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BOR BALDERMAN, PREDSEDNIK SVETA 
KS VODOVODNI STOLP

Spoštovani krajani, spoštovane krajan-
ke,
pred nami je nova številka glasila, ko 
napoči čas, da pregledamo delo Sveta 
Krajevne skupnosti Vodovodni stolp. V 
nadaljevanju vam predstavljamo po-
membne dogodke in aktivnosti.
Že takoj na začetku vam želim sporočiti, 
da glede na razmere v zvezi s covidom-19 
tudi to jesen ne bo načrtovanega izleta z 
obiskom solin, vožnjo z barko po Piran-
skem zalivu, ogledom Pirana in kosilom 
na Kortah. Prav tako smo planirali pohod 
krajanov KS Vodovodni stolp po delu meje 
krajevne skupnosti s startom pred pi-

sarno KS, mimo stadiona do spomenika 
Šorlijev mlin. Pot bi nadaljevali do Rupe s 
postankom pri spomeniku umrlim v prvi 
svetovni vojni, kjer bi imeli kratek kultur-
ni program. Pot bi potem nadaljevali še 
do vojašnice, kjer bi bil ogled tehničnega 
zbora Slovenske vojske in za zaključek 
malica.
Želja Sveta KS Vodovodni stolp je, da obe 
aktivnosti realiziramo v najkrajšem 
možnem času, seveda ko bo epidemio-
loška situacija to dopuščala.
Nismo pa samo načrtovali izletov in po-
hodov. Realizirali smo kar nekaj nalog.
– Rdeči križ Vodovodni stolp (Jožica Rib-
nikar s svojimi dekleti) je 1. junija orga-
niziral in izvedel meritve za krajane KS 
Vodovodni stolp. Udeležba je bila sicer 

skromna, a glede na situacijo pa kar v 
redu. Vsi skupaj pričakujemo in si želi-
mo večje udeležbe 1. decembra, če nam 
bodo razmere to dopuščale.
– Reševali smo probleme parkiranja, hru-
pa, deloma tudi vandalizma. Nekaj težav 
smo rešili, nekaj jih je še v obravnavi. 
– Obnavljajo se parkirišča, obrezujejo in 
redčijo se drevesa, obnavlja se napelja-
va na Valjavčevi in Zoisovi ulici.
– Izvaja se še nekaj aktivnosti, ki so na-
vedene in obrazložene v nadaljevanju 
našega glasila, si pa želimo, da bi bili 
krajani v večji meri kreatorji vsebine 
glasila.
Ponovno apeliramo na vas, da nam po-
magate pri ustvarjanju in izdelavi naše-
ga glasila Vodovodni stolp, da ga bomo 
vsi radi prebirali in se tudi preko nje-
ga seznanjali z dogodki v naši krajevni 
skupnosti.
Bodimo odgovorni, pazimo nase in upo-
števajmo potrebne ukrepe, da bomo čim 
bolj zadovoljno in brez prevelikega stre-
sa uživali v lepotah letošnje jeseni.

Delo Sveta Krajevne skupnosti Vodovodni stolp
Načrtovanega jesenskega izleta zaradi razmer, na katere vpliva epidemija covida-19, 
ne bomo mogli izvesti, smo pa čez poletje realizirali kar nekaj nalog.

Bor Balderman, predsednik Sveta KS 
Vodovodni stolp

Na Komunalo Kranj smo poslali vprašanje glede postavitve dodatnih ekoloških otokov na 
območju KS Vodovodni stolp. Odgovorili so nam naslednje: "Na področju Krajevne sku-
pnosti Vodovodni stolp v letošnjem letu ni bil odstranjen noben ekološki otok. Po celo-
tnem območju smo z ekoloških otokov odstranili rumene zvonove, saj mešano odpadno 
embalažo, ki so jim bili rumeni zvonovi namenjeni, zbiramo po sistemu od vrat do vrat. 
Eko otok na Nazorjevi ulici (za nebotičnikom) je bil preoblikovan tako, da smo namesto 
zvonov postavili 1100-litrske zabojnike." S. Š. / Foto: G. K.

