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Vsem krajankam in krajanom srečno, zdravo,
zadovoljno in mirno leto 2014

Svet KS Vodovodni stolp

Dogajanja
Jože Rozman, predsednik Sveta KS Vodovodni stolp

Mineva še eno leto

Pred iztekom še enega
leta delovanja Sveta
KS Vodovodni stolp
smo poprosili za oceno dogajanj v iztekajočem se letu predsednika.
»Ocena uspešnosti je
Jože Rozman,
pravzaprav bolj relativpredsednik KS
na. Zato naj naštejem
nekaj podatkov. Projekt
določitve pripadajočega zemljišča je v tako imenovani zaključni fazi. Med tem smo
opozorili lastnike stanovanj na Kebetovi,
Mrakovi in Mlakarjevi na predvideno prodajo zemljišč v njihovi okolici. S pomočjo
Domplana so lastniki na sodišče interventno vložili zahtevek za določitev pripadajočih zemljišč in jih s tem zaščitili.
Odzvali smo se tudi na pripombe krajanov v okolici kopališča zaradi motečega
hrupa v nočnih urah. Pripomogli smo, da
je bila sprejeta sprememba (novela) občinskega odloka o obratovalnem času go-

stinskih lokalov. Glasba je sedaj na prostem dovoljena le do 24. ure.
S startom projekta vodovodnega omrežja
Bašelj – Kranj bo končno na vrsti tudi prenova ceste Švabska vas – Rupa. Z zadovoljstvom sporočam, da nam je tudi letos šola
dala na razpolago telovadnico, kjer ob torkih
zvečer igramo badminton; tudi 5 parov je že
igralo hkrati. Po novem letu bomo zato kupili dodatno stojalo in mrežo.«
Letos je bilo v krajevni skupnosti že
drugo leto zapored Srečanje krajanov.
»Pravzaprav je bilo izjemoma jeseni. Smo
si pa nabrali zato kar nekaj izkušenj, kako
srečanje organizirati v slabem vremenu in
kako čim bolj zmanjšati stroške; na primer s
soudeležbo pri nakupu pijače, pa sodelovanje šolske kuhinje, pomoč prostovoljcev…
Zares spodbudna pa je bila množična udeležba učencev. Skupno se je pohoda udeležilo preko 150 krajanov in učencev.
V pogovoru za oceno in objavo v
Glasilu Vodovodni stolp ste omenjali
tudi volitve v prihodnjem letu?

»Res je. Prihodnje leto bodo lokalne volitve. Zato menim, da je prav, da se krajani
in društva aktivno vključijo v evidentiranje
oziroma kandidiranje, ko se bo začelo. Časa
je še dovolj, za pomoč pa smo in bomo
pripravljeni tudi v krajevni skupnosti.
Oglasite se v pisarni krajevne skupnosti.«
In še misel ob koncu leta?
»Vsem krajankam in krajanom želim
veliko zdravja in osebne sreče, strpnost in
prijateljstvo med sosedi ter seveda tudi odkrito dajanje pobud in kritik Svetu KS.«
A. Žalar

Položitev vencev na Rupi pri spomeniku
padlim v Šorlijevem mlinu ob dnevu spomina na mrtve

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. Naklada
2750 izvodov. Naslovnica: Uspelo 2. srečanje krajanov
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Uspelo 2. srečanje krajanov

Po lanskem prvem srečanju krajanov 25. maja in letošnjem spomladanskem poskusu, ko nam je ponagajalo slabo vreme,
smo se kljub slabemu vremenu uspeli v petek, 27. septembra, tudi drugič zbrati.

Bilo je lepo srečanje. Tudi zato, ker smo
dokazali, da nam tudi slabo vreme ne
more »do živega«. Bili smo sicer v prostorih šole (v avli, telovadnici), vendar
zato ni bilo prav nič manj prijetno. Seveda
nekaj načrtovanih zanimivosti nismo

mogli izpeljati, smo
si pa zato nabrali
precej pravih izkušenj, kako se je potrebno organizirati.
Skratka, ni strahu,
da ne bi bilo naslednje srečanje, že
tretje po vrsti, tudi
prihodnje leto. Tako
smo tudi ocenili in
odločili, naj bodo ta
druženja tradicionalna.
Seveda smo za
vse, kar smo lahko
počeli in doživljali, še posebej hvaležni
šoli oziroma njenemu vodstvu. Tudi to se
je pokazalo, da smo lahko zgled dobrega
sodelovanja in tudi spodbudnega skupnega ustvarjanja. To pa v teh časih ni nepomembno. Bili smo skupaj z najmlajšimi,

