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

Vsem krajankam in krajanom čestitamo ob krajevnem prazniku
Lepo povabljeni 21. marca na spominsko svečanost in slavnostno akademijo
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Krajevna skupnost

Krajevna skupnost 
za krajane

Pisarna krajevne skupnosti Vodovodni 
stolp je na Begunjski 10 v Kranju

Uradne ure v pisarni KS so ob tor-
kih od 8. do 10. ure in ob četrtkih od 
16. do 18. ure; ali po dogovoru, tele-
fon 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

Obveščamo vas, da bo v soboto, 24. 
marca 2012, potekala čistilna akcija 
Očistimo Slovenijo 2012, ki jo bosta v 
Kranju organizirali ekipi Ekologov 

OČISTIMO KRANJ 2012

Iskrene čestitke 
krajankam in 
krajanom KS 
Vodovodni 

stolp ob 
krajevnem 
prazniku.

Ne boste verjeli, ampak v krajevni sku-
pnosti Vodovodni stolp smo se v vodstvu 
odločili, da pripravimo družabno srečanje 
pod naslovom Dan krajevne skupnosti. 
Pripravili ga bomo 25. maja (saj se spo-
mnimo dneva mladosti) in sicer na igrišču 
pri šoli Simona Jenka med 16. in 19. uro 
popoldne (če bo slabo vreme, pa teden dni 
kasneje), že ob devetih pa bo tek po meji 
krajevne skupnosti.

In kaj  pripravljamo?
Po uvodnih nagovorih se bomo srečali 

z mladimi in starejšimi košarkarji, meri-
li moči v šahu, balinanju, se pogovarjali 
in poslušali vaše, tudi kritične, predloge,  
se primerjali v petju, nastopih, sledili 

Dobimo se na Dnevu KS
delavnicam za otroke, se seznanili, kaj 
delajo gasilci (če imajo prekratke cevi), 
in uganjali različne vragolije. Spremljali 
bomo harmonikarje, folkloriste, nastope 
učencev in se srečali s šolsko rock sku-
pino. Seveda ne bo manjkalo tudi kakšno 
okrepčilo (prazna vreča na stoji pokon-
ci), in proti žeji (seveda brez C2H5OH).

Ja, zamislili smo si, da se najmlajši, 
mladi, malo starejši in najstarejši družimo 
tisto popoldne in da bo tako prijetno in 
lepo, da ne bo samo letos. Domišljamo si, 
da bi se dobivali tako morda tudi v priho-
dnje, vsako leto. Nas boste podprli v tej 
zamisli, boste prišli. Računamo na vas.

A. Žalar        

Jože Rozman, 
predsednik KS

Ob prazniku kra-
jevne skupnosti 
vas vabimo, da se 
v sredo, 21. marca, 
na prvi pomladni 
dan, udeležite slo-
vesnosti ob spo-
meniku pri Šorlije-
vem mlinu, kjer se 
bomo ponovno 
spomnili dogod-
kov iz leta 1944 in 
padlih mladih akti-

vistov Milene Korbar-Irene, Maksa Jeze-
Droha in Ivana Lombarja-Jošta.

Nadalje ste vabljeni na praznično aka-
demijo, ki jo bodo isti dan (sreda zvečer) 
pripravili učenci OŠ Simona Jenka. 

Tudi letos se boste lahko povzpeli na 
ploščad Vodovodnega stolpa, v petek 23. 
marca. 

Med dvema praznikoma
Bomo pa letos zopet obudili srečanje 

sosedov. Srečanje bo na prostem, na dvo-
rišču OŠ Simon Jenko, zato moramo po-
čakati na bolj toplo vreme. Po zagotovilih 
»tistih zgoraj« bo to v petek, 25. maja 
(čez dva meseca). Druženje bomo pope-
strili z zabavno kulturnim programom in 
družabnimi igrami. Poleg tega bo tudi 
odprt mikrofon, da boste lahko kritizirali, 
hvalili, dajali predloge o vsem, kar teži 
krajane. Tega pa ni malo, na žalost. Da bo 
še bolj zanimivo pa se bosta v košarki 
pomerili ekipi KS Vodovodni stolp in KS 
Zlato polje ter ekipi OŠ Simon Jenko in 
OŠ France Prešeren. Zaradi srečanja in pa 
dejstva, da je bil lani polno zaseden le en 
izlet, za letos načrtujemo le izlet v jesen-
skem terminu. 

O delu Sveta KS pa me prevevajo me-
šani občutki. 

