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Krajankam in krajanom želimo lepo poletje 

                  predsednik Jože Rozman in Svet KS
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Pred skorajšnjim 
praznikom držav-
nosti bi vam, spo-
štovane krajanke 
in krajani, resnično 
rad našteval prido-
bitve v krajevni 
skupnosti, a so te 
trenutno skromne. 
To pa ne pomeni, 
da ni razlogov za 
optimizem. Imamo 

namreč v ognju kar nekaj želez, kot pravi-
mo; skratka, kar nekaj zagotovil Mestne 
občine Kranj za uresničitev nekaterih 
predlogov iz naše krajevne skupnosti. 

Najprej cesta na Rupo - Z reševanjem 
oziroma odkupom zemljišč se ukvarjata  
kar dva podžupana. Upajmo, da bo bosta 
uspešna. Ni pa Mestna občina Kranj 

Krajevna skupnost

Jože Rozman, 
predsednik KS

VODOVODNI STOLP  – Glasilo krajevne skupnosti Vodovodni stolp. 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. Naklada 2600 izvodov. 
Naslovnica: Lepo poletje

Imamo zagotovila Mestne občine
Ob skromnih pridobitvah so tudi možnosti za uresničitev nekaterih naših predlogov. 

(MOK) še sprejela odločitve o morebitni 
razlastitvi. Upajmo, da morda tovrstna 
odločitev niti ne bo potrebna. 

Pripadajoča zemljišča, parkirišča, 
kanalizacija… - Projekt določitve pripa-
dajočih zemljišč za Šorlijevo naselje je 
trenutno v preučevanju na MOK. Izgra-
dnjo parkirišč na Šorlijevi, Mlakarjevi in 
cesti Kokrškega odreda je potrdila Komi-
sija za krajevne skupnosti. Za rešitev ka-
nalizacije v Valjavčevi ulici bo letos pri-
pravljena projektna dokumentacija. 
Obrezovanje in odstranitev dreves poteka 
izključno, ko to zahtevajo krajani, v kra-
jevni skupnosti pa predlagamo, da konce-
sionar drevje tudi zasadi. 

Spodbuda - Svet KS še posebej vzpod-
buja druženje krajanov in medsebojno so-
delovanje. Prav slednje – izmenjavanje 
mnenj in možnosti za reševanje - je prava 

in nedvomno tudi 
učinkovita oblika 
uresničevanja želja 
in potreb ter reševa-
nja težav. 

Druženje - Lani smo organizirali dva 
izleta, letos pa smo skupaj z OŠ Simona 
Jenka in ob podpori številnih sponzorjev 
(naj omenim največje: Solar plus, Zava-
rovalnica Triglav, Domplan, Hribar in 
otroci) pripravili srečanje krajanov. Pri-
pravili smo ga v času evropskega dneva 
sosedov. Pri organizaciji so nam pomaga-
li tudi gasilci, območni odbor RK, mlajši 
taborniki roda Stane Žagar mlajši, vrtec 
Janina in številni prostovoljci. Vsem se še 
enkrat zahvaljujem. Prireditev je bila tudi 
dobrodelna. Čeprav je bilo prvič tudi ne-
kaj spodrsljajev, smo prepričani, da je 
uspela. Upamo, da jo bomo ponovili; če 
ne prihodnje leto, zagotovo še v tem 
mandatu Sveta KS. Konec septembra pa 
bomo organizirali tudi izlet (več v glasilu 
septembra). Predloge, kam bi se podali 
sporočite v KS.

Nazadnje vas vse krajanke in krajane 
ob čestitki za praznik državnosti vabim, 
da nam v pisarno krajevne skupnosti 
sporočitate tudi druge predloge, pri-
pombe, mnenja, želje… 

Jože Rozman, predsednik KS

KK KOMENDA

Kasaške dirke
 

8. julija 
16. septembra

Sejem v Komendi
5. do 7. oktobra

Čistilna akcija na Rupi
Na letošnji čistilni akciji na Rupi v soboto, 24. marca, se nas je 
zbralo petnajst krajanov. Čistili smo okolico Rupe, gozd na Rupi in 
obrežje Rupovščice, kjer je bilo tudi največ odpadkov, največ pa 
steklene, plastične in kovinske embalaže. Zbrali smo tudi nekaj 
gradbenega materiala, ki ga brezvestneži še vedno radi odlagajo v 
gozdu. Našli smo celo računalnik in televizor!                   Anton Plut

VSE NAJBOLJŠE ZA 102. LETI - Marta Polak je pred dvema leto-
ma praznovala 100 let. Letos 26. aprila jo je v Preddvoru obiskala 
predsednica krajevne organizacije Rdečega križa Jožica Ribnikar in ji 
v imenu krajevne skupnosti Vodovodni stolp in organizacije Rdečega 
križa zaželela ob 102. rojstnem dnevu vse najboljše in predvsem 
zdravja še naprej. Čestitkam se pridružujemo tudi v časopisu.  -A.Ž.



3

Aktualno

Prijavite se na brezpla›no obveˆ›anje 
po e-poˆti ali SMS sporo›ilih.  

Obiˆ›ite naˆo spletno stran
www.komunala-kranj.si in izpolnite 
obrazec "Prijava na obvestila".

