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BOR BALDERMAN, PREDSEDNIK KS

Kot predsedniku Sveta Krajevne sku-
pnosti (KS) Vodovodni stolp mi pripada 
čast za novoletno poslanico. V prvi vr-
sti se želim zahvaliti članom Sveta KS 
Vodovodni stolp in ne nazadnje vam, 
krajani in krajanke naše KS, za odlično 
sodelovanje v letu, ki se izteka. 
Kot vsi vemo, to leto nikakor ni bilo obi-
čajno in le z največjimi napori nas vseh 
smo lahko prebrodili vse ovire in realizi-
rali zadane naloge. Vem, še kar nekaj jih 
je ostalo za naslednje leto. Letošnje leto 
nas je postavilo pred zahtevne preizkuš
nje, ki jih nismo bili navajeni. Lahko se 
pohvalimo tudi z uspehi, kakršnih niso 
pričakovali niti najbolj črnogledi med 
nami. Toda v slogi je moč in upraviče-
no smo lahko ponosni, da smo prema-
gali večino težav. Pomembno je, da se 
poslav ljamo od leta, ki nam je kljub 
novim razmeram prineslo kaj lepega, 
uspehe in tudi dosežke, po drugi strani 
pa tudi situacije, ki so nam onemogoči-
le realizacijo zastavljenih ciljev.
Smo pred najlepšim časom leta. To je 
božični čas in novo leto. Kaj pričakuje-
mo od prihajajočega leta?

Za vse nas imam pet želja:
– zdravje,
– iz dneva v dan veliko veselja in malo 
slabe volje (čisto brez nje ne gre),
– obzirne in uvidevne sosede, sodelav-
ce, prijatelje, sorodnike in partnerje, ki 
nam bodo radi priskočili na pomoč, če 
bo to sploh potrebno,

– sposobnost, da izkoristimo čim več 
svojih možnosti pri pospeševanju vsega 
dobrega, plemenitega in iskrenega.
Ste opazili, da sem omenil pet želja in 
naštel le štiri? Božič in novo leto sta pred 
nami, zato vam želim veliko osebne sre-
če, zdravja in zadovoljstva ob praznovanja 
božiča in novega leta, in to je peta želja.

Novoletna poslanica: V slogi je moč

Bor Balderman

Želimo vam vesel božič ter vse dobro, 
predvsem zdravja v letu 2022!

Naj bo praznovanje božično-novoletnih 
praznikov prijetno in sproščeno!

 

Svet Krajevne skupnosti Vodovodni stolp
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SIMON ŠUBIC, FOTO: TINA DOKL

Na Begunjski ulici so jeseni stekla gradbena dela. Na Mestni 
občini Kranj so pojasnili, da poteka obnova vodovoda in cesti-
šča, saj je bil obstoječi vodovod že star in dotrajan. Istočasno z 
opisanimi deli telekomunikacijska operaterja T-2 in Telekom 
dograjujeta še telekomunikacijsko napeljavo. Po prvotnem 
planu bi morali zdeli končati v decembru, vendar bo zaradi 

snežnih padavin prišlo do zamika. "Do konca leta bomo zato 
skušali cestišče samo grobo asfaltirati, končni krovni sloj as-
falta pa bomo najverjetneje nanesli spomladi prihodnje leto," 
so napovedali na Mestni občini Kranj. Skupna vrednost del 
znaša 120 tisoč evrov z vključenim DDV, so pojasnili. 
Vsem tamkajšnjim prebivalcem ter uporabnikom Begunj-
ske ulice se že vnaprej zahvaljujejo za potrpežljivost v času 
obnav ljanja ceste.

Na Begunjski ulici obnavljajo vodovod in cestišče
Dela bi morali končati že v decembru, a je sneg prekrižal načrte, zato bodo cestišča 
dokončno uredili šele prihodnje leto. 

Do konca leta bodo skušali cestišče vsaj grobo asfaltirati. Vodovod obnavljajo zaradi dotrajanosti. 
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SIMON ŠUBIC, FOTO: KOMUNALA KRANJ

Poleg velikih količin na eni in malo prevzemnikov na drugi 
strani se izvajalci gospodarskih javnih služb srečujejo še z ne-
kakovostnimi odpadki zaradi slabega ločevanja, saj bioloških 
odpadkov, ki so odloženi v plastičnih vrečah ali pa pomešani 
z embalažo ter drugimi mešanimi komunalnimi odpadki, ni 
mogoče predelati. Komunalna podjetja se tako borijo za vzdr-
ževanje cen storitev na enaki ravni, kar pa bo po napovedih 
in glede na dogajanje na trgu zelo težko. 