Želeli smo, da bi med lanskim in leto-

šnjim praznikom naredili več, da bi nare-
dili tisto, kar smo planirali. A žal ni bilo 
realizirano niti tisto, kar je po večkratnem 
situ sploh še ostalo od naših predlogov. 
Del lanskih načrtov se prenaša v letošnje 
leto. Upam, da nas recesija ne bo še enkrat 
soočila z nerealizacijo odobrenih investi-
cij. Potrjen imamo projekt za izgradnjo 
parkirišč na Mrakovi, Begunjski in Šorli-
jevi. Vključeni smo v proces odkupa ze-
mljišč za prenovo ceste oziroma za izdela-
vo pločnikov ob cesti na Rupo. Sodelujemo 
pri reševanje problematike na Mrakovi 1. 
Aktivno smo vpeti v program določitve 
pripadajočih zemljišč. O garažnih hišah v 
naselju bomo spregovorili prihodnjič. 

Za konec vas vabim, da se udeležite 
akcije Očistimo Slovenijo. Podrobnejše 
podatke o možnosti sodelovanju boste 
prejeli v tajništvu KS. Se vidimo!
Jože Rozman, predsednik KS Vodovodni stolp

brez meja in Zveza tabornikov Kranj. 
Akcija se pridružuje akciji Očistimo svet 
2012, v kateri bo sodelovalo preko 70 
držav iz celega sveta.

Skupaj bomo poskrbeli, da bo okolje, 
kjer se vsak dan gibljete, zopet čisto. 
Želimo si, da čistilne akcije v prihodnje 
ne bi bile več potrebne, zato bomo po-
skrbeli tudi za ozaveščanje o pravilnem 
odlaganju in ločevanju odpadkov.
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Akcija na Rupi
Zbor za čistilno akcijo bo v soboto, 24. 
marca ob 10. uri, pri ekološkem otoku 
ob cerkvi na Rupi. Akcijo bo vodil 
Leon Kralj.

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: Krajevni praznik
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Že nekaj časa v družbi 
Domplan d.d. prevladu-
jejo tri vsebinska vpra-
šanja, ki so  povezana 
tudi z objekti oziroma 
stanovalci v krajevni 
skupnosti Vodovodni 
stolp. In za kaj gre?

Prvo vprašanje, ki 
zadeva stanovalce – lastnike stanovanj so 
tako imenovani obratovalni stroški. Po-
drobneje bomo posamezna področja 
osvetlili v prihodnjem glasilu. Tokrat po-
vejmo, kot je pojasnil Peter Kern, da so 
spremembe predvsem pri kriterijih za de-
litev stroškov. Tako je na primer na pre-
dlog lastnikov prišlo do spremembe za 
plačilo tistih delov, kjer je bil doslej  kri-
terij površina, po novem pa bo za obraču-
navanje veljavno število oseb v stano-
vanjski enoti. Tam, kjer se pojavljajo tako 
imenovana prazna stanovanja pa bo glede 
na standardne stroške upoštevana ena 
oseba oziroma lastnik.

Pri vzdrževanju objektov in skupnih 
prostorov si v Domplanu prizadevajo, da 
bi omilili sedanje določilo o kreditiranju, 
ki pogojuje odobritev posojila le ob 

Aktualno

Peter Kern 

Borci v krajevni organizaciji ZB za vre-
dnote NOB v Vodovodnem stolpu so se 
tudi tokrat 8. marca, ob prazniku žensk, v 
šoli Simona Jenka zbrali na rednem, ven-
dar tokrat volilnem, občnem zboru. Člani, 
kjer se število zaradi nenehnih sprejemov 
novih, ne spreminja, so se  ob poročilu o 
delu v minulem letu in  predstavljenem 
letošnjem programu Stanetu Pirnatu is-
kreno zahvalili za  zgledno in uspešno 
14-letno delo in vodenje organizacije. V 
polnem, večnamenskem šolskem prostoru 
ga ni bilo, med gosti sta bila tudi podžu-
panja Mestne občine Kranj Nada Mihaj-

Kapitalizem, kakršnega ni na svetu
Na občnem zboru krajevne organizacije ZB za vrednote NOB v Vodovodnem stolpu je po 14 letih predsednikovanja 
Stane Pirnat zaželel uspešno nadaljevanje v krajevni organizaciji za spoštovanje vrednot NOB novemu predsedniku 

Borisu Cuglju.

lovič in predsednik sveta KS Vodovodni 
stolp Jože Rozman, ki se ob izvolitvi no-
vega predsednika Borisa Cuglja z Rupe 
ne bi strinjal, da bo zaradi izrednih uspe-
hov težko nadaljeval delo tako, kot ga je 
opravljal Stane Pirnat. Tudi sam Boris je, 
ko se je Stanetu Pirnatu zahvalil za delo, 
potrdil, da se podaja na zelo odgovorno 
pot, kjer bo cilj težko dosegljiv.

Stane je v poročilu ugotovil, da so lani 
program dosledno uresničili, letošnjega 
pa sestavljajo udeležbe na spominskih 
praznovanjih, obisk spominskih krajev na 
izletu, odločili pa se še bodo ali na Rab ali 
v Gradec. Novembra načrtujejo srečanje 
članov izvršnega odbora z 80-letniki, de-
cembra pa obiske po domovih za ostarele. 
Na občnem zboru so sprejeli tudi tokrat 
skoraj dve desetini novih članov, prizna-
nje pa so podelili praporščaku Milanu 
Bečanu. 

