
1

Vodovodni stolp Vodovodni stolp
December 2012

Številka 4

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

                  

VESEL BOŽIČNI DAN, ČESTITKE ZA DAN 
SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

IN SREČNO NOVO LETO



2

Kriza oziroma po-
manjkanje denarja 
se kaže tudi pri in-
vesticijah v krajevni 
skupnosti. Tako kot 
večina krajevnih 
skupnosti v Mestni 
občini Kranj smo 
tudi v naši krajevni 
skupnosti Vodovo-
dni stolp ostali 
praktično praznih 

rok za prihodnje leto. Upamo le lahko, da 
se bodo morda med letom pokazale kakšne 
možnosti in nam bo uspelo zgraditi kakšno 
parkirišče ali urediti del ceste.

Morda so še najbolje kaže odkupu ze-
mljišč za rekonstrukcijo ceste na Rupo. 
Tam ja namreč potreben le še dogovor z 
lastnikom, pri katerem se bodoča cesta 
najbolj približa dvorišču.

Prav tako smo z Gorenjsko banko na 
Mestno občino Kranj poslali predlog za 
zamenjavo zemljišč, da bi v Begunjski 
ulici omogočili izgradnjo več parkirišč. 
Tako bi lahko zmanjšali nevarno parkira-

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: Letošnja pridobitev - parkirišče v Šorlijevem naselju 

Jože Rozman, 
predsednik KS

Okrogla miza
V aprilu načrtujemo okroglo mizo na 
temo celostne ureditve KS in s poudar-
kom na mirujoči promet ter zelene po-
vršine. Podrobnosti sledijo v marče-
vskem glasilu, že sedaj pa vabljeni v 
čim večjem številu.

Jože Rozman, predsednik krajevne skupnosti 

Tudi nam manjka denarja 
Ostaja pa upanje, da bo morda prihodnje leto vendarle bolje.

nje pri vrtcu Kekec. Sicer pa bodo že ja-
nuarja meje skupnih zemljišč v razpravi 
tudi ponekod na terenu in potem tudi 
ustrezno evidentirane, kar bo podlaga za 
določitev na sodišču.
Čeprav smo si letos zares prizadevali, 

nam ni uspelo pridobiti nobenega parkiri-
šča v tako imenovani coni C (Mlakarjeva, 
Mrakova). Je pa zaradi pomanjkanja par-
kirnih prostorov v tem delu že ogrožena 
varnost krajanov, saj reševalno ali gasilsko 
vozilo pogosto nima dostopa in prehoda. 
Zato bomo januarja z akcijo opravili nujne 
vožnje v tem delu in tako praktično preiz-
kusili, kako bi bilo ob morebitnem nujnem 
reševanju zvečer ali ponoči. 

Težave za večjo varnost krajanov zaradi 
neurejenega parkiranja oziroma pomanj-
kanja parkirišč pa so tudi na nekaterih 
drugih območjih v krajevni skupnosti. 

Zato vabim krajane, da se nam v 
skupnih prizadevanjih za rešitev tovr-
stnih težav pridružijo s predlogi, pobu-
dami, nasveti spomladi na tako imeno-
vani okrogli mizi, na kateri se bomo o 
tem podrobno pogovorili.

Ob letu, ki se izteka, pa svet krajevne 
skupnosti želi vsem krajanom zdravje in 
osebno srečo v prihajajočem novem letu. 
Upamo, da se prihodnje leto vidimo na 
izletu, akademiji ob prazniku KS, sreča-
nju krajanov, na okrogli mizi…

Svečanost ob dnevu spomina na mrtve je 
bila letos pri spominskem obeležju Šorlijev 
mlin v petek, 26. oktobra.
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ukrepov racionalne rabe energije (termostatski ventili, izolacija 
ovojev stavb, tesnenje in menjava oken).

Vsi navedeni ukrepi se zelo lepo odražajo v zniževanju porabe 
zemeljskega plina v kotlovnici in padanju specifi čne porabe toplote 
na m2 ogrevalne površine, kar nazorno prikazujeta grafa.

