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Krajevna skupnost

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 2750 izvodov. Naslovnica: Najmlajše na začetku 9-letne poti je pozdravil ravnatelj OŠ Simona Jenka   

Pred dobrim tednom se je v Šorlijevem 
naselju (vzhodno od prodajalne Mercator) 
začela gradnja oziroma urejanje parkirišča 
in okolice ob vznožju tripleks garaž (proti 
trgovini). Tako bodo v naselju pridobili 
26 parkirišč z urejenim odvodnjavanjem 
in zbiralnikom odpadnih olj. Če bo vreme 
prijazno delavcem fi rme Srečka Prestorja, 
bodo z deli končali predvidoma v desetih 
dneh. 

VODOVODNI STOLP Gl il k j

i
p
b
d

Krvodajalska 
akcija in 
meritve

V začetku meseca je bila krvodajalska 
akcija, ki jo je krajevna organizacija 
RK Vodovodni stolp organizirala na 
Jesenicah. Udeležnci so po darovanju 
krvi nadaljevali pot tudi v Mojstrano, 
kjer so obiskali in si ogledali planinski 
muzej. Takoj naslednji dan po akciji, 5. 
septembra, pa je O RK organizirala v 
prostorih krajevne skupnosti tudi meri-
tve pritiska, holesterola in sladkorja.

Predsednica KO RK Vodovodni k 
stolp in članica sveta KS Jožica Rib-
nikar je povedala, da bo naslednja kr-
vodajalska akcija januarja prihodnje 
leto v prostorih gasilcev na Bleiweisovi 
v Kranju. Meritve pa bodo v 5. decem-
bra letos od 7. do 9. ure v prostorih 
krajevne skupnosti Vodovodni k stolp.

A. Ž.

Nova parkirišča v KS
»Parkirišča se gradijo tudi ob Mra-

kovi 2 in Mlakarjevi 2. Če pa bi dobili 
hitre predloge, lahko uspemo morda še 
z gradnjo 6 do 8 parkirišč. Zato predlo-
ge posredujte čim prej v pisarno kra-
jevne skupnosti,« je povedal predsednik 
krajevne skupnosti Jože Rozman  

– A. Ž.

Naš mandat se bo 
kmalu prevesil v 
drugo polovico in 
čas je za kratko in-
venturo. Pri delo-
vanju smo se osre-
dotočili predvsem 
na tri področja:

pločnik in • 
prenova ceste na 
Rupo,

pripadajoča in • 
skupna zemljišča, 
povečanje števila parkirišč• 
Nobenega področja ne moremo odklju-

kati, čeprav smo se zelo zavzemali in 
trudili na vseh treh. Žal pa smo tudi kraja-
ni močno »zaslužni« za takšno počasno 
reševanje. 

V odkup zemljišč za pločnik sta se 
vključila celo dva podžupana, vendar za 
zdaj še ni pravih rezultatov. Posamezni 
lastniki nimajo razumevanja za ta problem 
prometne (ne)varnosti. Mestna občina 
Kranj (MOK) pa mora upoštevati tako 
imenovane limite oziroma pogoje in ne 
more ugoditi njihovim (pre)visokim zah-
tevam. 

V posameznih stanovanjskih blokih so 
zahtevali določitev pripadajočih in sku-

Inventura na (skoraj) polovici mandata 

Strpnost in pozitiven odnos do problemov
Pločnik, cesta, skupna zemljišča, parkirišča

pnih zemljišč. Žal sodišče še ni začelo 
reševati njihovih vlog. Za širši del Šorli-
jevega naselje smo se lotili celovitega re-
ševanja, tako bo vloga na sodišče bolj 
popolna in bo njihova odločitev lažja in 
zato morda tudi hitrejša. MOK je določila 
zemljišča, tako imenovano javno dobro, 
ki bo, pričakujemo, v naslednjih tednih 
tudi odmerjeno.