Stane Pirnat je odločitev o prenehanju 
predsednikovanja pojasnil, da zaradi sta-
rosti v soglasju z izvršnim odborom pre-
dlaga za predsednika mlajšega Borisa 
Cuglja, veterana vojne za Slovenijo 1991, 
starega 56 let, doma z Rupe. Zbor je pre-

dlog soglasno podprl.
V sklepnem nagovoru je v njemu znani 

odločni besedi potem rekel: »Vrednote, ki 
so vodile borce NOB v vseh preizkušnjah 
časa, so bile poštenje, tovarištvo, medse-
bojna pomoč, socialna varnost in svobo-
doljubje. Vse to je v dvajsetih letih v lastni 
državi zbledelo. Živimo v času, ko smo 
Slovenci sami sebi največji sovražnik. Ži-
vimo v času laži, podtikanj, stremuštva… 
Takšnega kapitalističnega načina, kot je 
pri nas, ni nikjer več na svetu… Ne spra-
šujem se več, pa ne samo jaz, temveč 
mnogi, ali živimo v pravni državi, temveč 
ali živimo v pravi državi; kje je danes v 
Sloveniji politična kultura?  Vodi nas  po-
litika laži, podtikanj, korupcija na najvišjih 
položajih, obrekovanj, sovražnih, govo-
rov, diskreditacij in manipulacij ljudi.

Zaradi vsega tega si prizadevajmo za 
spoštovanje vrednot naše polpretekle zgo-
dovine in njihovo ponovno uveljavitev… 
Za čas, ko bo delo vrednota, ko bo nagrada 
za delo omogočila življenje brez beračenja 
in revščine, ko bodo paketi RK in Karitasa 
samo še grd spomin kot nočna mora.« 

A. Žalar

Predsednik KS Jože Rozman (levo) se je 
zahvalil Stanetu Pirnatu (desno) in zaželel  
uspešno nadaljevanje dela Borisu Cuglju 
(v sredini).

Obratovalni stroški, energija, zemljišča
100-odstotnem soglasju vseh lastnikov. To 
v praksi velikokrat ni izvedljivo. Če je na-
mreč le eden od lastnikov proti najetju po-
sojila iz kakršnega koli razloga, posojila 
ni. Dogaja se tudi, da lastništvo dedičev 
zaradi smrti lastnika ni urejeno in je zato 
posojilo v tem primeru nedosegljivo. To je 
lahko še posebno problematično, ko gre na 
primer za toplotno izolacijo fasadnih sten, 
kjer ne gre brez obročnega fi nanciranja.

Na področju nepremičnin v Domplanu 
je upravnik Matjaž Naglič, ki pravi, da 
imajo v programu, da bi na območju KS 
Vodovodni stolp v Šorlijevi, Valjavčevi, 
Dražgoški želeli povečati investiranja za 
toplotno izolacijo objektov. Načrtujejo, da 
bo v dveh letih obnovljena okrog tretjina 
(20) fasad, v naslednjih dveh letih pa še 
precej več. Vse te investicije pa so povezane 
z bančnimi posojili. Toplotne izolacije pa se 
poleg fasad vse bolj pojavljajo tudi pri stre-
hah, saj se na starejših objektih vedno pogo-
steje dogajajo zamenjave strešnih kritin.

Tretji sklop vsebinskih vprašanj, ki za-
devajo etažne lastnike v večstanovanjskih 
objektih pa so pripadajoča zemljišča. Kaže, 
da se zadnje čase na tem področju  zadeve 
pripravljajo in pospešeno premikajo. Da je 

Šorlijevo naselje neka-
kšen vzorčni model za 
razreševanje odprtih 
vprašanj, smo zapisali 
že v prejšnji številki. 
Najbolj pomembna pa je 
ta trenutek informacija, 
da se pripravljajo  stro-
kovne podlage za dolo-
čitev javnih površin, ki bodo nato skladno 
z geodetskimi predpisi urejene in ustrezno 
evidentirane v preglednicah. Zatem so na 
vrsti osnove za določitev pripadajočih ze-
mljišč posamičnim objektom oziroma tako 
imenovane skupne površine, ki bodo pri-
padale k večim objektom.

Peter Kern je prepričan, da je to prava 
pot, ki si jo vsi, ne le v občini, zelo želimo, 
daj bomo tako lahko izoblikovali tudi 
bodočo pravno prakso, ki je sedaj ni in je 
zato veliko težav.

