
Glasilo Krajevne skupnosti Vodovodni stolp I Marec 2021 I Številka 1



2 | KRAJEVNA SKUPNOST

KOLOFON
VODOVODNI STOLP – glasilo Krajevne skupnosti Vodovodni stolp, Begunjska ulica 10, 4000 Kranj, predsednik sveta KS Bor Balderman. Vodovodni stolp (tiskana 
izdaja) ISSN 2738-5043 Vodovodni stolp (spletna izdaja) ISSN 2738-5051. Izdajateljska opravila izvaja Gorenjski glas, d.o.o., Kranj, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, tel. 
04/201-42-00, e-pošta: info@g-glas.si, odgovorna urednica Marija Volčjak, urednik Simon Šubic. Priprava za tisk Gorenjski glas, d.o.o. Kranj, tehnični urednik Grega 
Flajnik, oblikovanje Matjaž Švab. Oglasno trženje Mateja Žvižaj, 041/962-143, mateja.zvizaj@g-glas.si, tisk Nonparel, d.o.o., distribucija Pošta Slovenije, glasilo 
brezplačno prejemajo vsa gospodinjstva in poslovni naslovniki v krajevni skupnosti Vodovodni stolp (Vodovodni stolp, Rupa, Hrib). Naklada 2750 izvodov. Vodovodni 
stolp je izšel 16. marca 2021 kot priloga Gorenjskega glasa, številka 21.

BOR BALDERMAN, PREDSEDNIK KS, FOTO: GORAZD KAVČIČ

Spoštovani krajani, epidemija še kar traja in nimamo mo-
žnosti izpeljati aktivnosti, ki smo jih bili navajeni. Žalosti me, 
ker nam to ni omogočeno zaradi razmer, saj smo v predho-
dnih letih akcije izvedli zelo organizirano in z veliko mero 
veselja, da se bomo družili in zabavali. Upam, da bo možna 
prestavitev teh aktivnosti na kasnejši termin, ko se bo situ-
acija izboljšala. Ne preostane nam drugega kot počakati na 
boljše čase.
Kljub vsemu bomo v mesecu marcu, to je v mesecu našega 
praznika, položili venec na spomenik Šorlijev mlin in pripra-
vljali program za praznovanje praznika Krajevne skupnosti 
Vodovodni stolp, ki ga bomo izvedli takoj, ko bo situacija to 
dovoljevala.
Spoštovani, kljub epidemiji Svet KS Vodovodni stolp deluje in 
se trudi za izboljšanje stanja v krajevni skupnosti na podro-
čju infrastrukture: tako za ureditev Begunjske ulice in dru-
gih ulic v naselju, reševanje parkirnih prostorov in dokončne 
ureditve kanalizacije na Rupi.
V pomladnih in poletnih mesecih bomo sodelovali, upam v 
čim večjem številu, v čistilni akciji, nadaljevali obrezovanje 
dreves in dokončno rešili problematiko pasjih iztrebkov na 
relaciji Vodovodni stolp–Rupa in okoli vojašnice, kar je to pe-
reč problem za lastnike zemljišč in sprehajalce.

V svojem imenu in v imenu Sveta KS Vodovodni stolp vam 
čestitam za praznik KS Vodovodni stolp z željo, da čim prej 
praznujemo skupaj in gremo na dolgo pričakovani izlet. 

Počakati moramo na boljše čase
Kljub trenutni situaciji bomo pripravili program za praznovanje praznika Krajevne 
skupnosti Vodovodni stolp, ki ga bomo izvedli takoj, ko bo situacija to dovoljevala.

Bor Balderman, predsednik Sveta KS Vodovodni stolp

Z upoštevanjem vseh ukrepov, ki veljajo 
zaradi epidemije covida-19, bo tudi letos 
potekala tradicionalna čistilna akcija Oči-
stimo Kranj 2021 – Kranj ni več usran, ki 
jo organizirata Zveza tabornikov občine 
Kranj in Mestna občina Kranj. Če bodo epi-
demiološke razmere omogočale izvedbo 
akcije, se dobimo v soboto, 27. marca, ob 
9. uri pred trgovino Mercator, Šorlijeva 12. 
Rezervni termin za spomladansko čistilno 
akcijo je sobota, 8. maja. Prijave sprejema-
mo do 24. marca v tajništvu KS, Begunjska 
10, na elektronskem naslovu ksvodovodni-
stolp@siol.net oziroma po telefonu 041 
320 805. Vljudno vabljeni! Svet KS Vodovo-
dni stolp

Očistimo Kranj 

Vsem krajankam in krajanom  
čestitamo ob prazniku Krajevne skupnosti 

Vodovodni stolp, 21. marcu.