Januarja tudi na terenu
Po izdelanem načrtu površin v javno korist in 
potrditvi le-tega v Mestni občini Kranj v za-
četku decembra, se izdelujejo elaborati za iz-
vedbo ureditve mej in parcelacij teh površin. 
Predvidoma januarja bodo obravnave tudi na 
terenu in to tam, kjer bo to potrebno. Urejene 
meje bodo ustrezno evidentirane v zemljiškem 

katastru in bodo potem tudi ena od podlag za podrobne razmeji-
tve pripadajočih zemljišč k posameznim objektom.

Pred pričetkom letošnje ogrevalne sezone je 
na trgu zemeljskega plina prišlo do velikih 
sprememb in posledično do občutnega zni-
žanja cene zemeljskega plina.

Skupna kotlovnica Vodovodni stolp, ki oskr-
buje s toploto za ogrevanje preko 800 odjemal-
cev, obratuje že več kot 40 let. V tem času je 
doživela več rekonstrukcij in posodobitev, vse-

kakor pa je bil najpomembnejši prehod z mazuta 
na uporabo zemeljskega plina v letu 1994.

Zemeljski plin, ki je ekološko daleč najprimernejše fosilno 
gorivo, je pomembno prispeval k čistejšemu zraku v soseski 
Vodovodni stolp, poleg tega pa je bil v celotnem obdobju upora-
be cenovno ugodnejši od kurilnega olja.

Pred pričetkom letošnje ogrevalne sezone je na trgu zemelj-
skega plina prišlo do velikih sprememb in posledično do obču-
tnega znižanja cene zemeljskega plina. Tako se je tudi plin za 
vašo kotlovnico kljub lani sklenjeni letni pogodbi o dobavi 
znatno pocenil že oktobra in novembra, dodatno pa še decembra. 
Zato smo v novembru znižali akontacije variabilnega dela stro-
škov ogrevanja za dobrih 16 %. 

Glede na nastale razmere na trgu zemeljskega plina smo v 
novembru izvedli razpis za dobavo plina kotlovnicam v našem 
upravljanju v letu 2013. Zaradi relativno velike skupne količine 
smo uspeli doseči zelo ugodno fi ksno ceno za celo leto, ki bo 
znašala 0,3816 €/Sm3.

Zaradi ugodnejše cene plina bomo akontacije variabilnega 
dela stroškov ogrevanja v januarju znižali še za 6,4 %. 

Poleg nižje cene zemeljskega plina na znižanje stroškov 
ogrevanja bistveno vplivajo tudi ostali dejavniki, od posodobitve 
toplotnih postaj in regulacij, vgradnje skupnih meritev in delil-
nikov stroškov ogrevanja po stanovanjih in ne nazadnje izvedbe 

Aktualno

Peter Kern 

Akontacije za plin bo januarja še nižje

Kaže, da nekateri ne vedo, kje je Ekolo-
ški otok, da bi  tam oddali tole vrečko. Pa 
bi jo lahko odložili le deset korakov proč, 
kjer je  pravo mesto.

Tabla
Oznako Ulica 
Mladinskih bri-
gad je prijazen 
lastnik zemlji-
šča razkril, ko 
je porezal veje, 
ki so jo zakriva-
le.

Tekaške proge
Pozimi, če bo dovolj snega, 
bodo med Bleiweisovo ulico 
in Kalijo urejene tekaške 
smučarske proge. Prosimo 
sprehajalce, da takrat ne 
hodijo po smučini, ampak 
ob robu tekaških prog.

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 MOK Boštjan Zavrl (04)237-31-52
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 Lukman (04)237-32-14 srecko.lukman@kranj.si
Vodja policijskega okoliša Policija Kranj Damjan Nartnik (04)233-64-00 damjan.nartnik@policija.si

Andrej Krč,
Domplan d.d.
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Spoštovani krajani
Vodovodnega stolpa!

Krajevni odbor Rdečega križa 
vam želi lepo praznovanje, 
predvsem pa sreče, zdravja in 
zadovoljstva v letu 2013.