A. Žalar

Vsem prebivalcem KS 
Vodovodni stolp voščimo ob 

njihovem prazniku!
Peter Kern, vodja PE Nepremičnine

Matjaž Naglič
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Dogajanja

Predsednica KO RK Jožica Ribnikar: 
»Krajevna organizacija Rdečega križa 
Vodovodni stolp je v minulem letu uspe-
šno uresničevala sprejeti program.«

V minulem letu so člani krajevne orga-
nizacije obiskali in obdarili 125 krajanov 
na območju krajevne organizacije Vodo-
vodni stolp in sicer 60 po domovih v 
Preddvoru, Kranju in Naklem, 65 pa po 
domovih v KS. Med njimi je bilo 45 sta-
rejših od 90 let, obiskali pa so tudi 20 
bolnih. 

»Organizirali smo dve krvodajalski ak-
ciji; spomladi v Izoli, septembra pa na 
Jesenicah. Obeh akcij se je udeležilo 192 
krvodajalcev. Štiri krat pa smo v  prostorih 
krajevne skupnosti imeli tudi meritve 
pritiska, sladkorja in holesterola. Med le-
tom smo tudi lani lepo in zelo dobro sode-
lovali z Osnovno šolo Simona Jenka in s 
krajevno skupnostjo, v kateri imamo tudi 
prostore za delo in nam pomaga pri krvo-
dajalskih akcijah.«

Rdeči križ v letu 2011
Letošnji program 

V letošnji program pa so zapisali: prido-
bivanje novih prostovoljcev za delo v  
odboru KO RK Vodovodni stolp, krvoda-
jalske akcije in pridobivanje novih krvo-
dajalcev, obiskovanje in obdarovanje sta-

Prvič smo letos imeli meritve 7. marca, naslednje pa bodo 6. junija, 5. septembra in  5. de-
cembra v pisarni KS Vodovodni stolp, Begunjska 10, vedno med 7. in 9. uro. Merjenje krv-
nega tlaka je brezplačno, merjenje holesterola in sladkorja (tešč) pa je prispevek 5 EUR.

rejših in osamljenih krajanov, predavanja, 
sodelovanje z OŠ Simona Jenka in kra-
jevno skupnostjo. V današnjem glasilu pa 
pošiljamo tudi položnice za plačilo člana-
rine. 

A. Ž.

Verjamem, da jih vsaj polovica ljubiteljev 
nogometa v Kranju, čeprav Ludvika 
Gorjanca poznajo, ne ve, da je po rodu 
Primskovljan; z Jezerske ceste 29. Danes  
včasih pripomni, da mu prejšnji predse-
dnik KS Primskovo očitno tudi ni verjel, 
da je Primskovljan, ker še danes nima 
Zbornika Primskovega. 

Pa vendar je Ludvik v našem mestu ve-
liko več kot Primskovljan. 1959. leta, ko 
je imel 24 let, je bil pomočnik komandanta 
mladinske delovne akcije vodovod Bašelj-
Kranj, naslednje leto je bil komandant 
naselja pri gradnji kranjskega štadiona - 
športnega parka, nato 1962 član glavnega 
štaba gradnje avtoceste Beograd - Gevge-
lija v Kumanovem, nato pa do 1964. član 

Znanec iz našega mesta – Ludvik Gorjanc

Včasih delavni, danes zanikrni
Centralnega komiteja mladine. 

Dobra tri desetletja je potem delal v 
Litostroju in dočakal tudi pokojnino. Ves 
čas pa je bil s Kranjem zaradi nogometa 
povezan bolj kot marsikdo v Kranju.

»Upokojitev me je nekako vrnila, po-
vezala z dogajanji, saj sem se včlanil v 
društvo upokojencev. Takrat se je zače-
lo živahno obdobje in sedaj vem, zakaj  
je znan pozdrav »Živjo, nimam cajt«. 

Kot novopečen upokojenec je bil naj-
prej podpredsednik UO in predsednik 
komisije za stanovanjske in socialne za-
deve do leta 2010. Bil je med podpisniki 
ustanovitve DeSUS v Kranju.

»Sto petdeset vabil smo poslali upo-
kojencem za ustanovitev DeSUS. Na 
ustanovni zbor jih je prišlo 100 in eden 
in od takrat je DeSUS Kranj stranka v 
Mestnem svetu.«

Ko leta nabirajo kilometrino in so dana-
šnje primerjave z desetletji slikovito zgo-
vorne, se zagrenjenost včasih kot megla 
zaje v osamljenost, v soočenje z na tre-
nutke hudomušno arogantnim humorjem, 
da je tam nekje zemlja, ki vse ven vzame. 
Potem pa te zdrami svetel trenutek, ko 
izveš, da si živ.  