Največji problem pri izgradnji parkirišč 
je lastništvo zemljišč. S prenosom lastni-
štva Gradbinca na Mestno občino Kranj 
bo ta problem občutno manjši. So pa še 
drugi lastniki. Ustreznih zemljišč je izre-
dno malo; praktično so primerni le robovi 
zelenic. Pri teh pa naletimo na nerazume-
vanje in odpor stanovalcev, saj bi vsi radi 
parkirišča čim bliže vhoda, vendar ne 
»pod mojim oknom«. Poleg tega so posa-
mezniki prepričani, da jim določena par-
kirišča kar samoumevno pripadajo, ker so 

(simbolično) sofi nancirali njihovo izgra-
dnjo, ker so na »njihovem« zemljišču 
(parceli) ali, ker je njihov stanovanjski 
blok pač najbliže  tem parkiriščem. In tako 
lahko zasledimo celo fi zično zavarovanje 
»svojega« parkirišča s količki, gajbicami 
in pred časom celo z verigo.

Problemi niso nerešljivi. Potrebna sta le 
sodelovanje in medsebojno razumevanje 
krajanov pri reševanju, usklajevanju in 
dogovarjanju. 

V vodstvu krajevne skupnosti razmi-
šljamo o javni tribuni-pogovoru o teh 
vprašanjih; predvsem o težavah tako 
imenovanega mirujočega prometa (parki-
rišč). Do takrat pa vabimo vse krajane, da 
nam v pisarno krajevne skupnost posre-
dujejo ideje, predloge in pripombe.

Jože Rozman, predsednik sveta KS 
Vodovodni stolp

Jože Rozman, 
predsednik KS
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Aktualno

Največji vseslovenski prostovoljski projekt Simbioz@ bo tudi 
letos gradil most med generacijami. Brezplačne delavnice ra-
čunalniškega opismenjevanja starejših bodo v okviru različ-
nih modulov potekale od 15. do 19. oktobra. Na delavnicah 
bomo odkrivali osnove računalništva in raziskovali, kaj računal-
nik je in kako napisati besedilo, pokukali bomo v svet interneta 
ter brskali po spletu, seznanili se bomo z elektronsko pošto in 
ustvarili elektronski naslov, skočili bomo v svet socialnih omre-
žij in se pobliže seznanili z omrežjem Facebook ter si pogledali, 
kako deluje mobilna telefonija.

Projekt, ki je prejel nagrado Evropskega parlamenta Drža-
vljan Evrope, je lani poskrbel za kar 96% zadovoljnih udele-
žencev in 93% samozavestnih uporabnikov računalnika. Tudi 
letos bodo mladi prostovoljno delili svoje znanje in starejše vo-
dili v svet računalnika, interneta ter mobilne telefonije. 

Trudi Černoša, udeleženka lanskoletnih delavnic, opisuje 
izkušnjo kot izredno pozitivno. »Naučila sem se rokovati z ele-
ktronsko pošto, ki sem jo tudi čez celo leto pridno uporabljala. 
Uporabljati znam brskalnik Google, poiskati slike.« 

Predstavnik lanskoletnih prostovoljcev Žiga Weissbacher 
pravi, da se že veseli letošnjega projekta Simbioz@. Prostovolj-
ci bodo vse potrebno gradivo dobili ob prijavi.

K projektu Simbioz@ lahko pristopi vsak, saj lahko sodeluje-
te kot prostovoljec, udeleženec na delavnicah, član organizacij-
ske ekipe na terenu ali pa se prijavite s Simbioz@ učilnico (lo-
kacijo, kjer razpolagate z najmanj 5 računalniki in kontaktno 
osebo). Prijave za prostovoljce in udeležence potekajo do 11. 
10. 2012. Prijavite se lahko tudi po telefonu 040 940 888, ali 
prek spletne strani www.simbioza.eu ter Info točk na 
Si.mobilovih izpostavah. 