 Predsednik Bor Balderman
in člani Sveta KS Vodovodni stolp
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Šorlijev mlin je stal v neposredni bliži-
ni izliva Rupovščice v Kokro. Upravljal 
ga je gospodar Jurij Šorli, ki je tam živel 
s soprogo Ivano, rojeno Otrin, in enaj-
stimi otroki. Od jeseni 1941 je bil mlin 
pomembno lokalno zbirališče številnih 
aktivistov Osvobodilne fronte, borcev, 
kurirjev in predstavnikov mestnega ter 
okrožnega partijskega komiteja. Eden od 
sestankov, ki ga je vodil bodoči narodni 
heroj Ivo Slavec - Jokl, je potekal v noči 
med 18. in 19. marcem 1944, na njem pa 
se je zbralo okoli dvanajst partizanov. 
Med udeleženci so bili Milena Korbar - 
Irena, 18-letna hči nekdanjega ravnate-
lja kranjske gimnazije, ki je že prestala 
zapor v Begunjah, Janez Lombar - Jošt, 
24-letni študent prava in sekretar kranj-
skega okrožnega odbora z Bohinjske Bele, 
ter 26 let star Maks Jeza - Droh. Rodil se 
je na Hajdini pri Ptuju in se preselil v 
Ljubljano, kjer se je preživljal s pisanjem 
člankov in postal član krščansko-social-
nega kroga okoli Edvarda Kocbeka. Med 
vojno je bil Jeza zaprt v italijanskem 
taborišču Visco. Poročen je bil s Slavico 
Šorli iz družine lastnikov mlina in po vr-
nitvi iz taborišča je obiskal Rupo, da bi 
videl novorojenega sina Maksa.
Na nočnem sestanku v mlinu so se zbra-
ni pogovarjali o potrebnih spremembah 
v organizaciji boja proti okupatorju ter 
mobilizaciji v partizane, povečanem 
delovanju t. i. raztrgancev (vohunov za 
partizani, ki so podatke proti plačilu 
izdajali Gestapu) in novem okrajnem 
sekretarju OF. Straže niso postavili, saj 
so bili prepričani, da za sestanek ne ve 
nihče. Zaradi obsežnosti obravnavanih 
tem so se prisotni dogovorili, da se bodo 
naslednji večer srečali na istem mestu. 
V mlinu so se ponovno zbrali 20. marca 
zvečer, vendar je bil sestanek izdan Ge-
stapu. Gestapovci, policisti in raztrganci 
pod vodstvom šefa kranjskega Gestapa 
Ericha Dichtla so obkolili mlin in načr-
tovali zajetje vseh udeležencev. Načrte 
so jim prekrižali trije partizani, ki so na 
sestanek zamudili in prišli šele zgodaj 
zjutraj 21. marca. Trojica je nevede na-
letela na zasedo, ko je eden izmed par-

tizanov slišal nemško govorjenje, in s 
svojim prihodom povzročila kaos. Med 
streljanjem se je del vojakov pognal za 
tremi partizani, ki so zbežali, zato so 
bili obroči prekinjeni.
Zvoki so iz mlina privabili udeležence se-
stanka in večini se je uspelo prebiti skozi 
ne več neprekinjene vrste nasprotnikov. 
Milena Korbar, ki se je v mlinu zadržala, 
da bi uničila zapiske s podatki o kranj-
skih aktivistih OF, je bila pred stavbo 
zadeta v srce. Lombar in Jeza, ki se je 
poslovil od žene, sta zamudila priložnost 
za pobeg, zato sta se skrila v mlinu. Ob 
preiskavi mlina so prerešetali vreče z 
moko, za katerimi sta se skrivala Jeza 
in Lombar. Jezo so ubili, Lombar pa je 
bil ranjen, zato so ga odvedli na kranjski 
sedež Gestapa, kjer so ga mučili. Dan ka-
sneje so ga po enem od pričevanj raztr-
gali psi. Mlin so Nemci takoj po akciji za-
žgali, ob čemer je eden od njih mrtvemu 
Jezi med zobe vtaknil cigaretni ogorek. 
Ohranjene so tudi pretresljive fotografije 
trupel in požganega mlina.
Družino Šorli so okupatorji zaprli. Mati 
Ivana Šorli in njena hči Ivanka sta bili 
obsojeni na deset in osem let ječe, preo-
stali družinski člani pa so bili odpeljani 
v nemška taborišča. 

Dogodek je po letu 1945 postal eden izmed 
najslavnejših dogodkov v obdobju okupi-
ranega Kranja. O spomeniku padlim so 
v združenju borcev razmišljali že leta 
1951, ko so nameravali postaviti prepro-
sto kamnito znamenje v obliki Triglava, 
vendar je bil nato 2. avgusta 1953 odkrit 
spomenik v obliki mlinskega kolesa s 
cikcakasto razporejenim spominskim 
napisom. Zasnoval ga je arhitekt Marjan 
Šorli iz družine nekdanjih lastnikov mli-
na. Spomenik je najprej stal bližje Kokri, 
leta 1981 pa je bil prestavljen na današnjo 
lokacijo. Že leta 1982 je ogorčenje povzro-
čil vandalski napad na spomenik, saj se 
je neznanec znesel nad okvirom okoli 
spomenika in kamni pod njim.

Šorlijev mlin 
Dogodek v Šorlijevem mlinu 21. marca 1944 je postal eden izmed najslavnejših 
dogodkov v obdobju okupiranega Kranja. 

Spomenik padlim v Šorlijevem mlinu

Obveščamo vas, da preventivnih meritev 
krvnih vrednosti v marcu ne bo. Redne prvo 
sredo v marcu so odpadle zaradi razglaše-
ne epidemije, izrednih kasneje marca pa 
prav tako ne bo, ker se po mnenju pristoj-
nih na Območnem združenju Rdečega križa 
epidemija žal ne umirja. Naslednje meritve 
so predvidene za prvo sredo v juniju, to je 
2. junija od 8. do 10. ure. 

