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Na lokalnih volitvah smo v najve-
čji krajevni skupnosti v Mestni 
občini Kranj dobili tudi novo 
vodstvo. Kakšno je vaše sporočilo 
predsednice Sveta krajevne sku-
pnosti krajankam in krajanom?

Z lokalnimi volitvami letos jeseni 
smo dobili novo vodstvo, Svet KS je 
po sestavi zelo spremenjen od predho-
dnega. Predvsem pa smo ga pomladili, 
kar je lahko dobra popotnica za novo 
vizijo delovanja in upravljanja naše 
KS in medgeneracijskega sodelovanja, 

saj smo glede na poprečno starost krajanov in krajank ena najstarejših 
KS. Že število kandidatov na listi za naš Svet KS je napovedoval 
spremembe, saj nas je bilo kar 24; na predhodnih volitvah polovico 
manj. To pomeni, da se je zanimanje, kaj se dogaja in kako pristopa-
mo k reševanju problemov, v našem okolju zelo povečalo pri naših 
krajankah in krajanih, saj so ustanavljali ulične in blokovske liste.

Po opravljenih formalnih opravilih formiranja novega vodstva 
KS in prenosa pooblastil se trenutno lotevamo priprave načrta 
razvojnih projektov, ki naj bi jih umestili v Odlok o proračunu 
Mestne občine (MO) Kranj za leto 2015. Kar nekaj jih je ostalo 
neuresničenih iz preteklega mandata. Ti bodo prednostno na listi 
projektov. To so predvsem preplastitve nekaterih cest in pločni-
kov, izgradnja parkirnih mest, redno vzdrževanje in na novo tla-
kovanje pešpoti po naselju. Aktivno bomo tudi spremljali projekt 
preplastitve ceste, izgradnje pločnika in razsvetljave Kranj – Ru-
pa - AC nadvoz. Koliko in s katerimi projekti bomo uspeli pa bo 
odvisno od denarja, ki ga bo država namenila tudi za razvoj KS.

Trenutno poteka v krajevni skupnosti na cesti Kokrškega 
odreda eden največjih in tudi najzahtevnejših projektov v 

Dogajanja

Predsednica  Sveta KS Vodovodni stolp Nada Mihajlovič

Naše težave moramo reševati skupaj
Z izgradnjo vodovoda Bašelj – Kranj bomo občanom zagotavljali dolgotrajno oskrbo s kvalitetno pitno vodo. - Vse 

projekte oziroma dogodke, ki so postali, če tako rečem, že kar tradicionalni, bomo organizirali tudi v naslednjem letu. - 
V letu 2015 vsem želim veliko osebnega zadovoljstva, zdravja in sreče in vas vabim na srečanja na naših dogodkih.  

zadnjem času. Kako ste zadovoljni z deli oziroma z uresniče-
vanjem tega projekta?

Lansko zimo smo štartali z dvema, za občane Kranja zelo po-
membnima projektoma, ki sta tehnično, izvedbeno in fi nančno 
do sedaj najzahtevnejša projekta v Mestni občani Kranj, vredna 
slabih 50 milijonov €. Uspešni smo bili tudi na razpisu in prido-
bili sredstva iz EU skladov; čeprav smo bili pri pridobivanju 
gradbenega dovoljenja za nadgradnjo čistilne naprave v Zarici v 
časovni stiski, zaradi zahtev skupine krajanov na Drulovki. 

Z izgradnjo vodovoda Bašelj – Kranj bomo občanom zagota-
vljali dolgotrajno oskrbo s kvalitetno pitno vodo. Z izgradnjo 
kanalizacijskih vodov po večjih krajevnih skupnostih in nove 
čistilne naprave v Zarici pa sledimo okoljskim standardom žive-
ti v zdravem in človeku prijaznem okolju. Z deli pri teh projektih 
je Mestna občina Kranj umestila tudi celostno ureditev, prepla-
stitev ceste, pločnik in cestno razsvetljavo Ceste Kokrškega 
odreda in Ceste na Rupo do nadvoza z avtocesto. 

Trenutno sledimo v naši krajevni skupnosti delom na gradbi-
šču Ceste Kokrškega odreda, ki naj bi ga predvidoma zaključili 
do konca tega leta in s tem sprostili tudi promet.

Morda, čeprav smo tik pred koncem leta in na začetku štiri-
letnega mandata, lahko poveste, čemu bo potrebno v krajev-
ni skupnosti v prihodnjih letih nameniti največjo skrb? 

Mislim, da je potrebno nadaljevati in končati postopek dokonč-
ne ureditve pripadajočih funkcionalnih zemljišč v občini in tudi v 
naši krajevni skupnosti. Prav zaradi neurejenega stanja na tem 
področju se nam je zgodila Mrakova ulica. Gledamo pa tudi 
zgodbe nekaterih drugih slovenskih mest (Ljubljana, Nova Gori-
ca…), kjer s prodajo funkcionalnih zemljišč v prid občinskih 
proračunov plačujejo novim lastnikom parkirnih površin parkir-
nino ali pa morajo ponovno kupiti svoja parkirna mesta. Najprej 
pa se mora iz stečajne mase Gradbinca, tako kot je bilo storjeno 

Nada Mihajlovič

Predsednica Nada Mihajlovič in člani Sveta krajevne sku-
pnosti Vodovodni stolp se zahvaljujejo volivkam in volivcem 
za zaupanje.