Več informacij lahko dobite tudi na naštetih info točkah in 
lokacijah, kjer bodo potekale delavnice:

Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva 1, 4000 Kranj

Brezplačne delavnice učenja veščin računalništva in mobilne 
telefonije za starejše bodo potekale na naslednjih lokacijah v 
Mestni občini Kranj:

Simbioz@ 

Med 15. in 19. oktobrom povezava Slovenije
IPIS, računalniška usposabljanja v sodelovanju z Mestno 

knjižnico Kranj, Gregorčičeva ulica 1, 4000 Kranj
Osnovna šola Predoslje Kranj, Predoslje 17 A, 4000 Kranj
Osnovna šola Simona Jenka Kranj, Ulica XXXI. divizije 7 A, 

4000 Kranj
Dijaški in študentski dom Kranj, Kidričeva cesta 53, 4000 

Kranj
Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj, Kidričeva cesta 49, 

4000 Kranj
Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj, Cesta 1. maja 10a, 4000 

Kranj
Osnovna šola Stražišče Kranj, Šolska ulica 2, 4000 Kranj
Tehniški šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
Višja strokovna šola Kranj, Župančičeva 22, 4000 Kranj
Gimnazija ESIC Kranj, Kidričeva cesta 65, 4000 Kranj
Gimnazija Kranj, Koroška cesta 13, SI-4000 Kranj

Določanje zemljišč
Petra Kerna v Domplanu smo pred zaključkom redakcije 
povprašali, kako potekajo dela oziroma postopki pri določa-
nju pripadajočih zemljišč. 

Povedal je trenutno potekajo izmere izmer površin, ki so 
javno dobro (dovozne poti, ceste…). »To sedaj po naročilu in 
plačilu MO Kranj izvajajo naši geometri. Po odmeri (določi-
tvi samostojnih parcel) in po izvzetju teh površin bo določeno 
končno stanje skupnih pripadajočih zemljišč za več stavb in 
za posamezno stavbo.«

Spominska komemoracija
Letošnja spominska komemoracija pri obeležju padlim v 
Šorlijevem mlinu bo v petek, 26. oktobra, ob 10. uri. Pripra-
vili jo bodo učenci Osnovne šole Simona Jenka. Krajevna 
organizacija Zveze združenj borcev za vrednote NOB Vodo-
vodni stolp in svet krajevne skupnosti Vodovodni stolp vabita, 
da se takrat poklonimo spominu.

A. Ž.   
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Po pripovedovanju ljudi po vojni so 
konji in živina še v snegu tavali po okoli-
ci. Kar pa se tiče ostalega imetja v hiši, je 
bilo večinoma pokradeno, ostalo pa je 
kasneje pogorelo skupaj hišo, gospodarski 
poslopjem in z žago za les. Vse to sem 
izvedel kasneje, ko sem malo odrasel, 
čeprav starši niso radi govorili o tem,  da 
ne bi obujali grdih spominov.

Iz zbirnega centra Rajhenburg so starše 
z drugimi pregnanci z vlakom v živinskih 
vagonih odpeljali proti Nemčiji. Moji 
starši so pristali v kraju Ettencheim Mu-
enster. To je blizu meje s Švico in Franci-
jo, kjer sem se pomladi leta 1942 rodil 

Skeleče iskrice spomina na otroštvo
Moji starši so živeli v vasi Sela v zasavski 
dolini Sopota, ki poteka na južnem, 
vznožju zasavskega očaka Kuma. Živeli 
so tipično vaško življenje, ki je zahtevalo 
trdo delo na kmetiji, v gozdu in na žagi, s 
katero so izkoriščali vodno energijo poto-
ka Sopota. To je trajalo vse do meseca 
decembra leta 1941, ko so se pojavili 
Nemci z lokalnim ovaduhom in zahtevali, 
da se do naslednjega dne pripravijo za 
odhod v zbirni center Rajhenburg. Večino 
imetja so morali pustiti, vključno z živino, 
konji, prašiči in poljskimi pridelki. Česar 
niso odpeljali Nemci pa so verjetno počasi 
pospravili sosedje, ki so v okolici ostali. 

jaz. Po pripovedovanju staršev so mami v 
taborišču v začetku pomagale ženske, s 
katerimi smo skupaj živeli. Oče pa je 
moral hoditi delat na bližnjo žago, ker je 
ta posel poznal že od doma. Kasneje je 
lastnik žage Peter Schwarz dosegel pri 
taboriščni upravi, da sta se starša preselila 
v prazno hišo, ki je bila bližje delovnemu 
mestu. Tam se je rodil še moj brat, s kate-
rim sva preživljala rano otroštvo.