z učenci šole. Predstavile so se nam
Kranjske mažoretke in skupaj s kranjskim
Pihalnim orkestrom ustvarile pravo praznično razpoloženje. Čeprav nismo mogli
popestriti srečanja z nastopom plesalcev
folklorne skupine Ozara iz KS Primskovo,
nas je pa zato razvedrilo in razživelo srečanje košarkarjev. Tudi balinanje je lepo
potekalo, za kar je poskrbela firma Hribar
in otroci. Rdeči križ je, kot smo že prej
napovedovali, predstavil oživljanje z defibrilatorjem. In tudi palačinke so se pekle.
Gasilci bi se nam sicer prav radi pridružili, saj so, kadar so v akciji, vajeni »ravnati« z vodo, a smo se raje odločili, da
tokrat njihov obisk prihranimo za lepše
vremensko srečanje. Smo pa zato ob
podpori sponzorjev oziroma donatorjev
poskrbeli za bogat srečelov.
Za to, da bo dosežen dobrodelni namen
in cilj sta poskrbela Rdeči križ in šola. In
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nenazadnje ob medijskem dogajanju in
predlogih udeležencev v anketi, da se v
krajevni skupnosti v prihodnje namenja
čim več pozornosti tako imenovanemu
mirujočemu prometu, po domače parkiranju in pomanjkanju teh prostorov, smo
nazadnje ugotovili, da med udeleženci
popoldanskega srečanja žejen in lačen ni
bil nihče. Za to pa hvala vsem sodelujočim, šoli in donatorjem oz. sponzorjem,
ki so prispevali tudi nagrade.
Tokrat se je torej vse dogajalo v šoli, saj
je šolsko igrišče močil dež. Pa kaj, saj
pravo druženje tudi slabo vreme ne more
pokvariti, če je družba za to. In za dežjem
nenazadnje tudi sicer vedno posije sonce,
pravi pregovor.
Da je bil pravi Dan s srečanjem krajanov pa je potrdilo nadvse množično in
živahno druženje dopoldne, ko smo se
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podali na tradicionalni pohod po mejah
krajevne skupnosti. Na pot, tokrat tudi z
mladimi šolarji, smo se podali izpred šole,
za cilj pa smo izbrali stadion. Seveda niso
manjkale majice, na cilju pa okrepčilo. In
ne boste verjeli, kar precej pozornosti

smo vzbujali med potjo, saj nas je bilo kar
okrog sto petdeset.
Prihodnje leto pa na svidenje na 3. srečanju krajanov in Srečno.
A. Žalar
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Priznanje krvodajalcu Milošu

Miloš Djuran iz Dražgoške v KS Vodovodni stolp je na letošnjem srečanju krvodajalcev v Kranju dobil priznanje
Medobčinskega odbora Rdečega križa za 80 krat darovano kri.

ma transfuzije. Tudi nikdar nisem razmišljal, koliko krvi sem že daroval. Veste,
darovalci o tem običajno ne razmišljamo.
Za nas velja, da rešujemo.«
V krajevni skupnosti Vodovodni stolp
se Miloš dobro počuti. Njegov konjiček
je strelstvo. Tekmuje v streljanju s pištolo v slovenski ligi. Trenira tudi mlade
strelce. Je pa tudi inštruktor vožnje
vseh kategorij in član upravnega odbora borčevske organizacije.

