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GRESTE ZRAVEN NA IZLET?
Gremo v soboto, 3. oktobra 2015. 

Kam? Odprite in preberite na 4. strani.
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Obisk župana 
Boštjana Trilarja

Kot je župan Boštjan 
Trilar obljubil v začet-
ku leta, ob srečanju s 
predsedniki krajevnih 
skupnosti, je v sredo, 
16. septembra, kmalu 
po poldnevu obiskal 
tudi našo. Na začetku 
pogovora smo najprej 
govorili o programu 

dela naše krajevne skupnosti programu dela, 
za katerega smo se odločili ob izvolitvi. Go-
vorili smo posebej o problemih, načrtih, ra-
zvojnih projektih, ki jih je sprejela na seji 
sveta Metna občina Kranj in upanju, da bodo 
le-ti tudi uresničeni. Seveda pa uresničitev 
odvisna tudi od letošnjega proračuna. Pred-
vsem pa nas je zanimalo urejanje parkirnih 
površin; seveda tudi izgradnja novega parkirišča ob šoli, obnova 
Begunjske in Valjavčeve ulice,urejanje pripadajočih zemljišč in 
kako potekajo zaključna dela na projektu GORKI. 

Župan in njegovi sodelavci so nas seznanili o prednostnih, 
tako imenovanih fokusnih skupinah in rebalansu proračuna.

Pohod po meji naše krajevne skupnosti
Tudi letos smo v počastitev dneva krajanov in dneva državljanov 
Evrope zadnji petek v maju imeli pohod po meji naše krajevne 
skupnosti. Štartali smo izpred šole Simona Jenka ob meji s kra-
jevno skupnostjo Primskovo po Partizanski cesti, naprej po Cesti 
Staneta Žagarja, ki meji s krajevno skupnostjo Kranj-Center. 
Naprej smo nadaljevali pohod ob nebotičniku po Bleiwesovi 
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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. Priprava 
za tisk: BOLD. Glasilo VODOVODNI STOLP dobijo vsa gospodinjstva in poslovne enote v krajevni skupnosti brezplačno. 
Naklada 2750 izvodov. Naslovnica: Ravnatelj je 1. septembra popoldne pozdravil v šoli Simona Jenka letošnje prvošolčke, 
ki so prvi dan prišli skupaj s starši v šolo.

Nada Mihajlovič

Nada Mihajlovič, predsednica sveta KS

Ne boste verjeli, ampak kar živahno je
Šli smo po mejah naše krajevne skupnosti. - Kar obsežena gradbena dela so bila od krajevnega praznika marca letos 

naprej in še niso končana. - Na obisku je bil tudi župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar s sodelavci. - Izpolnjujem pa 
tudi spomladansko obljubo in zavezo ob pohodu po meji KS: V soboto, 3. oktobra, gremo s krajani na izlet.

ANDREJ ŽALAR

proti vojašnici ob meji s krajevno skupnostjo Zlato polje in (to-
krat) po spremenjeni poti preko vojašnice. V vojašnici smo 
imeli krajši počitek in skupinsko fotografi ranje. Počitka so bili 
potrebni predvsem najstarejši krajani, saj so bili med nami tudi 
90-letniki in še starejši. Obisk vojašnice je bil zanimiv za naše 
najmlajše pohodnike. Nato smo nadaljevali pohod ob meji s 
krajevno skupnostjo Kokrica pa prek Rupe, ob Rupovščici, ki je 
tudi meja s krajevno skupnostjo Predoslje. Pohod smo nazadnje 
sklenili ob štadionu. Najmlajše, šolarje, je čakala malica in napi-
tek v šoli, starejši pa smo na igrišču Gibi-Gib v prijetni senci 
pogasili žejo in pomalicali. 

V prijetnem klepetu smo si vsi tudi tokrat obljubili, da se do-
bimo spet na pohodu naslednje leto; in to še bolj številčno. Jaz 
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pa sem morala obljubiti in se zavezati, da pohod bo in da bo je-
seni letos tudi izlet. 

No, jesen je tu in zato tudi čas za izlet.