Od leve proti desni - Jože Rozman, Petja Treven, Beti Jenko, Nada 
Mihajlović, Jožica Ribnikar, Bor Balderman in Samo Klavora

Novi Svet krajevne skupnosti

VODOVODNI STOLP – Glasilo krajevne skupnosti Vodovodni stolp je izdal in založil Svet krajevne skupnosti Vodovodni stolp. 
Zanj: Nada Mihajlovič, predsednica sveta KS. Naslov: Begunjska 10, 4000 Kranj, telefon: 04/236-52-82. Uredil Andrej Žalar. Pri-
prava za tisk: BOLD. Glasilo VODOVODNI STOLP dobijo vsa gospodinjstva in poslovne enote v krajevni skupnosti brezplačno. 
Naklada 2750 izvodov. Naslovnica: Srečno 2015 in čestitke ob dnevu državnosti

Spomin na mrtve
Ob  dnevu spomina na mrtve 29. oktobra so predstavniki obči-
ne in krajevne skupnosti Vodovodni stolp položili vence k 
spomeniku padlim v Šorlijevem mlinu. V spomin na ta žalostni 
dogodek ima krajevna skupnost Vodovodni stolp 21. marca 
krajevni praznik. 
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Na dolžini 600 metrov smo od začetka gradnje do danes iz-
vedli:

- magistralni vodovod (fi  400mm) Bašelj-Kranj, vključno z 
izdelavo novih betonskih jaškov,

- sekundarni vodovod (zamenjava obstoječih salonitnih cevi), 
vključno z izdelavo novih betonskih jaškov,

- fekalno kanalizacijo,
- meteorno kanalizacijo ter
- celotno rušenje obstoječega vozišča (asfalt in robniki) z od-

vozom na stalno odlagališče.
Pred pričetkom del je bilo potrebno narediti 6 vodovodnih 

prevezav po okoliški ulicah,da potem med deli na cesti ni bilo 
več potrebno zapirati vode.

Na celotni trasi so obnovljeni vsi hišni vodovodni priključki. 
Pred obnovo so bili na eno vejo priključeni tudi do štirje objekti, 
sedaj ima vsak objekt svoj odcep.

Vsi hišni fekalni priključki imajo obnovljene odcepe.
Optično omrežje T-2 je poglobljeno na celotni trasi na 

obeh straneh ceste (globina prvotnega polaganja ni bila 
ustrezna za kvalitetno izvedbo ceste, zato je T-2 v skladu 
s služnostno pogodbo na svoje stroške omrežje poglo-
bil).

Položene so cevi za elektriko, tako da bo Elektro Go-
renjska lahko nadzemne kable položilo v zemljo brez 
naknadnih gradbenih del.

Položene so tudi cevi za javno razsvetljavo.
Križanj novih instalacij z obstoječimi je bilo več kot 50 

in nič koliko podbojev pod obstoječimi ograjami za hišne 
priključke.

Vsi objekti ob trasi so bili ves čas dostopni, večino časa 

Projekt »Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save - 3. sklop« 

Izvajanje del je v polnem teku
Kaj se trenutno dogaja na projektu na Cesti Kokrškega odreda, smo vprašali v oddelku načelnika projektne pisarne 

Braneta Šimenca.
je bilo do njih možno priti tudi z avtomobili, kar je poleg dejstva, 
da je na večini trase ilovica in da so bile vremenske razmere 
slabe, podaljšalo predviden čas izgradnje. Asfalt bo, ob ugodnih 
vremenskih razmerah, položen predvidoma do 20. decembra. 

INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE OBČANOV
Iskrena hvala občankam in občanom za potrpežljivost, razume-
vanje in sodelovanje, saj nam bo samo s skupnimi močmi 
uspelo tako velik projekt uspešno pripeljati do cilja.

Veseli bomo vaših vprašanj, na katera se bomo skušali odgo-
varjati čim hitreje. Splošne in aktualne informacije o projektu 
boste našli na spletni strani www.pitnavoda-zgornjasava.si, ka-
darkoli pa se lahko obrnete tudi na predstavnike svojihkrajevnih 
skupnosti ali podjetje Frontal, d. o. o. (e-pošta: sasa.horvat@
frontal.si, telefon: 02 530 89 10), ki skrbi za obveščanje javnosti 
na projektu.

na podlagi mojega predloga za Šorlijevo naselje na seji mestnega 
sveta leta 2008, izvzeti še vse tiste površine, ki so bile spregledane 
v postopku izločanja. Je pa na občini zaveza, da pripadajoča 
funkcionalna zemljišča brez plačila prenese na nas lastnike stano-
vanj, saj so na zadnji seji mestnega sveta svetniki podprli moj 
predlog. Domplan bo tako končno lahko izvedel vpis pripadajočih 
zemljišč na etažne lastnike, ker se je tudi na ravni države in pra-
vosodja dojela problematiko vpisa v zemljiško knjigo. V tem letu 
je namreč pristojno sodišče v Kranju že izdalo nekaj sklepov o 
določitvi pripadajočega zemljišča etažnim lastnikom stanovanj.