22. septembra 2011 mu Karel Erjavec 
pošlje sporočilo in čestitko, da je postal  
častni član stranke DeSUS zaradi poseb-
nih zaslug pri delovanju in razvoju  stran-

ke DeSUS. Misli mu spet preletijo dese-
tletja v nekatere trenutke. Pomisli na 
trditev, da so mestne KS pravne osebe, o 
fi nanciranju le-teh pa se nič ne ve. Zato so 
košnje trav, rezanje grmičevja, dreves, 
lokalne ceste vprašanja, ki so podobna 
gordijskemu vozlu. 
Če bi imel moč kot včasih, ko smo bili 

delavni, pridni, bi se lotil parkirišč, ze-
mljiških zadev drugače. Danes se vse do-
gaja nekako zanikrno. Zamujeno je bilo 
leto 1960 pri parkiriščih. Sedaj se ne da 
nič dogovoriti. Športni park je po letu 
1963 nedokončan, na severnem delu je 
odprt za vse živo, na južnem pa zaprt za 
vse živo. 

»Mislim, da Kokrški most še danes ni 
tehnično prevzet in se centimeter za 
centimetrom poseda. In če pomislim, 
da je kandidat Gros za župana oblju-
bljal avtobusno postajo, ki je še danes 
po dvajsetih letih ni. Ali pa da je bilo ob 
odprtju prenovljenega vodovodnega 
stolpa 19. 10. 2005 napovedano, da 
stolp 1. 5. 2011 ne bo več v funkciji vo-
dovodnega rezervoarja, ampak bo raz-
gledni stolp s kavarno na vrhu? Smo 
bili včasih res toliko bolj pridni, da se 
danes kaže kot da smo zanikrni?! Še 
dobro, da je zaradi mojega zdravja moj 
zdravnik kar zadovoljen z menoj.« 

A. Žalar

Ludvik Gorjanc



5

Dogajanja

Pred nami so lepši 
in toplejši dnevi, ki 
bodo na ceste znova 
privabili kolesarje 
in motoriste.  Polici-
sti zato zlasti vozni-
kom enoslednih vozil 
svetujemo, naj bodo 

izjemno previdni. 
Kolesarji in motoristi so med najbolj 

ranljivimi udeleženci v cestnem prometu, 
zato policisti svetujemo, naj bodo previ-
dni in jih pozivamo, da hitrost svoje vo-
žnje prilagodijo razmeram na cesti ter 
svojim izkušnjam. Asfaltna površina je 
namreč še vedno hladna in ne omogoča 
optimalne oprijemljivosti pnevmatik. Po-
leg tega je na vozišču še veliko udarnih 
jam in obilo peska od zimskega posipa. 
Ob tem zagotovo ne smemo pozabiti, da 
za vožnjo ne zadošča zgolj izdano vozni-
ško dovoljenje. Izjemno pomembne so 
tudi naše vozne spretnosti in izkušnje, ki 
so med zimskimi meseci pri voznikih 
enoslednih vozil zapostavljene.« 

Voznikom motornih koles in koles z 
motorjem policisti svet ujemo: 

Pred vožnjo preverite zračni tlak v • 
pnevmatikah in jih v prvih kilometrih 
vožnje primerno ogrejte. 

Kolesarji in motoristi 
Tudi ob lepem vremenu bodite previdni! 

Pri vožnji dosledno uporabljajte zašči-• 
tno motoristično čelado. Pravilno si jo 
zapnite. Čist vizir vam omogoča po-
trebno vidljivost. 
Ne pozabite na oblačila s ščitniki. • 
Da bi bila udeležba kolesarjev v ce-

stnem prometu bolj varna tako zanje kot 
za ostale udeležence, morajo kolesarji 
spoštovati cestnoprometna pravila. 

Voziti morajo po kolesarskem pasu, • 
kolesarski stezi ali kolesarski poti. Kjer 
teh prometnih površin ni, smejo voziti 
ob desnem robu smernega vozišča v 
smeri vožnje. 
Kolesarji morajo voziti drug za drugim, • 
razen na kolesarski poti, kjer smeta vo-
ziti dva kolesarja vzporedno, če širina 
poti to omogoča. 
Med vožnjo s kolesom je prepovedano • 
iz rok izpustiti krmilo, dvigniti noge s 
pedal, voditi, vleči ali potiskati druga 
vozila, pustiti se vleči ali potiskati, 
prevažati predmete, ki ovirajo kolesarja 
pri vožnji, voziti druge osebe, razen če 
to dopušča zakon. 
Na kolesu je dovoljeno prevažati otroka • 
mlajšega od 8 let, če je na kolesu pritrjen 
poseben sedež za otroka in je kolo doda-
tno opremljeno s stopalkami za otroka. 
Na kolesu in v priklopnem vozilu, ki je • 

dodano kolesu, sme otroka prevažati le 
polnoletna oseba. 
Voznik mora imeti ponoči in ob zmanj-• 
šani vidljivosti prižgano na sprednji 
strani belo luč za osvetljevanje ceste, na 
zadnji strani pa rdečo pozicijsko luč. Na 
zadnji strani kolesa mora imeti nameščen 
rdeč odsevnik, na obeh straneh pedal 
rumene ali oranžne odsevnike, na kolesih 
pa rumene ali oranžne bočne odsevnike. 
Bodite še posebej previdni in primerno • 
prilagodite hitrost pri vključevanju na 
prednostne ceste ter v zgoščenem pro-
metu. 
Kolesarjem svetujemo tudi uporabo 

čelade, vidnih oblačil in drugih odsevnih 
pripomočkov. Poskrbeti je treba za teh-
nično brezhibnost kolesa, nikakor pa ne 
smemo pozabiti niti na primerno psihofi -
zično stanje. 