Ekološki otoki
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Z Mestne občine Kranj (MOK) so sporo-
čili, da bodo v jesenskih mesecih začeli 
urejati intervencijske poti pri večstano-
vanjskih objektih v Šorlijevem naselju. 
Dela, ki jih je treba izvesti, da zagotovijo 
nemoten dostop intervencijskim služ-
bam, bodo (na posameznih lokacijah) 
obsegala: 

• označitev prepovedi parkiranja s tal-
nimi označbami na intervencijskih po-
teh,

• postavitev stebrička na intervencijski 
poti na mestu, kjer so zdaj betonska ko-
rita,
• odstranitev stebričkov in kamnov na 
zelenicah,
• prestavitev drogov javne razsvetljave,
• prestavitev vertikalne signalizacije na 
ustrezna mesta (znaki za označitev in-
tervencijskih poti) in
• obrez vegetacije. 
Dela bodo izvajali Komunala Kranj 
(označitev signalizacije, odstranitev 
stebričkov), Flora (obrez vegetacije) in 
Vigred (javna razsvetljava), večje posege 
(predvsem prestavitev drogov javne raz-

svetljave) bodo izvedli v prihodnjem letu.
Maja letos je MOK (Oddelek za promet) 
s predstavniki GARS Kranj in Medobčin-
skega redarstva Kranj na terenu opra-
vila ogled intervencijskih in dostopnih 
poti, na podlagi tega pa v poročilu pov-
zela problematične lokacije, kjer imajo 
intervencijska (predvsem gasilci) in ko-
munalna vozila otežen ali celo onemo-
gočen dostop.
V takih primerih lahko pride tudi do 
nenamernega poškodovanja (pogosto 
tudi napačno) parkiranih vozil, zato 
MOK prosi prebivalce, da parkirajo svo-
ja vozila na ustrezno označena parkirna 
mesta.
Za stanovalce v območjih večstanovanj-
skih objektov, še zlasti tam, kjer pri-
manjkuje parkirnih mest, je pomemb-
no, da ob označeni intervencijski poti z 
znakom 2417 ne ustavljajo ali parkirajo 
svojih vozil (na zelenicah, nekategorizi-
ranih cestah ob večstanovanjskih na-
seljih ipd.), saj je ob požaru ali drugih 
nesrečah treba omogočiti nemoten pre-
hod intervencijskih vozil.
V trenutno veljavnih smernicah (SZPV 
206) je zapisano, da mora biti širina do-
vozne poti za gasilska vozila najmanj 
3,5 metra. Ta se v zavoju bistveno pove-
ča – tudi do najmanj pet metrov. "Pri-
zadevati si moramo, da obstoječe stanje 
kar najbolj približamo minimalnim 
zahtevam standardov in s tem omogo-
čimo varnejše življenje občanov v str-
njenih naseljih," še poziva MOK.

Ureditev intervencijskih poti v Šorlijevem naselju
V Šorlijevem naselju bodo začeli urejati intervencijske poti, kar bo omogočilo  
varnejše življenje občanov v strnjenem naselju.

Pri večstanovanjskih objektih v Šorlijevem naselju bodo začeli urejati intervencijske poti. 

Na fotografiji je prikazan otežen odvoz odpadkov s strani izvajalca Komunale Kranj, ki je tudi 
posledica mirujočega prometa.

Proste intervencijske poti so nujne za 
zagotavljanje varnosti. 
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V Mestni občini Kranj (MOK) od 17. sep-
tembra naprej starejšim in invalidnim 
občanom, ki nimajo možnosti lastnega 
prevoza, v okviru projekta Prostofer zago-
tavljajo brezplačen prevoz do zdravstve-
nega doma, lekarne ali dnevnega centra 
za starejše. Prevoze opravljajo vozniki 
prostovoljci z e-avtomobilom, ki ga za-
gotavlja občina. Prevozi niso namenjeni 
nepokretnim ali hudo bolnim, saj prosto-
voljci za delo z njimi niso usposobljeni.
Prostofer, trajnostni vseslovenski pro-
stovoljski projekt za mobilnost starejših 
in invalidov, je namenjen občanom nad 
65 let, mlajšim upokojencem in inva-
lidom, ki ne vozijo sami, imajo slabše 
povezave z javnim prevozom, so preje-
mniki socialne pomoči, imajo nizke po-
kojnine in nimajo sorodnikov, ki bi jim 
nudili prevoz, so razložili na MOK. Na 
prevoz se morajo upravičeni uporabniki 
naročiti vsaj tri dni pred želeno storitvi-
jo, in sicer s klicem v komunikacijski 
center na brezplačno telefonsko števil-
ko 080 10 10 vsak delovni dan med 8. in 
18. uro. V komunikacijskem centru bodo 
zabeležili podatke klicatelja in lokacijo 
prevoza ter o tem obvestili voznika pro-
stovoljca. Prevoze izvajajo vsak delavnik 
med 7. in 18. uro. 