Torej, obljuba dela dolg
Greste z nami? 3. oktobra gremo na celodnevni izlet. Ker ga lani 
izleta ni bilo, smo se letos odločili, da za naše krajane pripravimo 
in organiziramo malo daljšega; tako po kilometrih kot časovno.

Na Madžarsko se bomo podali. Obiskali 
bomo našemu podoben vodovodni stolp v 
kraju Siofok. Odprt je za obisk turistov in v 
njegovi restavraciji bomo lahko popili kavico. 
Zapeljali se bomo še do Blatnega jezera in si 
ogledali tudi nekaj zgodovinskih, kulturnih 
objektov in turističnih zanimivosti. Ob uživa-
nja pri ogledovanju zanimivosti bomo imeli 
zagotovljeno »močno malico in odlično kosilo 
s kozarcem pijače«, da si bomo nazdravili. 
Potepali se bomo namreč po vinorodnem 
okolišu Prlekije. 

Le odločite se in pridite zraven. 

Gradbena dela na infrastrukturi
Na Cesti Kokrškega odreda in naprej proti 
Rupi so bila gradbena dela končana junija. 
Nadaljevala pa so se razsvetljavo cestišča in 
prometno ureditvijo. Na zahtevo krajanov smo 

predlagali občini, da ukrepajo za umiritev prometa. Na podlagi 
meritev so uredili še dva »ležeca policaja«. Enega pri uvozu 
proti štadionu in drugega pred Rupo. 

Na projektu Gorki so dela nadaljevali od nadvoza nad avtoce-
sto pri Kokrici skozi Rupo proti Ilovki in na spodnji Rupi. Na 
tem odseku so dela sedaj končana. Rešili smo tudi zaplete z ob-
novo na odseku oziroma na enem delu ceste pod cerkvijo na 
Rupi in s prerazporeditvijo sredstev zagotovili preplastitev tega 
dela cestišča. Tako sedaj ne bo več odplakovanje peska po bre-
žini na cesto in na dvorišče hiše pod cesto. In ne tudi ne bo več 
stroškov za nenehno obnavljanje ceste z nasipanjem peska. 

Še vedno pa se dogaja na gradbišču skozi Malo Rupo proti 
Kokri po Partizanski cesti proti štadionu. Tam se kanalizacijska 
infrastruktura in kanali za meteorne vode priključijo na obstoje-
če vode. Dela gredo h koncu. Pomembno pa je, da bo pitna voda 
sedaj do balinišča in , so dela v zaključni fazi in pitno vodo smo 
pripeljali do balinišča pri Gibi Gibu. 

Dodatno pa z občinskimi strokovnimi službami urejamo zah-
tevo stanovalcev glede umirjanja prometa na Partizanski cesti in 
enem delu Ceste Kokrškega odreda skozi Švabsko vas.

Pred obiskom so v krajevni skupnosti proble-
me razdelili po področjih in jih potem na 
obisku predložili napisane županu oziroma 
njegovi ekipi. Opozorili so na vzdrževalna 
dela, potrebna parkirišča (še posebej pri šoli), 
na prehod za pešce proti Kaliji na Bleiweiso-
vi in na prometno varnost, posebej tudi na 
ležeče ovire pred Rupo in na začetku naselja 
na Cesti Kokrškega odreda, pa na otroška 
igrišča, na primere prilaščanj na zelenicah in 
tudi na hrup in delovni čas… Ob sproščenem 

in odkritem pogovoru, ko ni šlo brez ugotovitev, da bo dinamika 
reševanj odvisna od materialnih možnosti, ki pa niso najboljše, so 
županovi sodelavci beležili vsak zase zavezujoče vsebine. Tako je 
po končani razpravi bilo slišati mnenje, da so v KS problematiko 
pregledno, jedrnato, skratka zares dobro, pripravili in predstavili.

V nadaljevanju pa je bila glavna tema predstavitev programa 
reševanja pripadajočih zemljišč, ki je bil že na samem začetku 
opredeljen kot vzorčni primer, kako reševati to tematiko potem 
v Sloveniji. Peter Drinovec je v vlogi predsednika odbora za 

Reševanje problemov in oblikovanje prakse
infrastrukturo pri KS analitično razdelano predstavil in ugotovil, 
da je v prvi fazi že do lani bil usklajen predlog javnih površin z 
odmerami na terenu, z odločbami ter izvedenim katastrom… 
Tako je sedaj na vrsti druga faza, ko je potrebno opredeliti rabo 
komunalne infrastrukture in predvsem pripadajoča zemljišča 
občini in etažnim lastnikom. Strokovni predlogi so v pripravi, 
potrebne bodo odmere in oddaja vlog na sodišče.