Tudi s posodobitvijo kotlovnice in opostopne obnove vodov 
naj bi nadaljevali z aktivnostmi, ker smo v prejšnjem mandatu 
dosegli zahtevano višino podpore koristnikov ogrevanja.
Parkiranje je nasploh danes najbolj žgoč problem. Tudi v 
krajevni skupnosti Vodovodni stolp.

Prav gotovo je za mnoge lastnike avtomobilov velik problem 
parkirati avto, še posebno zvečer ali pa pozimi, ko je potrebno 
najprej očistiti sneg na parkirni površini. Nekaj nerealiziranih 
izgradenj parkirnih mest iz leta 2014 smo ponovno predlagali za 
proračunsko leto 2015 in upam, da se bo problem gradbenega 
dovoljenja za izgradnjo parkirišč pri OŠ Simona Jenka rešil v 
prid izgradnje parkirnih mest. 

Boste še naprej nadaljevali v KS z nekaterimi dejavnostmi 
– druženji, kot so na primer srečanje krajanov, telovadba, 
pohodi, izleti… 

Vse projekte oziroma dogodke, ki so postali, če tako rečem, že 

kar tradicionalni, bomo organizirali tudi v naslednjem letu. 
Morebiti nam bo uspelo organizirati še kaj več; seveda, če ne 
bodo bistveno zmanjšana sredstva namenjena krajevni skupnosti 
za prostočasne aktivnosti in medgeneracijsko sodelovanje. 
Imamo pa krajanke in krajani naše KS prednost, da je v naši 
bližini množica galerij s kvalitetnimi razstavami, gledališče, le-
tno gledališče in grad Khieslstein z muzejem, mestno knjižnico, 
stolpa Pungart in Škrlovec z Layerjevo hišo in pred kratkim 
odprt medgeneracijski center, ki nam nudijo vse dni v tednu 
veliko zanimivih prireditev. Tudi na objektih v športnem parku 
lahko dopolnjujemo naše aktivnosti.

Upam si reči, da živimo v urejenem in prijaznem okolju, da 
naš urbani del dopolnjuje tudi Rupa z edinstveno, pristno podo-
bo slovenskega podeželja, ki je velikokrat upodobljena na slikah 
umetnikov, na koledarjih in TV sporočilih. Vsem generacijam 
pa nudi poti za rekreacijo in sprehode.

Krajankam in krajanom KS Vodovodnega stolpa, čeprav malo 
pozno, iskreno čestitam ob praznovanju letošnjega jubileja, to je 
50-letnici KS. Vsem, ki se aktivno vključujejo v naše dejavnosti in 
s tem v dobro sobivanje krajank in krajanov, se ob tej priliki zahva-
ljujem in upam, da bomo skupaj zmogli reševati naše težave. 

V letu 2015 vsem želim veliko osebnega zadovoljstva, zdravja 
in sreče in vas vabim na srečanja na naših dogodkih. 

 
Hvala. In srečno tudi vam, vašim najožjim in članom sveta 

KS gospa predsednica Sveta KS Nada Mihajlovič. 
Andrej Žalar   
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Peter Kern 

Večjo energetsko učinkovitost oziroma pri-
hranke je v stavbah mogoče doseči z  ukrepi 
racionalne rabe energije na:

- skupnih delih stavbe (hidravlično urav-
noteženje skupnega ogrevalnega sistema, iz-
boljšanje izolacije fasade stavbe in podstrehe, 
zamenjava strešne kritine z montažo sekun-
darne kritine in nove toplotne izolacije);

- stanovanjih (vgradnja delilnikov stroškov 
ogrevanja, vgradnja termostatskih ventilov, tesnjenje oziroma 
menjava oken), 

-  seveda pa tudi z racionalnim ravnanjem in ozaveščenostjo 
etažnih lastnikov oziroma uporabnikov.

Glavni poudarek pri delu upravnikov  v zvezi z energetsko 
prenovo je na skupnih delih in napravah stavb. Vse več stavb v 
upravljanju družbe Domplan pristopa k racionalizaciji stroškov 
energije z  obnovo fasad  oziroma preplastitvijo obstoječih fasad 
z dodatno toplotno izolacijo. Samo v letu 2014 so skupaj z eta-
žnimi lastniki izvedli preko 60 obnov fasad. S sprotno in pravil-
no pripravo vlog ter po zaključku sanacij fasad, s predložitvijo 
vseh potrebnih dokazil o zaključku naložb, so za etažne lastnike 
teh stavb pridobili več kot 480.000,00 € nepovratnih sredstev 
preko EKO sklada. To koriščenje subvencij iz EKO sklada za 
etažne lastnike stavb v upravljanju postavlja družbo Domplan 
na prvo mesto med upravniki v Sloveniji. 