E-vozilo, za katerega je poskrbela ob-
čina, je primarno namenjeno prevozu 
občanov do zdravstvenih in javnih usta-
nov, ki se nahajajo na območju občine, 
pa tudi do Splošne bolnišnice Jesenice 
in Univerzitetnega kliničnega centra 
Ljubljana. Če bosta na razpolago tako 
vozilo kot prostovoljec in ne bo povpra-
ševanja po prevozih do zdravstvenih in 
javnih ustanov, se bodo lahko opravili 
tudi prevozi upravičencev za nujni obisk 
trgovine in druge storitvene dejavnosti 

ter za namene družabnega življenja, 
kot na primer prevoz do obiska dnevnih 
centrov za starejše in invalide ter dru-
gih medgeneracijskih središč oziroma 
programov za starejše in invalide. 
"Dolgo pričakovani projekt je vendarle 
zaživel tudi v kranjski občini. Veseli me, 
da bomo s Prostoferjem osrečili mnoge 
starostnike in invalide ter jim olajšali 
vsakdan, kar je za MOK zelo pomemb-
no, saj se trudimo ustvariti okolje, v 
katerem smo vsi zadovoljni. Hkrati sle-

Sredi septembra se je začel projekt Prostofer
Mestna občina Kranj je sedemdeseta občina, ki se je vključila v Prostofer, trajnostni 
vseslovenski prostovoljski projekt za mobilnost starejših in invalidov. V Kranju 
jim brezplačne prevoze do zdravstvenih ustanov ali dnevnega centra nudijo vsak 
delavnik. 

Zagon projekta Prostofer v Kranju so pospremili (z leve): Luka Volk iz Vizij mobilnosti, 
podžupan Janez Černe, župan Matjaž Rakovec, direktor Zavoda Zlata Mreža Miha Bogataj in 
Dragica Sternad Pražnikar iz Agencije za varnost prometa.

Del prostovoljcev, ki sodelujejo v projektu Prostofer

Med prostovoljci je tudi 74-letni Ludvik 
Zavec, upokojeni poklicni voznik. 



 Jesenska akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

14 dni brezplačnega časopisa

V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak torek in 
petek. Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v nabiralnik in izvedo, 
kaj je novega v njihovem domačem kraju in v naši regiji. Teh novic 
ni mogoče najti nikjer drugje!

Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki 
Gorenjskega glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji. 
Želimo si, da bi se bralci na lastne oči prepričali, da je Gorenjski 
glas odličen časopis, in postali njegovi naročniki. Poleg brezplačne 
dostave naročnina prinaša tudi številne popuste in darilo. Če želite 
Gorenjski glas bolje spoznati, se lahko odločite za dvotedensko 
brezplačno prejemanje časopisa brez vseh obveznosti. Pišite na 
narocnine@g-glas.si ali pokličite na tel. št. 051 682 217 in pustite 
podatke za dostavo. Po preteku 14-dnevnega obdobja vam 
ča so pisa ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali, povprašali  
za mnenje in vam predstavili prednosti za naročnike.

Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal! 

G o r e n j s k i  g l a s  j e  n a j b o l j  b r a n  r e g i o n a l n i  č a s o p i s  v  S l o v e n i j i .

dimo konceptu zelenega, trajnostnega 
in lokalnega, in sicer z e-vozilom, elek-
trika pa je proizvedena dejansko na ob-
činski strehi. To je za Kranj velika stvar, 
zelo ponosni smo na sistem, ki smo ga 
razvili skupaj z Vizijami mobilnosti, in 
vseskozi se trdimo, da bodo ljudje v Kra-
nju živeli še bolje. Predvsem pa zdravo," 
je ob zagonu projekta Prostofer uspešno 
združevanje skrbi za starostnike in traj-
nostne naravnanosti v obliki e-mobil-
nosti opisal župan Matjaž Rakovec. Ob 
tej priložnosti se je zahvalil tudi prosto-
voljcem za njihov dragoceni doprinos 
lokalni skupnosti in jim izročil simbo-
lična darila. 
MOK je sedemdeseta občina in četrta 
mestna občina, ki se je vključila v pro-
jekt Prostofer. "Na eni od občin so mi 
povedali lepo misel, ki bi jo rad delil 
z vami: veličina človeka se ne meri v 
denarju in moči, temveč v srčnosti in 
dobroti. Zato je naš slogan: S srcem na 
poti," je dejal Miha Bogataj, direktor iz-
vajalca projekta Zavoda Zlata mreža. 
Vozniki prostovoljci, trenutno jih je se-
dem, so uspešno prestali usposabljanje 
in testno vožnjo z e-vozilom. Med nji-
mi je tudi Ludvik Zavec. "Projekt je zelo 
zanimiv in poučen. Pozdravljam takšne 
poteze," je dejal poklicni voznik v poko-