Po Drinovčevem zaradi plačila stroškov teh opravil v celotnem 
postopku ne bi smelo biti težav, če bi občina omogočila brezpla-
čen prenos zemljišča na uporabnike v Šorlijevem naselju in če 
pri določanju nepremičnin za javno dobro ne bi bilo preveč 
različnih pogledov in vztrajanj. 

Skratka, na potezi je občina, ki naj opredeli pogoje in stališča 
za nadaljevanje. Kako hitro bo dosežen cilj, bo odvisno od pri-
pravljenosti vseh sodelujočih za  sporazumno izoblikovanje 
dogovorov oziroma rešitev. To pa bo potem tudi lahko vzorec, 
kako se, ali kako se ne, lotevati reševanj problemov na podlagi 
primera Šorlijevega naselja. Na tem primeru se namreč še vedno 
tudi išče pravna praksa za celo Slovenijo. 

A. Žalar 

Peter Drinovec
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Če se boste odločili, da se skupaj popeljemo na Madžarsko, 
pridite prihodnji teden v pisarno krajevne skupnosti Vodovo-
dni stolp na Begunjski 10. Cena izleta je 20 EUR, vplačate 
jih lahko v KS v ponedeljek, torek, sredo ali petek med 8.00 
do 11.00, ali v četrtek od 16.00 do 18.00.

Odhod avtobusa je v soboto, 3. oktobra, ob 5.00 z avtobu-
snega postajališča na Ulici XXXI. divizije (pri šoli Simona 
Jenka). Vrnili se bomo bolj pozno zvečer. Lepo bo.

Dogajanja

Madžarska je naša 
vzhodna soseda in 
jo še vse premalo 
poznamo. Tokrat 
boste imeli prilo-
žnost, da spoznate 
dve pomembni tu-
ristični področji; 
»madžarsko morje« 
- Blatno jezero ali 
Balaton in Heviz. 

Avtobus bo odpe-
ljal iz Kranja v petek, 3. oktobra, ob 5. uri s postajališča pri šoli 
Simona Jenka v Šorlijevem naselju v krajevni skupnosti Vodo-
vodni stolp.

Iz Kranja se bomo odpeljali do Tepanj, kjer bo krajši postanek, 

GRESTE Z NAMI?

Gremo na izlet na Madžarsko
V soboto, 3. oktobra, odhod ob 5.00 z avtobusnega postajališča pri šoli Simona Jenka 

v KS Vodovodni stolp na Ulici XXXI. divizije.

potem pa naprej po avtocesti do postanka za malico. Po južni 
obali Blatnega jezera (madžarskega morja) se bomo odpeljali do 
Siofoka. Po sprehodu ob jezerski obali se bomo podali do vodovo-
dnega stolpa, ki so ga zaradi potreb po vodovodnem omrežju zače-
li graditi leta 1912. Visok je 45 
metrov po načrtu arhitekta Arpada 
Gutha in Jenöja Gergelya.

Med 2. svetovno vojno je bil 
stolp poškodovan, a so ga leta 
1945 obnovili. Leta 1973 pa je 
stolp izgubil svojo prvotno 
funkcijo in je tako danes v njem 
Informacijsko turistični center, 
v vodnem zbiralniku pa je Pa-
norama.