nadaljevanje v naslednji številki

Rekreacija in šport
V krajevni skupnosti v sode-
lovanju z Osnovno šolo Si-
mona Jenka načrtujemo med 
drugim tudi različne oblike 
rekreacije oziroma športnih 
aktivnosti. Tako se dogovar-
jamo za telovadbo, badmin-
ton, igre z žogo. Do zaključka 
redakcije današnje številke 
glasila Vodovodni stolp ter-
min za telovadnico in aktiv-
nosti v njej še ni bil določen. 
Zato vabimo interesente, da 
pokličejo po tej objavi v kra-
jevno skupnost.

Na sliki, ki jo objavljamo, 
sta dva košarkarja iz košar-
karskega moštva KS Vodovo-
dni stolp. Na letošnjem sreča-
nju krajanov so se pomerili z 
ekipo Zlatega polja. Glavni 
sponzorji takratnega srečanja 
pa so omogočili, da smo za 
naše moštvo nabavili tudi 
majice. Upamo, da bodo po-
krovitelji Zavarovalnica Tri-
glav, Domplan, Solar plus in 
drugi tudi v prihodnje sodelo-
vali na naših srečanjih kraja-
nov.

Letos ob koncu šolskega, pred poletnimi 
počitnicami, je nastal tale posnetek. Zbra-
li so se najboljši učenci. Žal nam jo je pri 
objavi pred poletjem zagodel tiskarski 
škrat. »Ukradel« nam je nekaj dragocene-
ga prostora. Tokrat pa smo mu ga vzeli 
nazaj in tako sedaj objavljamo sliko naj-
boljših na šoli. – A. Ž.

Zanimivosti

KDAJ: V soboto, 6. oktobra 2012
ZBOR: Ob 6.45. uri na avtobusnem po-
stajališču pred OŠ Simona Jenka
PROGRAM: Iz Kranja gremo do Kranj-
ske Gore, kjer načrtujemo prvi postanek. 
Pot bomo prek mejnega prehoda Rateče 
nadaljevali do Rabelj v Italiji, kjer si bomo 
ogledali opuščen rudnik svinca. Čez mejni 
prehod Predil se bomo zapeljali do Loga 
pod Mangartom in si ogledali še vidne po-
sledice katastrofalnega plazu in se zapelja-

Izlet v Posočje
Krajevna skupnost Vodovodni stolp vabi na enodnevni izlet v Posočje

li v dolino Trente na ogled muzeja v stari 
italijanski kasarni in drugih lokalnih zna-
menitosti, kot so kamp Lepena, Kanal, 
elektrarna Doblar... Na Mostu na Soči bo-
mo v eni od prijetnih gostiln naredili daljši 
postanek za kosilo in se nato po cesti med 
Sveto goro in Sabotinom zapeljali do Sol-
kana na ogled mosta in Osimske ceste. Za 
konec si bomo ogledali še Vipavsko dolino. 
Zadnji postanek bomo naredili na turistični 
kmetiji, kjer si bomo privoščili kozarček 

vina, ki ga bo mogoče kupiti tudi za domov. 
Mimo Postojne se bomo po avtocesti vrni-
li v Kranj predvidoma do 20.30.
V ceno izleta tokrat ni vključeno kosilo, 
zato bo prispevek le 15 EUR. 
Prijave in plačila do zasedbe mest v 
avtobusu sprejemamo v pisarni KS 
Vodovodni stolp, Begunjska 10, Kranj, 
v ponedeljek, torek, sredo od 8. do 10. 
ure, v četrtek pa od 16. do 18. ure. 
Dodatne informacije na 041 320 805.

Marija Kuljad, ki je bila pred 102. leti  12. 
avgusta, rojena v Zgornji Sorici 11, zadnja 
štiri leta živi v domu na Planini. Pred tem 
sta z možem živela na Dražgoški 6 v kra-
jevni skupnosti Vodovodni stolp. Včasih je 
delala v Zdravstvenem domu v Kranju. 