Da je 6. maja letos prišel na svetovno pr-
venstvo na Havaje , da je zmagal v staro-
stni skupini od 65 do 69 let, je meril moči 
v triatlonu na 3800 metrov plavanja, 180 
kilometrov s kolesom (kronometer) in v 
maratonskem teku 42 kilometrov po 
Evropi v Avstriji, Švici, Franciji…

»To so bile kvalifi kacije za Havaje, za 

Zanimivosti

SEJEM 
KOMENDA

SPOMLADANSKI SEJEM 
2013

od 22. do 24. marca 2013

JESENSKI SEJEM 2013
od 11. do 13. oktobra 2013

1995–2013OBČINA KOMENDA

Izlet v dolino Trente
Letos smo imeli le en izlet. Jeseni smo 
odšli v dolino Trente, kjer smo si ogledali 
nekatere zanimivosti. Organizacijo smo 
tudi tokrat zaupali Tonetu, članu Sveta 
KS. Bili smo zadovoljni, malo manj pa 
morda s kmečkim turizmom, kjer smo 
nameravali malo dlje posedeti ob dobri 
kapljici. Je pa bil izlet vsekakor lep, zani-
miv, družaben…

Telovadba v šoli 
Simon Jenko

Ponovno objavljamo, da nam je PŠ 
Simon Jenko omogočila rekreacijo v 
telovadnici na matični šoli (Ulica 
XXXI. divizije) in v podružnični šoli 
Center (Komenskega ulica) v ponede-
ljek oziroma torek med 20. in 21. uro. 
Prijave sprejemamo v tajništvu KS. 
Badminton bo na programu v matični 
šoli. Vabimo še posebej krajanke. Za 
telovadbo v podružnični šoli vsak po-
nedeljek med 20. in 21. uro sprejema-
mo prijave do 15. januarja.

Aktivnosti v KO RK 
Vodovodni stolp

Meritve sladkorja, holesterola in krvnega 
tlaka bodo v letu 2013 štirikrat: 6. marca, 
5. junija, 4. septembra, 4. decembra; 
vsakokrat od 7. do 9. ure v prostorih 
krajevne skupnosti Vodovodni stolp, Be-
gunjska 10. Prispevek za meritve je 5 
EUR.

Prihodnje leto bosta dve KRVODA-
JALSKI AKCIJU. Prva bo 24. januarja v 
Gasilskem domu Kranj. Vabilo bodo do-
bili vsi krvodajalci krajevne skupnosti 
Vodovodni stolp. Druga akcija pa bo sep-
tembra v Bolnišnici Jesenice. Krajevni 
odbor Rdečega križa Vodovodni stolp 
vsem krvodajalcem in dobitnikom pri-
znanj za večkrat darovan o kri iskreno 
čestita in vabi k sodelovanju tudi v priho-
dnje.

V sodelovanju s krajevno skupnostjo, z 
učenci šole Simona Jenka pod vodstvom 
mentorice Irene Hudobivnik smo pripravili 
darila za starejše krajane nad 90 let, bolne 
in invalide v krajevni skupnosti in v domo-
vih za starejše v Kranju, Preddvoru in v 
Naklem. Člani sveta KS in odbor KORK 
Vodovodni stolp smo decembra obiskali 
prek 140 starejših, bolnih in invalidov in 
jim izročili darilne vrečke ter jim zaželeli 
srečno v letu 2013.

Drago Krofl , triatlon Ironman

Osem let do zmage
svetovno prvenstvo za tako imenovani 
naslov Ironmana,« pove 65-letni Drago 
Krofl , ko sva na Bertoncljevi v KS Vodo-
vodni stolp potem kramljala debelo uro. 
Naenkrat sem ugotovil, da je več kot 
znanec, več kot sosed iz sosednje ulice, 
kot pravimo. Večkrat sva se službeno 
srečevala. Bil je gradbeni inženir v Loka-
inženiringu za športno dvorano v Komen-
di, v Cankarjevem domu, pri prenovah na 
Brdu, v Mladiki v Ljubljani (sedanjem 
zunanjem ministrstvu), v Mestni skupšči-
ni v Ljubljani. Njegova mama je bila pri 
nas,  v Gorenjskem glasu, v ekspeditu, 
kot smo imenovali ekipo, ki ponoči dva-
krat na teden skrbela, da je bil Gorenjski 
glas pravočasno na pošti in potem pri na-
ročnikih.

Potem izvem, da riše od mladih nog. 