Zaradi tako intenzivne sanacije fasad v začetku leta so bila 
predvidena sredstva sofi nanciranja iz EKO sklada že izkoriščena 

Domplan d.d.

Energetska prenova stavb
do sredina leta. Tako se etažni lastniki, ki s prijavo preko uprav-
nika niso prejeli teh odločb o subvencioniranju s strani EKO 
sklada, praviloma odločajo za odlog investicij v naslednje leto. 

Zelo intenzivno bo tako na tem področju tudi v letu 2015, z 
etažnimi lastniki stavb že načrtujejo čez 60 obnov fasad. Pouda-
riti je potrebno, da je trenutno to (edini) del gradbeništva kjer je 
dela dovolj in je zato občuti močan pritisk raznovrstnih izvajal-
cev (dobrih in slabih!) pa tudi proizvajalcev fasadnih materialov. 
Na trgu se vnema pravi boj med njimi za čim večji tržni delež. 

Pri obnovi fasad je zelo pomembna tudi fi nančna konstrukcija 
izvedbe, tu pa kot upravnik etažnim lastnikom nudijo možnost na-
jetja kreditov iz rezervnih skladov, v zadnjem času pa tudi vse več 
izvajalcev, z namenom pridobitve posla, lastnikom predloži odlog 
plačila dela sredstev oziroma se z lastniki dogovorijo za plačilo iz-
vedenih del  v več obrokih (tudi na 36 mesecev in več obrokov).   

To je dodana vrednost družbe Domplan pri izvajanju storitev 
upravljanja ob konkurenčni ceni upravljanja, ki jo prepoznava 
vse več etažnih lastnikov. Bistveno je ali je upravnik sposoben 
sam izvesti pripravo, nadzor in prevzem vzdrževalnih del v ce-
loti z lastnim tehničnim kadrom za potrebe vzdrževanja vseh 
konstruktivnih elementov stavbe-ima zaposlene delavce gradbe-
ne, strojne, elektro stroke ali pa je to dodatna  plačljiva storitev. 

Praksa in dosedanje delo nam potrjuje, da se z dobrim, stro-
kovnim upravljanjem, stalnim predočenjem lastnikom kakšna 
so potrebna vzdrževalna dela (sprejeti načrti vzdrževanja), ne 
samo ohranja vrednost nepremičnine temveč se jo lahko tudi 
poviša (npr. dodatne toplotne izolacije fasade…). 
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Obisk starejših
V sodelovanju s krajevno skupnostjo smo 
pripravili darila za starejše krajane na ob-
močju krajevne skupnosti Vodovodni stolp. 
Decembra prostovoljci KO RK obiskujejo 
krajane od 90 let naprej, bolne in invalide.

Dve krvodajalskim akciji
Glede na to, da je osnovna naloga Rdeče-
ga križa krvodajalstvo, bo krajevna orga-

KO RK Vodovodni stolp
Program dela za 2015

- Pridobivanje novih prostovoljcem za 
delo v odboru KO RK Vodovodni stolp

- Krvodajalske akcije, pridobivanje 
novih krvodajalcev

- Skrb za starejše in osamljene krajane 
KO RK Vodovodni stolp (obiski)

- Obdaritev starejših krajanov ob no-
vem letu

- Članarina (položnice)
- Preventivne meritve krvnega tlaka, 

sladkorja in holesterola
- Predavanja zdravstvene preventive
- Sodelovanje z OŠ Simona Jenka Kranj
- Sodelovanje s KS Vodovodni stolp

Jožica Ribnikar

Krajevna organiza-
cija RK Vodovodni 
stolp je največja 
krajevna organiza-
cija RK v Mestni 
občini Kranj, ki de-
luje na območju 
krajevne skupnosti 
Vodovodni stolp. 
V odboru KO RK Vo-

dovodni stolp aktivno sodeluje 8 prostovolj-
cev: predsednica Jožica Ribnikar, podpred-
sednik Tone Polajnar, tajnica Jožica Mervič 
in člani Mari Pravst, Vlasta Rozman, Joži 
Gorjanc, Milena Matko in Marjeta Sladič. 

Krajani Vodovodnega stolpa se vsako 
leto udeležijo dveh krvodajalskih akcij, ki 
jih organizira RKS OZ Kranj. Januarja or-
ganiziramo terensko krvodajalsko akcijo 
pri gasilcih, septembra pa peljemo krvoda-
jalce na odvzem krvi na oddelek ZTM na 
Jesenicah. Septembrsko krvodajalsko ak-
cijo združimo s prijetnim izletom. Do 
konca oktobra se je krvodajalskih akcij 
udeležilo 176 krvodajalcev z našega ob-
močja. Želimo si, da se nam pridružijo tudi 
mladi krvodajalci. Ob tej priliki se vsem  
krvodajalcem za humanost, ki jo izkazujejo 

Organizirane akcije KO RK Vodovodni stolp
nizacija Rdečega križa Vodovodni stolp 
prihodnje leto organizirala dve krvodajal-
ski akciji. Prva bo 20. januarja v Gasil-
skem domu Kanj, druga pa jeseni. Vsi 
krvodajalci bodo dobili vabilo. Že v na-
prej hvala vsem darovalcem.