Vaˆo prijavo lahko sporo›ite tudi na
info@komunala-kranj.si ali pisno
na naslov Komunala Kranj, d.o.o., 
Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.

Na prizorišče srečanja krajanov smo tisti dan (25. maja 2012) 
preselili pisarno KS, da jo približamo krajanom; po izreku: če 
krajani ne pridejo v pisarno, pride pisarna h krajanom. Obisk v 
šotoru je bil manjši od želenega, nenazadnje pa  pričakovan.

Največ vprašanj oziroma pobud je bilo na mirujoči promet in 
pripadajoča zemljišča. Strnili smo jih za objavo:

1. Zakaj niso zaključena parkirišča ob pločniku na Šorlijevi 
zahod? - Odg.: KS je to že večkrat predlagala in bomo letos 
predlagali zaključek del.

2. Izkoristek parkirišč bi bil boljši, če bi bila označena! - Odg.: 
Predlog bomo posredovali ustreznim službam na MOK.

3. Kaj je z načrti o parkiriščih pod šolskim igriščem? - Odg.: 
Zaradi visokih stroškov in tudi zaradi nezainteresiranosti kraja-
nov za najem podzemnih parkirnih mest so aktivnosti (začasno?) 
ustavljene.

4. Ali stanovalci lahko postavijo gugalnico na zelenici ob 
bloku, čeprav je zemljišče v privatni lasti? - Odg.: Za postavitev 
igral veljajo zelo ostre varnostne zahteve, zato tega ne priporo-
čamo. Sicer pa na zelenice ni dovoljeno samovoljno poseganje.

5. Kdo je pristojen za vzdrževanje (opore) mladih dreves? - 
Odg.: Koncesionar, ki jih je zasadil (Flora); pobudo bomo po-
sredovali ustreznim službam na MOK.

6. Ali bo stečaj Primorja kakorkoli vplival na zelenice, za ka-
tere je v zemljiški knjigi vpisan kot lastnik? Ali se lahko ponovi 

Parkirišča in zemljišča v krajevni skupnosti

Cenejše ogrevanje iz kotlovnice
Priprave za vgradnjo naprave za soproizvodnjo toplote in elektrike v kotlovnici Vodovodni stolp.

»Mrakova 1«? - Odg.: Po naših informacijah je MOK že prido-
bila zemljišča, za katera je bil v zemljiški knjigi vpisan kot la-
stnik Gradbinec v stečaju.

7. Če je MOK pridobila zemljišča od Gradbinca v stečaju, 
zakaj ni vpisana v zemljiški knjigi? - Odg.: Tudi KS tega ne 
razume, poleg tega ima zaradi tega MOK težave pri pridobitvi 
gradbenih dovoljenj. Vprašanje bomo posredovali ustreznim 
službam na MOK.

8. Vsa pohvala MOK in izvajalcem za izgradnjo klančin v 
pomoč invalidnim osebam! - Odg.: Želimo, da bi to bilo pravilo 
in ne izjema.

V preteklih šte-
vilkah smo vas se-
znanili z možnost-
mi vgradnje 
plinskega motorja 
v kotlovnico v Vo-
dovodnem stolpu. 
Domplan nadaljuje 
z aktivnostmi za 
izvedbo soproi-
zvodnje. Izdelali 

smo študijo, ki je 
pokazala, da je za kotlovnico Vodovodni 
stolp primerna naprava moči 600 do 800 
kW električne moči in približno toliko 
toplotne moči, ki jo je mogoče umestiti v 
obstoječe prostore.

Po spremenjeni zakonodaji je za tovr-
stne naprave nad 50 kW potrebno izpelja-
ti upravni postopek za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja. Za to je potrebno 100 % 
soglasje lastnikov, kar pa je pri tako veli-
kem številu solastnikov praktično neizve-
dljivo. Druga možnost pa je pridobitev 
služnosti oziroma pridobitev pravice gra-
ditve zemljiško knjižnega lastnika; po-
dobno kot je bilo to na Planini.

Tako smo maja sklicali sejo prvotnega 
kurilnega odbora kotlovnice, na kateri 
smo se pogovorili o nameravani investici-
ji. Člani, vključno s predsednikom KS, so 
idejo podprli. Ugotovili pa smo, da kurilni 
odbor pri pridobivanju gradbenega dovo-
ljena ni pristojen za odločanje v imenu 

etažnih lastnikov. 
Zato bo Domplan pripravil celovito 

ponudbo za prenovo kotlovnice (vgradnjo 
soproizvodnje in obnovo toplovodnega 
omrežja, ki je na izteku življenjske dobe) 
in z njo seznanil vse etažne lastnike ter jih 
zaprosil za soglasje k predlaganim reši-
tvam. Z zemljiško knjižnim lastnikom pa 
bo pričel postopek za pridobitev služnosti 
oziroma pravice graditve.

Upamo in pričakujemo, da bomo nale-
teli na ugoden odziv etažnih lastnikov in 
ob pomoči Krajevne skupnosti uspešno 
izvedli to investicijo. S tem pa bomo vsem 
uporabnikom ogrevanja iz kotlovnice 
Vodovodni stolp zagotovili občutno zni-
žanje stroškov toplotne oskrbe.

    

Andrej Krč,
Domplan d.d.