Ob povratku se bomo peljali 
po severni strani Blatnega jezera. 
Ustavili se bomo na polotoku 
Tihany, kjer je na vzpetini zelo 
obiskana turistična vas, iz nje pa je lep razgled na Balaton oziro-
ma Blatno jezero. V benediktinskem samostanu je pokopan 
ustanovitelj samostana kralj Andras I. Nato pa bomo po vinoro-
dni pokrajini nadaljevali vožnjo proti toplicam Heviz, ker bomo 
imeli v bližini kosilo. Po kosilu pa nas bo pot vodila proti domu. 
Izlet bo zanimiv in lep.

p
o
S
d
l
m

Rozman bus
Lancovo 91
4240 Radovljica
Telefon: 04/ 53 15 249, 041/ 624 955
rozmanbus@siol.net 
www.rozmanbus.si
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Rojena sem v Lju-
bljani, ampak v Kra-
nju živim odkar po-
mnim zase. Šolanje 
sem pričela na OŠ 
Simona Jenka Kranj, 
nadaljevala na takra-
tni Ekonomski gim-
naziji in se nato vpi-
sala na fakulteto za 
Matematiko in fi ziko, 

kjer sem vztrajala eno leto. Ker sem si 
želela postati profesorica matematike, a ti 
ta študij pedagoškega znanja ne da, sem 
se prepisala na Pedagoško fakulteto, smer 
matematika-računalništvo. Ker je naše 
predrago šolstvo vpeljalo v učni načrt 
bolonjski sistem smrtno resno, me je mi-
nila želja po učenju in poučevanju mate-
matike. Tu ni kriv samo bolonjski sistem 
ampak celotno šolstvo od prvega razreda 
dalje. Kljub domačim »dolgim nosovom«, 
da bi pri teh letih lahko že skoraj diplomi-

Petja Treven, članica Sveta krajevne skupnosti

Želja: več mladih v dejavnostih
rala, sem si vzela leto premora in se nato 
vpisala na privatno fakulteto, kjer bom 
letos diplomirala iz trženja in organizacije 
podjetja. 

Ker pa šola ni vse, si od šestnajstega leta 
dalje pridobivam delovne navade; promo-
cije, delo v šanku, zadnje tri leta pa vodim 
pisarno samostojnemu podjetniku in izva-
jam aktivnosti za neko podjetje. Ker mi je 
računovodstvo in sama administracija po-
stala všeč, sem se vpisala še v tečaj raču-
novodstva, ki ga bom letos končala. 
Če boste vprašali moje domače, naj me 

opišejo s tremi besedami, bi rekli: trmasta, 
nesramno zorganizirana, vedno pripra-
vljena pomagati drugim, a sebi ne ☺. Ja 
res je, moja trma mi velikokrat nagaja, a 
če govorimo o poslu, brez nje ne bi prišla 
nikamor. Nesramno zorganizirana; najbolj 
nesramna do sebe, ker če ne speljem stvari 
tako, kot sem si jih zadala, potem čim dlje 
od mene. Zorganizirana pa tako, da moje 
sobe kljub polni zasedenosti nikoli ne bo-

ste videli razmetane. Priznam, obsedena 
sem z redom in čistočo. Vedno pripravlje-
na pomagati, a le sebi ne…; saj veste, pa-
meten za druge, ko je treba v red spraviti 
samega sebe, pa se zatakne na celi črti. 

Kljub polni zasedenosti, najdem čas za 
uživanje. Najbolj sem vesela poletnih dni, 
saj sem čisti morski človek, v vodi bi 
lahko preživela cel dan. V OŠ sem treni-
rala plavanje in še danes rada skočim v 
bazen. Sprošča pa me tudi tek ali pa pobeg 
na Šmarjetno. Letos sem obiskala Portu-
galsko in se navdušila nad surfanjem; 
odličen razlog, da se izognem zimi in spet 
pobegnem nekam na toplo. 

Kaj počnem v KS Vodovodni stolp? Po 
pravici povedano, za enkrat le poslušam 
in dajem predloge. Kaj pa si želim v KS? 
Da bi se v dejavnosti vključevalo mladino 
in da bi se več delalo za mlade, saj vsi 
mladi »zbežijo« v prvi priliki, zato pa tudi 
je KS Vodovodni stolp med starejšimi po 
starosti prebivalstva. 

Petja Treven

Naslednja meritev tlaka, sladkorja in holesterola bo v prostorih  
krajevne  skupnosti  Vodovodni stolp v sredo, 2. decembra 2015, 
od 7. do 9. ure.. 

Pridite igrat 
badminton

Tudi v jesenskem obdobju imajo 
krajanke in krajani telovadbo-
badminton v telovadnici Osnov-
ne šole Simona Jenka v KS Vo-
dovodni stolp. Vsak torek od 
20.00 do 21.00 je telovadnica 
rezervirana za vas v šoli na 
Ulici XXXI divizije 7 a. 