Miloš Djuran

Spominja se, da je prvič daroval kri
pred kakšnimi 40 leti.
»Takrat sem bil pri vojakih in v skupini,
ko smo se, kot mnogi pred nami, odločili,
da damo kri. Za to si takrat dobil kakšen
dan dopusta.«
Miloš je bil rojen v Livnu v Bosni
pred 65 leti. V Kranju v KS Vodovodni
stolp živi od 1978. leta, pred tem pa je
bil v Škofji Loki. Po poklicu vojak-oficir je danes že 25 let upokojen.
»Res je, 80 krat sem daroval kri, in še bi
jo, a sem prišel do 65. leta, ko se darovanje krvi za krvodajalca konča. Priznam,
da mi je kar nekako težko. A tako pač je.
Sam nikdar nisem potreboval krvi oziro-

Obisk starejših

V sodelovanju s krajevno skupnostjo in
z učenci Osnovne šole Simona Jenka
pod vodstvom mentorice Irene Hudobivnik smo pripravili darila za starejše
krajane na območju krajevne skupnosti
in za starejše iz KS v domovih v Kranju,
Preddvoru in v Naklem. Iz krajevne
organizacije RK Vodovodni stolp smo
decembra obiskali 85 krajanov, v domu
starejših v Kranju pa 35, v Preddvoru
16 in v Naklem 9. Skupaj smo tako
obdarili prek 140 naših krajanov.
A. Ž.

Spoštovane
krajanke, cenjeni
krajani!
V prazničnih dneh, ki se nam bližjo,
vam želimo obilo veselja in drobnih
radosti, ki sestavljajo mozaik našega
življenja.
V prihajajočem letu 2014
pa čim več zdravja,
osebne sreče in zadovoljstva.
Krajevna organizacija RDEČEGA
KRIŽA Vodovodni stolp

Organizirane
akcije KO RK
Krajevna organizacija
Rdečega križa Vodovodni stolp bo prihodnje leto organizirala
dve krvodajalski akciji. Prva bo 21.
januarja v Gasilskem domu Kranj,
druga pa jeseni. Vsi krvodajalci bodo
dobili vabilo in že vnaprej hvala vsem
darovalcem.
A. Ž.

Veselo druženje

»Stanovalci bloka Šorlijeva 10 smo se
12. novembra letos zbrali na sestanku
etažnih lastnikov, sestanek pa smo popestrili s prijetno zabavo ob praznovanju 90. rojstnega dneva našega soseda
g. Geranovića. Namen zabave je bil
druženje stanovalcev in krepitev dobrih
sosedskih odnosov. Dogovorili smo se,
da tudi v prihodnje organiziramo takšna srečanja stanovalcev.«
Ko smo dobili pismo, smo se tudi v
pisarni krajevne skupnosti strinjali,
naj bo čim več takšnih druženj in
vsa pohvala stanovalcem v Šorlijevi
10. Pa srečno vsem tudi v letu 2014.
A. Ž.

»Vsak dan prehodim 12 do 15 kilometrov. Imam pet vnukov in vsi so športnikinogometaši, košarkarji… Rad priskočim

Priznanja krvodajalcem
Na letošnjem srečanju krvodajalcev v Kranju je Medobčinski odbor Rdečega križa
Kranj podelil priznanja za
večkrat darovano kri tudi krvodajalkam
in krvodajalcem iz krajevne skupnosti
Vodovodni stolp.
Priznanje za 80 krat darovano kri sta
dobila Miloš Djuran in Brane Ravnikar, za 70 krat darovano kri Marjan
Mežek, za 35 krat pa Jožica Mervič in
Nataša Mausser.
Vsem krvodajalcem iskrena hvala.
na pomoč. Tudi v KS sem pripravljen, če
me za kaj rabijo. Mladim pa bi položil na
srce, da postanejo čim prej krvodajalci.
Veste, lepo je, ko začutiš in čutiš, da rešuješ, da si nekoga rešil.«
Hvala Miloš in Srečno!
Andrej Žalar

Meritve v letu 2014
V današnjem glasilu objavljamo tudi
datume meritev krvnega tlaka, sladkorja in holesterola. V glasilu pa so
tudi položnice za plačilo članarine in
prostovoljnih prispevkov. Članarino
lahko plačate tudi v tajništvu krajevne
skupnosti. Hvala.
Preventivne meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola bodo:
5. marca v pisarni KS Vodovodni
stolp, Begunjska 10;
4. junija v pisarni KS Vodovodni
stolp, Begunjska 10;
3. septembra v pisarni KS Vodovodni
stolp, Begunjska 10 in
3. decembra v pisarni KS Vodovodni
stolp, Begunjska 10
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Slovenski zajtrk v Kekcu
prepričali, da so na
steni na stopnišču v
vrtcu kar celo steno
okrasili s panjskimi