Po obdobju slabega vremena, ko so 
zaradi snega, nizkih temperatur ter 
poledice vozniki še posebej previdni in 
nezaupljivi, pridobijo ob lepem vreme-
nu in na suhih cestah ponovno lažen 
občutek varnosti. Praviloma spet zač-
nejo voziti hitreje, poleg tega postanejo 
pogumnejši in agresivnejši, zato k pre-
vidni in odgovorni vožnji pozivamo vse 
udeležence v prometu. 

Policijska uprava Kranj, Damjan Nartnik 
 

Damjan Nartnik

Kot župnija se v teh 
dneh zavedamo po-
mena predvelikonoč-
nega časa, v liturgiji 
izraženega z vijolično 
barvo, kar pomeni ve-
čjo poglobljenost vase 
in, če se izrazim sim-
bolično, nekakšno po-
mladansko čiščenje. 

Dejansko v obe smeri: zunanjo in notranjo. 
Ta mesec, ko naj bi spet »očistili Slovenijo« 
in pobrali po  vso kramo, odvrženo v reke, 
globeli, gozdove…, in ko se bomo trudili 
počistiti stanovanje od stropa do tal, prezra-
čiti zimska oblačila, jih zavarovati pred 
molji …, je za nas spodbudni čas, da se 
ozremo navznoter. Sploh ne zgolj za verne-
ga človeka, ampak za vsakogar.

Postni predvelikonočni čas označuje 
tudi starodavna oblika molitve, imenova-
na križev pot. Župnija se ga na prvo postno 
nedeljo udeleži na Taboru pri Podbrezjah, 
letos pa na četrto postno nedeljo prvič še 
na razdalji Posavec-Brezje. Pripravljamo 
se na cvetno nedeljo in na blagoslov zele-
nja; kot je že dolgo v navadi, bomo oljčne 

Mitja Štirn, župnik

Pomladno, predvelikonočno…
vejice dobili s primorske strani, dar zanje 
pa bo namenjen za vzdrževanje tamkaj-
šnjih cerkva, med katerimi so mnoge - 
vsaka je kulturni spomenik - potrebne te-
meljite obnove.

Do velike noči, največjega krščanskega 
praznika, sta še dva pomembna dneva: 
god sv. Jožefa, zavetnika očetov in delav-
cev, ter Gospodovo oznanjenje. Ta Marijin 
praznik imenujemo materinski dan in žu-
pnija z veroučenci pripravlja na krajšo 
proslavo, na kateri se bodo mamic in 
vzgojiteljic in katehistinj otroci spomnili 
s simboličnim darilom.

Za nami je krajše skupno romanje več 
gorenjskih župnij v ljubljansko stolnico ob 
visokem jubileju, 550-letnici nadškofi je. 
Pester program je vključeval tudi ogled 
tematske razstave in predavanje metropo-
lita dr. Stresa, čigar razmišljanje nikogar 
ne pusti brezbrižnega. Letos je imela žu-
pnija to možnost, da je bil za kulturni dan 
prav on naš povabljeni gost. Spregovoril je 
o tem, kako tesno se povezujeta vera in 
kultura. Kratke akademije na kulturni pra-
znik pripravlja župnija že vsa leta in doslej 
je kot goste vabila vsem znane osebnosti; 

umetnike, igralce, nadškofa, poslanika…
Le malo časa nas še loči do romanja v 

Lurd. To bo sicer versko-osebni in obe-
nem občestveni dogodek, ker je za pot 
prijavljenih veliko župljanov; nikakor pa 
ni odveč, da na dolgi poti spoznamo tudi 
različne kraje, bližajoč se mestu pod Pire-
neji, svetovno znanemu Lurdu, in dogod-
kom, ki so se tam zgodili v 19. stoletju. To 
sploh ni kak oddaljeni čas, čeprav nam 
koledar kaže dve sto let več. Kdor si pri-
zadeva sestaviti rodovnik, hitro spozna, 
kam segajo njegove korenine in kako je v 
tistem, kar je časovno oddaljeno, že tudi 
nekaj njega. Tako nam postane Bernardka 
Soubirou skoraj osebno znana; razmere, v 
katerih je živela kot otrok revne družine, 
so žal tudi naše sedanje razmere. Na žu-
pnijsko Karitas prihaja vedno več prosil-
cev za pomoč in moramo se močno trudi-
ti, da jim olajšamo težo bremena.