Največje stanovanjsko podjetje na Gorenjskem vam nudi 
zanesljivo in strokovno upravljanje večstanovanjskih 
stavb in poslovnih prostorov ter ugodno posredovanje 
nepremičnin.

Domplan d.d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj

T 04/20 68 700, F 04/20 68 701, I www.domplan.si, E domplan@domplan.si 
PE Nepremičnine  Škofja loka, Mestni trg 20, 4220 Škofja Loka,  

T 04/51 16 831, F 04/51 10 835, 

PE Nepremičnine Tržič, Cankarjeva cesta 1, 4290 Tržič,  

T 04/53 25 840, F 04/53 25 843 
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Dogajanja

V krajevni skupnosti Vodovodni stolp 
vsako leto na prvi spomladanski dan, 21. 
marca, praznujemo v spomin na dogodke 
pri Šorlijevem mlinu v drugi svetovni 
vojni. Po letošnjem prazniku pa smo se v 
krajevni skupnosti odločili, da spomladi 
povabimo na prijetno srečanje in druženje 
ob Evropskem dnevu sosedov v maju vse 
krajane in krajanke iz krajevne skupnosti. 
Povabili pa smo  na srečanje tudi sosede 
iz krajevne skupnosti Zlato polje. Sreča-
nje je bilo v petek, 25. maja, na igrišču pri 

šoli Simona Jenka med 16. in 19. uro. Že 
dopoldne, med 9. uro in 11.30, pa je bil 
Mali in Veliki pohod po meji Krajevne 
skupnosti Vodovodni stolp. Na obeh po-
hodih je bilo okrog sto udeležencev.

Veselo in družabno popoldne se je na 
igrišču OŠ Simona Jenka začelo z nastopom 
mažoretk. Nastopile so mlajše mažoretke iz 

Dan KS Vodovodni stolp 
Pohod po meji  krajevne skupnosti - Ekipa KS Zlato polje se nam je pridružila na dnevu krajanov Vodovodni stolp in se 

pomerila z našo ekipo v košarki. – Številne zanimivosti navdušile  

Twirling mažoretnega kluba Komenda, ki 
je z mažoretkami teden dni prej na letošnjem 
državnem prvenstvu v Rušah pri Mariboru 
osvojil naslov državnega prvaka. 

Na prireditvenem prostoru oziroma na 
igrišču za košarko so se v nadaljevanju 
programa pomerili tudi košarkarji. Naj-
prej so se pomerili mladi iz Osnovne šole 
Simona Jenka proti mladim iz Osnovne 
šole Franceta Prešerna. Rezultat je bil na 
koncu neodločen 26:26. Za njimi pa sta se 
pomerili košarkarski ekipi Vodovodnega 

stopa in ekipa iz naše krajevne skupnosti 
Zlato polje. V zanimivi in na trenutke tudi 
dramatični tekmi, ko smo seveda gledalci 
in navijačice spodbujali vsak svoje, je 
zmagala ekipa Vo-
dovodnega stolpa z 
rezultatom 41:36. 

V popoldnevu pa 

so potekale različne zanimivosti. Poleg 
tekmovanja šahistov, so se predstavili 
gasilci, kjer so mladi ob seznanjanju z 
njihovim delom in opremo tekmovali tudi 
v tako imenovanem Peteliničku – »stre-
ljanju« v tarčo z vodo. Hribar & otroci je 
pripravil zanimivo tekmovanje v balina-
nju, pikadu in tudi vožnjo z avtomobilčki 
na sončno energijo, ki so njegova origi-
nalna izvedba.

Predstavili so se taborniki, Rdeči križ s 
prestavitvijo tehnike oživljanja, na prizo-
rišču je bila Pisarna KS, v kateri so se 
obiskovalci oglašali s pripombami, pre-
dlogi, pohvalami. V delavnicah za naj-
mlajše so delali mladi iz vrtca z vzgojite-
ljicami. Nastopili so tudi mladi plesalci, 
šolski instrumentalisti in folklorna skupi-
na. Navdušila pa je s prihodom in zaigra-
nim spletom tudi Godba  iz Šenčurja.

Skratka, bilo je veselo, zanimivo in tudi 
obiskano druženje na prvem dnevu KS ob 
Evropskem dnevu sosedov. Zato velja ob 
organizatorju-vodstvo s podporniki pri 
delu, posebna pohvala tudi OŠ Simona 
Jenka ter tabornikom; prav tako pa tudi 
sosedom iz KS Zlato polje, ki so se  pri-
družili srečanju in igranju v programu 
petkovega popoldneva. 

Velja pa tudi, da prvo tovrstno srečanje 
krajank in krajanov ter sosedov ni bilo 
edino. Torej ne samo in zgolj prvo…

Andrej Žalar 

GLAVNI PODPORNIKI 

DRUGI PODPORNIKI IN PARTNERJI 

GOSTILNA PRI VIKTORJU  AVTOPRALNICA TIHI (pri AMZS) POPRAVILO KOLES KRGO FRIZERSTVO PIRC 

FRIZERSTVO LILI     ZAVOD ZA ŠPORT      FRIZERSKI SALON CILKA     RDEČI KRIŽ     KOZMETIČNI SALON STUDIO MA 

PLESNO NAVIJAŠKA SKUPINA ICE LADIES  ZVEZA TABORNIKOV OBČINE KRANJ    GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ 
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Dogajanja