KAJ SODI V RJAVI ZABOJNIK

V rjavi zabojnik za biološke odpadke sodijo: papirnati robčki 
in brisačke, kuhinjski odpadki, zelenjavni in sadni odpadki, 
čajne vrečke, kavna usedlina, pokvarjena hrana, zeleni odrez 
(trava, listje, cvetje, grmičevje, žagovina, veje), jajčne lupine, 
ohlajen lesni pepel.

KAJ NE SODI V RJAVI ZABOJNIK

V zabojnike za biološke odpadke ne sodijo: odpadno jedilno 
olje in ostale maščobe, zdravila in kemikalije, cigaretni ogor-
ki, plastična in kovinska embalaža živil, kamenje in pesek, 
plenice in higienski vložki, mačji pesek, kosti, žvečilni gumiji 
in poginule živali.

KOMPOSTIRANJE

Biološke odpadke lahko s procesom kompostiranja sami 
predelamo v uporabno surovino. Kompost uporabljamo kot 
domače gnojilo, ki vsebuje 70–80 odstotkov organske mase, 
bogate z vsemi osnovnimi hranili, kot so dušik, fosfor, kalij 
in kalcij. V kompostu je velika količina humusa, ki absorbira 
vlago v rastlinskem mineralu, potrebnem za rast.  

PRAVILNO ODLAGANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV

S pravilnim odlaganjem bioloških odpadkov lahko zmanjša-
mo onesnaženost zabojnika in povečamo čistost odpadkov. 
V zimskem času pa moramo biti še posebno previdni, saj za-
radi nizkih temperatur vsebina zabojnika, zlasti biološki od-
padki, lahko zamrzne. Pomembno je, da v zabojnik ne zliva-
mo tekočih odpadkov in da bioloških odpadkov ne odlagamo 
neposredno v zabojnik. Biološke odpadke odložimo zavite v 
časopisni papir ali v papirnatih vrečkah oziroma uporabimo 
vrečke iz biološko razgradljivih materialov (odlaganje v pla-
stičnih vrečkah je prepovedano). Za zaščito notranjosti zaboj-
nika se lahko odločimo tudi za velike biorazgradljive vreče 
prostornine 120 ali 240 litrov. V obdobju temperatur pod le-
diščem v komunali svetujejo umik zabojnika v kurilnico ali 
topel prostor.
Ob upoštevanju zgornjih nasvetov lahko pripomoremo k 
temeljitemu praznjenju zabojnikov za biološke odpadke, 
zmanjšamo onesnaženost zabojnika in preprečimo poškodbe 
zabojnikov, ki lahko nastanejo zaradi teže zmrznjene vsebi-
ne. Pozor: odpadno jedilno olje zbiramo v posebni posodi ali 
steklenem kozarcu in ga oddamo v zbirnem centru vse leto, 
odnesemo v ulično zbiralnico ali pa predamo v nadaljnjo pre-
delavo v času akcije zbiranja nevarnih odpadkov. 

Kako pravilno odlagati biološke odpadke
V Komunali Kranj opozarjajo, da se problematika kopičenja odpadkov po zgodbi  
s kopičenjem embalaže nadaljuje še na področju bioloških odpadkov. 

Komunalna podjetja se srečujejo s slabo ločenimi biološkimi 
odpadki.

Spoštovane krajanke, cenjeni krajani,

naj vam novo leto prinese več sproščenih trenutkov 

in trdno zdravje ter pomete z negotovostjo.

Želim vam čim več druženja s tistimi, ki jih imate radi,

in dovolj časa za stvari, ki vas veselijo in izpolnjujejo.

Vse dobro v letu 2022!

Se vidimo v našem lepo okrašenem mestu!

Matjaž Rakovec, župan
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vsi zdravstveni domovi  
na Gorenjskem
od 8. do 20. ure

Klinika Golnik
24 ur na dan

MOBILNE EKIPE
lokacije in urniki na spletnih  
straneh zdravstvenih domov
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Idejna zasnova mostu čez Kokro / Foto: MOK

Mestna občina Kranj zaključuje projektiranje povezave za pešce in 
kolesarje, ki bo povezala športni park in Zlato polje z industrijsko 
cono IBI ter Primskovim. S tem bodo občani Kranja dobili krajšo 
trajnostno povezavo tako s športnim parkom kot z industrijsko 
cono IBI, hkrati pa se bo za javnost odprla dragocena zelena po
vršina ob kanjonu reke Kokre, poudarjajo. Vlogo za izdajo gradbe
nega dovoljenja bodo vložili predvidoma v začetku leta 2022. V 
primeru odobrenega sofinanciranja z evropskimi sredstvi bi grad
njo lahko začeli že v drugi polovici leta 2022, projekt pa končali v 
letu 2023.