Meritve krvi
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BOR BALDERMAN

Na vojaškem pokopališču na Rupi je bil 
lahko leto postavljen spomenik padlim 
in umrlim v prvi svetovni vojni v vojaški 
bolnišnici Prevala, ki je danes v sklopu 
Vojašnice Petra Petriča. Slovesnost ob 
odkritju spomenika je v ožjem krogu 
potekala v času epidemije. Prisotni so 
bili: minister za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti Janez Cigler 
Kralj, župan Mestne občine Kranj Ma-
tjaž Rakovec, predsednik KS Vodovodni 
stolp Bor Balderman in nekaj vabljenih 
gostov. Obred ob odkritju spomenika je 
izvedel tudi kranjski župnik Andrej Na-
glič.
Zaradi boljšega poznavanja vsebine 
spomenika na vojaškem pokopališču 
na Rupi bi želel na kratko orisati zgo-
dovino graščine Prevala in vojašnice v 
Kranju.
Ko je iz Čemšenika v mesto prite-
kla voda, so občinski odborniki začeli 
razmišljati, kako bi življenje v mestu 
popes trili, in sklenili, da v Kranju niso 
zadosti sodnija in 'aresti', potrebna je 
nastanjena vojska. Leta 1912 je bila na 
cesarsko kraljevo ministrstvo posredo-

vana prva prošnja, vendar želja občin-
skih mož ni bila uslišana. Začela se je 
prva svetovna vojna, namesto vojašnice 
in vojske je Kranj dobil vojno bolnišnico 
v graščini Prevala in vojaško pokopali-
šče na Rupi.
V letu 1934 je občina odkupila graščino 
in 64 hektarjev zemlje okoli graščine. 
Leta 1939 je Dravska divizija odkupi-
la od Občine Kranj graščino Prevala in 

nekaj zemlje, vendar kupnine kranjska 
občina ni nikoli dobila. Vojska je takoj 
začela pozidavo zemljišča. Dravska di-
vizija je leta 1940 zapustila vojašnico, se 
umaknila iz Gorenjske in za slovo poru-
šila most čez Savo. Vojašnico je zasedla 
nemška vojska. Takoj po končani drugi 
svetovni vojni so vojašnico zasedle eno-
te JLA, zapustile pa so jo v noči iz 21. na 
22. oktober 1991.

Spomenik na Rupi in kronika vojašnice v Kranju
Zaradi boljšega poznavanja vsebine spomenika na vojaškem pokopališču na Rupi bi 
želel na kratko orisati zgodovino graščine Prevala in vojašnice v Kranju.

Spomenik na vojaškem pokopališču na Rupi / Foto: Gorazd Kavčič

ERIK ŠVIGELJ, ŽUPNIK

Postni čas je tudi zdravilen za dušo in telo. Nobeno trpljenje 
ni brez odrešenja. To nam je Jezus pokazal na lastnem telesu 
– trpljenje vodi v vstajenje, odrešenje. Nekateri mislijo, da je 
to naše življenje le nekaj let pehanja za zemeljskimi dobrina-
mi, in ko umremo, umre vse z nami in nas nikjer ni več. Ni-
kakor ne! Človek je ustvarjen za nekaj več. Človek je ustvarjen 
za veliko noč. Če ne bi bilo velikonočnega jutra, če Jezus ne bi 
vstal, potem je naše življenje največji nesmisel na tem svetu. 
Ker pa je Jezus vstal, smo s tem tudi mi povabljeni, da delamo 
za večnost, ki nas pričakuje. Naj Jezusovo vstajenje daje moči 
in upanja vsem ljudem, še posebej bolnim in trpečim, da bi 
znali tudi v bolezni in trpljenju najti smisel in pot. To nam 
daje Jezus s svojim vstajenjem!
Čeprav bodo tudi letošnji velikonočni prazniki obhajani dru-
gače, pa vsebina ostaja ista in se je ne da okrniti. Jezus je 
vstal! Grob je prazen. Odprta nam je pot v nebesa. Življenje 
je močnejše od smrti. To je glavno sporočilo velikonočnega 

jutra. Želim vam, da bi se tudi ob letošnjih velikonočnih pra-
znikih tega zavedali in veselili.
Ker smo v času epidemije, je težko napovedati razne dogodke in 
praznovanja, ki jih imamo navadno v župniji (sveta birma, prvo 
sveto obhajilo), mnogi sprašujete, kako bo. Bomo videli, kakšne 
bodo možnosti in razmere. Vse bomo poskušali izpeljati tako, da 
bo najbolj prav, čeprav bomo kakšen dogodek premaknili morda 
na poletni ali jesenski čas, če bo treba. Naši mladi se preko sple-
tnih srečanj že pripravljajo na letošnji poletni oratorij za otroke. 
Letos bo zelo zanimiv glavni lik, ob katerem bo potekal oratorij 
– to je blaženi Carlo Acutis. Mlad fant, računalniški genij, ki je 
umrl za rakom in bil lansko leto razglašen za blaženega. 
Nekateri zelo radi občudujete razgled iz Kranja proti Rupi; 
kako idiličen pogled s cerkvijo (ki je nekaj zares slovenskega) 
in gorami v ozadju. Ta cerkev na Rupi je pisno omenjena že 
leta 1483, gotovo pa je še starejša. V letošnjem letu smo se lo-
tili prenove, saj je zelo potrebna, ker je prav, da to, kar so nam 
naši predniki zapustili, znamo vzdrževati in ohraniti za na-
slednje rodove. Hvala vsem, ki kakor koli pomagate in boste 
še pomagali, predvsem s svojimi prispevki, da bomo lahko 
to cerkev, posvečeno Mariji Magdaleni, lepo obnovili in bo še 
bolj v ponos in okras naše župnije, našega kraja.