Pred zaključkom redakcije tokratne šte-
vilke glasila Vodovodni stolp smo s pred-
sednikom KS Jožetom Rozmanom in 
skupaj s predsednico KO RK Jožico Rib-
nikar obiskali Roka na njegovem domu v 
Šorlijevem naselju. Izvedeli smo, da so se 
Roku v maju vsakdanji pogoji za pot v 
šolo zelo izboljšali. Pobudi krajevne sku-
pnosti Vodovodni stolp je namreč prisluh-
nila Mestna občina Kranj in v tednu dni je 
gradbena operativa Komunale Kranj 
zgradila klančino, da se Rok sedaj ob le-
pem vremenu lahko z vozičkom odpelje v 
šolo; v 3. b razred OŠ Simona Jenka. Oče 
in mama sta nam zaupala, da je Rok zelo 
marljiv učenec. Rad ima telovadbo in od 
športov namizni tenis. Zaradi cerebralne 
paralize z nasprotnikom igrata v Šenčurju 
trikrat na teden na vozičku.

»Prihodnje leto bo potreboval nov vozi-
ček, ker bo sedanjega prerasel. Trenutno 
pa si prizadevamo, da bi preurejeno sta-
novanje v prvem nadstropju povezali tudi 
z zunanjim dvigalom. (Že sam voziček je 
za nošenje v prvo nadstropje težak - 90 kg 
- in tudi Rok postaja vedno večji in težji. 
– op. p.). 

Pri Roku Smoleju doma
Seveda bi bilo laže, 

če bi Rok s starši živel 
v pritličnem stanova-
nju. Nedavno tega so 
izvedeli, da ga nekdo 
oddaja, a so bili žal 
prepozni, ker je bilo že 
oddano. Sicer pa zara-
di različnih terapij Rok 
med tednom prepotuje 
s starši kar precej Slo-
venije; Maribor, Le-
sce,… plavalni bazeni, 
telovadnice… 

Sedaj, med šolskimi 
počitnicami, bo šel 
tudi na morje. »Morje 
je zanj nadvse  pri-

merna terapija… Čeprav so naši vsakdani 
povezani s precejšnjimi, tudi materialnimi, 
obveznostmi, smo hvaležni vsem, ko pov-
sod doživljamo prijazno razumevanje.«

Slednje, in tudi prispevek iz krajevne 
skupnosti s prireditve Dan krajanov, pa je 
tudi tista prijazna terapija, da je Rok vesel 
in živahen fantič. Srečno Rok in hvala 
vsem, ki sodelujete z njim in z njegovima 
staršema.                              Andrej Žalar 

Iskrena HVALA KS Vodovodni stolp, 
ki se je odločila in ob letošnjem prvem 
dnevu druženja izkupiček od srečelo-
va namenila naši družini, predvsem 
pa našemu Roku.

Vsi, ki Roka tudi osebno poznate, 
veste, da je kljub invalidnosti srečen 
in vesel otrok. Vendar je včasih težko, 
predvsem kar se tiče fi nančnega vidi-
ka. Zato smo se odločili, da zbranih 
400 Eur namenimo terapiji (cena te-
rapije je 1200 Eur , ki jo za zdaj  izva-
jajo samo v Mariboru. Upamo, da bo 
čim bolje koristila Roku...        

Hvala. Družina Smolej

Na Dnevu krajanov je z zanimivostmi nav-
duševal tudi Jože Hribar- Hribar & otroci. 
Poleg balinanja in pikada je bil mladim 
krajanom zelo všečen Solarni avto. 

Avto je razvil podjetnik Igor Lukan, ki 
je za sina želel najti električni avtomobil. 
In tako je nastalo zanimivo sodelovanje s 
Hribar & otroci oziroma avto razvit v 
Kranju na Gorenjskem. Avtomobil s po-
gonom na sončno energijo je za enega 
potnika-voznika, starega od 3 do 8 let. 
Hitrost z enim potnikom je 10 km/h, z 
dvema potnikoma pa 6 km/h, kar je ravno 

Otroški Solarni avto
prav za spremstvo staršev na sprehodu ali 
teku, ko sonce najbolj pripeka. Prva pred-
stavitev je bila na 11. Županovem teku na 
Brdu pri Kranju, zelo odmevna pa potem, 
kot rečeno, na Dnevu krajanov v Vodovo-
dnem stolpu.                                   – A. Ž.

Postanite 
poznani

V okviru akcije Kranj se predstavi va-
bimo vse, ki bi radi predstavili svojo  
dejavnost (domačo in umetnostno obrt, 
glasbeno ali drugo kulturno, ekološko 
dejavnost, gostinsko, šolsko, vrtec, 
šolsko dejavnost), da se oglasijo v pi-
sarni  KS med uradnimi urami, da se 
dogovorimo za predstavitev ob sobotah 
dopoldne na Glavnem trgu v Kranju. 

Na teh prireditvah pod naslovom 
Kranj se predstavi se namreč  predsta-
vljajo na stojnicah krajevne skupnosti 
s programi ion različnimi ponudbami. 

A. Ž. 

* Krvodajalska akcija 
za krajane krajevne sku-
pnosti Vodovodni stolp bo 
4. septembra v Bolnišnici 
na Jesenicah.