Priznanje krvodajalcem
NOVOST 
Podelitev priznanj krvodajalcem KS Vo-
dovodni stolp, ki so darovali kri od 5 krat 
pa do 45 krat bo ob krajevnem prazniku 
Vodovodni stolp 21. marca.

Meritve v letu 2015
V današnjem Glasilu objavljamo tudi 

datume meritev krvnega tlaka, sladkorja 
in holesterola. V Glasilu pa so tudi polo-
žnice za plačilo članarine in prostovoljnih 
prispevkov. Članarino lahko plačate tudi 
v tajništvu krajevne skupnosti, ali našim 

prostovoljkam RK Vodovodni stolp.
Preventivne meritve krvnega tlaka, 

sladkorja in holesterola bodo:
4. marca v pisarni  krajevne skupnosti 

Vodovodni stolp
3. junija v pisarni krajevne skupnosti 

Vodovodni stolp
2. septembra v pisarni krajevne sku-

pnosti Vodovodni stolp
2. decembra v pisarni krajevne sku-

pnosti Vodovodni stolpd
p
V

d
i
ž
p
v

Spoštovane občanke, 
dragi občani.

Ko se staro leto izteka,
dodajmo k prazniku najboljše
želje za naprej.

Voščimo vam lep božič in veselo novo 
leto.
Naj se vam uresničijo dobre ideje in 
osebna sreča.

Je mnogo stvari,
ki si jih želimo in je mnogo stvari, 
ki si jih zapomnimo…

So skromne besede,
ki pomenijo veliko.

Krajevna organizacija Vodovodni stolp
JOŽICA RIBNIKAR

Krajevna organizacija RK Vodovodni stolp
s svojimi dejanji, iskreno zahvaljujemo.

Naša druga pomembna aktivnost je 
skrb za boljšo kakovost življenja starejših 
krajanov. Prostovoljci KO RK skupaj s 
KS Vodovodni stolp vsako leto med bo-
žičnimi in novoletnimi prazniki obiščemo 
in obdarimo krajane, ki so starejši od 90 
let, bolne in invalidne na domovih. Vsako 
leto obiščemo okrog 120 krajanov.

Oktobra smo v okviru tedna RK v do-
movih upokojencev v Kranju, Preddvoru 
in Naklem obiskali in obdarili naše kraja-
ne, ki bivajo v teh domovih. RKS OZ 
Kranj jim je tudi pripravil srečanje s kul-
turnim programom, v katerem so nastopi-
li otroci iz vrtca Biba v Bitnjah.

V naši KO RK imamo tudi krajanko 
Marto Polak, ki je zakoračila že v 105.  
leto. Med njenim rojstnim dnevom smo jo 
tudi obiskali in jo obdarili.

V skrbi za zdravje krajanov smo štiri-
krat organizirali preventivne meritve 
krvnega tlaka, sladkorja in holesterola. 
Meritev se je udeležilo 91 krajanov.

Zaradi krize in brezposelnosti je v naši 
KO RK vedno več krajanov, ki potrebujejo 
humanitarno pomoč. Probleme rešujemo v 
sodelovanju z RKS OZ Kranj. Pomagamo 

jim s prehramskimi paketi, občasno tudi s 
plačilom položnic. Za humanitarno pomoč 
krajanom pa bi potrebovali več denarja.

Naša organizacija RK se aktivno vklju-
čuje tudi na prireditvah, ki jih za svoje 
krajane organizira krajevna skupnost Vo-
dovodni stolp. Ob krajevnem prazniku in 
na srečanju krajanov KS smo organizirali 
predstavitev oživljanja, prostovoljke pa so 
pomagale tudi pri organizaciji prireditve.

KO RK Vodovodni stolp svoje aktivno-
sti fi nancira z zbrano članarino in s prosto-
voljnimi prispevki. Na srečo ima za naše 
delo KS Vodovodni stolp izreden posluh 
in nam pomaga ob različnih priložnostih. 
Za pomoč se iskreno zahvaljujemo.

Zelo dobro tudi sodelujemo z OŠ Simo-
na Jenka Kranj, posebej na področju dela 
z mladimi.             Jožica Ribnikar

Jožica Ribnikar
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Najprej bi se rad za-
hvalil krajanom za 
glas na volitvah, tako 
za Svet KS kot za 
Občinski svet. Na 
oboje gledam kot 
zavezo, da po svojih 
močeh še naprej de-
lujem v dobro KS in 
širše. Moram pa iz-
postaviti nedokonča-

ne projekte, pri katerih sem vsaj sodeloval: 
1. Določitev pripadajočih zemljišč v 

Šorlijevem naselju je tik pred zaključkom 
mandata Mestna občina (MO) Kranj opre-
delila kot javno dobro. Realizacija projek-
ta je vezana na določene stroške, zato bo 
potrebno dodatno pridobiti soglasje večine 
lastnikov v posameznih blokih.