Ko smo jo po rojstnem dnevu obiskali, 
žal ji na sam praznik nismo mogli zažele-
ti vse najboljše in zdravja, ker je prav ta-
krat doma imela nesrečo. Med obiskom 
na Planini nam je nekaj dni za tem pove-

Čestitka Mariji za 102 leti
dala, da se v domu dobro počuti. Zaupala 
nam je  da ima 7 nečakov in 6 nečakinj in 
da je že dvajset let  vdova.

S predsednico krajevne organizacije 
Rdečega križa Vodovodni stolp in članico 
sveta KS Jožico Ribnikar smo s slavljen-
ko med našim obiskom  na Planini kar  
precej časa kramljali. Zaželeli smo ji, da 
se čim prej pozdravi, da se bomo tudi ob 
njenih prihodnjih praznikih srečevali.

A. Žalar

(Spomini, ki naj se zapišejo in se ne 
smejo pozabiti. Te svoje spomine je 

zapisal Franci Rovan iz Kranja.) 
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Damjan Nartnik

Pešci so med najbolj ogroženimi prometni-
mi udeleženci. V policiji ugotavljamo, da so 
pogosto žrtve nesreč zaradi neustreznega 
ravnanja voznikov motornih vozil (kadar 
vozijo z neprilagojeno hitrostjo, pod vpli-
vom alkohola, preblizu desnemu robu vozi-
šča, vozijo z neočiščenimi ali zarošenimi 
stekli na vozilu ipd.). 

Veliko nesreč pa se zgodi tudi zaradi na-
pak ali neustreznega ravnanja pešcev.

Še posebej pogosto so pešci v prometnih nesrečah udeleženi v 
jesenskih in zimskih mesecih, ko so vremenske razmere neugo-
dne (megla, dež), svetli del dneva pa je krajši. Zlasti starejši so 
največkrat žrtve prometnih nesreč zaradi svojih napak ali ker 
kršijo cestno-prometne predpise.

Za varnejšo udeležbo v prometu vam policisti svetujemo:
Pešci!

Poskrbite, da boste v prometu vidni; • 
nosite svetla oblačila in predmete (odsevne trakove, • 
kresničke);
upoštevajte prometne predpise;• 
prečkajte cesto na označenih prehodih za pešce; • 
hodite po pločnikih (če so) oz. ob levem robu vozišča v • 
smeri hoje;
poskusite predvideti ravnanje drugih udeležencev v prometu.• 

Vozniki!
Upoštevajte, da so na cestah tudi pešci, odstopite jim prednost;• 
hitrost prilagodite razmeram in dosledno upoštevajte • 
omejitve;
na območjih (pred šolami, v naseljih) vozite še posebej • 
previdno;
izven naselij vozite po sredini v• oznega pasu, ker so pešci 
ob vozišču.

Preventivne aktivnosti policistov so namenjene predvsem 
ozaveščanju pešcev, da morajo že sami čim bolje poskrbeti za 

svojo varnost v prometu (z nošenjem svetlih oblačil, kresničk in 
odsevnikov, odsevnih brezrokavnikov ipd.). Med drugim opo-
zarjamo šolarje, njihove starše in stare starše na uporabo kresničk 
in drugih odsevnih predmetov. Represivne aktivnosti pa so 
usmerjene v umirjanje hitrosti voznikov motornih vozil na ob-
močjih, kjer se pešci najpogosteje zadržujejo.