* Meritve sladkorja, holesterola in 
krvnega tlaka – Zadnjih meritev 6. 
junija se je udeležilo 32 krajanov. Na-
slednji meritvi bosta 5. septembra in 
5. decembra 2012 od 7. do 9. ure  v 
prostorih krajevne skupnosti Vodovo-
dni stolp.

* Informacije RK: Joži Ribnikar 
031 863 401

* K d j l k k ij

Ločevanje je zakon 
Predstavitev akcije  Ločevanje je za-
kon,  bo za krajane KS Vodovodni 
stolp v sredo, 27. junija, ob 19.30 v 
avli OŠ S. Jenka, Ulica XXXI: divizije 
7 a. Predstavitev bo trajala 10 do 15 
minut, 30 - 40 minut pa je namenjenih 
za vprašanja udeležencev. 

Nagrajeni reševalci 
nagradne križanke

1. nagrada: LIDIJA SUHOR, BE-
GUNJSKA 8, 4000 KRANJ
2. nagrada: MARIJA GREGORIČ, 
ZOISOVA 5, 4000 KRANJ
3. nagrada: BLANKA PISKAR, BER-
TONCLEJVA 21, 4000 KRANJ
4. nagrada: TJAŠA SIRC, ULICA 
XXXI. DIVIZIJE 14, 4000 KRANJ
5. nagrada: BARBARA CIPERLE, 
ZOISOVA 44, 4000 KRANJ

Potrdila za uveljavitev nagrade bomo 
nagrajencem poslali po pošti.

Krajevna skupnost 
VODOVODNI STOLP

Srečno sta Roku med obiskom zaželela tudi predsednik KS 
Jože Rozman (levo) in predsednica KO RK Vodovodni stolp 
Jožica Ribnikar (desno).
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V četrtek, 7. junija 2012, smo se odpravili s krožkarji RK OŠ 
Simona Jenka Kranj ( 9. razred) in predstavniki KO RK Vodo-
vodni stolp na uvodno srečanje  dveh območnih odborov. Vizija 
naše šole je skupaj s KO RK Vodovodni stolp  in OZ RK Kranj 
povezati vrstnike dveh šol, ki se ukvarjajo s humanitarnostjo, 
pomočjo drugim in s prostovoljnim delom. 

Na začetku so nas prav lepo pogostili z biskvitnim pecivom in 
sokom. Marija Jereb nam je pokazala nekaj kratkih animiranih 
fi lmov, ki so prikazovali vse zvrsti prostovoljstva. Po zanimivi 
predstavitvi smo se skupaj z Andrejem Gustinčičem odpravili po 
Kopru. Andrej nam je pokazal nekaj znamenitosti Kopra. Obisk 
smo sklenili in z avtobusom smo se odpravili na Debeli Rtič. 

Skupaj z OZ RK Kranj smo se dogovorili o obisku tega mla-
dinskega zdravilišča in letovišča RK Slovenije. Tu letujejo otroci 
do 18 leta starosti. Po kopanju smo odšli še do morja, kjer smo si 
odpočili in najedli sladoleda. Sprejela nas je tudi vodja letovišča 
in nam razkazala notranjost novega hotela Arija in park okoli 
njega. Naredili smo skupinsko sliko našega obiska in se polni 
lepih vtisov  in občutkov le stežka odpravili proti Gorenjski.

Doživeli smo lep dan in v tem delu Slovenije občutili odprtost in 
ljubezen do soljudi. Ta dan smo na terenu prakticirali povezanost 
generacij in ugotovili, da je prenašanje izkušenj nekaj lepega.

Naša pomoč skozi triletno delu pri krožku je končana. Polni 
smo novega znanja in dobrote, ki jo bomo delili drugim na naši 
nadaljnji poti. V mojem imenu in imenu krožkarjev, ki so tri leta 
obiskovali krožek na šoli, se zahvaljujem vsem, ki so pripomo-
gli, da smo lahko izpeljali ta izlet.

Krožkarji RK OŠ Simona Jenka Kranj in mentorica Irena Hudobivnik

Obisk v OZ RK Koper...
Poletne počitnice bodo kmalu tu. Na šoli smo povprašali, kako 
in kje bodo preživeli poletne počitnice Jenokvci. 

Odgovorili so takole:
Ajša Bešič, 8.b: Šla bom v Vrsar na morje, po-
tem bom pa še malo potovala po državah. Tam 
se bom zabavala, se družila s prijatelji, hodila 
plesat…
Kaja Pavlin, 8. b: Šla bom na 
morje. Tam bom plavala, se po-
tapljala, hodila bom v mesto…
Uroš Novič, 7. a: Šel bom na 
morje, pa v Italijo v Gardaland 
in v Verono. Nekaj časa bom 
tudi doma, družil se bom s prijatelji. Počitnice 
komaj čakam.
Aneja Gros, 8. a: Pisala bom 
svojo knjigo. Končno si bom 

lahko oddahnila od šolskega dela, saj ne bo več 
pritiska. 

Katja Stanovšek, 8. a: Poleti 
bom malo slikala, šli bomo na 
morje z družino. Zelo se veselim 
počitnic.
Anja Škorc, 8. a: Doma bom. 
Malo bom šla na bazen, lenarila, 
pojedla veliko sladoleda in pre-

brala kakšno dobro knjigo.   
Tara Česnik, 6. b: Počitnic se 
ne veselim ravno, ker je malce 
dolgčas in se nihče ne ukvarja z 
mano. Vseeno pa bo fi no, ko bom šla na morje 
na Hrvaško.