Pridite, naj torek zvečer po-
stane  priložnost za redna sreča-
nja v šolski  telovadnici.

V šoli Simona Jenka v krajevni skupnosti Vodovodni stolp so 
v ponedeljek, 15. junija, učenci pripravili Projektni dan. To je 
bilo predvsem veselo druženje učencev s starši in z drugimi 
obiskovalci. Med 17. in 19. uro pa je na eni izmed stojnic so-
delovala tudi krajevna organizacija Rdečega križa Vodovodni 
stolp, ki je s člani krožka RK na osnovni šoli na lutki prikazo-
vala oživljanje.
Čisti izkupiček z druženja v okviru projektnega dneva in 

zbrane šolske potrebščine so po končani prireditvi namenili po-
moči potrebnim učencem.

A. Ž.

Projektni dan v šoli
Na  predstavitvi v okviru Projektnega dneva na šoli Simona Jenka v KS Vodovodni stolp je na stojnici 

sodelovala tudi krajevna organizacija Rdečega križa.
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Učenci in starši se-
znanite se z varno 
šolsko potjo na sple-
tni strani OŠ Straži-
šče: http://www.o-
strazisce.kr.edus.si/
index.php/doku-
menti/category/17-
varna-pot-v-solo. 
Vozniki so s posta-
vljenimi obvestilni-

mi tablami seznanjeni, da vozijo po cesti, ki 
je tudi varna šolska pot. Hitrost vožnje na 
tem delu Delavske ceste je omejena na 40 
km/h. Starši otroka spremljajo na poti v šolo, 
ko je to potrebno (vrtec in prvi razred 
osnovne šole) in poskrbijo, da uporablja 
predmete in sredstva, ki povečajo njegovo 
vidnost v prometu (rumena rutka, odsevna 
telesa, oblačila z vgrajenimi odsevnimi tele-
si, svetla oblačila,..). Učenci prvega in 
drugega razreda osnovne šole morajo na 
poti v šolo in iz nje nositi poleg odsevnika 
tudi rumeno rutico okrog vratu.

Pri pešcih mora biti vedno na prvem 
mestu skrb za lastno varnost, pri tem pa 
ima veliko vlogo VIDNOST. Pešci zato 
imajo na oblačilu pritrjeno kresničko (lah-
ko jo na vrvici drži v roki). V neugodnih 
vremenskih pogojih (megla, mrak, noč, 
dež,..) bo vsakdo z uporabo svetlih oblačil 
z vdelanimi ali nameščenimi odsevnimi 
trakovi, s svetilko ali s pritrjeno kresničko 
(lahko jo drži v roki na vrvici), veliko prej 
viden in zato bolj varen, kot tisti, ki tega 
nima. Otroci morajo ponoči ali ob zmanj-
šani vidljivosti med hojo po cesti nositi na 
vidnem mestu na strani, ki je obrnjena 
proti vozišču, odsevnik, ki ne sme biti 
rdeče barve. Odsevna površina na vsaki 
strani pa mora meriti najmanj 20cm2.

Pešec mora uporabljati površine, name-
njene hoji za pešce (pločnik). Če teh ni, 
hodi ob LEVEM ROBU vozišča v smeri 
hoje. Če pa med hojo potiska enosledno 

Varno v jesen 
Začelo se je novo šolsko leto. Z nižjimi temperaturami, krajšim dnevom in deževnim vremenom smo zakorakali v jesen. 

vozilo (kolo), ročni voziček ali drugo 
prevozno sredstvo, ali je to organizirana 
skupina pešcev (skupina otrok iz vrtca, 
šole, ipd.), morajo hoditi ob DESNEM 
ROBU vozišča v smeri hoje. Tisti, ki 
POTISKA enosledno vozilo (KOLO ipd.) 
le-to vodi OB SVOJI LEVI STRANI. 