Most od IBI-ja do športnega parka

SIMON ŠUBIC

Mreža podzemnih zbiralnic za ločevanje različnih vrst komu-
nalnih odpadkov, ki so že vrsto let v starem mestnem jedru 
Kranja, se postopoma širi. Lani so vzpostavili zbiralnico na 
Mlaki, letos pa še v Čirčah, kjer je na enem mestu združenih 
več dosedanjih ekoloških otokov. V teh dneh bodo podzemno 
zbiralnico dokončno vzpostavili tudi ob Partizanski cesti, na 
občinskem zemljišču poleg pokritih tehniških igrišč. 
Medtem ko je prostornina ekoloških otokov razmeroma majh-
na, imajo podzemne zbiralnice nekajkrat večjo zmogljivost. 
Poleg tega je večji del pod zemljo, nad zemljo je le z lesom oblo-
žen vidni del s pokrovom. "Izkušnje kažejo, da ljudje tovrstno 
pridobitev lepo sprejmejo. Estetski videz vpliva na manj sme-
tenja in neurejenosti, čemur smo sicer žal pogosto priča na ob-
stoječih ekoloških otokih," pojasnjujejo na Mestni občini Kranj. 
Državni predpisi predvidevajo eno javno zbiralnico ločenih 
odpadkov na petsto prebivalcev, ki praviloma dopolnjuje in-
dividualni odvoz odpadkov z možnostjo odlaganja dodatnih 
frakcij. V Kranju in okolici je uveden redni odvoz mešanih 
komunalnih odpadkov (MKO), mešane komunalne embala-
že (MKE) in kuhinjskih odpadkov (BIO). Na ekoloških otokih 
je tako urejeno odlaganje posebej še za papirno in stekleno 

embalažo. Na novih otokih Komunala Kranj uvaja možnost 
odlaganja kuhinjskih odpadkov, pilotno pa daje možnost tudi 
za odlaganje MKO in MKE za okoliške prebivalce, če se odloči-
jo za skupno odjemno mesto. 
Spomladi bodo na istem zemljišču uredili pet parkirišč za 
avtodome z njihovo potrebno oskrbo z vodo in elektriko ter 
urbano opremo. Parkirišče bo namenjeno kratkotrajnim po-
stankom za ogled Kranja in okolice.

Ekološki otok in parkirišče za avtodome
Mestna občina Kranj in Komunala Kranj zaključujeta ureditev prve podzemne 
zbiralnice za ločevanje različnih vrst komunalnih odpadkov v KS Vodovodni stolp.
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ERIK ŠVIGELJ, ŽUPNIK

Sveta noč, blažena noč, tako se začne 
ena najlepših in najbolj znanih božič-
nih pesmi. Verjetno ni človeka, ki bi te 
pesmi ne poznal in ki ga vsaj malo ne 
zbode v srcu ob tej lepi melodiji. To je 
dotik Božje ljubezni, ki se spušča na ze-
mljo. Če je človeško srce pripravljeno na 
praznovanje rojstva Božjega Sina, začuti 
to noč, kako Bog s svojo dobroto in lju-
beznijo prihaja med nas, ljudi. 
Ljudje si bomo v teh dneh voščili vese-
lja, zdravja in miru. Če ni nekega teme-
lja, neke podlage, so te besede le prazni 
izreki, ker se pač spodobi, da nekaj re-
čemo. Če pa imamo pravo podlago za te 
besede, pa so lahko resničen blagoslov. 