2. Za soproizvodnjo električne energije 
je dalo soglasje 75 odstotkov lastnikov in 
v izdelavi je dokumentacija.

3. Rekonstrukcija toplovodnih cevi bo 
potekala v dveh delih, za potek pa bo 
skrbel in imel nadzor Kurilni odbor, ki ga 
je na zadnji seji v torek, 16. decembra, s 
sklepom pooblastil na seji Svet krajevne 
skupnosti Vodovodni stolp.

4. Za izgradnjo parkirišč pred OŠ Si-

V šolskem letu 2014/15 se je OŠ Simona 
Jenka Kranj vključila v enoletni evropski 
projekt, ki je namenjen izvajanju programov 
za dvigovanje socialnega in kulturnega ka-
pitala v šolah, vrtcih in  lokalni skupnosti. 

V okviru projekta se na šoli izvajajo 
različne dejavnosti, prireditve in huma-
nitarne akcije. Ena izmed dejavnosti je 

tudi spodbujanje prostovoljstva. Na šoli 
smo tako že organizirali bralne obiske, 
raznose kosil in pomoč pri grabljenju li-
stja. V zimskih mesecih pa bomo kraja-
nom ponudili pomoč pri odmetavanju 
snega z njihovih dvorišč. Na šoli se je 
javilo že kar nekaj skupin prostovoljcev. 

Zaradi lažje organizacije sprejemamo 

prijave  8. 1. 2015 od 9.00 do 12.00 na 
telefon 04/25 59 703. Vaše klice bo pre-
vzela ga. Katarina iz OŠ Simona Jenka, ki 
je koordinatorka te prostovoljne akcije. 

Vsi se radi počutimo sprejete in kori-
stne člane skupnosti. Omogočimo otro-
kom, da bodo iz malih izkušenj prosto-
voljstva lahko zrasli v skrbne sokrajane.

Medgeneracijsko sodelovanje - kidanje snega

Dogajanja

Jože Rozman

Jože Rozman, predsednik v minulem mandatu  

Nedokončani projekti
mona Jenka pa je potrebno širše pojasnilo. 
V sklopu projekta Določitve pripadajočih 
zemljišč je bilo načrtovano tudi večje 
parkirišče med šolo, stolpnicama Zoisova 
44 in 46 ter kurilnico. Izvedba se je, 
predvsem zaradi pomanjkanja denarja, 
prelagala. Letos naj bi se pričela dela na 
prvi šolski dan, kar pa se je potem spet 
zavleklo na oktober. Ko sem bil vprašan, 
če bom sodeloval na otvoritvi del, sem bil 
pred dilemo. Nekako sem čutil, da gre za 
predvolilno kampanjo (drugi krog 
županskih volitev), vendar povabila nisem 
mogel zavrniti; saj krajevna skupnost ne 
nasprotuje projektu. Tako KS in jaz oseb-
no ne zavračamo odgovornosti za to, kar 
se je potem dogajalo, vendar ima »škarje 
in platno« v rokah samo MO Kranj. 

Zagotavljam pa, da bomo tako Svet KS, 
kot tudi jaz osebno, nadaljevali z aktivnost-
mi za uresničitev načrtovane izgradnje. 

Jože Rozman

HUMANA
Kontaktni podatki

HUMANA združenje svojcev pri 
skrbi za mentalno zdravje

Oldhamska cesta 14, 4000 Kranj
Telefonska številka 04 201 17 20 

in 040 765 552
Email: humana2000@gmail.com
Spletna stran: http://www.humana-

svojci.si
Facebook: http://www.facebook.com/

humanazdruzenje.svojcev

Zbiranju hrane v okviru programa socialne 
pomoči v OŠ Simona Jenka se je pridruži-
la tudi KS Vodovodni stolp s prehrambeni-
mi izdelki, ki so jih izročili šoli.

Pridite po denar
Kdor je na decembrskih meritvah krv-
nega tlaka, sladkorja in holesterola iz-
gubil denar, naj pride ponj v tajništvo 
krajevne skupnosti Vodovodni stolp.

Tajništvo 
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Damjan Nartnik

Erik Švigelj, župnik

Dogajanja

Vstopamo v čas, ko se 
že in se bomo znova, 
tako ali drugače sre-
čali s pirotehničnimi 
izdelki. Ker tudi me-
diji nosite pomembno 
vlogo osveščanja pri 
skupnih prizadevanjih 
za varne praznike brez 

poškodb s pirotehničnimi izdelki, koristim 
priložnost, da z vašo pomočjo opozorim 
vse, da je pirotehnične izdelke sicer dovo-
ljeno uporabljati med 26. decembrom in 2. 
januarjem, vendar ne v strnjenih naseljih, 
zgradbah, v bližini bolnišnic, v javnih pre-
voznih sredstvih in na javnih prireditvah. 
Mladoletniki jih lahko uporabljajo le pod 
nadzorom staršev. Globa za kršitelje znaša 
od 417,29 do 1.251,87 evra.