Vozišče pešec prečka samo na prehodu 
za pešce. Če prehoda ni, ga lahko  prečka 
le, ko se prepriča, da je varno. Vozniki in 
drugi udeleženci cestnega prometa pa mo-
rajo pešcem na prehodu za pešce omogoči-
ti varno prečkanje vozišča. Pri tem velja, 
da je na mokrem, spolzkem ali poledene-
lem vozišču zavorna pot daljša, upravljanje 
vozila pa oteženo. Zato je potrebno hitrost 
vozila prilagajati vozišču, vremenskim 
razmeram in drugim okoliščinam.  

Jeseni je tudi veliko kmetijskih opra-
vil v naravi. Pri teh se pogosto upora-
bljajo traktorji z različnimi delovnimi 
stroji-priključki. Zato je pri tem nujno 
spoštovanje cestnoprometnih predpi-
sov in naslednjih pravil:
• Voznik traktorja ima veljavno vozniško 

dovoljenje kategorije F in ni pod vplivom 
alkohola, mamil ali psihoaktivnih zdravil. 

• Registriran in tehnično brezhiben trak-
tor s prižganimi in čistimi lučmi ter 
odsevniki mora imeti rumeno rotacijsko 
lučjo, če ima pripet priključek, ki je 
širši od traktorja. 

• Na traktorju se prevaža le toliko oseb, 
kolikor je sedežev. Na traktorskih pri-
ključkih prevoz oseb ni dovoljen! 

• Na priklopnem vozilu (prikolici) je lah-
ko do pet oseb zaradi nalaganja in razla-
ganje tovora. Sedeti morajo na podu 
priklopnega vozila znotraj stranic. 

• Prevoz oseb na tovoru ni dovoljen. 
• Hitrost vožnje mora biti vedno prilago-

jena razmeram na cesti. 
• Pri vključevanju v promet se mora voz-

nik prepričati, da je cesta prosta v zado-
stni razdalji, da bo vključevanje varno. 

• Pri vožnji z neutrjenih površin na cesto 
je treba kolesa vedno očistiti, da zemlja 
ali blato ne padata na cesto. Onesnaženo 
cesto je treba nemudoma očistiti, sicer 
jo lahko očisti vzdrževalec, čiščenje pa 
plača onesnaževalec. 

• Tovor ne sme biti nevaren ali ovira za druge 
udeležence v prometu, ne sme povzročati 
škode na cesti in objektih, onesnaževati 
okolja, zmanjševati stabilnost vozila, pov-
zročati hrupa nad dovoljenim, zmanjševati 
preglednost vozniku, zakrivati naprav vo-
zila in se razsipati ali padati z vozila. 

• Pri vožnji in delu s traktorjem upošte-
vajte vsa tehnična navodila za traktor in 
uporabo priključkov. Spoštujte predpise 
varstva pri delu. 
Srečno v prometu vam želi 

Marjan Meglič, policist I

Marjan Meglič

Željo, da bi na Bleiweisovi cesti pri odcepu za Kalio, nasproti vojašnice, uredili prehod 
za pešce, so predsednica krajevne skupnosti Vodovodni stolp Nada Mihajlovič in člani 
sveta krajevne skupnosti povedali tudi županu Mestne občine Kranj Boštjanu Trilarju, ki 
je z delegacijo sodelavcev obiskal v sredo, 16. septembra krajevno skupnost Vodovodni 
stolp. Župan, ki se je strinjal s pobudo, je tudi pojasnil, da je Bleiweisova cesta v pristoj-
nosti države (DRSC), da pa bo občina podprla pobudo in postopek. 



7

Dogajanja

V župniji Kranj Zlato 
polje se pripravljamo 
na bližajoči se misi-
jon. Misijon je duhov-
na obnova župnije, 
duhovne vaje za celo-
tno župnijo. Na sveti 
misijon se že dolgo 
pripravljamo z moli-
tvijo za uspeh in bla-
goslov. Naj misijon 

obrodi bogate sadove v vsakem izmed nas. 
Od 15. do 25. oktobra letos bomo obha-

jali dneve njegovih milosti. Misijon je v  
župnijah približno na deset let in prav je, 
da se vsak izmed nas poglobi v svoje du-
hovno življenje, utrdi vero v Jezusa Kristu-
sa. Misijon je namenjen vsem: tistim, ki so 
redno vsak dan v cerkvi, tistim, ki pridejo 
ob nedeljah k sveti maši, tistim, ki obiščejo 
cerkev samo za praznike, in tudi tistim, ki 
cerkvenega praga že več let ali pa nikoli 
niso prestopili. Misijon je namenjen za 
verne in za one, ki  iščejo svojo vero, ki se 
ne najdejo v duhovnem svetu, ki so iskalci 
vere v Boga. V času misijona bo vsak dan 