Bog, ki je vsemogočen, nam v teh dneh 
želi pokloniti veselje, ljubezen in mir. To 
so tisto prvo božično noč oznanjali an-
geli in to odseva iz jaslic. Na nas pa je, 
kako bomo to ljubezen sprejeli in kako 
jo bomo pripravljeni deliti drugim.
Tudi za mir, dobroto, veselje in ljubezen 
se mora človek potruditi. Nič ni samou-
mevno. Mnogi teh lepih dejanj ne bodo 
opazili, ker se bodo v teh dneh ukvarjali z 
nakupovanjem, obdarovanjem, s pojedi-
nami, s stvarmi, ki hitro minejo in gredo 
v pozabo. Tak božič bo šel hitro mimo. 
V globini srca bo še vedno praznina. Če 
pa se človek potrudi in se pripravlja na 
božič kot praznik rojstva Božjega Sina, bo 
napolnjen z resničnim veseljem, dobroto 
in ljubeznijo, ki prihaja iz jaslic, iz glo-

bine mojega srca, kjer se je rodilo Božje 
Dete. »Božje Dete je lahko tisočkrat roje-
no, če ni v tvojem srcu, je vse izgublje-
no«, pravi sveti Avguštin.
Želim vam, da bi se v teh dneh dobro 
pripravili na praznovanje božičnih pra-
znikov. Ne pozabimo na osamljene, bol-
ne, trpeče, ostarele. Bodimo pozorni do 
svojih sosedov, ki so morda sami. Zaže-
limo jim blagoslova božične noči.
Naj vas v teh dneh spremlja blagoslov 
Novorojenega, v novem letu pa blaga 
priprošnja Matere Božje, katere praznik 
bomo obhajali prvi dan novega leta.
In z voščilom, s katerim je voščil naš 
veliki arhitekt Plečnik, želim tudi vam: 
Božje gnade, ljubega zdravja in mirnega 
potrpljenja.

Sveta noč, blažena noč
Tudi za mir, dobroto, veselje in ljubezen se mora človek potruditi. Nič ni 
samoumevno. Mnogi teh lepih dejanj ne bodo opazili, ker se bodo v teh dneh 
ukvarjali z nakupovanjem, obdarovanjem, s pojedinami ..., s stvarmi, ki hitro minejo.

SIMON ŠUBIC

Požarna vaja, ki so jo oktobra kranjski poklicni gasilci v so-
delovanju s Civilno zaščito Mestne občine Kranj (CZ MOK) in 
medobčinskim redarstvom izvedli v Šorlijevem naselju, je 
vnovič potrdila, da je v stanovanjskih naseljih, kjer primanj-
kuje parkirišč, označitev intervencijskih poti in postavitvenih 
površin nujna. Čeprav je bila vaja napovedana vnaprej, je bil 
dostop do stanovanjskega bloka na Šorlijevi ulici 33, kjer je 
namišljeno zagorelo, oviran. Gasilci zato s svojimi vozili niso 
mogli pripeljati do stanovanjskega bloka in so morali do tja 
ročno napeljati cevovod. 
»Zaradi onemogočenega dostopa z gasilskimi vozili v bliži-
no blokov se podaljša naše posredovanje, saj moramo najprej 
potegniti cevovode, do kraja požara ročno znositi potrebno 
opremo. Ker ne moremo uporabiti lestve, je onemogočeno 
tudi reševanje iz višjih nadstropij oziroma moramo do njih 
dostopati po zadimljenem stopnišču z reševalnimi maskami. 
V požarih štejejo sekunde, mi bi izgubljali minute,« je razložil 
vodja intervencije Nejc Štremfelj iz Gasilsko reševalne službe 
Kranj. 
Mestna občina Kranj se je tudi zaradi omenjene vaje odločila, 
da bodo intervencijske poti označili tudi v Šorlijevem naselju, 
in sicer najprej na lokacijah, ki so jih že maja letos prepoznali 
kot najbolj problematične, ker imajo intervencijska in komu-
nalna vozila tam otežen ali celo onemogočen dostop. 

Kot smo že napovedali v glasilu Vodovodni stolp, dela vse-
bujejo označitev prepovedi parkiranja s talnimi označbami 
na intervencijskih poteh, postavitev stebrička na intervencij-
ski poti na mestu betonskih korit, odstranitev stebričkov in 
kamnov na zelenicah, prestavitev drogov javne razsvetljave, 
prestavitev vertikalne signalizacije na ustrezna mesta in ob-
rez vegetacije. Večje posege (predvsem prestavitev drogov jav-
ne razsvetljave) bodo izvedli v prihodnjem letu.

Požarna vaja v Šorlijevem naselju
S požarno vajo so potrdili, da so intervencijske poti nujne tudi v Šorlijevem naselju.

Z gasilskimi vozili se do "gorečega" bloka ni dalo pripeljati.