Danes ima 200 do 300 slik, vsaka posebej 
je »njegov otrok«, pove. Dvakrat je raz-
stavljal na začetku v Kulturnem domu v 
Zasipu pri Bledu. Tam sva se tudi srečala 
desetletja nazaj. Potem se je pred dobrimi 
dvajsetimi leti (sedaj je pet let v pokoju)  
nenadoma odločil za tek. Nehal je namreč 
kaditi, začeli so se nabirati kilogrami. To 
je bilo potem tudi rojstvo sedanjega tria-
tlona. Bilo je to takrat na Visokem pri 
obnovi Tavčarjeve domačije. 

»Bilo je 1992.leta. Kupil sem copate  
in začel teči. Sicer pa mu je bil tek ve-
dno blizu. Tudi na kopališču v Kranju.« 
Tam je sicer plaval, ujel pa je ženo Leo. 
Bila je tista, ki je v poletnih dneh na kopa-
lišču od blizu in daleč zbujala pozornost. 
Pa se je takrat potem ona odločila, da bo 
Drago njen. 
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Aktualno

Veseli december je že tukaj in sejem je na 
žalost že mimo. Vendar veseli del decem-
bra šele prihaja. Verjamem, da se že vsi 
veselimo božiča, novoletnih počitnic in 
večina od nas tudi daril.

December se je zelo veselo začel, saj 
smo imeli na naši šoli novoletni sejem, za 
katerega smo se morali tudi potruditi. 

Decembrsko vzdušje novoletnega sejma

Prodajali smo razne izdelke, ki smo jih na 
tehnični dan sami izdelali. Izkupiček od 
prodaje je namenjen šolskemu skladu, ta-
ko bodo lahko nekateri naši sošolci odšli 
na ekskurzije in tabore.

Vsi smo se sejma veselili, saj je nekaj 
pouka tudi odpadlo. Mislim, da se tega 
niso veselile le učiteljice, ker smo malo 
zaostali z snovjo. Ampak december je 
mesec veselja in tudi učiteljice to pravi-
jo. 

Vsi učenci smo v tednih pred sejmom 
delali izdelke. 6. razredi smo na primer 
delali pisana okna iz gline, ki smo jih po-
tlej prebarvali z vodenimi barvami. 

V petek, 7. decembra, pa smo bili sreč-
ni, saj smo zjutraj lahko spali. Popoldne 
pa je bil čas za pravo akcijo, saj se je se-
jem začel že ob petih. Sejem se je odvijal 
v treh prostorih. Prva je bila učilnica za 
glasbo, kjer je bil zastonj antikvariat, v 
katerem so gosti lahko vzeli knjige, ki jih 
šola ne potrebuje več. Drugi prostor je 

bila avla, kjer se je odvijal program z 
različnimi točkami. Tam je bilo vse od 
petja do violine in fl avte. Točke so bile 
zelo, zelo, zelo dobre. Tretji prostor, v 
katerem se je odvijal sejem, je bila telova-
dnica, v kateri so se izdelki prodajali. 

Ves postopek se je odvijal tako, da si 
lahko evro zamenjal  za valuto, ki jo je 
naša šola sama naredila in se je imenovala 
jenko. V telovadnici so se tako prodajale 
ogrlice, svečniki, slike, svečke in pecivo, 
posladkali smo se z limonado, čajem in 
vafl ji ter zobali kokice. Do konca sejma 
smo skoraj vse prodali, nekatere stvari pa 
so na žalost še ostale. 

Misli, da se lahko v imenu vseh učencev 
zahvalim obiskovalcem, ki ste pomagali 
napolniti novoletno vrečo šolskega skla-
da. 

Erazem Pivk, 6. B

Ob dnevu slovenske hrane 16. oktobra 
smo se na povabilo vzgojiteljic pridružili  
zajtrku malčkov v vrtcu Kekec. S pomo-
čjo staršev so ponudili domači med in 
kruh, pečen iz doma pridelane moke.