ju, ki ocenjuje, da je prevozil več kot dva 
milijona kilometrov. "Bil sem ves čas 
na poti, vse življenje. Najprej sem vozil 
tovornjak, potem avtobus. Slednjega po 
vsej Evropi v turistične namene. Vožnja 
me izredno veseli, zelo rad sedem za vo-
lan. Ker mi je doma kar malo dolgčas, 
sem se odločil, da postanem voznik pri 
projektu Prostofer. Da izkoristim take 

priložnosti tudi kot izraz solidarnosti," 
je povedal 76-letnik, sicer tudi stric nek-
danjega boksarskega šampiona Dejana 
Zavca. Tudi v pokoju veliko vozi, na leto 
nabere dvajset tisoč kilometrov, je do-
dal. 
MOK sicer zbira prijave za dodatne voz-
nike prostovoljce na telefonski številki 
04 23 73 371.
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Brezplačne prevoze v okviru Prostoferja bodo opravljali z električnim vozilom Citröen eC4. 
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S 1. septembrom se je na nekaterih uli-
cah na območju krajevne skupnosti 
Vodovodni stolp spremenil parkirni re-
žim. Na Nazorjevi ulici je ob delavnikih 
parkiranje plačljivo – razen za imetnike 
parkirnih dovolilnic in parkirnih abo-
nmajev –, pred Zoisovo ulico 2 in Cesto 
Staneta Žagarja 19 pa velja režim krat-
kotrajnega parkiranja. 
Območje plačljivega parkiranja ob delav-
nikih po novem velja na parkirišču med 
večstanovanjskimi stavbami na Nazorje-
vi ulici 6, 8 in 10, in sicer ob delavnikih 
med 7. in 19. uro, medtem ko je ob koncih 
tedna in praznikih parkiranje še naprej 
neomejeno. To za imetnike parkirnih do-
volilnic in parkirnih abonmajev velja tudi 
ob delavnikih, saj so upravičeni do neo-
mejenega in brezplačnega parkiranja na 
tem območju, pojasnjujejo na občini.
Do spremembe je prišlo tudi na Nazor-
jevi ulici 12, kjer je odslej območje krat-
kotrajnega parkiranja (tako imenovana 
modra cona). Tak režim velja ob delav-
nikih med 7. in 19. uro, ob koncih tedna 
in praznikih pa je parkiranje še naprej 
neomejeno, prav tako parkirišče lahko 
neomejeno in brezplačno uporabljajo 
imetniki parkirnih dovolilnic za stano-
valce in imetniki abonmajev.

NUJNO OZNAČITI ČAS PRIHODA

Ker gre za območje z dopustnim kratko-
trajnim parkiranjem, mora voznik ob-
vezno označiti čas prihoda na vidnem 

mestu v vozilu – s parkirno uro ali z 
zapisom časa prihoda na listu, ki mora 
biti dobro viden od zunaj (na armatur-
ni plošči). V tem primeru je parkiranje 
dovoljeno za največ eno uro, nato je tre-
ba vozilo odpeljati, opozarjajo na MOK. 
Le pri pravilni označitvi bodo namreč 
medobčinski redarji lahko ugotovili, da 
je parkiranje v skladu s pravili. V na-
sprotnem lahko vozniku izrečejo globo 
v višini 40 evrov.
Na tem območju je sicer možno pridobi-
ti parkirni abonma pri Komunali Kranj. 
Vloga za mesečni abonma se odda na 
elektronski naslov abonma@komuna-
la-kranj.si. Občinska taksa za parkira-
nje v coni 2 znaša mesečno 40 evrov (z 
DDV) ali letno 400 evrov (z DDV). Pogod-
be za abonma prav tako pripravlja Ko-
munala Kranj.

KRATKOTRAJNO PARKIRANJE

Na parkirnih mestih pred Zoisovo uli-
co 2 (sodišče) in Cesto Staneta Žagarja 
19 po novem velja režim kratkotrajnega 
parkiranja. Ob delavnikih med 7. in 19. 

uro je tako možno parkiranje največ do 
ene ure, čas prihoda na parkirišče pa je 
treba ustrezno označiti. Parkiranje ob 
koncih tedna in praznikih je še naprej 
neomejeno in brezplačno.

POJASNILO OBČINE

Zaradi spremembe režima parkiranja 
predvsem na Nazorjevi ulici se je pove-
čal pritisk na druga parkirišča ob več-
stanovanjskih blokih severno od Nazor-
jeve ulice, ugotavljajo v KS Vodovodni 
stolp. Stanovalci teh blokov sprašujejo, 
ali bo občina poskrbela tudi za spre-
membo parkirnega režima na njihovih 
parkiriščih oziroma za uvedbo parkir-
nih dovolilnic v t. i. coni 3. Na občini so 
nam odgovorili: "Mestna občina Kranj 
od leta 2017 postopoma uvaja parkirne 
dovolilnice in plačljive javne parkirne 
površine. Najprej smo uvedli parkirne 
dovolilnice v območju za pešce oziroma 
v coni 1, sedaj pa jih postopamo uvaja-
mo še v coni 2. V coni 3 Mestna občina 
Kranj v bližnji prihodnosti nima name-
na uvesti parkirnih dovolilnic."