Za vse, kar kot kristjani moramo in ko-
likor zmoremo storiti, se bomo trudili tudi 
v prihodnje. Tako se z drugimi ljudmi 
dobrega srca vključujemo v mrežo soli-
darnosti, sočutja, dobrote.

Mitja Štirn, župnik



Prijavite se na brezplačno obveščanje po e-pošti ali SMS 
sporočilih.  Obiščite našo spletno stran www.komunala-kranj.
si in izpolnite obrazec »Prijava na obvestila«. 

Vašo prijavo nam lahko sporočite tudi po e-pošti na naslov 
info@komunala-kranj.si ali pisno na naslov Komunala Kranj, 
d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj. 

Bioloških odpadkov ne smemo odlagati v 
plastičnih vrečkah!

Biološki odpadki predstavljajo velik del nastalih gospodinjskih 
odpadkov. Z ločenim zbiranjem bioloških odpadkov preprečimo, 
da ne končajo 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 odpeljemo 
predelovalcem.

Pri odlaganju bioloških odpadkov v zabojnike za biološke 
odpadke moramo paziti, da jih nikoli ne odložimo v plastični 
vrečki. S tem namreč onemogočimo nadaljnjo predelavo odpadkov. 

Uporabiti moramo vrečke iz biološko razgradljivih 
materialov. Biološke odpadke lahko odložimo tudi zavite v 
časopisni papir ali v papirnati vrečki.

 
Odsvetujemo neposredno odlaganje bioloških odpadkov v 
zabojnike za biološke odpadke.
V času nizkih temperatur, ti odpadki zmrznejo in se sprimejo 
z zabojnikom, kar posledično predstavlja velike težave pri 
praznjenju zabojnikov. V poletnih mesecih pa z neposrednim 
odlaganjem bioloških odpadkov bolj onesnažimo zabojnik in 
ustvarimo pogoje za pojav smradu in črvov. 
Biorazgradljive vrečke lahko kupite tudi pri Komunali Kranj. 

Za paket 25 vrečk, po 7 litrov, boste odšteli 2 evra.  
Dodatno nudimo tudi koš za ločevanje bioloških odpadkov 
Organko, ki ga imate lahko v kuhinji in ga praznite po potrebi. 
Vsebino odložite na kompostni kup ali v zabojnik za biološke 
odpadke. Z dodajanjem naravnega posipa (t.i. Biogena), 
spodbujamo postopek fermentacije. Rezultat je osnova za 
kompost prvega razreda.

Odvoz kosovnih odpadkov naročite z dopisnico

V ostalih primerih je odlaganje kosovnih odpadkov 
poleg zabojnikov prepovedano in kaznivo.

Želite biti osebno obveščeni v primeru 
motene oskrbe s pitno vodo?

Vsako gospodinjstvo je v mesecu januarju prejelo dve dopisnici 
za tekoče leto. Z njima naročite brezplačen odvoz do dveh 
kubičnih metrov kosovnih odpadkov. Dopisnici lahko izkoristite 
vsako posebej ali skupaj.

Odvoz kosovnih odpadkov naročite takrat, ko to 
potrebujete, in sicer:

1. Izpolnite dopisnico in jo vrnite po pošti oziroma prinesite na 
sedež našega podjetja.
2. V roku treh tednov vas pokličemo in se dogovorimo za dan 
odvoza.
3. Na dogovorjeni dan odpadke pripravite poleg vaših zabojnikov 
za odpadke.
4. Če boste pripravili več kot kubični meter odpadkov za 
eno dopisnico, bomo vsak nadaljnji kubični meter odpadkov 
zaračunali po veljavnem ceniku.

Z dopisnicami lahko naročite odvoz kosovnih odpadkov iz 
gospodinjstev, med katere sodijo kosi pohištva, sanitarna 
oprema, odpadna električna in elektronska oprema 
(gospodinjski aparati, hladilne naprave, računalniška oprema 
...), vzmetnice, preproge, vrtna oprema, kolesa, smuči ...
Dopisnice niso namenjene odvozu gradbenega materiala, 
odpadkov, ki vsebujejo azbest (salonitnih plošč in cevi), 
avtomobilskih delov, nevarnih odpadkov (akumulatorjev, 
kemikalij, barv, odpadnih olj …), pnevmatik, okenskih 
okvirjev s steklom in zelenega odreza  (vej, grmičevja ...).

Kosovne odpadke lahko brezplačno oddate tudi v zbirnih 
centrih:

ZBIRNI CENTER ZARICA
- od ponedeljka do petka, od 7. do 19. ure
(čas malice med 9.30. in 10.00 ter med 17.00 in 17.30.)
- sobota, od 8. do 16. ure
(čas malice med 10.00 in 10.20. ter med 14.00 in 14.20.)