Veselje nad življenjem
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Čas neusmiljeno beži in kranjski mestni svetniki smo s šti-
riindvajseto sejo mestnega sveta že krepko vstopili v drugo 
polovico mandata. V preteklem letu smo bili zaradi svetovne 
zdravstvene krize in posledično povsem novih razmer pri-
krajšani običajnih dogodkov v javnem in zasebnem življenju. 
Športne, kulturne, verske in ostale družbene prireditve se še 
vedno ne izvajajo v celoti in se prilagajajo trenutnim epide-
miološkim razmeram.
Mestni svet se je v letu 2020, tako kot vse druge institucije 
v državi, prilagodil novim razmeram in deloval nekoliko 
drugače. Kljub zaostrenim pogojem smo do sedaj izpeljali 
24 rednih sej, od tega dve s pomočjo ustrezne aplikacije, ki 
omogoča glasovanje na daljavo, dve izredni seji in na začetku 
epidemije, ko še nismo imeli ustrezne pravne podlage, štiri 
dopisne seje. 
V mestnem svetu smo tudi z mojim sodelovanjem sprejeli ali 
zavrnili veliko pomembnih odločitev. Predvsem kolegica Ire-
na Dolenc, vodja svetniške skupine Nova Slovenija – krščan-
ski demokrati, izkušena z daljšim svetniškim stažem, se je 
pomembno in opazno vključevala v družbeno socialne teme. 
Oba sva tudi vedno prispevala pobude in vprašanja krajanov, 
namenjena mestni upravi, seveda po predhodnem posveto-
vanju na seji mestnega odbora kranjske NSi.  
Za našo dvočlansko svetniško skupino NSi lahko zatrdim, da 
sva se do sedaj vedno odločala v korist vseh občanov, kon-
struktivno sva sodelovala pri sprejemanju proračunov in pri 
sprejemanju potrebnih dokumentov za delo občinske uprave 
in mestnega sveta. Najino dosedanje prizadevanje bo obe-
nem tudi popotnica za dobro delo v drugi polovici mandata. 
Naj ob predstavitvi svojega dosedanjega dela v mestnem sve-
tu poudarim nekatera osebna prizadevanja, ki se konkretno 
nanašajo na kakovost bivanja v naši krajevni skupnosti. S 

pobudo na seji mestnega sveta sem se zavzel za pravice in 
želje stanovalcev v kranjskem nebotičniku pri zapletu, ki je 
nastal zaradi dostopa do obnovljenega trgovskega objekta tik 
ob njihovi stavbi. Zaplet se je ustrezno rešil v obojestransko 
korist. Prav tako sem na pobudo krajanov Rupe posredoval 
zahtevo za dokončno ureditev vaške fekalne kanalizacije. Žal 
se dela v preteklem letu še vedno niso začela, čeprav je de-
nar zagotovljen, narejeni so vsi potrebni odkupi in podpisane 
služnostne pogodbe. Na zadnji seji mestnega sveta sem na 
to težavo ponovno opozoril in zahteval dokončno zagotovilo 
za izvedbo del. Krajani ob Nazorjevi ulici so dočakali celovito 
prenovo ceste in na novo umeščeno kolesarsko pot.
Žal med večje projekte, ki še čakajo na izvedbo, sodi izgradnja 
kanalizacije in na to povezane ostale infrastrukture na Veli-
kem hribu. Dela se še vedno odmikajo v bližnjo prihodnost. 
Kljub temu upam, da se bodo še v tem mandatu začele aktiv-
nosti z obvezno novelacijo projekta (zaradi zastaranja) in z 
zbiranjem gradbene dokumentacije. 

Po polovici mandata mestnega sveta
Mestni svet Kranj se je v letu 2020, tako kot vse druge institucije v državi, prilagodil 
novim razmeram in deloval nekoliko drugače. 

Albin Traven

BISERKA KOMAC BALDERMAN

Krajevna skupnost Vodovodni stolp je največja krajevna sku-
pnost v Kranju in se je skozi čas tudi zelo spreminjala. Zelo 
veliko ljudi zelo veliko ve, zato vas prosimo, cenjeni krajani, 
za vaše prispevke v obliki fotografij. 
Za začetek si želimo fotografij, ki imajo zgodovinsko patino, k 
fotografiji pa prosimo, da dodate kratek opis, kdaj približno je 
nastala in zakaj. Če ne poznate letnice, pa verjetno veste, ali je 
bilo pred desetimi, dvajsetimi … leti ali pa je spomin morda še 
iz otroštva. Prepričani smo, da marsikoga zelo zanima, kako 

je bilo in česa še ni bilo oziroma česa ni več tu, kjer se odvija 
naše življenje zdaj.
V uredništvu bomo nagradili najbolj povedno fotografijo z ob-
javo v našem naslednjem glasilu. 
Dragi krajani, vabimo vas k aktivnemu sodelovanju. Za zače-
tek malo naše zgodovine, v nadaljevanju naših natečajev pa 
bomo vključili tudi otroke in druge segmente prebivalstva v 
naši krajevni skupnosti.
Fotografije s kratkim besedilom pošljite na naslov KS Vodo-
vodni stolp, Begunjska 10, Kranj. Obljubimo, da bomo na foto-
grafije skrbno pazili in vam jih tudi vrnili. 