Veliko naših učencev še ne ve, kako bodo 
preživeli počitnice. Vsi pa so si enotni, da so 

počitnice zakon in da jih je nujno potrebno izkoristiti za lenarje-
nje (doma ali na morju) in druženje s prijatelji. In da bi jih lahko 
čisto mirno podaljšali za kakšen mesec! 

Vsem želimo uživaške počitnice!
Tia Nastja Nadižar in Urša Kerč, 8. b

Počitnice 

Podboršt 7b, Komenda

• Alu stavbno pohištvo:
  • alu okna in vrata,
  • zimski vrtovi in vetrolovi, 
  • nadstreški,
  • tehni ne fasade, 
  • predelne stene,
  • stavbna klju avni arska dela.
• Varjenje aluminija
• Krivljenje in razrez plo evine
• Pro  požarni elemen  
• Steklarska dela:
  • stekla za kuhinjske obloge, 
  • brušenje, 
  • vrtanje, 
  • rezanje,
  • ogledala, 
  • steklene fasade, 
  • stekleni nadstreški, 
  • steklena vrata,
  • steklene predelne stene,
  • steklene ograje.
• Okvirjanje slik, ogledal

NARO ILA SPREJEMAMO TUDI NA 

SEDEŽU PODJETJA NA PODBORŠTU 

V KOMENDI

PE Kranj: NOVA LOKACIJA:  Savska loka 10; 
tel: 04/204-12-93, GSM: 041/34-30-20,  
041/73-47-20,  041/72-16-17, fax: 04/204-11-46

www.oblak-alu.si  info@oblak-alu.si

oglas oblak alu 90x132.indd   1 17.2.2012   11:02:05

Krajevna organizacija Rdečega križa (KO RK) Vodovodni stolp 
uspešno sodeluje z OŠ Simona Jenka Kranj preko različnih 
skupnih akcij. Aprila (13. 4. 2012) smo se dogovorili s  predse-
dnico KO RK Vodovodni stolp Jožico Ribnikar, da naredimo še 
eno skupno akcijo. To je peka peciva pri izbirnem predmetu so-
dobna priprava hrane za ljudi brez doma, ki so nastanjeni v za-
vetišču  pod Pungartom v Kranju. 

Tisti petek smo se dobili v gospodinjski učilnici in vsi dobre 
volje, da bomo nekomu polepšali dan, začeli s peko. Pred nami 
je bil recept za pripravo biskvitne rulade. Spekli smo štiri. 
Biskvitna rulada ni ostala brez nadeva. Pripravili smo tudi sadje 
in stepli smetano ter jih namazali. Že na pogled so bile privlačne. 
Mogoče tudi zato, ker smo delale s srcem. Jožica Ribnikar se 
nam je pridružila pri pakiranju in dostavi rulad na dogovorjeno 
mesto. 

Vjolca, Adriana, Tjaš-7. razred OŠ Simona Jenka Kranj (Izbirni 
predmet Sodobna  priprava hrane - SPH)

Pekli smo pecivo
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Pomembne številke in kontakti v MO Kranj

Damjan Nartnik

Na samozaščitno rav-
nanje ne smemo po-
zabiti tudi, ko smo na 
dopustu v novem 
okolju, kjer nas ne 
poznajo. Med letova-
njem v tujini je denar 
najbolje menjati v 
menjalnicah oziroma 

v bankah in ne na ulici, kjer so turisti izpo-
stavljeni prevaram ali celo roparjem. Pa 
tudi drugače, na primer med obiski lokalov, 
ni priporočljivo razkazovati denarja.

Posebno pozornost je treba nameniti 
prtljagi na letališčih, avtobusnih in žele-
zniških postajah. Vidno označena prtljaga 
z imenom in priimkom ter naslovom lah-
ko nepridipravu izda podatek, kje je pra-
zno stanovanje.

Prav tako je moramo biti pozorni na 
predmete, ki jih nosimo s seboj na dopust 
in so najpogosteje predmet napada: di-

Nasveti za dopust
Opozorite sosede na daljšo odsotnost. - Vgradite sodobno ključavnico, prečno zaporo, alarmno napravo, najemite sef...

gitalna tehnika (fotoaparati, kamere ...), 
mobilni telefoni, osebni nakit in ostali 
predmeti (kolesa, surfi , smuči ...). Pred-
vsem je pomembno, da teh predmetov ne 
puščamo brez nadzora na mestih, kjer so 
nepridipravom lahko dostopni.

Ministrstvo za notranje zadeve se zave-
da svoje vloge, ki jo imajo njegove službe 
za ugoden razvoj turizma. Policijske de-
javnosti v zvezi s turizmom potekajo vse 
leto. Turistični ciklusi imajo nekaj vrhun-
cev, ki terjajo več policijske prisotnosti in 
pozornosti, večinoma pa gre za dejavno-
sti, s katerimi si policija prizadeva zago-
tavljati čim večjo varnost celo leto.

Osnovni cilj policijske aktivnosti v turi-
stični sezoni je zagotoviti varno počutje, 
turistom, da se bodo radi vračali v Slove-
nijo in da bodo zadovoljstvo prenašali  
tudi na druge.