Poškodbe zaradi uporabe s pirotehnič-
nimi sredstvi so najpogostejše pri mlado-
stnikih. Še posebej osnovnošolci so tisti, 
ki začnejo eksperimentirati s temi sred-
stvi. Policijska uprava Kranj se zato po-
novno pridružuje vseslovenski akciji Bodi 
zvezda, ne meči petard. Pred nevarnostjo 

Leto se izteka in pri-
haja novo leto, ki 
nam bo prineslo veli-
ko starih dogodkov, 
ki se vsako leto pono-
vijo, pa gotovo tudi 
nekaj novih, ki nas 
bodo lahko razveseli-
li ali pa presenetili. 

Bog ve! Še prej pa so pred nami božični 
prazniki. Na praznik Jezusovega rojstva 
se v župniji svetega Modesta pripravljamo 
intenzivno z devetdnevnico. Vsak dan se 
zbere v cerkvi lepo število ljudi, pred 
vsem pa otrok, ki skupaj z Marijo hitimo 
božičnemu prazniku naproti. Božična de-
vetdnevnica je najlepša  devetdnevnica 
cerkvenega leta, saj je vsebinsko zelo bo-
gata in pomenljiva. Tako kot sta Jožef in 
Marija pred približno 2000 leti šla v Betle-
hem na popis prebivalstva in iskala preno-
čišče, tako se mi vsak večer v duhu pridru-
žimo njunemu potovanju in pripravljamo 
Jezusu pot do jasli, ki pa niso v bornem 
hlevu kakor takrat, pač pa v srcu vsakega 
človeka. Če se Božji Sin ne rodi v srcu, je 
vsa priprava in vse božično praznovanje 
zaman. Ves adventni čas nas Janez Krstnik, 
Kristusov predhodnik, vabi k spreobrnje-
nju, da naj Gospodu pripravimo pot, naj 
mu izravnamo steze. In temu vabilu se 
kristjan mora odzvati. Gospod želi vstopi-

“Bodi zvezda, ne meči petard!”
je treba zaščititi tudi živali.

Na območju Policijske postaje Kranj 
smo med lanskimi božično-novoletnimi 
prazniki obravnavali 32 dogodkov, pove-
zanih z uporabo pirotehničnih izdelkov 
na javnem kraju. Podali smo tri odločbe 
za uvedbo postopka zoper posameznike, 
ter kar pet kazenskih ovadb po neznanem 
storilcu zaradi kaznivih dejanj Poškodo-
vanj tuje stvari, kjer so v vseh primerih 
utrpeli »škodo« poštni nabiralniki. Težje 
poškodovanih nismo obravnavali, pri ne-
pravilni uporabi pirotehnike pa se je lažje 
poškodoval en mladoletnik, ki je utrpel 
opeklino na roki. Skupno se je v celotni 
državi poškodovalo devet mladoletnikov. 

Kranjski policisti smo lani zasegli nekaj 
več kot 100 kosov pirotehničnih sredstev, 
kar je manj kot prejšnje leto. Manj zase-
gov je bilo tudi drugod po Sloveniji, kar 
pripisujemo prepovedi oziroma omejitvi 
uporabe pirotehničnih izdelkov, katerih 
glavni učinek je pok.

Decembrska tradicionalna akcija Bodi 
zvezda, ne meči petard, ki je namenjena 
osveščanju o nevarnostih uporabe piroteh-

ničnih izdelkov, tako veliko pozornosti na-
menja prav mladoletnikom. Navedena ciljna 
skupina mladostnikov so učenci petih in 
šestih razredov osnovnih šol, saj statistike 
kažejo, da je ravno ta generacija tista, ki 
začne z eksperimentiranjem s temi sredstvi. 
Vodje policijskih okolišev smo v okviru 
projekta Policist Leon že razlagali navedeno 
tematiko; na osnovnih šolah tudi s plakati. 

Policisti opozarjamo vse, še posebej pa 
starše, na nevarnosti in posledice objestne, 
neprevidne, nepremišljene in zlonamerne 
uporabe pirotehničnih izdelkov. Prepreči-
mo telesne poškodbe, grobo ravnanje z 
živalmi, vznemirjenje občanov in materi-
alno škodo.

Spoštujte pravico sosedov, otrok, sta-
rejših, da v miru uživajo praznike, zato ne 
mečite petard v njihovo bližino in pred 
njihove domove.

Ob iztekajočem letu in pričakovanju 
novega je čas, ko drug drugemu zaželimo
dobro leto. Vsem Vam želim lepe praznič-
ne dni, osebno srečo, zdravje in srečno
Novo leto.  
 Damjan Nartnik, vodja policijskega okoliša