V slovenskih šolah in vrtcih je imelo15.
novembra zjutraj 272. 800 učencev in
predšolskih otrok tradicionalni slovenski
zajtrk; mleko, črn kruh, maslo, med in
jabolko. Tudi v enoti Kekec Vrtca Janina
v krajevni skupnosti na Cesti Kokrškega
odreda 9 so imeli najmlajši ta dan takšen
zajtrk. Zajtrkovali pa so nekateri tudi
skupaj s starši, pozdravit pa sta jih prišla
in jim zaželela »dober tek« tudi predsednica krajevne organizacije RK Jožica
Ribnikar in predsednik Sveta krajevne
skupnosti Vodovodni stolp Jože Rozman.
Ko smo se sprehodili med malčki in jih
povprašali, kakšen je zajtrk, so nam ven
glas odgovarjali, da je zelo »fin«. In, da
je mora biti pri zajtrku tudi med, smo se
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ben za zdrav začetek dneva. Žal pa jih vse
več, ki tako zdravo zjutraj dan enostavno
ne morejo začeti…
A. Ž.

končnicami. Sicer
pa velja, da je zjutraj
zajtrk zelo pomem-

Vsak torek badminton
V telovadnici matične Osnovne
šole Simona Jenka je vsak torek
od 20.00 do 21.30 igranje badmintona. Interesenti se lahko
prijavijo v tajništvu krajevne
skupnosti. V svetu KS se vodstvu šole, ki je krajanom omogočilo igranje badmintona, najlepše zahvaljujejo.
A. Ž.
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Nasveti za varno zimsko vožnjo

Vozniki, dočakajmo dež, meglo, sneg in poledico pripravljeni. Dodatna previdnost in večja pozornost sta v jesenskih in
zimskih razmerah nujni, a za varno vožnjo še vedno premalo, kajti tudi vozilo mora biti tehnično brezhibno in predpisano
opremljeno.
Priporočila za vožnjo v zimskih
razmerah in pozimi

- hitrost vozila zmanjšajmo in jo prilagodimo razmeram ter stanju vozišča,
- povečajmo varnostno razdaljo med našim vozilom in vozilom pred nami,
- zavirajmo narahlo in po potrebi postopno, z večkratnim pritiskom stopalke,
- ne spreminjajmo smeri vožnje sunkovito, saj vsako tako ravnanje lahko povzroči zanašanje vozila. Podobno velja
tudi za sunkovito speljevanje,
- zelo pomembna je izbira pravilnega prestavnega razmerja, ker lahko premajhna
moč na pogonskih kolesih zmanjša
učinkovitost vodenja vozila in onemogoči potrebne popravke smeri vožnje,
prevelika pa povzroči zdrsavanje pogonskih koles in zanašanje vozila,
- vozimo čim bolj enakomerno, brez premočnega pospeševanja ali zmanjševanja hitrosti,
- posebej bodimo pozorni na izpostavljene
dele ceste, kjer se pogosteje pojavlja
poledica,
- računajmo z daljšim časom potovanja,

zato se od doma odpravimo prej kot
običajno,
- med vožnjo bodimo zbrani, predvsem
pa strpni do drugih udeležencev v prometu. V takih razmerah so še posebej
pomembni vozniška kultura, etika in
solidarnost.
Pnevmatike

Vozilo bo pravilno in dobro opremljeno,
če bomo upoštevali naslednja pravila.
- 4 kolesa opremimo z zimskimi pnevmatikami (''M+S'' ali ''M.S'' ali ''M&S'').
- 4 mesece (najmanj od 15. novembra do
15. marca naslednje leto) imejmo
zimske pnevmatike na vozilu.
- 3 mm mora biti najmanjša globina profila zimskih pnevmatik.
Samo zimske pnevmatike na vseh kolesih omogočajo uspešno speljevanje in pospeševanje, učinkovito zaviranje, nespremenjeno smer pri zaviranju in varno vožnjo
skozi ovinke. Zaradi posebne snovi pa bodo zimske pnevmatike tudi pri temperaturi
pod 7 stopinj Celzija dovolj mehke, da
bodo zagotovile ustrezni oprijem tudi na

suhi in nezasneženi cesti. Le zadostna
globina profilov bo omogočila dobro odstranjevanje vode in brozge izpod koles ter
stabilnost v snegu in ledu. Kadar je na cesti
več snega, priporočamo uporabo snežnih
verig. Ker se guma kot organska snov stara,
po štirih letih ne glede na obrabljenost izgubi sposobnost optimalnega oprijemanja
na cestišču. Pnevmatike so edini stik našega vozila z voziščem, zato skrbimo, da bo
vedno dober. Za zimsko opremo štejejo
tudi poletne pnevmatike na vseh 4 kolesih
in ustrezne snežne verige, ki morajo biti v
zimskih razmerah pravilno nameščene na
pogonskih kolesih. Pri vozilih s štirikolesnim pogonom morajo biti snežne verige
nameščene na kolesih zadnje osi.