Nov parkirni  
režim na  
nekaterih  
ulicah
Mestna občina Kranj je 
na nekaterih parkiriščih 
uvedla kratkotrajno 
parkiranje,  
na Nazorjevi pa je 
parkiranje plačljivo, 
razen seveda za imetnike 
parkirnih dovolilnic in 
parkirnih abonmajev.

Parkirišče na Nazorjevi 6–10 je odslej plačljivo. / Foto: Tina Dokl

Pred sodiščem je uvedeno kratkotrajno parkiranje (največ eno uro). / Foto: Simon Šubic
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Buče vsebujejo 
veliko hranil, 
zato jih je treba 
čim bolj okusno 
izkoristiti. 
S pomočjo 
knjige, kjer je 
60 receptov,  
se naučimo 
pripravljati 9 
vrst buč: cukete, 
patišonko, 
čajoto, hokaido, 
sweet dumpling, 
maslenko, 
blukuri, sweet 
mamo in 
muškatno bučo. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

15Število strani: 164 strani, 17 x 23 cm, trdo vezana    

EUR

Čokolada je kraljica 
sladic, okusna 
in neizogibna 
poslastica, ki jo 
obožujejo tako 
stari kot mladi.  V 
knjigi boste našli 
recepte za kremna 
peciva, biskvitna 
peciva, peciva 
brez peke, peciva 
iz krhkega testa, 
torte in ostale 
sladice, v katerih 
seveda kraljuje 
čokolada.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

10Spiralna vezava, 15 x 20 cm, 216 strani

EUR
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Mestna občina Kranj je sredi julija zače-
la rekonstrukcijo mostu čez Rupovščico 
na sotočju s Kokro. Med obnovitvenimi 
deli, ki bodo potekala predvidoma do 
konca septembra, je osebni prehod čez 
reko mogoč le po začasni pešpoti, obvoz 
za osebna vozila za lastnike zemljišč pa 
poteka skozi Predoslje.
Most čez Rupovščico je bil zaprt že pribli-
žno leto dni, potem pa so ga julija podrli 
zaradi izvedbe rekonstrukcijskih del. V 
času obnove mostu, po katerem občani 
dostopajo do Ovčana, Kosorepa in drugih 
kopališč na območju sotočja Rupovščice 
ter Kokre, je možen zgolj osebni prehod, 
in sicer po leseni brvi. Obnovljeni most, ki 
bo spet prehoden še to jesen, bo pomemb-
na pridobitev za uporabnike športno-re-
kreativnih površin ob reki, poudarjajo na 
občini.
Na območju Ovčana so sicer ta mesec 
odstranili tudi vsa drevesa, ki so se 
podrla ali nevarno nagnila v avgusto-

vskem neurju. Še zlasti problematična 
je bila situacija na lokaciji Kosorepa, 
kjer se je ravno pri balvanih v strugi 
Kokre podrla smreka in je ležala prečno 
na tok v strugi. Smreka je bila zagozde-
na med balvane in še dodatno zapirala 

pretočni profil. Tudi na dolvodnem od-
seku je v strugi, prečno na smer toka, 
ležalo nekaj podrtih dreves. Ta so zapi-
rala pretočni profil Kokre, zmanjševala 
pretočno sposobnost struge in poslabše-
vala poplavne razmere. 

Rekonstrukcija mostu čez Rupovščico
Rekonstrukcija mostu čez Rupovščico na sotočju s Kokro poteka od julija. 

V času obnove mostu je prehod čez reko omogočen le pešcem, in sicer po leseni brvi. 
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SIMON ŠUBIC