»Hm, Lea me je lovila in ujela z lepo-
to,« mi prizna Drago. Ona pa: »Ja, če bi 
ga lovila s tekom, ga ne bi nikoli ujela. 
Tako pa; uspelo mi je. V mojem »lovu« 
sem bila odločena, da ga  bo narisal in, 
da bova skupaj naredila dom. In tako 

sva sedaj na 
Bertoncljevi.«

»In kaj je 
potem torej ob 
vseh  triatlon-
skih variantah 
Ironman,« ga 
vprašam. 

»To je vrh, 
to je cilj, ko 
naprej lahko 
samo še pona-
vljaš  iz ene v 
drugo staro-
stno o skupino. 
Je pa to izziv, 

ki traja 17 ur. V tem času opraviš (ali 
pa ne) 3800 metrov plavanja, 180 kilo-
metrov s kolesom in 42  kilometrov 
maratonskega teka.«
Čestitam Drago! Mislim, da se ne mo-

tim, če rečem, da ti čestitamo kar vsi v 

krajevni skupnosti Vodovodni stolp, vsi 
tvoji sokrajani, kot svetovnemu Asu. Veš, 
pridružujemo se čestitkam sestre Karle, 
Olge in seveda (izbrane ga dekleta) Leje s 
kopališča . Pa srečno tebi, srečno obema. 
Srečno družini in vsem tvojim, Drago!

Andrej Žalar
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ralnem letu prisluhnila trem gostom; ok-
tobra nekdanjemu diakonu, zdaj mokro-
noškemu župniku in dekanu Klavdiu 
Peterci, oktobra škofjeloškemu župniku 
Mateju Nastranu, decembra pa župljanu 
in znanemu alpinistu Tonetu Perčiču. 

Decembra je bil naš gost tudi dr. Drago 
Ocvirk, profesor na ljubljanski teološki 
fakulteti in velik pobudnik misijonskih 
akcij. Navzočim je ob slikovnem gradivu 
orisal izkušnje misijona na Salomonovih 
otokih, kjer kot profesor in kot misijonar 
tudi on vsakič preživi polovico koledar-
skega leta. Zbiranje prispevkov za misi-
jonsko akcijo je ena od dobrodelnih 
spodbud tudi za vse veroučence, enako 
zavzeto pa ti z znanim namenom prinaša-
jo na zbirno mesto plastične zamaške.

Odkar deluje župnija sv. Modesta, se je 
jeseni odprl prvi grob za otroka: za vedno 
smo se poslovili od veroučenke - umrla je 
»naša« Eva Zaletel. Vsem je zapustila 
zgled pridne, vestne, hvaležne, dobrosrč-
ne enajstletne deklice, ki je zmogla brez 
strahu zreti smrti v oči in se je od življenja 
poslovila s pretresljivo lepo angelsko mi-
lino. Njen veroučni razred se je od nje 
poslovil tudi z darom za svete maše.

Treba je bilo poskrbeti za mah, se vse-
stransko pripraviti na advent in božič in 
načrtovati tudi že koledovanje. Izdelali 
smo precej adventnih venčkov, izkupiček 
pa namenili župnijski Karitas. V ta čas je 
vstopil še dobrotni Miklavž in pripravil 

Za župnijo se je novo 
pastoralno leto začelo 
že septembra, novo 
cerkveno leto decem-
bra in pred vrati je tudi 
novo koledarsko leto.

Začetek pastoralne-
ga leta sovpada z za-
četkom verouka in 
vseh drugih dejavnosti, 

ki v glavnem potekajo po pastoralnem načr-
tu. Ta se od župnije do župnije tudi razlikuje. 
Cerkveno leto s posebnimi poudarki pa je po 
vsebini enotno za vso Cerkev. Ima tri ozna-
ke: A, B in C. Slednja zaznamuje letošnji 
izbor besedil iz Svetega pisma, pomembnih 
za nedeljsko, praznično in delavniško bogo-
služje. Ob tem je nepredvidljivim dogodkom 
najbolj prepuščeno koledarsko leto, čeprav 
tudi to z nekaterimi stalnimi datumi zazna-
muje nezamenljive pomnike.