Kako s kolesom čez cesto?
Če na semaforskem križišču ni kolesarske steze, marveč samo prehod za
pešce, mora kolesar pred preškanjem
ceste oziroma križišča sestopiti s kolesa in se napotiti peš po prehodu za
pešce.
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Božično veselje je za vse ljudi
Bog ne ostaja na
daljnem nebeškem
prestolu, kot otrok v
jaslih prihaja prav v
naše življenje. Prihaja nam naproti in se
nam pusti najti – če
smo pripravljeni, da
ga poiščemo. Kdor
Erik Švigelj, župik kaj išče, resnično
išče, potrebuje predvsem odprto srce – ali kakor pravi prerok
Ezekiel: »Srce iz mesa.« Srce iz mesa in
krvi je občutljivo – in zato čudovito, takšno srce zasluti, čuti in občuti. Kamnitega srca pa ne moreš ganiti in pretresti. In
morda mnogi ljudje prav zato dobijo kamnito srce, da jih nič več ne bi pretreslo.
Vendar: »Advent je čas pretresa,« pravi
Alfred Delp. Advent je torej čas odprtih
src. Advent je povabilo, da odprem sebe
in svoje srce, se pustim dotakniti – da
mogoče najdem, česar niti ne iščem:
otroka namesto kralja, hlev namesto palače, vola in oslička namesto plemenitega
žrebca. Kdor sprejme to božično sporočilo
in Boga kot otroka, zanj ne bo ostalo nič
več tako, kot je bilo prej. Svoje življenje
bo gledal z drugimi očmi. Kdor odpre

svoje srce, ta gleda s srcem in sliši s srcem. In to je pot resničnega življenja. Če
znamo hoditi po tej poti, je božič za vsakega človeka nekaj čudovitega in prelepega. Novorojeno Dete v jaslih nam
oznanja tisto, kar si vsak človek želi: miru, ljubezni, topline, prijateljstva… To so
najprej odkrili pastirji, ki so prihiteli k
hlevu, in našli, kar so jim angeli v tisti
božični noči oznanili. Našli so Dete, Marijo in Jožefa. Novica o Novorojenem je
dosegla tudi kralje z vzhoda, ki so sledili
zvezdi, ki jih je pripeljala do kraja, kjer so
uzrli enak prizor kot pred njimi pastirji.
Skrivnost božiča se včasih zdi nedosegljiva, nerazumljiva, včasih celo pravljična
in nerealna. Toda globlje kot človek sega,
bolj kot premišljuje in se prepusti, bolj jasno spoznava moč in sporočilnost božiča.
Gre za praznik veselja in miru, praznik
medsebojne povezanosti in solidarnosti.
Božič nas vedno znova izziva s svojo
vsebino, nam daje v naši globini slutiti, da
je življenje nekaj več kot le vsakodnevno
tekanje z ene dejavnosti na drugo. Božič
nam kaže na nekaj drugačnega, na nekaj
kar v resnici smo. To, da potrebujemo
drug drugega, da se moramo ustaviti in si
vzeti čas zase, za svoje bližnje, za ljudi s