Komunala Kranj bo v prvi polovici ok-
tobra izvedla akcijo zbiranja nevarnih 
odpadkov, zbranih v gospodinjstvih. Na 
območju krajevne skupnosti Vodovodni 
stolp bo zbiranje potekalo v ponede-
ljek, 4. oktobra, od 16.15 do 19. ure pred 
Osnovno šolo Simona Jenka. Med ne-
varne odpadke sodijo odpadna zdravila, 
kozmetika, čistila, barve, laki, lepila, 
škropiva, razne kemikalije, spreji, od-
padno jedilno in motorno olje, hladilna 
tekočina, akumulatorji, baterije … 
Najzanesljivejše podatke o nevarnih la-
stnostih preberemo na izdelku samem, 
zato bodite pozorni na različna opozo-
rila in navodila v obliki grafičnih sim-
bolov: vnetljivo, zdravju škodljivo, ek-
splozivno, oksidativno, okolju škodljivo, 
strupeno, jedko. "Teh odpadkov ne sme-
mo odlagati v zabojnike za gospodinj-
ske odpadke in ne v naravo, saj nevarne 
snovi pronicajo v zemljo, zastrupljajo 
prst, vodo in ljudi. Tekočih izdelkov, ki 
vsebujejo nevarne snovi, ne smemo zli-
vati v odtok, greznico ali kanalizacijo. 
Enako velja za odpadno jedilno in mo-
torno olje," opozarjajo v komunalnem 
podjetju, ki zato vsako leto izvede akci-

jo zbiranja nevarnih odpadkov po vseh 
krajevnih skupnostih.
Nevarne odpadke iz gospodinjstev zbi-
rajo s posebno mobilno postajo. Na 
zbirnem mestu je prisoten delavec 
Komunale Kranj in strokovna oseba 
pooblaščenega podjetja za zbiranje ne-
varnih odpadkov. Oddaja odpadkov je 
brezplačna. Akcija pa ni namenjena 
zbiranju odpadkov pravnih oseb. Te se 

morajo za oddajo dogovoriti s poobla-
ščenimi podjetji za ravnanje z nevarni-
mi odpadki.
Kdor ne utegne oddati nevarnih odpad-
kov na mobilni postaji, jih lahko brez-
plačno odda tudi v zbirnem centru na 
Zarici kadarkoli v času njegovega obra-
tovanja. Tam imajo namreč urejen po-
seben prostor za zbiranje nevarnih od-
padkov iz gospodinjstev.

Oktobra zbiranje nevarnih odpadkov 
Zbiranje nevarnih odpadkov v KS Vodovodni stolp bo potekalo 4. oktobra. Brezplačno 
jih lahko oddate tudi v zbirnem centru v času njegovega obratovanja. 

Med nevarne odpadke sodijo tudi ostanki barv. / Foto: Komunala Kranj

Komunala Kranj obnavlja dotrajane vodovodne priključke v stano-
vanjskih blokih na območju KS Vodovodni stolp. Dela so že izvedli ali 
pa jih zaključujejo na lokacijah Valjavčeva ulica 3–13, Zoisova ulica 
3, 5, 7, 9 in 13 ter Dražgoška ulica 6. V začetku oktobra bodo obnovo 
vodovodnih priključkov začeli na Zoisovi ulici 4, Kebetovi ulici 1 in 
Cesti Kokrškega odreda 5, so napovedali v podjetju. S. Š.

Obnova vodovodnih priključkov
Mestna občina Kranj je ob cesti proti olimpijskemu bazenu v Kra-
nju vgradila cevi za električno napeljavo, namenjeno postavitvi 
polnilnice za električna vozila. Prejeli smo vprašanje, ali bodo te 
polnilnice namenjene splošni uporabi, torej vsem e-vozilom, ali 
zgolj tistim iz sistema Avant2Go. Z občine so nam odgovorili, da bo 
polnilnica namenjena vsem e-vozilom. S. Š. / Foto: G. K.

Polnilnica za e-vozila pri bazenu
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Vodja policijskega okoliša Krajevna sku-
pnost Vodovodni stolp Damjan Nartnik 
ugotavlja, da se je problematika mote-
nja javnega reda in miru ter vandalizma 
s koncem poletja umirila. "V okolišu so 
bili še v času šolskih počitnic posamezni 

primeri vandalizma ter kršitve s pov-
zročanjem hrupa in motenjem občanov 
pri počitku. Policisti so zato redno izva-
jali nadzore. Z začetkom šole posebnosti 
v tem segmentu ni več. Lokacijsko gre 
predvsem za območje Osnovne šole Simo-
na Jenka. Večje škode sicer ni bilo, kljub 
temu pa se igrišče zaradi takšnega poče-
tja najstnikov sedaj zapira," je razložil. 

Nartnik opozarja tudi na problemati-
ko parkiranja ob prihodu otrok v šolo. 
"Trenutno pa je problematično parkira-
nje pred osnovno šolo v jutranjem času. 
Starši vozila puščajo na nedovoljenih 
mestih in slabšajo prometno varnost. 
Policisti bodo ta segment dodatno nad-
zirali in obravnavali prekrške," je opo-
zoril.