Povabilo krajanom: pošljite stare fotografije
Krajane vabimo, da nam pošljejo fotografije iz nekdanjih časov v naši  
krajevni skupnosti. 
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Svet Krajevne skupnosti Vodovodni stolp 
je v zadnjem obdobju prejel že več pritožb 
krajanov zaradi pasjih iztrebkov, seveda 
so zaradi njih nejevoljni tudi lastniki 
zemljišč – kmetje. Problematika je naj-
bolj izrazita na sprehajalni trasi od vo-
dovodnega stolpa proti Rupi in v okolici 
kranjske vojašnice. Po odloku o javnem 
redu v Mestni občini Kranj je sicer skrb-
nik živali dolžan za živaljo počistiti iz-
trebke na javnih površinah. V ta namen 
je dolžan imeti s seboj ustrezen pribor za 
pobiranje iztrebkov (vrečka in/ali lopat-
ka) in ga ob pozivu pokazati pristojnemu 
organu. Vsak skrbnik živali je dolžan 
uporabljati koše, ki so namenjeni ta-
kim odpadkom, če so ti postavljeni. Naj 
omenimo, da je po novem v Kranju do-
voljeno vrečke s pasjimi iztrebki odlagati 
tudi v koše za mešane odpadke. Živali pa 
ni dovoljeno voditi v javne ustanove, na 
otroška igrišča, pokopališča, javna ko-
pališča, športna igrišča, javna prevozna 
sredstva ali v druge prostore oziroma na 
druge javne površine, kjer je zadrževanje 
psov izrecno prepovedano. Za prekršek je 
predpisana globa v višini sto evrov. 
Ker je malo verjetno, da bi občinski redarji 
nevestne lastnike psov zasačili pri prekr-
šku in jih zanj kaznovali, je dobro, da na 
njihovo vest potrkamo z razlago, zakaj je 
pospravljanje pasjih iztrebkov potrebno.  
Zdravnica Irena Veninšek Perper z Na-
cionalnega inštituta za javno zdravje v 
Kranju opozarja, da so v pasjih iztreb-
kih lahko prisotni različni povzročitelji 
nalezljivih bolezni – bakterije, virusi in 
paraziti. Med bolj znanimi so pasje gli-
ste in pasja trakulja. Pasja glista Toxo-
cara canis pri ljudeh povzroča pogosto 
zajedavsko bolezen toksokariazo. "V ZDA 
so ugotovili, da je bilo okuženih okoli 23 
odstotkov otrok v vrtcih in kar 54 odstot-
kov oseb na podeželju. Pri nas smo z raz-
iskavami ugotovili, da je okuženih okoli 
sedem odstotkov otrok. Okužimo se, ko 
zaužijemo jajčeca zajedavca. Že en gram 
iztrebka okužene živali lahko vsebuje ti-
soč ali celo več jajčec," je navedla.
Za toksokariazo obolevajo predvsem 
predšolski otroci. Okužba poteka večino-

ma brez znakov bolezni ali pa z nastanki 
vnetnih vozličev v pljučih, jetrih, očeh in 
zelo redko v osrednjem živčevju. Napo-
ved izida bolezni je na splošno dobra. Na-
selitev ličink v organih povzroča vnetno 
reakcijo in inkapsulacijo ličink. Bolezen-
ski znaki, povezani s prisotnostjo ličink 
v organih, večinoma spontano izzveni-
jo po nekaj tednih ali mesecih. Očesne 
spremembe se lahko javijo šele nekaj let 
po okužbi. Tudi slepota se lahko pojavi še 
pet let po preboleli sistemski obliki bole-
zni, opozarja Veninšek Perperjeva.
Pasja trakulja, ki povzroča t. i. ehinoko-
kozo, človeku škodi na stopnji ličinke, 
pojasnjuje zdravnica: "V človeka vstopi 
kot jajčece. Ličinka, ki se v človeških pre-
bavilih sprosti iz jajčeca, prehaja v krvni 
obtok in z njim v jetra, pljuča, možgane 
in druge organe. Nastane t. i. mehur-
njak, ki lahko doseže velikost, večjo od 
deset centimetrov, in ga je treba kirur-
ško odstraniti. Oboleli ima težave pred-
vsem zaradi rastočega mehurnjaka.
Med ogroženimi skupinami za okužbe s 
povzročitelji nalezljivih bolezni, ki so lah-
ko v pasjih iztrebkih, so zlasti otroci. Pri 
otrocih se lahko zgodi, da pasji iztrebek 
primejo in si ga nehote zanesejo na obraz 
in v usta. Pa tudi sicer se s tal ti povzro-
čitelji lahko zanesejo na druge površine 
in nato na sluznico oči in ust. Jajčeca v 
iztrebkih lahko ostanejo v okolju daljši 

čas in tako povečajo možnost okužbe," še 
opozarja Veninšek Perperjeva.

NEVARNI TUDI ZA ŽIVINO

Pasji iztrebki na kmetijskih površinah 
pa predstavljajo težavo tudi za kmete. 
"Rejec je odgovoren do živine, da ji zago-
tavlja zdravo krmo in posledično proda-
ja neoporečne proizvode oziroma hrano 
za ljudi. Ker se med košnjo in spravilom 
iztrebki pomešajo med krmo, jih rejec 
ne opazi in ne more odstraniti. Pasji 
iztrebki v krmi lahko povzročijo okuž-
bo krme z glistami, trakuljo in drugimi 
paraziti. Govedo oziroma prežvekovalci 
npr. lahko zbolijo za neosporozo, zaradi 
katere lahko pride do zvrgavanja (spla-
va). To ima za rejca velike ekonomske 
posledice – izgubo teleta, lahko pa se 
zgodi, da je treba dati kravo v zakol. Če 
je samo en tak primer v hlevu, pome-
ni to izgubo dohodka v višini do 1300 
evrov," je pojasnil Franci Pavlin Iz Kme-
tijsko gozdarskega zavoda Kranj. 
Pogosto se zgodi, da lastniki psov pasje 
iztrebke sicer pospravijo v vrečke, žal pa 
te nato odvržejo v naravno okolje. Pa-
vlin pravi, da so plastične vrečke za živi-
no sicer manjša težava. "Če pride vreč-
ka v jasli, je živina večinoma ne požre. 
Je pa seveda lahko okužena s paraziti, 
kar je enak problem kot pri iztrebkih," 
je pojasnil.

Zakaj moramo pobirati pasje iztrebke
Pasji iztrebki ob poteh in na kmetijskih površinah so težava po vsej državi, s tem 
problemom pa se vse bolj soočajo tudi na območju KS Vodovodni stolp.

Po občinskem odloku je skrbnik živali dolžan za živaljo počistiti iztrebke. 