Drugo izhodišče je uresničevanje stra-
tegije »državljanu prijazne policije« v tu-

ristični perspektivi. Gre za vrsto dejavno-
sti, ki jih razvijamo že dalj časa (urejeni 
objekti in uslužbenci, prijaznost pri stikih 
z državljani, vidnost, dostopnost, dajanje 
informacij o varnostni problematiki ter 
drugih zanimivih in potrebnih podatkov 
itd).

Želena varnost ni odvisna samo dejav-
nosti policije. Zato policija v okviru pri-
prav na turistične vrhunce vzpodbuja tudi 
sodelovanje in razvoj odgovornosti drugih 
(osebje v turističnem gospodarstvu na 
vseh ravneh, inšpekcijske službe, carina, 
vzdrževalci cest, AMZ itd.).

Pomembno je tudi mednarodno policij-
sko sodelovanje; zlasti s sosednjimi drža-
vami, s katerimi ima Slovenija dobre stike, 
kar pomembno vpliva na kakovost in hi-
trost varnostnega dela.

Vsem želimo prijetne, predvsem pa 
varne poletne dni. 

Damijan Nartnik, Policijska uprava Kranj

Velikonočno prazno-
vanje je tudi letos 
potekalo ob verskih 
obredih, ob družin-
skosti in tako imeno-
vanem »emavsu«, ki 
ga zaznamuje veliko-
nočni ponedeljek. Ta 
dan se po prastari na-
vadi vrstijo obiski 

med prijatelji in sorodniki in je spomin na 
Emavs, kamor sta nekoč odšla dva učenca 
in se jima je na poti pridružil vstali Jezus. 
Za sveto mašo pa je bilo poskrbljeno tudi 
v kapeli porodnišnice.

Na Slovenskem je še vedno zelo živo 
blagoslavljanje velikonočnih jedil. Obisk 
tega obreda je vedno množičen. Udeležijo 
se ga tudi mnogi, ki sicer niso redni obi-
skovalci cerkvenih dogodkov, najsi bo 
verskih ali kulturnih.

Sledili so cerkveni prazniki, ki jih 
označuje še velikonočni čas, tako vnebo-
hod kot binkošti. Čeprav vnebohod ni več 
zapovedani praznik, se pri maši vedno 
zbere veliko ljudi, prav tako tudi na bin-
koštni ponedeljek. Ta dan imajo v naši 
župniji svoj praznik redovnice, imenova-
ne na kratko šolske sestre, in je to zanje 

Od pomladi do jeseni
dan celodnevnega čaščenja Svetega Re-
šnjega Telesa. V njihovo kapelo prihajajo 
ves dan tudi drugi župljani, tako kot pri-
hajajo redovnice k sveti maši v župnijsko 
cerkev, v kapeli pri njih – in obenem za 
župnijo – pa mašujem le ob torkih.

Skrbno je bila pripravljena slovesnost 
prvega svetega obhajila za 21 veroučen-
cev 2. razreda veroučne šole. Bralci za 
Slomškovo bralno priznanje so se v 
kranjski knjigarni Ognjišča lahko srečali 
s posebnim gostom; letos je bil to radijski 
voditelj Jure Sešek, avtor različnih radij-
skih oddaj, širši javnosti pa znan predvsem 
kot voditelj dobrodelnih prireditev, kakr-
šna je Klic dobrote, ali pa otroška pustna 
prireditev z zbiranjem sredstev v dobro-
delni namen. Prav ta prireditev je letos z 
njegovim prizadevanjem omogočila va-
rovancem na Stari Gori pri Gorici ustrezne 
bivanjske razmere.

Končalo se je veroučno leto, animatorji 
pa so že zgodaj začeli razmišljati, kako 
izvesti oratorij, ki poteka letos od 2. julija 
do 7. julija. Zanj je sicer pripravljen vse-
slovenski program, za katerega poskrbi 
redovna skupnost salezijancev v Ljublja-
ni, vendar ga je treba prilagajati sprotnim 
okoliščinam. Da udeleženci in animatorji 

Mitja Štirn, župnik

niso žejni in lačni, poskrbijo mnogi žu-
pljani z drobnimi dobrotami. Otroci imajo 
možnost, da teden počitnic preživijo ob 
zanimivem programu; vzgojnem, špor-
tnem in zabavnem. V športni namen za 
oratorijske potrebe nam daje na voljo 
svoje igrišče najbližja soseda: Osnovna 
šola dr. Franceta Prešerna, za kar ji gre 
naša iskrena zahvala.

Sredi maja, v šmarničnem mesecu, so 
izlet v neznano doživeli člani interesne 
skupine Abraham. Dejavna so bila tudi 
druga mala občestva, za starše veroučen-
cev pa so bila pripravljena predavanja s 
pogovori o vzgojnih temah.

Počitniški čas se od siceršnjega koledar-
skega in cerkvenega leta razlikuje le v 
tem, da julija in avgusta v župniji odpade-
jo razna utečena srečanja, ob nedeljah pa 
do začetka septembra pa ni svete maše ob 
enajsti uri. Po vnaprejšnjem dogovoru pa 
bo romarskim skupinam in posameznikom  
tudi v poletnem času omogočen ogled 
mozaika. Doslej si ga je ogledalo že veliko 
število ljudi iz najrazličnejših krajev.