Trenutno  
problematično 
parkiranje  
pred šolo
Policija na območju 
Krajevne skupnosti 
Vodovodni stolp trenutno 
ne zaznava večjih 
varnostnih težav, opozarja 
pa na problematiko 
parkiranja pred Osnovno 
šolo Simona Jenka ob 
jutranjem prihodu otrok.

Trenutno je problematično parkiranje pred osnovno šolo v jutranjem času, saj starši vozila 
puščajo na nedovoljenih mestih, opozarja vodja policijskega okoliša Damjan Nartnik. 

Vas zanima, kako 
je naše telo 
videti od znotraj? 
Odgovore boste 
našli v knjigi, ki na 
poljuden način 
razkriva sestavo 
in delovanje 
našega telesa. 
Izvedeli boste 
kako lahko naše 
telo neumorno 
deluje vse naše 
življenje. Knjiga 
vsebuje zavihke, 
prosojnice in 
“kolo” za lažjo 
predstavo. 
Zanimivo in 
poučno hkrati! 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

14,80Redna cena knjige je 18,50 EUR. Če knjigo kupite 
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le 

EUR

Priročnik Vsak 
dan znova na 
sistematičen način 
prikaže vse, kar 
ste si želeli in bi 
morali vedeti o 
demenci, življenju 
z demenco in o 
preventivi. Knjigo, 
polno napotkov 
in dejstev, 
spremljajo tudi 
kratke in iskrene 
izpovedi oseb z 
demenco, svojcev 
in oskrbovalcev, 
ki bodo še kako 
znane in hkrati v 
pomoč vsem, ki 
se z boleznijo na 
kakršen koli način 
soočajo tudi 
sami. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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SIMON ŠUBIC

Na zunaj je vse videti enako, a Osnovna 
šola Simona Jenka je poleti doživela ve-
liko organizacijsko spremembo. Do zdaj 
največja osnovna šola v državi s skoraj 
1300 učenci in okoli 190 zaposlenimi se 
je razdelila na dva dela, saj je dosedanja 
podružnica Center postala samostojna 
Osnovna šola Janeza Puharja – Center, 
ki so ji pridružili še podružnico Prim-
skovo. Matična šola še vedno ostaja 
nadpovprečno velika šola s podružni-
cama v Goričah in na Trsteniku. Od 184 
zaposlenih jih je obdržala 108, od lan-
skih 1269 učencev pa 779 otrok in še 57 v 
vrtcu. Oddelkov je po novem 34, v prej-
šnjem šolskem letu jih je bilo 57. 
"Šolsko leto se je začelo razmeroma 
gladko, v poletnem času se je šola ob 
nekaterih rešljivih problemih razdelila 
na dva dela. Z razdelitvijo učencev in 
zaposlenih velikih težav nismo imeli. 
Že prej smo razporejali učence v Cen-
ter in Primskovo na podlagi njihovega 
bivališča, tako da novi šolski okoliš ni 
povzročil težav. Tudi pri razporeditvi za-
poslenih smo upoštevali njihove želje, 
kje želijo delati," je povedal ravnatelj OŠ 
Simona Jenka Rudolf Planinšek. 
Delovanje šole je zdaj prijetnejše za vse, 
ugotavlja ravnatelj. "Manjšemu številu 
učencev se lažje posvetiš, manj je težav 
pri organizaciji stranskih dejavnosti, 
športnih dni ... Tudi za šolski nadstan-
dard, kot so tabori, bomo zdaj lahko 
uporabili kapacitete Centra šolskih in 
obšolskih dejavnosti, ki jih prej zaradi 
prevelikega števila otrok nismo mogli. 
Letos smo tako uspešno izpeljali že ta-
bora v Savudriji in Marindolu," je poja-
snil Planinšek. 
Potek letošnjega šolskega leta bo še ve-
dno najbolj krojila epidemija covida-19. 
Trenutno so v karanteni trije razredi za-
radi posameznih učencev, ki so se oku-
žili drugje, nato pa je znotraj razredov 
okuženost narasla na tri do pet učencev. 
Eden od teh razredov karanteno končuje 
že ta teden. Od zaposlenih sta bila doslej 
pozitivna dva, je pojasnil ravnatelj in po-
udaril: "Glede na velikost šole se za zdaj 
koronavirusu kar dobro izogibamo."