Lokalna novica je kraljica

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji, ki izhaja že 74. leto. 
Raziskava branosti kaže, da vsako številko Gorenjskega glasa prebere kar 65.600 
bralcev, branost pa še vedno narašča. Tudi v letu 2021 časopis v vaše domove 
vsak torek in petek prinaša gorenjske novice, ki jih ne morete najti nikjer drugje, 
večkrat mesečno je obogaten še z zanimivimi tematskimi in lokalnimi prilogami.

Vabimo vas, da tudi vi postanete del naše velike družine naročnikov!

Naročniki Gorenjskega glasa so pri plačilu letne naročnine deležni 25 odstotkov 
popusta, pri polletnem 20 odstotkov, pri rednem mesečnem plačilu pa  
10 odstotkov popusta. Vse informacije o naročnini so vam na voljo po telefonu  
št. 04/201 42 41 ali po elektronski pošti: narocnine@g-glas.si.
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Kranjski mestni svet je ta mesec do-
končno potrdil odlok o ustanovitvi jav-
nega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Janeza Puharja Kranj – 
Center, ki bo nastal z odcepitvijo seda-
nje Podružnične šole Center od Osnov-
ne šole Simona Jenka. Novi samostojni 
šoli, ki se bo imenovala po Kranjčanu 
Janezu Puharju, prvemu slovenskemu 
fotografu in izumitelju ene od metod fo-
tografije na steklo, bodo priključili tudi 
Podružnično šolo Primskovo. 
Ideja o odcepitvi Podružnične šole Cen-
ter in ustanovitvi nove samostojne šole, 
ki bo uradno začela delovati s 1. sep-
tembrom 2021, je po besedah ravnatelja 
Rudolfa Planinška zorela že vrsto let. 
Število učencev je v zadnjem desetletju 
naraslo s približno 980 na zdajšnjih 1269. 
Poleg tega je še 95 otrok v vrtcu. OŠ Si-
mona Jenka tako sodi med tri največje 
šole v državi. "Na šoli je 180 zaposlenih, 
od tega 124 pedagoških delavcev, kar je že 
taka številka, ki je težko obvladljiva. Rav-
natelj je namreč tudi pedagoški vodja, a 
pri vsakem novem učitelju morda hospi-
tiram enkrat, kaj več pa zaradi zasede-
nosti z drugimi nalogami ne," je razložil. 
Občinske oblasti so bile v teh letih raz-
lično dovzetne do preoblikovanja Podru-
žnične šole Center, ki je največja podru-
žnična šola v Sloveniji, v samostojno 

šolo, je pojasnil ravnatelj. Ideja je do-
končno dozorela lani po prenovi podru-
žnične šole, ko so bili zagotovljeni vsi 
pogoji za tak korak. Mestni svet mora 
še potrditi v. d. ravnatelja, ki bo moral 
pridobiti še vse akte, potrebne za usta-
novitev in delovanje nove šole. "Urediti 
je treba 126 dokumentov," je ponazoril 
Planinšek.Točko s predlogom, da bi v. d. 
ravnateljica postala Mateja Zukanovič, 
nekdanja ravnateljica OŠ Matije Čopa 
v Kranju, so na marčevski seji mestni 
svetniki umaknili z dnevnega reda.

POUK V ČASU EPIDEMIJE

Po težko pričakovani vrnitvi učencev v 
učilnice si na šoli prizadevajo pouk iz-
peljati čim bolj varno, s čim manj tve-
ganji za širitev okužbe covida-19 med 
otroki in zaposlenimi, je še povedal 
ravnatelj. "Kako nam to uspeva, je tež-
ko oceniti. Takoj ko se pojavi en učenec 
z okužbo, gre v karanteno ves razred in 
trenutno sta v karanteni dva razreda. 
Med zaposlenimi je trenutno okužen 
en kuhar, trije učitelji pa so v doma v 
desetdnevni karanteni zaradi okužbe v 
družini. Ker so ti učitelji v bistvu zdravi, 
trenutno pouk izvajajo od doma na da-
ljavo," je razložil Planinšek. 
"Covidsituacije smo se na šoli zdaj že 
kar navadili. Veliko smo se naučili že 
spomladi. Velikokrat rečem, da je šola 
na daljavo najboljši približek prave šole. 
Vseeno je bila to pred letom dni gro-

zna izkušnja za šolo, učitelje, učence in 
starše. Problem je predstavljala raču-
nalniška oprema, ki nam jo je nekako 
uspelo priskrbeti, nekje so imeli težave 
z internetnimi povezavami, problem 
je predstavljalo tudi različno računal-
niško znanje tako pri učiteljih kot pri 
učencih in starših," se ravnatelj spomi-
nja lanskega začetka epidemije in uved-
be pouka na daljavo.
Trenutno na šoli poteka evalvacija, 
ugotavljajo šibke točke v posameznih 
aktivih, kje bo treba znanje učencev 
dopolniti, da bo to ustrezno, je še po-
vedal ravnatelj. "Te podatke še zbiram, 
glede pomanjkljivega znanja pa me je 
sicer najbolj strah tujega jezika. Opa-
žam pa, da učenci, ki so bili že prej do-
bri, so ostali dobri, slabši učenci pa so 
postali še slabši. Razlika v znanju med 
njimi se je žal s šolanjem od doma po-
večala. Vzroki za to so večplastni – od 
različne angažiranosti staršev, jezikov-
nih pregrad pri priseljencih do različne 
računalniške opreme. Računalnike smo 
sicer zagotovili vsem, ki so zanje zapro-
sili, res pa je, da po en računalnik na 
družino. Na šoli smo sicer sami priskr-
beli dvajset računalnikov, pomagala je 
še Mestna občina Kranj, tudi donatorji. 
Vsekakor katastrofalnih posledic ne bo, 
zagotovo ne gre za izgubljeno generaci-
jo. Manko znanja se bo nadoknadil, gle-
de tega me ne skrbi." Med trimesečnim 
šolanjem na daljavo je bilo sicer od 1300 
učencev slabo dosegljivih sedemnajst 
učencev, je še povedal ravnatelj.