ZBIRNI CENTER TENETIŠE
- od ponedeljka do petka, od 13. do 19. ure
(čas malice med 17.00 in 17.30.)
v zimskem času od 12. do 18. ure
(čas malice med 16.00 in 16.30.)
- sobota, od 8. do 12. ure
(čas malice med 10.00 in 10.20.)
Ob obisku prinesite osebni dokument ali potrdilo o poravnanih 
obveznostih za storitev ravnanja z odpadki (zadostuje položnica 
za obračun komunalnih storitev), s katerim boste potrdili, da 
ste vključeni v sistem rednega odvoza odpadkov na območju 
Mestne občine Kranj.

Za dodatne informacije:
- 04 28 11 305 (naročanje odvoza kosovnih odpadkov z 
dopisnicami)
- 04 28 11 303 (enkratni najem velikih zabojnikov ali v 
primeru ko stanovalci skupaj zberete pet dopisnic)
Lahko nam tudi pišete na naslov Komunala Kranj, javno 
podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj ali na 
elektronski naslov: info@komunala-kranj.si.
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Križanka, objave

Obvestilo
Krajane KS Vodovodni stolp vabimo ob ponedeljkih, od 19. 
do 20. ure, k brezplačnemu igranju badmintona v OŠ Simona 
Jenka, podružnica Center, Komenskega 2, Kranj. 

Informacije za zainteresirane v tajništvu krajevne skupnosti 
med uradnimi urami. 

KS Vodovodni stolp

Naloga Podjetje / Ustanova Oseba Telefon GSM e. pošta 
Vzdrževanje cest MOK Boštjan Zavrl (04)237-31-03 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 in  javno razsvetljavo MOK Stanislav Koren (04)237-31-57 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 

Posnetek je iz kranjske vojašnice: Smreki, kljub poskusu, ni 
uspelo pobegniti…              - Foto: Jože Rozman 

Terme Snovik - Kamnik, d.o.o.
Snovik 7, 1219 Laze v Tuhinju

Nagrade
    1. nagrada: Celodnevni wellness paket
    2. nagrada: Celodnevno kopanje s savno
    3. nagrada: celodnevno kopanje
    4. nagrada: 2-urno kopanje
    5. nagrada: 2- urno kopanje
Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GE-
SLA) pošljite na  naslov: Krajevna skupnost Vodovodni 
stolp, 4000 Kranj, Begunjska 10 do vključno 6. aprila. Na 
kuverto napišite: ime, priimek, naslov in Nagradna križanka. 



triglav nagrajuje 
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Nagradna igra poteka od 2. 3. do 20. 6. 2012. Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri so objavljeni na www.triglav.si, http://avto.triglav.si 
in Facebook profilu Vozim se. Slika je simboliËna.

na www.triglav.
si odgovorite na 
vpraπanje o prometni 
varnosti in osvojite: 

•  varen druæinski avto z avtomobilskim 
zavarovanjem COMFORT PLUS in teËajem varne 
voænje

•  1000 x bon za 100 EUR za avtomobilsko 
zavarovanje

PAMETNO JE IMETI DOBRO ZAVAROVAN AVTO.

Prireditve ob 
prazniku 
Sreda, 21. marca,

ob 10. uri
Spominska svečanost ob Šorlijevem mlinu

ob 18. uri
Slavnostna akademija v avli OŠ S. Jenka

Petek, 23. marca,
od 13. do 16. ure 

Odprta vrata za ogled Vodovodnega stolpa

Sobota, 24. marca,
ob 10. uri 

Čistilna akcija - zbor  pri ekološkem otoku ob cerkvi na Rupi

Krajevno združenje za vrednote NOB in 
Krajevna skupnost Vodovodni stolp 

VABITA
krajanke in krajane na spominsko svečanost pri spomeniku 

padlim v Šorlijevem mlinu ob cesti na Rupo.
Spominska svečanost bo v sredo, 21. marca 2011, ob 10. uri.

Krajevno združenje za vrednote NOB Vodovodni stolp
Svet krajevne skupnosti Vodovodni stolp

Prisrčno vabljeni!
Rudolf Planišek, ravnatelj OŠ Simona Jenka Kranj

Jože Rozman, predsednik sveta KS

Vabilo
Vabimo vas na prireditev v počastitev krajevnega 

praznika, ki bo v sredo, 21. marca 2012, ob 18.00 uri 
v avli Osnovne šole Simona Jenka Kranj, 

Ulica XXXI. divizije 7a.

Zapora ceste
V sredo, 21. marca, bo od 10. do 11. ure zaradi spominske 
slovesnosti 

POPOLNA ZAPORA
Partizanske ceste na odseku Križišče s cesto Kurirska pot (LZ 
183530) do križišča s Cesto Kokrškega odreda – Cesta na 
Rupo (LZ 183510)

 Hvala za razumevanje!
Združenje borcev in udeležencev NOB

Vodovodni stolp