Šola prosi starše, da upoštevajo prejeta 
navodila. "Šola si sama ukrepov ne iz-
mišlja, temveč korektno upošteva navo-
dila, ki jih prejme s strani ministrstva 
za izobraževanje in Nacionalnega inšti-
tuta za javno zdravje. Če z uporabo mask 
vsaj minimalno upočasnimo širjenje 
okužbe, smo svoje že dosegli. Apeliram 
zato na starše, da vsi otroci nosijo ma-
ske. Pri tem lahko ugotovim, da imamo 
zelo redke primere, ko starši otrokom 
ne pustijo nositi maske. Je pa tako, da 
je slaba volja pri določenem delu star-
šev vedno prisotna, vedno jih nekaj raz-
mišlja drugače, v kar pa se šola ne želi 
vtikati, saj ima vsak pravico do lastne-
ga mnenja. A trenutna situacija je taka, 
da če hočemo preprečiti širjenje okužb, 
mora šola upoštevati prejeta navodila, 
saj gre za precej veliko množico otrok 
in zaposlenih. Vsa prejeta navodila zato 
sproti posredujemo naprej staršem. 
Tako jih tudi opozarjamo, naj otrok raje 
ostane doma, če se slabo počuti ali kaže 
znake prehlada.
Ravnatelji šol so se dogovorili, da z or-
ganizacijo interesnih dejavnosti na šoli 
v prvih tednih šolskega leta še počaka-
jo, so pa sklenili, da zaradi potreb po gi-
banju otrok šolske telovadnice morajo 
odpreti tudi zunanjim izvajalcem inte-
resnih dejavnosti. "Pričakujem, da s 1. 

oktobrom začno na šoli delovati tudi 
interesne dejavnosti, tudi za zunanje 
izvajalce, seveda z upoštevanjem vseh 
ukrepov, tudi pogoja PCT. Sklical bom 
tudi sestanek z vsemi zunanjimi izva-
jalci in jim predstavil pogoje, v vsaki 
telovadnici bomo določili nekoga, ki 
bo kontroliral upoštevanje ukrepov. Za 
skupine, ki navodil ne bodo upošteva-
le, bomo žal morali odpovedati uporabo 
šolskih prostorov. Vse informacije gle-
de interesnih dejavnosti bodo sicer ob-
javljene na spletni strani šole," je razlo-
žil Planinšek. Če bo prišlo do zaostritve 
razmer, pa bodo interesne dejavnosti 
prve, ki jih bodo ukinjali, dodaja. "Gle-
de na prognoze sicer pričakujemo, da 
bo to jesen epidemija vrh dosegla sredi 
oktobra, nato pa naj bi se stanje zače-
lo izboljševati. Izvajanje pouka bomo 
na vsak način poskušali zadržati v šoli 
na način, da bodo v karanteno hodili 
le posamezni razredi. Vsaj tako raču-
namo na podlagi dosedanjih izkušenj 
z discipliniranim upoštevanjem pravil 
tako s strani otrok kot učiteljev. Obi-
skujem razrede in na prijeten način 
opravljam tudi tovrstno kontrolo, tako 
da vam lahko zagotovim, da vsi upošte-
vajo navodila. Vsi, otroci in učitelji, so 
raje v šoli kot doma, tudi v teh posebnih 
razmerah," je še povedal. 

Nič več največja šola v državi
Osnovna šola Simona Jenka se je zmanjšala, zato je njeno delovanje zdaj prijetnejše 
za vse, učence in učitelje, pravi ravnatelj Rudolf Planinšek. 

Ravnatelj Rudolf Planinšek / Foto: arhiv GG
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Če na vaše rolete 
in okenske police 
sedajo različni 
ptički, ki iščejo 
zavetje pred 
mrazom, boste s 
tem priročnikom 
lahko natančno 
določili, za 
katerega ptička 
gre. Pernati 
obiskovalci 
so prikazani 
v naravni 
velikosti, zato pri 
prepoznavanju 
skoraj ne more 
priti do pomot.

Ptičja gnezda
Spodaj so primeri različnih ptičjih gnezd, kakršne ste morda že 

kdaj videli na svojem vrtu. Gnezda so najbolj opazna pozimi, ko 

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

takrat ni preprosto, kajti graditelji teh izbic za svoje mladiče so 

se že prej umaknili drugam. Kateremu ptiču bi torej pripisali ta 

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

dupel, so koristna umetna, kajti le redki duplarji si sami  

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß

 Vrtni ptiči 
  v naravni                         velikostiSt
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

AKCIJA

Nagrade: 1. nagrada: darilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR, 2. in 3. nagrada: knjiga Več kot sanje/Jaz, midva, mi

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do 20. oktobra 2021 na Go renj ski glas, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.



Potrjeno najbolj 
priljubljen prevzem
paketov
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www.posta.si/paketomat

Za dostavo izberite PS Paketomat in svoje pošiljke prevzemite kadarkoli, 
24/7 ‒ brez čakanja v vrsti in brez kontakta z drugimi osebami!  
Preprosto, hitro in priročno!

97%
uporabnikov ocenjuje 

dostavo v PS Paketomat 
kot odlično.

*Več kot