Podružnična šola Center se bo »osamosvojila«
Podružnična šola Center se bo s 1. septembrom 2021 preoblikovala v Osnovno šolo 
Janeza Puharja Kranj – Center. 

Podružnična šola Center bo postala samostojna osnovna šola s podružnico Primskovo. 

Ravnatelj Rudolf Planinšek
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ZDENKA BURJA, VZGOJITELJICA

Vrtec Kekec se nahaja v mirnem okolju blizu travnikov, gozda 
in reke Kokre. Otroci in strokovne delavke vseh treh oddelkov 
se zato večkrat odpravimo v naravo, saj je naš slogan Živimo 
zdravo z naravo. V oddelku malčkov smo se v letošnjem letu 
osredotočili predvsem na raziskovanje gozda in opazovanje brez 
v vseh letnih časih. Gozd in drevesa smo spoznavali z vsemi ču-
tili. Otroci so opazovali spremembe, tipali debla, liste, plodove, 
poslušali zvoke gozda, nabirali in okušali plodove – pečen ko-
stanj, vonjali rastline. Otroci so se v gozdu igrali z naravnimi 
materiali – palicami, vejami, ki so jih uporabljali kot glasbila in 
z njimi ustvarjali, gradili, jih zlagali, urejali, primerjali. Brezo so 
po opazovanju v naravi tudi naslikali s čopičem, nabrane vejice 
pa nalepili. Nastale so čudovite umetnije.
Gozd nam ponuja ogromno možnosti za gibalne aktivnosti 
in pridobivanje gibalnih izkušenj, za katere je marsikateri 
otrok, zaradi sodobnega načina življenja, prikrajšan. Otroci 
so v gozdu plezali in hodili po hlodih, po podrtem drevesu, se 
vzpenjali v hrib in spuščali s hriba, hodili, tekli in tudi padali 
po neravnih tleh, čez drevesne korenine, se skrivali in lovili 

med drevesi. Naučili so se, kako skrbimo za gozd, npr. da če-
sar ne poznamo, ne trgamo, da vse smeti odnesemo s seboj, 
da ne kričimo, ne vznemirjamo živali, da naberemo le toliko, 
kot potrebujemo. Z upoštevanjem pravil so razvijali spoštljiv 
odnos do narave in okolja, v katerem živimo. V gozdu nas je 
obiskal tudi gozdar, ki nam je povedal, kako skrbimo za gozd, 
o gozdnih škodljivcih (lubadarju), o drevesnih prebivalcih, o 
pomenu dreves za človeka in živali, nam predstavil svoj po-
klic in opremo, ki jo pri svojem delu uporablja. Otrokom je 
bilo najbolj zanimivo žaganje z motorno žago. Gozdarju so 
pomagali nositi drva in veje na kup. Nekaj naravnih mate-
rialov gozda smo prinesli v vrtec, kjer so imeli otroci kotiček 
za ustvarjanje in igro. Izdelali smo tudi čutno pot. Otroci so v 
gozdarskem kotičku “žagali z motorno žago”, zlagali drva in 
se igrali z lesenimi konstruktorji. Bolj spretni so se lahko pre-
izkusili tudi v mizarskem kotičku, kjer so s kladivom zabijali 
žeblje in se igrali z različnim lesenim mizarskim orodjem. 
Skozi sam projekt smo vsi skupaj spoznavali, da nam bivanje 
v naravi koristi pri ohranjanju zdravja in dobrega počutja, saj 
smo se iz gozda vedno vračali polni novih spoznanj in dogo-
divščin, prijetno utrujeni in sproščeni. 

Bivanje v naravi in raziskovanje gozda
Gozd nam ponuja ogromno možnosti za gibalne aktivnosti in pridobivanje gibalnih 
izkušenj, za katere je marsikateri otrok zaradi sodobnega načina življenja prikrajšan. 
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V družbi Domplan, ki na območju krajevne skupnosti Vodovo-
dni stolp upravlja večino večstanovanjskih stavb in obenem 
skrbi za zagotavljanje ogrevanja s skupno kotlarno Šorlijevo 
naselje in posameznimi manjšimi skupnimi kotlovnicami 
ter zagotavlja dobavo zemeljskega plina za etažne peči za 
ogrevanje, pravijo, da jim odločitev etažnih lastnikov, da so 
za upravnika stavbe izbrali njihovo družbo, predstavlja veli-
ko odgovornost. "S to odgovornostjo se začne trdo delo graje-
nja medsebojnega zaupanja, ki mora temeljiti na dejanskih 
osnovah in pozitivnih izkušnjah," poudarjajo.
Tudi trg upravljanja nepremičnin je vse bolj zasičen z ra-
znimi podjetji, tako velikimi kot malimi, na Gorenjsko vsto-
pajo tudi upravniki nepremičnin iz drugih, oddaljenih regij 
in območij. Vse to etažnim lastnikom, ki iščejo upravnika 
ali pa so mogoče z delom sedanjega nezadovoljni, otežuje 
odločitev, ko si je treba izbrati pravega oziroma ohraniti 
sodelovanje s sedanjim upravnikom. Pri izboru upravnika 
je pomembno upoštevati štiri bistvene lastnosti, ki so po-
membne za sprejetje premišljene odločitve, ali najeti ozi-
roma obdržati kvalitetnega upravnika, pravijo v Domplanu. 
Bistvene lastnosti pri izbiri upravnika stavbe so preglednost 
poslovanja, strokovnost, zanesljivost ter odzivnost in lokal-
na pripadnost. 