S septembrom so se postopno spet zače-
le župnijske dejavnosti, letos že zaznamo-
vane s spominom na posvetitev cerkve sv. 
Modesta; z župnijskim proščenjem. Ob 
takem praznovanju se vedno z gostoljub-
nostjo izkažejo mnoge gospe, ki poskrbijo 
za domače dobrote. Po končanem bogo-
služju prijazni veroučenci oziroma mla-
dinci postrežejo z njimi vsem, ki se ute-
gnejo zadržati v sproščenem pogovoru.

Zakonci se že vso jesen zbirajo v svo-
jem interesnem krogu. Dejaven je biblični 
krožek. Skupina starejših je v tem pasto-

Nov začetek

Mitja Štirn, župnik

otrokom svoj spodbudni program. 
Vsako leto se proti koncu leta v župniji 

k bogoslužju zberejo zakonski jubilanti, 
že prej pa tudi starejši in bolehni župljani, 
ki ob tej priložnosti, če želijo, lahko prej-
mejo zakrament svetega maziljenja.

Za starše veroučencev so pripravljena 
razna predavanja. Kot gost je bil letos 
povabljen dr. Karel Gržan, znani sodela-
vec Radia Ognjišče in drugih medijev. 

Na karitas se tudi v naši župniji obrača 
vedno več ljudi. Prizadevne sodelavke so 
na voljo za razdeljevanje živil in oblačil, 
zmeraj več pa je tudi prosilcev za plačilo 
najrazličnejših položnic. Denar zanje pri-
teka od posameznikov in od namensko 
zbranih sredstev. Vedno pa je prosilcev 
več, kot je možnosti vsem pomagati.

Slovenska škofovska konferenca je pri-
pravila tako imenovani krovni dokument 
Pridite in poglejte, ki okvirno začrtuje 
smer pastoralne in karitativne dejavnosti 
tako v Letu vere - tega je za vso Cerkev 
razglasil papež Benedikt XVI. - kot tudi 
za slovenski prostor v naslednjih nekaj 
letih. Razumljivo, da se bomo po njem 
ravnali tudi v naši župniji. Vse, kar se v 
njej dogaja, je možno razbrati s spletne 
strani: http://zupnija-kr-zlato-polje.rkc.si/

Vsem župljanom želim ne glede na nji-
hovo pripadnost blago občutje varnosti in 
sprejetosti, kot duhovnik in tukajšnji žu-
pnik pa tudi obilje Božje dobrote. Blago-
slovljen božič in novo leto.

Mitja Štirn, župnik

Zima prihaja zato se 
bomo spet vozili v 
dežju, megli, snegu 
in morda celo v pole-
dici. Zato sta previ-
dnost in večja pozor-
nost v jesenskih in 
zimskih razmerah 
nujni, a za varno vo-

žnjo, brez prometnih nesreč, je to še vedno 
premalo. Tudi vozila morajo biti tehnično 
brezhibna in predpisano opremljena.

Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPr-
CP) v 29. členu določa, da morajo imeti 
motorna in priklopna vozila v cestnem 
prometu predpisano zimsko opremo v času 
od 15. novembra do 15. marca naslednjega 
leta. Prav tako morajo imeti predpisano 
zimsko opremo v zimskih razmerah, ki pa 
nastopijo takrat, ko se ob sneženju sneg 
oprijema vozišča ali ob poledici in trajajo 
vse do takrat, ko pristojna služba za vzdrže-
vanje cest sporoči, da je cesta normalno 
prevozna in primerna za promet vozil.

Vozniki, pripravite se na zimo!
Zato je potrebno v tem času prilagoditi 

hitrost vožnje razmeram na cesti in stanju 
vozišča, prav tako pa povečajte varnostno 
razdaljo. Zavirajte narahlo in po potrebi 
postopno, z večkratnim pritiskom na sto-
palko. Smeri vožnje ne spreminjajte sun-
kovito. Vozite čim bolj enakomerno, brez 
premočnega pospeševanja ali zmanjševa-
nja hitrosti, še posebno pozornost nameni-
te izpostavljenim delom ceste, kjer se po-
gosteje pojavlja poledica.

Računajte na daljši čas potovanja, zato 
se na pot odpravite prej kot običajno, med 
vožnjo bodite zbrani, predvsem pa strpni 
do drugih udeležencev v prometu.