katerimi živimo in smo. »Sprejeti Odrešenika in ga prepoznati v ponižnem dojenčku, ki leži v jaslih,« je zapisal papež Benedikt XVI., pomeni »razumeti skrivnost
božica«. Tudi mi smo povabljeni, da sledimo, bodisi oznanilu angelov ali zvezdi, ki
je vodila modre z vzhoda, in stopimo v
hlev. Da se poklonimo pred Novorojenemu, da mu pustimo, da vstopi v naša življenja, da nas prevzame in osvoji. Potem
pa polni zaupanja ponesimo to veselje,
upanje, vero in ljubezen drugim. Ponesimo
na naša delovna mesta, tovarne, šole, trgovine, zdravstvene domove, ulice, trge, ceste, skratka povsod. Pustimo drugim, da
jih Dete prevzame, nagovori in obogati
prav po našem pričevanju, naši izkušnji.
Naj bodo božični prazniki zares obhajanje
skrivnosti, ki nas sili, da iščemo in hočemo
več. Naj nas ta čas umiri in ponovno dvigne, da bomo v novem letu polni zaupanja,
notranje okrepljeni se zmogli soočati z
novimi izzivi, ki jih prinaša današnji čas,
današnja družba in življenjska situacija v
naši domovini.
Veliko Božjega blagoslova in veselja ob
letošnjih božičnih praznikih in zdravja v
letu, ki prihaja, Vam želi vaš župnik Erik.
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Uporabnikom in okolju prijazen zbirni center
za odpadke
Če prenavljate stanovanje, urejate vrt ali ste zamenjali
kuhinjske aparate in podobno, lahko vse odpadne stvari
pripeljete v zbirni center za ločevanje odpadkov. S pravilno oddajo se večina odpadkov lahko predela, zato zbirni
centri predstavljajo pomemben način okolju prijaznega
ravnanja z odpadki.
Zbirni center Zarica smo prenovili. Center ima po novem
pokrite površine in urejeno nivojsko odlaganje odpadkov,
kar bistveno olajša oddajo odpadkov. Odlaganje odpadkov
je tako tudi v slabem vremenu nemoteče. Z novo ureditvijo centra je zagotovljena tudi večja varnost obiskovalcev
in zaposlenih, tako znotraj samega centra kot tudi pri
uvozu v center.
Lokacija centra je ostala nespremenjena, in sicer na Savski loki v Kranju, ob cesti proti naselju Drulovka, med
Centralno čistilno napravo Kranj in Servisnim objektom
Zarica. V zbirnem centru Zarica odpadke sprejemamo od
ponedeljka do petka med 7. in 19. uro, ob sobotah med 8.
in 16. uro.
Pomembna novost v zbirnem centru Zarica je poseben
prostor za zbiranje uporabnih predmetov. Kar je za nekoga
odpadek je za drugega morda uporaben izdelek. Zbiranje
uporabnih izdelkov poteka v sklopu socialnega podjetja,
Fundacije Vincenca Drakslerja. Zbrane predmete v socialnem podjetju očistijo, obnovijo ali predelajo in s tem
omogočijo ponovno rabo teh izdelkov. V nadaljevanju izdelke ponudijo po ugodnih cenah. Ponudbo si lahko ogle-

date v zbirnem centru Zarica ali pa obiščete njihovo trgovino na Pristavški cesti 16 v Tržiču.
Prostor »PONOVNE RABE« v zbirnem centru Zarica je
odprt ob ponedeljkih in torkih med 10. in 18. uro, ob sredah med 7. In 18. uro, ob četrtkih in petkih med 7. in 15.
uro in ob sobotah med 8. in 12. uro (v zimskem času od
1.10. do 31.3. vsako tretjo soboto v mesecu).
Izkoristite možnost brezplačne oddaje
kosovnih odpadkov
Tudi v letu 2014 boste lahko odvoz kosovnih odpadkov
naročili z dopisnicami Komunale Kranj. Kmalu boste na
dom prejeli dve dopisnici za leto 2014, vsaka za brezplačen odvoz kosovnih odpadkov do količine enega kubičnega metra. Naročite odvoz kosovnih odpadkov takrat, ko to
potrebujete. Glede na urejeno zbiranje kosovnih odpadkov
prosimo, da ravnate odgovorno, poskrbite za urejeno ter
čisto okolje in izkoristite omenjeno možnost odvoza kosovnih odpadkov. Drugačno odlaganje kosovnih odpadkov
poleg zabojnikov je prepovedano, zato ste za tako ravnanje
lahko tudi kaznovani.
Stanovalcem v večstanovanjskih objektih nudimo posebno možnost. Če stanovalci skupaj zberete najmanj 5
dopisnic, vam brezplačno dostavimo velik zabojnik, kamor lahko kosovne odpadke, kot so kosi pohištva, sanitarna oprema, odpadna električna in elektronska oprema odložite.