PREGLEDNOST POSLOVANJA

Preglednost poslovanja upravnika morda ni vrednota, na ka-
tero so etažni lastniki ob izbiranju upravnika takoj pozorni, 
je pa za uspešno upravljanje in sodelovanje z etažnimi lastni-
ki ključnega pomena. Ni namreč dovolj, da upravnik posluje 
strokovno, odzivno in kvalitetno, pri tem je bistvena transpa-
rentnost. To v osnovi pomeni, da so vsi pomembni podatki do-
stopni etažnim lastnikom in da imajo vedno dostop do vseh 
informacij in računov, ki jih plačujejo v sklopu upravljanja 
stavbe. 

STROKOVNOST

Ob izbiri upravnika je ključnega pomena izbor nekoga, ki 
je izkušen, tehnično izobražen in strokovno usposobljen za 
upravljanje objektov. Posledice izbire upravnika, ki ni ustre-
zno izobražen in tehnično strokovno usposobljen za upravlja-
nje, se kažejo predvsem v zanemarjenih skupnih delih, v ne-
vzdrževani infrastrukturi, ki zagotavlja varnost in stabilnost 
stavbe, in v nezadovoljnih etažnih lastnikih, ki se znajdejo v 
dozdevno nerešljivi situaciji. 

ZANESLJIVOST 

Za opravljanje kakršnih koli storitev je pomembno, da je iz-
vajalec zanesljiv, to še bolj velja za upravnika stavbe. Uprav-
nik mora opravljati svoje delo vestno in kvalitetno ter s tem 
etažnim lastnikom omogočati nemoteno bivanje brez nepo-
trebnih skrbi. 

ODZIVNOST IN LOKALNA PRIPADNOST

Izbrani upravnik stavbe mora biti odziven, mora se pravoča-
sno odzvati na telefonske klice in elektronsko pošto kot tudi 
pravočasno ukrepati, če pride do kakršnih koli nenadnih do-
godkov ali intervencijskih posegov. Pri tem bistveno vlogo igra 
sedež upravnika – ali gre za domačega upravnika, ki deluje 
na lokalnem območju, kjer so stavbe, ki jih upravlja, ali pa te 
stavbe pokriva iz oddaljenega mesta in skuša zagotavljati od-
zivnost z raznimi podizvajalci. Pomembna je tudi lokalna pri-
padnost upravnika, delovanje z domačim kadrom in vpetost 
v celotni obseg bivanja na posameznem območju, tako na ob-
močju krajevne skupnosti kot tudi na območju celotne občine.

POSLOVANJE Z NOVIM INFORMACIJSKIM SISTEMOM

V Domplanu bodo predvidoma z majskimi položnicami za-
čeli poslovati z novim informacijskim sistemom (IS) podje-
tja Imagine. S tem uvajajo v svoje delo poseben, sodoben in 
strankam prijazen programski paket Upravljanje in vzdrže-
vanje nepremičnin. Posebna pozornost v tem programskem 
paketu je namenjena informacijski odgovornosti in s tem 
skrbi za varen razvoj produktov ter zagotavljanju varovanja 
vseh podatkov. Kot poudarjajo, se z novim IS-jem vzpostavlja 
popolna transparentnost, saj se z vsemi v program vneseni-
mi podatki in deležniki za izstavitev mesečnega obračuna 
(fakture s strani dobaviteljev) na lahko dostopen način doka-
zuje, da se zneski obveznosti na mesečnih obračunih sklada-
jo s terjatvami do kupcev. 
Prav tako se z novim IS-jem uvaja tudi poseben e-portal (iPor-
tal), na katerem so vidni nekateri dokumenti o stavbi (npr. 
pogodba o upravljanju, pogodba o medsebojnih razmerjih, 
hišni red, plani vzdrževanja, zapisniki zbora lastnikov ...). 
Portal vsebuje tudi elektronsko oglasno tablo s pomembnimi 
obvestili za lastnike stavbe, možnostjo izmenjave direktnih 
sporočil, prikaze kartice posamezne stranke (vsi prometi), 
objavljena so splošna sporočila upravnika in prikazana po-
gosta vprašanja lastnikov ter odgovori na ta vprašanja. Ome-
njeni portal je varen in posebej kodiran (https), vsak lastnik 
ali najemnik si skreira samo njemu znano varno geslo, ki ga 
ne pozna nihče, niti upravnik.
V Domplanu želijo hkrati čim več svojih strank spodbuditi k di-
gitalnemu poslovanju, predvsem k plačevanju storitev prek e-
-računa, seveda pa to ni obvezno. Ob tem poudarjajo, da se z 
možnostjo prejemanja e-računa stroški poslovanja za stran-
ke ne bodo podražili niti ne bodo uvajali dodatnih stroškov za 
izstavljanje navadnih papirnatih položnic, kar uvajajo drugi 
upravniki. 

ZAUPANJA VREDEN UPRAVNIK

Domplan je že več let tudi imetnik certifikata Zaupanja vre-
den upravnik, ki ga podeljuje Zbornica za poslovanje z ne-
premičninami in je eden od preverljivih kriterijev o dobrem 
poslovanju in način povečanja zaupanja v njihovo delo, še 
pravijo. 

Štiri bistvene lastnosti dobrega upravnika
Pri izboru upravnika je pomembno upoštevati štiri bistvene lastnosti, ki so 
pomembne za odločitev, ali najeti oziroma obdržati kvalitetnega upravnika.





Ko prevzem in dostava
postaneta zabava!

DOSTOPNO, HITRO IN ENOSTAVNO.

Z našo mrežo samopostrežnih avtomatov lahko brez 
čakanja v vrsti prevzemate in oddajate svoje pošiljke: 
enostavno, kadarkoli, 24/7!

www.posta.si/paketomat

www.posta.si


