
rih bi svojo opremo lahko prepoznali. 
Lahko jo tudi fotografi ramo. Pri  ta-
tvini bodo takšni podatki policistom 
pri iskanju opreme v veliko pomoč. 

Leon Keder, predstavnik za odnose z javnostmi 
POLICIJSKA UPRAVA KRANJ 

Novi prometni znaki niso zaradi lepšega. 
Za intervencijska vozila mora biti vedno 
prosta pot.

Mitja Štirn, župnik



Še ne ločujete odpadkov?
Odpadki nastajajo povsod in pri vsem kar počnemo. Temu se žal ni moč 
popolnoma izogni  , lahko pa
vplivamo na to kje bodo naši odpadki končali. Vsak od nas lahko z 
odgovornim ravnanjem z odpadki prepreči onesnaževanje okolja, ki 
ga povzročajo nepravilno odloženi odpadki. 
Veliko odpadkov se lahko predela, ob pogoju, da so   pravilno ločeni 
že na izvoru nastanka.

Ločevanje odpadkov je zelo preprosto. Vsi imamo možnost, da večino 
odpadkov ločujemo že doma. Vsako gospodinjstvo ima lahko zabojnik 
za odpadno embalažo in še zabojnik za biološke odpadke.
Če še ne ločujete odpadkov, to čim prej storite. Ločevanje ne zahteva 
veliko truda in časa, le malo dobre volje.
Plastenka v zabojniku za odpadno embalažo prinese veliko koris  , 
medtem ko plastenka v zabojniku za mešane odpadke ali celo v naravi, 
veliko slabega.

Ločujem, ker želim žive   v čistem in zdravem okolju in ker enako 
želim tudi svojim otrokom. Zato:
-  Odpadno kovinsko, papirno, plas  čno in sestavljeno embalažo 

odlagam direktno v svoj zabojnik za odpadno embalažo. 
-  Časopisni papir, prospekte, pisma, kuverte, steklo in stekleno 

embalažo odložim v zabojnike na najbližjem ekološkem otoku.
-  Pod kuhinjsko korito names  m manjšo posodo, kamor odlagam 

ostanke hrane. Za zaščito posode uporabim okolju prijazne 
biorazgradljive vrečke, papirnato vrečko ali časopisni papir. Tako 
zbrane biološke odpadke lahko odložim v zabojnik pred hišo. 
Odlaganje bioloških odpadkov v navadnih plas  čnih vrečkah je 
prepovedano.

-  Odvoz kosovnih odpadkov naročim z dopisnico. Dodatno kosovne 
odpadke lahko odpeljem v zbirni center Zarica ali Tene  še.

-  Ločeno zbiram baterije, odpadna čis  la, barve, lake, doze pod 
pri  skom, lepila in ostale nevarne odpadke. Odpeljem jih v zbirni 
center za ločeno zbiranje odpadkov ali jih oddam v času akcije 
zbiranja nevarnih odpadkov.

-  Zavedam se, da nepravilno odložen odpadek onesnaži ostale in 
onemogoči predelavo odpadkov. Le pravilno ločeni odpadki se 
lahko predelajo. 

-  Če imam občasno več odpadkov, kupim na sedežu Komunale Kranj 
vrečko za mešane komunalne odpadke oz. vrečko za odpadno 
embalažo, označeno z logo  pom Komunale Kranj. Drugačno 
odlaganje odpadkov poleg zabojnikov kaznivo. Večje kose oziroma 
količine odpadkov peljem v zbirni center za ločeno zbiranje 
odpadkov. 

Za lažje ločevanje odpadkov nudimo: 
- paket biorazgradljivih vrečk (25 vrečk, prostornine 7 litrov) – 2 €
-  posodo s pokrovom, prostornine 7 litrov, za zbiranje bioloških 

odpadkov v gospodinjstvu – 3 €
- zložljive ročne s  skalnice za plastenke in pločevinke – 6 €
- fi ksne ročne s  skalnice za plastenke in pločevinke – 10 €
-  posodo Organko za hišno kompos  ranje bioloških odpadkov 

(set vključuje dve popolnoma opremljeni fermentacijski posodi in  1 
kg biogena) - 48 €

Izdelke lahko kupite pri blagajni Komunale Kranj:
•  ponedeljek, torek, četrtek: 8. - 14. ure • sreda: 8. - 17. ure • petek: 

8. - 12. ure

3 €ložljivaZbiranje kosovnih odpadkov v letu 2012

Odvoz kosovnih odpadkov boste tudi v letu 2012 lahko naročili z 
dopisnicami. Vsako gospodinjstvo bo konec leta prejelo dve dopisnici, 
vsaka za brezplačen odvoz kosovnih odpadkov do količine enega 
kubičnega metra.
Ko boste imeli kosovne odpadke, izpolnite dopisnico, in jo vrnite 
po poš   oziroma prinesite na sedež podjetja. Poklicali vas bomo 
najkasneje v roku treh tednov. Skupaj z vami se bomo dogovorili za 
dan odvoza. Odpadke boste na dogovorjeni dan pripravili na dostopno 

odjemno mesto, poleg mesta, kamor na dan odvoza pripravite zabojnik 
za odpadke. 

Konec leta bodite posebej pozorni na našo pošto, poleg dopisnic vam 
bomo poslali tudi urnik odvoza odpadkov za obdobje januar - april 
2012. 

V kolikor pošte ne boste prejeli, nam to sporočite na info@komunala-
kranj.si oziroma nas pokličite na telefon 28 11 300.

V zimskem času spremenjen urnik odvoza bioloških odpadkov

V zimskem času se pri večini gospodinjstev količine bioloških odpadkov 
zmanjšajo, zato bo od 
1. decembra 2011 do 30. aprila 2012 odvoz bioloških odpadkov potekal 
na 14 dni.

Posledično se bodo zmanjšali tudi zneski na računih pri gospodinjstvih, 
ki biološke odpadke zbirate z zabojniki za biološke odpadke. 
Stroški odstranjevanja bioloških odpadkov se bodo v zimskem času 
razpolovili.

Če ocenjujete, da se vaše količine bioloških odpadkov v tem obdobju 
ne zmanjšajo, imate možnost začasnega najema dodatnega ali 
večjega zabojnika za biološke odpadke. Izbirate lahko med 80, 120 
in 240-litrskimi zabojniki. Za naročilo nam pišite na info@komunala-
kranj.si ali nas pokličite na številko 28 11 305.

Sna
Urnik odvoza odpadkov v mesecih januar – april 2012

Pri individualnih hišah bomo odpadke odvažali po sledečem urniku:

Pri večstanovanjskih objek  h bomo odpadke odvažali po sledečem 
urniku:

Prijavite se na brezplačno obveščanje

Pravočasno in učinkovito obveščanje je še posebej pomembno v primerih, ko 
je oskrba s pitno vodo motena. Zato vas vabimo, da se prijavite na brezplačno 
obveščanje po e-poš   ali SMS sporočilih. Obiščite našo spletno stran www.
komunala-kranj.si in izpolnite obrazec »Prijava na obves  la«. Vašo prijavo nam 
lahko sporočite tudi po e-poš   na naslov info@komunala-kranj.si ali pisno na 
naslov Komunala Kranj, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj. 
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