Še vedno velja pravočasno preveriti 
pnevmatike, zavore, svetlobne naprave, 
akumulator, hladilni sistem, sistem za 
dovod zraka v vozilo, sistem za močenje 
vetrobranskega stekla, metlice brisalcev, 
tesnila vrat in zimsko opremo vozila.

Kanali dezena zimskih pnevmatik mora-
jo biti namreč globoki najmanj 3 mm.

Zimske pnevmatike so tiste pnevmati-

ke, ki imajo na boku proizvajalčevo 
oznako »M+S« ali »M.S« ali »M&S«.

Samo zimske pnevmatike na vseh kole-
sih omogočajo uspešno speljevanje in po-
speševanje, učinkovito zaviranje, nespre-
menjeno smer pri zaviranju in varno 
vožnjo skozi ovinke. Zaradi posebne snovi 
pa bodo zimske pnevmatike tudi pri tem-
peraturi pod 7 stopinj celzija dovolj meh-
ke, da bodo zagotovile ustrezen oprijem 
tudi na suhi in nezasneženi cesti.

Za varno vožnjo je nujno brezhibno 
delovanje zavor, zato redno preverjajte 
gladino zavorne tekočine. Uporaba luči 
podnevi je v Sloveniji med vožnjo z mo-
tornim vozilom obvezna, prav tako kot v 
mnogih evropskih državah. Večkrat pre-
verite, ali na avtomobilu res delujejo vse 
naprave za osvetljevanje ceste, označeva-
nje vozila in dajanje svetlobnih znakov.

Pred vožnjo dobro očistite vsa stekla in 
poskrbite, da se z vozila ne bodo raztresa-
li sneg, led, voda ali druge snovi.

Pa srečno na cesti.

Damjan Nartnik
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Odpadno jedilno olje sodi med odpadke, s katerimi je potrebno 
ravnati pravilno in odgovorno. Ob nepravilnem odlaganju oziro-
ma odstranjevanju škodujejo našemu okolju.

Odpadno jedilno olje je prepovedano odlagati v zabojnike 
za mešane odpadke in zabojnike za ločeno zbiranje odpad-
kov, olje je prepovedano zlivati v odtok ali kanalizacijo. Če 
to storimo, naredimo okolju in naravi, posledično tudi sebi 
ogromno škode. Če pride olje v stik s podtalnico, onesnaži vodo 
in take podtalnice ni moč očistiti.

Zastrašujoč je podatek, da 1 kapljica olja onesnaži 1 milijon 
litrov vode. Podobno velja tudi za onesnaževanje prsti.

Doma odpadno jedilno olje vlijemo v plastenke ali v stekleni-
ce oz. v katerokoli drugo primerno embalažo. To začasno hrani-
mo v kleti, garaži in ko se nabere več odpadnega jedilnega olja, 
ga odpeljemo v zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov, kjer 
ga brezplačno oddamo.

Ločeno moramo zbirati tudi hidravlično olje, motorno, strojno 
in ostala mazalna olja ...

Odpadna električna in 
elektronska oprema

Veliko elementov 
in materiala, iz 
katerih je sesta-
vljena bela tehni-
ka, gospodinjski 
aparati in ostala 
električna in elek-
tronska oprema, 
se lahko predela.

Aparati in na-
prave, zabavna 
elektronika, mo-
biteli ter druga 
oprema vsebuje-

jo tudi nevarne snovi.
Če z njimi ne ravnamo pravilno, lahko škodujejo okolju in 

ogrozijo zdravje ljudi. 
Zato je pomembno, 
da te odpadke odloži-
mo ločeno v zbirnem 
centru za ločeno zbi-
ranje odpadkov.

Ob nakupu nove 
elektronske opreme 
je trgovec ali proizva-
jalec dolžan sprejeti 
staro elektronsko 

Objava

Odpadki, za katere morda niste vedeli, 
kako z njimi pravilno ravnati

opremo. Če je oprema še uporabna, jo lahko prodate ali podarite 
tistemu, ki jo potrebuje.

Med opremo sodijo: mali in veliki gospodinjski aparati,  raču-
nalniška oprema, električna in elektronska oprema, oprema za 
razsvetljavo, igrače, zabavna elektronika.