Bodi pozdravljen nam čas misijona
sveta maša ob 9. uri dopoldne in zvečer ob 
18. uri.  Ob nedeljah ob 7.30 in ob10. uri. 
Med vsako sveto mašo bo poseben misi-
jonski govor, ki ga bosta imela misijonarja 
in bosta ves čas misijona bivala med nami. 
Sveti misijon bosta vodila p. Niko Žvokelj 
in p. Ambrož Mušič iz frančiškanske re-
dovne skupnosti. Misijonarja bosta v 
dneh misijona na razpolago za duhovni 
pogovor, za zakrament svete spovedi. Še 
posebej povabljeni tisti, ki morda že dalj 
časa niste prejeli zakramentov. 

Misijon je čudovita priložnost, da 
človek svoje življenje premisli in se zave 
svoje majhnosti pred Bogom in začne na 
novo graditi povezanost z Jezusom Kri-
stusom. V času misijona bo tudi veliko 
srečanj za vse stanove in skupine: otro-
ke, starše, zakonce, župnijske sodelavce, 
starejše, bolne in ostarele, samske … Na 
nekatera srečanja bodo povabljeni tudi 
različni gostje. Misijonarja bosta  obi-
skala bolne in starejše, ki ne morejo v 
cerkev. Za obisk misijonarja radi pokli-
čite v župnišče. Naj bodo ti sveti dnevi 
zares blagoslovljeni in naj vsem župlja-

nom po milosti svetega misijona dajo 
novih moči in nove povezanosti z doma-
čo župnijo in z Bogom Stvarnikom.

Misijonska pesem nam zgovorno pravi in 
nas vabi: »Bodi pozdravljen nam čas misi-
jona, sladka tolažba za žalostne dni! Milosti 
rajske nam s svojega trona svojim otrokom 
zdaj Oče deli. Duša krščanska sedaj se po-
trudi, svetega časa nikar ne zamudi. 'Zdaj 
sem med vami', sam Jezus nam vzklika, 
'kdor me zdaj išče, ta našel me bo. Kdor pa 
zakrknjen se zdaj mi odmika, tudi ob smrti 
me najde težko.' Jezusa tesno se vsi okleni-
mo, čujmo z njim zvesto in vroče molimo.«

Prejeli boste zgibanke o celotnem pote-
ku misijona. Lahko pa si boste kmalu tudi 
na župnijski spletni strani ogledali spored 
dogajanj.

Vsak večer bi nas povabil »misijonski 
zvon« k molitvi, a ker zaenkrat še nimamo 
zvonov - upam pa, da jih bomo kmalu imeli 
- vas kljub temu povabim, da si v času misi-
jona zvečer vzamete čas za skupno molitev.

 Želim vam blagoslovljene dneve, ki 
so pred nami.

Erik Švigelj, župnik

Krajevno skupnost Vodovodni stolp bomo 
s posebno mobilno postajo obiskali v po-
nedeljek, 26. oktobra 2015. 

Nevarne odpadke boste lahko oddali 
med 16.15. in 19. uro na parkirišču ob 
Osnovi šoli Simona Jenka. 

Med nevarne odpadke sodijo odpadna 
zdravila, pralna in kozmetična sredstva, 
ki vsebujejo nevarne snovi, barve, laki, 
topila, lepila, škropiva, pesticidi, razne 
kemikalije, spreji, odpadno jedilno in 
motorno olje, masti, hladilna tekočina, 
akumulatorji, baterije, tonerji, neonske 
cevi…  

Mednje sodi tudi embalaža, v kateri je 
bil izdelek z nevarnimi snovmi (embalaža 
barve, kemikalij…).

Ali izdelek, ki ga uporabljam, vsebuje 
nevarne snovi? Najbolj zanesljive podat-
ke o nevarnih lastnostih preberemo na iz-
delku samem. Bodimo pozorni na različna 
opozorila in navodila v obliki grafi čnih 
simbolov: vnetljivo, zdravju škodljivo, 
eksplozivno, oksidativno, okolju škodlji-
vo, strupeno, jedko.