Lepo preživete počitnice in dopust že-
lim in privoščim vsem članom naše kra-
jevne skupnosti.

Mitja Štirn, župnik

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 
Medobčinski inšpektorat Kranj, medobcinski.inspektorat@kranj.si



Akcija Ločevanje je zakon se je začela
stvo ob koncu leta lahko naročite brezpla-
čen odvoz do dveh kubičnih metrov 
kosovnih odpadkov. Letno organiziramo 
tudi akcijo zbiranja nevarnih odpadkov, za 
katere je še posebej pomembno kako z 
njimi ravnamo. Predstavljamo tudi loče-
vanje odpadkov na pokopališčih. 

Odpadki so povezani tudi s stroški, zato 
si na spletni strani www.krlocuj.me izra-
čunate vaše mesečne izdatke po posamezni 
prostornimi zabojnikov. Za lažje ločevanje 
odpadkov nudimo tudi izdelke kot so bio-
razgradljive vrečke, posode za biološke 
odpadke, stiskalnice za plastenke in ploče-
vinke. Skozi izkušnje s terena in seveda 
vaših odzivov smo pripravili tudi tri sklope 
informacij, za katere verjamemo, da odgo-
vorijo na marsikatero vprašanje. Seveda 
so nova vprašanja več kot dobrodošla, zato 
vas vabimo, da nam pišete na elektronski 
naslov: info@krlocuj.me ali pokličete na 
posebno številko 04 28 11 311. Še vedno 
smo dosegljivi tudi na brezplačni številki 
080 3555.

Smo še kaj pozabili? Se že veselimo 
vaših predlogov!

Ponovno vas želimo opozoriti, kako po-
membno je pravilno ravnanje z odpadki. 
Gospodinjstva v Mestni občini Kranj ste 
prejela novo brošuro Ločevanje je zakon. 
Prepričani smo, da ste v njej našli koristne 
informacije in da vam je v pomoč pri vsa-
kodnevnem ravnanju z vašimi odpadki. 

Bodite odgovorni in odpadke ločujte 
pravilno. V nasprotnem primeru vas bomo 
na to opozorili z nalepkami na zabojniku. 
Če odpadkov ne ločujete pravilno, na vaš 
zabojnik nalepimo rumeno nalepko. Če 
boste naše opozorilo upoštevali, bomo ru-
meno nalepko prekrili z zeleno nalepko. 
Zelena nalepka potrjuje vaše odgovorno 
ravnanje z odpadki.

Dodatno vas opozarjamo tudi na dotra-
janost vašega zabojnika in na prepoln za-
bojnik. Če je vaš zabojnik dotrajan, nanj 
nalepimo vijolično nalepko. Če imate več 
odpadkov za en zabojnik, vas  opozorimo 
z modro nalepko.

Nova spletna stran www.krlocuj.me je 
prav posebna spletna stran, ki ponuja šte-
vilne odgovore o pravilnem ločevanju od-
padkov na območju Mestne občine Kranj. 

Ena pomembnejših informacij so ne-
dvomno urniki odvoza odpadkov. V vsa-
kem trenutku lahko preverimo, katere od-
padke Komunala Kranj odvaža v tekočem 
tednu. Odgovorili smo na pogosta vpraša-
nja, kam s posameznim odpadkom in pri-
pravili abecednik. Seveda nismo uspeli 
zajeti vseh odpadkov, zato upamo, da bo-
mo z vašo pomočjo abecednik dograjevali. 
Ko odpadka v abecedniku ne najdete, nam 
to sporočite in nov odpadek bo dodan v 
abecednik. Podrobneje predstavljamo vse 
načine zbiranja odpadkov. V redni odvoz 
odpadkov  je vključeno praznjenje zaboj-
nika za mešane komunalne odpad-
ke, zabojnika za odpadno embala-
žo in zabojnika za biološke 
odpadke. Poleg ločevanja odpad-
kov na izvoru nastanka imate mo-
žnost ločevanja odpadkov na eko-
loških otokih in zbirnih centrih. 
Dodatno je organiziran tudi odvoz 
kosovnih odpadkov. Z dopisnica-
ma, ki ju prejme vsako gospodinj-
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Več o pravilnem

ravnanju z odpadki:

www.krlocuj.me

         04 28 11 311

info@krlocuj.me
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Dodatno
vam bomo

zaračunali stroške
ločevanja odpadkov.

          04 28 11 311
info@krlocuj.me
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Odločite se za večji
zabojnik. Ob občasnem

povečanju količine odpadkov
nudimo namenske vreče.

Naročila sprejemamo:
           04 28 11 305

info@komunala-kranj. si
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Naročila za najem
ali nakup novega

zabojnika sprejemamo:
          04 28 11 305

info@komunala-kranj. si
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Ob naslednji kršitvi
vam bomo zaračunali

stroške ločevanja
odpadkov.

        04 28 11 311
info@krlocuj.me

L
O

Č
EVANJE JE ZAK

O
N

! w
w

w
.komunala-k

ra
n

j.
s

i

O
D

P
A

D
K

O
V

 N
E LOČUJETE P

R
A

V
IL

N
O

!

ODPA

D
K

O
V

 N
E LOČUJETE P

R
A

V
IL

N

O
!