Zdravila.
Velikokrat se zgodi, 
da zdravil ne pora-
bimo do konca. V 
takem primeru mo-
ramo poskrbeti,da 
bodo končala na 
varnem. Nikakor 
odpadnih zdravil 
ne smemo odložiti 
v zabojnike in ne v 
straniščno školjko.

Z odpadnimi zdravili moramo ravnati kot z nevarnim odpad-
kom. Odpadna zdravila lahko predamo v lekarnah in tudi v 
zbirnem centru za ločeno zbiranje odpadkov ali v času akcije 
zbiranja nevarnih odpadkov. Zdravila so draga, zato poskrbimo, 
da jih bomo zavrgli čim manj.

Gradbeni odpadki 
sodijo med po-
sebne odpadke, 
zato jih moramo 
odlagati ločeno. 
Manjše

količine grad-
benih odpadkov 
lahko oddamo v 
zbirnem centru, 
kjer brezplačno 
sprejemajo do 1 
m³ teh odpadkov 
enkrat mesečno.
Če imate večje količine gradbenih odpadkov, pri Komunali 

Kranj najamete zabojnike. Odločite se lahko za najem 5, 7, 10, 
12, 15 ali celo 20 m³ zabojnike. Zabojnik lahko najamete tudi za 
več dni.



Odpadne avtomobilske gume 
ne sodijo med komunalne odpadke, 
zato jih moramo odložiti ločeno. 
Vsako gospodinjstvo lahko brez-
plačno odda do pet gum (brez pla-
tišč) dvakrat letno v zbirnem centru. 
Nikakor jih ne smemo odlagati v 
naravi in ne sežigati.

Ob menjavi oziroma nakupu no-
vih avtomobilskih gum, lahko stare 
pustimo pri vulkanizerju.

Želite izvedeti več? Obiščite sple-
tno stran www.krlocuj.me in v abe-
cedniku odpadkov poiščite odpadek, 

za katerega ne veste kam in kako ga pravilno odložiti. Ker nismo 
uspeli zajeti vseh odpadkov, upamo, da bomo z vašo pomočjo 
abecednik dograjevali. Ko odpadka v abecedniku ne najdete, 
nam to sporočite in nov odpadek bo dodan 

Plačilo komunalnih storitev
Sprememba postopka plačevanja storitev z direktnimi obre-
menitvami (trajniki)

V skladu z zahtevami evropske regulative s področja plačilnih 
instrumentov (SEPA Direct Debit, krajše SDD) bomo s 1. janu-
arjem 2013 prešli na nov sistem direktnih obremenitev. V bodo-
če boste uporabniki vse v zvezi s plačili komunalnih storitev z 
direktnimi obremenitvami urejali pri Komunali Kranj in ne več 
na bankah. Uporabniki, ki boste želeli skleniti novo soglasje za 
izvajanje direktnih obremenitev ali spremeniti obstoječe, boste 
to uredili osebno na sedežu Komunale Kranj. Soglasje za direk-
tno obremenitev lahko podpiše zgolj plačnik storitve in pri tem 
predloži veljavni osebni dokument ter bančno kartico. 

Za uporabnike, ki račune že plačujete z direktnimi obremeni-
tvami iz svojih transakcijskih računov, način plačevanja in do-

govorjeni datumi plačila ostajajo nespremenjeni. Tudi v bodoče 
boste o znesku direktne obremenitve obveščeni z računom. Za 
dodatna vprašanja nas lahko pokličete na telefonsko številko 04 
28 11 334 oz. nam pišete na e-naslov info@komunala-kranj.si. 
Več informacij v zvezi s SEPA direktnimi obremenitvami boste 
našli na spletni strani Gorenjske banke. 

Uradne ure blagajne Komunale 
Kranj v predprazničnem času

Dne 24. 12. 2012 in 31. 12. 2012 bo blagajna Komunale 
Kranj zaprta. Z rednim delovnim časom pričnemo z 2. 1. 
2013, in sicer je delovni čas blagajne ob ponedeljkih, torkih 
in četrtkih med 8. in 14. uro, sredah med 8. in 17. uro, petkih 
med 8. in 12. uro. Za razumevanje se vam prijazno zahvalju-
jemo.