Kristjani v veselem adventu
ti v naše srce in naše življenje, vendar se 
nikomur ne vsiljuje. Mi smo tisti, ki ga 
bomo povabili in mu pripravili prostor v 
našem življenju. Čeprav v današnjem so-
dobnem skomercializiranem svetu mesec 
december in adventni čas izgublja svoj 
pomen, ga v Cerkvi še kako ohranjamo. 
Četudi nas spodbujajo vsemogoče trgovi-
ne in prireditve, da je to veseli december, 
za kristjana december ni nič drugega kot 
resen čas, čas kratkega dneva in tihega 
pričakovanja. Prava luč, pravi »veseli« 
december se  za kristjana začne na sveti 
večer, ko bomo okušali sadove adventnega 
časa in se veselili najlepše noči leta in 
Odrešenikovega rojstva. Dogodki in pra-
znovanja, ki se bodo v teh prazničnih dneh 
odvijala, so polni veselja, upanja in vere. 
Z božičnim praznikom se bomo spominja-
li posebnega Božjega posega v človeško 
zgodovino. S polnočno sveto mašo bomo, 
kakor takrat v tisti noči angeli, zdaj mi 
počastili Jezusov rojstni dan. Takoj drugi 
dan božiča pa se kristjani iz prelepega 
vzdušja, angelskega petja in veselja spu-
stimo na realna tla, ko obhajamo praznik 
prvega mučenca svetega Štefana. Kristus 
mu je pomenil vse. Ni mu bilo pretežko 
darovati življenja zanj, saj je vedel, da 
minljivost človeškega življenja ni nič v 
primerjavi z večnostjo in srečo v nebesih. 

Zadnji dan leta se bomo Bogu zahvalili za 

vse prejete dobrote v minulem letu in tudi 
za preizkušnje, s katerimi nas Gospod 
vzgaja in utrjuje. V novo leto pa vstopamo s 
praznikom Marije, Božje Matere, in dne-
vom miru, da nam prav ona izprosi prepo-
trebnega miru v našem življenju. Pregovor 
pravi: »Z Bogom začni vsako delo, da bo 
dober tek imelo«. Tako se bomo prvi dan 
novega leta zbrali v cerkvi in prosili za bla-
goslov v novem letu. Potem se bodo zvrstili 
še nekateri pomembni dogodki in prazniki, 
kot so praznik svetih treh kraljev ali Gospo-
dovega razglašenja. Ti trije modreci so sle-
dili zvezdi, ki jih je pripeljala do novoroje-
nega kralja. Nazaj grede so oznanjali, kar so 
videli in doživeli in tako je bil Kristus razo-
det svetu. Veliko delo so opravili prav oni s 
svojim pričevanjem. Jaslice pa nas bodo vse 
do  svečnice spominjali na božične dogod-
ke, potem pa se bomo po kratkem »predahu« 
že začeli pripravljati na največji Krščanski 
praznik – Kristusovo vstajenje, veliko noč. 
Pred nami bo postni čas, ki nas bo zopet 
spomnil na minljivost in na to, da smo prah 
in da se v prah povrnemo. 

Vsem želim blagoslovljene božične 
praznike, še posebej  bolnim in preizkuše-
nim, naj vam Božje dete prinese veliko 
novega upanja in moči za  vsakdanje ži-
vljenje. V novem letu pa vam želim Mari-
jinega varstva in božjega blagoslova.

Erik Švigelj, župnik



Načrtujete prenovo stanovanja? Boste zamenjali kuhinjske apa-
rate, pospravili klet? Tudi v letu 2015 boste lahko odvoz kosov-
nih odpadkov naročili z dopisnicami Komunale Kranj. Kmalu 
boste na dom prejeli dve dopisnici za naslednje leto, vsaka za 
brezplačen odvoz kosovnih odpadkov do količine enega kubič-
nega metra.
Če boste stanovalci v večstanovanjskih objektih skupaj zbrali 

najmanj pet dopisnic, vam brezplačno dostavimo velik zabojnik 
za kosovne odpadke.

Glede na urejeno zbiranje kosovnih odpadkov prosimo, 
da ravnate odgovorno, poskrbite za urejeno ter čisto okolje 
in izkoristite omenjeno možnost odvoza kosovnih odpad-
kov. Drugačno odlaganje kosovnih odpadkov poleg zabojnikov 
je prepovedano, zato ste za tako ravnanje lahko tudi kaznovani. 
Žal je takih primerov veliko, zato bomo v sodelovanju s pri-
stojno inšpekcijsko službo v prihodnje še poostrili nadzor.

Ne pozabite tudi na možnost oddaje kosovnih odpadkov v zbirnem 

Po kosovne odpadke pridemo na dom
centru Tenetiše ali Zarica. Gospodinjstva lahko kosovne odpadke 
brezplačno oddate enkrat mesečno. Za več informacij obiščite 
našo posebno spletno stran o odpadkih, www.krlocuj.me. 

Uvedba e-računov in računov na 
elektronski naslov

Z novim letom bomo nudili možnost pošiljanja računov za 
komunalne storitve v obliki e-računov ali računov  na vaš elek-
tronski naslov. Obe obliki enakovredno nadomeščata račun v 
papirni obliki, kar pomeni do okolja prijaznejše poslovanje. 

Namesto klasičnega papirnega računa po navadni pošti se torej 
lahko odločite za prejemanje računov v vašo spletno banko ali 
elektronski naslov.

 Na prejemanje e-računov za komunalne storitve se prija-
vite neposredno v vaši spletni banki.  Če pa želite prejemati 
račun v pdf. obliki na elektronski naslov, nam to sporočite 
na info@komunala-kranj.si.