Zlasti jeseni in pozimi, ko je svetli del dneva krajši in je na 
cestah slabša vidljivost zaradi megle, dežja, snega itd., polici-
sti:

obveščamo javnost o problematiki pešcev v prometu ter pre-• 
ventivnih in represivnih ukrepih policije,
obiskujemo domove za starejše občane in društva upokojen-• 
cev ter predavamo o varni hoji pešcev,
obiskujemo vrtce in prve razrede osnovnih šol, kjer otroke • 
poučimo o varni udeležbi v prometu ter jih popeljemo po 
varnih poteh in čez prehode za pešce,
redno obveščamo pristojne službe, odgovorne za vzdrževanje • 
in sanacijo nevarnih odsekov cest (predvsem cestnih površin, 
namenjenih pešcem),
izvajamo krajše poostrene nadzore nad hojo pešcev v naseljih • 
in zunaj njih, in sicer tam, kjer pešci pogosteje hodijo in niso 
zavarovani (ni pločnikov, javne razsvetljave),
merimo hitrost in tudi z drugimi ukrepi umirjamo promet • 
povsod tam, kjer je problematika pešcev večja,
ugotavljamo nepravilnosti pešcev v prometu in nepravilnosti • 
glede označevanja v času zmanjšane vidljivosti,
pisno obveščamo starše o vseh težjih kršitvah cestnoprometnih • 
predpisov, ki jih storijo otroci.
Za zagotavljanje varnosti pešcev si policisti prizadevamo 

skupaj z drugimi institucijami: Ministrstvom za promet, Mini-
strstvom za šolstvo in šport, Zavodom RS za šolstvo, občinskimi 
sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Avto moto 
zvezo Slovenije, Rdečim križem Slovenije, Zvezo združenj šo-
ferjev in avtomehanikov Slovenije, Zavodom Varna pot ter 
Zvezo društev upokojencev Slovenije.

Nasveti pešcem v prometu

5555

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.

Aktualno



6

Po več kot desetletju se je razvil v pravo sejemsko prireditev z 
zanimivim in bogatim raznovrstnim programom kmetijske, 
gozdarske, komunalne, gradbene mehanizacije in pridobivanja 
energije na naraven način ter vrtnarjenja za široko potrošnjo. Od 
nekdanjih 200 kvadratnih metrov je danes prireditev na 30.000 
kvadratnih metrih z več kot 500 razstavljavci in prek 65 tisoč 
obiskovalci.

Na letošnjem sejmu bo v organizaciji Konjeniškega kluba 
Komenda poudarek varnosti in zdravju pri delu v gozdovih.   

* V PETEK, 5. oktobra, ob 10. uri bo v prostorih Konjeniške-
ga kluba OKROGLA MIZA s predavanji:

-Analiza nesreč pri delu v gozdu in prizadevanja za njihovo 
zmanjšanje (ZGS) 

-Varnost in zdravje pri delu in zakonodaja (Mins.za kmetij-
stvo in okolje)

-Prizadevanja KGZS za večjo varnost njenih članov 
(KGZS)

-Vloga inšpekcije pri nadzoru nad obstoječim izvajanjem 
zakonskih predpisov v zasebnih gozdovih (Gozdarska inšpekci-
ja).

V PETEK POPOLDNE bo predstavitev varnega dela z motor-
no žago (ob 13. in 14. uri, v soboto ob 11. in 14. uri in v nedeljo 
ob 11. uri); 

Jesenski sejem v Komendi
V Komendi bodo v petek, 5. oktobra, ob 12. uri odprli tradicionalni Jesenski sejem. 

- metanje sekire v tarčo za obiskovalce v petek popoldne, v 
soboto  ves dan; 

- praktični prikaz cepilnikov in gozdarskega traktorja (v 
petek ob 14.30; v soboto ob 10. in 14. uri; v nedeljo ob 9.30 in 
14. uri)

* V SOBOTO, 6. oktobra, ob 16. uri – Izbor inovativnega 
mladega kmeta (Zveza podeželjske mladine)

* V NEDELJO, 7. oktobra, bo ob 12. uri gozdarsko tekmova-
nje za gozdarje in zasebne lastnike gozdov v podiranju droga na 
balon, odrezovanju kolutov, kombiniranem rezu z naklonom, 
izvleki lesa oz. vlečenju jeklenice in pravilnem zapenjanju hlo-
da. Najboljši bo dobil motorno žago Husquarna.

Sejem bo odprt od 9. do 19. ure, vsak dan po 19. uri bo zabav-
ni program. Za dobro počutje na sejmu in ob zabavi bodo skrbe-
li gostinci.    