 
Ste vedeli?
• V mnogih izdelkih, ki jih vsakodnevno 

Zbirali bomo nevarne odpadke iz gospodinjstev
Akcija zbiranja nevarnih odpadkov je priložnost, da nevarno odložite na varno. 

Brezplačno boste lahko oddali različne vrste nevarnih odpadkov. 

Erik Švigelj, župnik

uporabljamo, so snovi, 
ki lahko ob nepravilni 
uporabi, shranjevanju in 
odstranjevanju, škoduje-
jo našemu zdravju in 
okolju.

• Nevarnih odpadkov ne 
smemo odlagati skupaj z 
ostalimi odpadki. 

• Nevarnih odpadkov ne 
smemo odlagati v naravo, 
saj s tem ogrožamo podtal-
nico, zrak, prst in živali.

• Zlivanje odpadnega olja in ostalih teko-
čih izdelkov v odtok, greznico ali kana-
lizacijo je škodljivo.

• Ko nevarne odpadke odložimo ločeno, 
preprečimo njihov škodljiv vpliv na 
okolje. Z ločenim zbiranjem zagotovi-
mo, da se bodo ti odpadki predelali oz. 
strokovno uničili. 

• Nevarne odpadke lahko oddate tudi med 
letom v času uradnih ur zbirnega centra 
Zarica in Tenetiše.

Več o pravilnem ravnanju z odpadki na 
www.krlocuj.me, kjer objavljamo celoten 
razpored akcije zbiranja nevarnih odpad-
kov iz gospodinjstev na območju Mestne 
občine Kranj.

Najboljši je tisti odpadek, 
ki sploh ne nastane!

Premislimo, preden kupimo, in natanč-
no preberimo etiketo na izdelku in se 
tako seznanimo s snovmi, ki jih ta iz-
delek vsebuje. Izogibajmo se izdelkom, 
ki vsebujejo nevarne snovi, bodimo 
pozorni na besede, kot so opozorilo, 
nevarnost, previdnost, saj so s temi 
besedami označene nevarne snovi. 
Poiščimo varnejše nadomestke, izberi-
mo izdelek, ki je okolju prijazen in ne 
vsebuje snovi, ki bi bile lahko škodljive 
oziroma nevarne.



NAJVIŠJE TERME V SLOVENIJI
* kopanje v bazenih z zdravilno termalno vodo * wellness: 

masaže, kozmetične storitve, savne * dnevna kosila v Restavra-
ciji Potočka * rojstni dnevi, plavalni tečaji, ustvarjalne delavni-
ce s Palčkom Snovičkom * brezplačna uporaba telovadnice v 

naravi in kolesarskega poligona *

Terme Snovik - Kamnik 
Snovik 7, (8 kilometrov iz Kamnika v Tuhinjski dolini), 

1219 Laze v Tuhinju, T: (01) 83 44 104, GSM: 051 313 966, 
Modra številka: 08 08 123 www.terme-snovik.si

*27. septembra ob 14.00 - Etnološka prireditev ob 10-letnici TD 
Tuhinjska dolina pri Termah v Snoviku: SPOZNAJTE TUHINJ-
SKO DOLINO SKOZI NJENE OBIČAJE

Nagrade:
1. nagrada - 2x celodnevno kopanje s savno
2. nagrada - 2 x celodnevno kopanje s kosilom
3. nagrada - 2 x celodnevno kopanje
4. nagrada - 1 x Sproščujoča masaža Melisa
5. nagrada - 2 x 2-urno kopanje

Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GESLA) 
pošljite na naslov: KRAJEVNA SKUPNOST VODOVODNI 
STOLP, Begunjska 10, 4000 Kranj DO VKLJUČNO 10. ok-
tobra 2015. Na kuverto napišite ime, priimek, naslov, telefon 
in Nagradna križanka VODOVODNI STOLP - TERME 
SNOVIK. 

Po žrebanju pravilnih rešitev bomo srečne nagrajence 
obvestili.

KRAJEVNA SKUPNOST VODOVODNI STOLP