Vstopnine ni, parkiranje je brezplačno. Iz Poslovne cone 
(Žeje pri Komendi) bo v soboto in v nedeljo brezplačen prevoz 
obiskovalcev na sejem z avtobusom.

A. Ž.

OBČINA KOMENDA
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Žal je še vedno veliko odpadkov nepravilno odlože-
nih. Če odpadkov ne ločujete pravilno, na vaš zaboj-
nik nalepimo rumeno nalepko. Če boste naše opozo-
rilo upoštevali, bomo rumeno nalepko prekrili z 
zeleno nalepko. Zelena nalepka potrjuje vaše odgo-
vorno ravnanje z odpadki. Dodatno vas opozarjamo 
tudi na dotrajanost vašega zabojnika in na prepoln 
zabojnik. Če je vaš zabojnik dotrajan, nanj nalepimo 
vijolično nalepko. Če imate več odpadkov za en za-
bojnik, vas  opozorimo z modro nalepko.
Prosimo, upoštevajte naše opozorilo! Vse infor-
macije o odpadkih boste našli na spletni strani 
www.krlocuj.me. Pokličete nas lahko tudi na našo 
posebno številko 04 28 11 311, na brezplačno 
številko 080 3555 ali nam pišite na naslov info@
krlocuj.me. 

Z nalepkami na zabojnikih opozarjamo 
na nepravilno ločevanje odpadkov

Imate težave pri ločevanju odpadkov, 
potrebujete dodatna pojasnila ali 
pomoč pri vzpostavitvi pravilnega 

ravnanja z odpadki?

Organiziramo osebne predstavitve po 
posameznih hišnih svetih, kjer 

odgovorimo na vaša vprašanja in skupaj 
najdemo rešitve za težave pri zbiranju 
odpadkov. Vabimo koordinatorje oz. 
predstavnike hišnih svetov, da nam 
pišete na naslov info@krlocuj.me.

Pomembne številke in kontakti v MO Kranj
Naloga Podjetje / Ustanova Oseba Telefon GSM e. pošta 
Vzdrževanje cest MOK Aleksandar Delić (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 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 

Objava



40 let

JANA ŠPENKO KOČAR S.P.
Moste 95 A, 1218 KOMENDA
Telefon: 01 834 15 23    
pletenine.spenko@siol.net

http://www.pleteninespenko.si

V soboto, 8. septembra, v okviru prireditev 42. 
dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine v 
Kamniku, so v Pleteninah Špenko v Kamniku, 
na Prešernovi 14c, pred njihovo trgovino, z 
modno revijo in komendskimi mažoretkami, 
ki so se nekaj dni pred tem z osvojenim odlič-
nim 5. mestom (med 16 držami) kot najboljše 
iz Slovenije na Evropskem prvenstvu vrnile iz 

Francije, proslavili 40 let kreativnega oblikovanja 
pletenin. Pripravili so res lep in nepozaben večer z 
novimi modeli in vzorci za številne obiskovalce in 
gledalce na modni reviji. 

Nagrade:
1. nagrada: pletenine v vrednosti 50 EUR
2. nagrada: pletenine v vrednosti 30 EUR
3. nagrada:  vrednosti 20 EUR

Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo 
REŠITEV GESLA) pošljite na naslov: PLE-
TENINE ŠPENKO-JANA ŠPENKO KO-
ČAR S.P., Moste 95 A, 1218 KOMENDA  
DO VKLJUČNO 17. oktobra 2012. Na ku-
verto napišite: ime, priimek, naslov in Nagra-
dna križanka. 

Trgovine: 
Pletenine Špenko-Moste 95a, Komenda; • 
Pletenine Špenko-Prešernova 14c Kamnik, 
Trgovina Zuja-Šuceva 23, Kranj; ONA ON-• 
Glavni trg 1, Kranj

Danes je geslo Pletenine Špenko, JANA ŠPENKO KOČAR 
S.P., ki ima 8 poslovnih enot v Velenju, Ajdovščini, Kamniku, 
Ljubljani in v Rogaški Slatini,  

VEDNO V KORAKU 
Z MODO.