V 2022 želimo zdravja 

Leto se bliža koncu in pogosto to obdobje izkoristimo za “bilanco”. Po sedemnajstih letih delovanja na  
primarni lokaciji v Britofu ter pod imenom PBS center športne odličnosti smo se v letošnjem poletju  
preselili v vaš »okoliš« ter si začrtali novo pot. Obogatili smo jo z novim imenom ter v obstoječe programe 
skupinskih in individualnih vadb v dvorani in na spletu dodali tudi druge komplementarne metode,  
s pomočjo katerih izboljšujemo vaše psiho-fizično počutje.

Vsak je seveda za svoje zdravje odgovoren sam. Zato vas na tem 
mestu spodbujam, da se ta trenutek umirite, osredotočite na 
svoje telo in ocenite svoje počutje. Kako se počutite v svojem 
telesu? Čutite napetost, zakrčenost, hlad ali pa pretočnost, to-
ploto in lahkotnost? Kakšno pot boste izbrali, je precej odvi-
sno od tega, kako iskreno si boste odgovorili na vprašanje 
o počutju. Ne zanemarite občutka in prisotnosti napetosti. 
Vsaka napetost je refleksna reakcija obrambe. Vsak dan se 
branimo, nekdo od nas manj, drugi zopet več. Nekdo se brani 
pred samim sabo, drugi pred starši, tretji zopet pred znanci, par-
tnerjem, sodelavcem …, na ta način kreiramo vzorce razmišlja-
nja. Mogoče se boste sedaj vprašali, zakaj vas k temu vprašanju 
vodim jaz, ki se ukvarjam s fizičnim telesom – z vadbo.

Zato, ker se vse, kar doživite oziroma doživljate, direktno odraža 
na dihanju, telesni drži in organih. Ne pozabite! Ne dihajo le 
vaša pljuča, diha celo telo. Ko smo psihično (čustveno in mental-
no) obremenjeni in nestabilni, se tkiva zakrčijo in stisnejo. Glo-
boka tkiva, vključujoč tudi organe, se lahko zakrčijo do te mere, 
da se pretok krvi v njih znatno zmanjša. Nekateri od vas bodo 

to stanje opisali z besedami, da je naša notranjost popolnoma 
hladna, ledena in trda, drugi ga boste prepoznali kot utrujenost, 
brezvoljnost, apatičnost. Zagotovo pa vse to vodi v šibitev orga-
nizma in soočanje s slabim počutjem, glavoboli, napihnjenostjo 
in drugimi, bolj fizičnimi simptomi, kot so bolečine, konstantna 
vnetja mišic in sklepov ter degenerativni procesi.

Pravilno dihanje je eno izmed najmočnejših orodij pred bole-
znimi. In ko dihanje, svojo mentalno usmerjenost in gibanje 
združite, dobite neprecenljivo orodje, ki “topi” vaše zamr-
znjene organe in tkiva, zmanjšuje bolečino in odpravi vse 
tiste simptome, nad katerimi ste do sedaj že obupali. Naj bo 
vaša najbolj pomembna želja za prihajajoče leto dobro počutje, 
nič bolečin ter notranje ravnovesje. S pravilnim gibanjem, 
odprtostjo in dobrim vodenjem boste zagotovo uspeli.

Jaz pa vas na tem mestu vabim, da stopite na pot k zdravju 
in se oglasite v našem centru, kjer na zdravje pogledamo iz 
več zornih kotov. 
Barbara Tavčar
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NADA FAGANEL, VZGOJITELJICA

Osnovno načelo delovanja programa Ekošole je, da bodo otro-
ci v prihodnosti vplivali in sprejemali pomembne odločitve 
na vseh ravneh našega življenja. Glavni cilj vzgoje za traj-
nostni razvoj je čutno spoznavanje otrokovega naravnega in 
družbenega okolja s poudarkom na spoznavanju soodvisnosti 
žive in nežive narave. Temeljni cilji ekodejavnosti v ekovrtcih 
je vpetost v okolje, v katerem otroci živijo in se gibajo.
Sodelovanje vrtca s kmetijo Strupi na Rupi poteka že vrsto let. 
Strokovni delavci vrtca oblikujemo letne plane in načrtujemo 
oblike sodelovanja. V tesnem pogovoru z univ. dipl. profesori-
co nemškega jezika in književnosti gospodinjo Damjano Stru-
pi določimo vsebine sodelovanja in aktivnosti, ki jih bomo iz-
vajali. Gospa Damjana se z velikim veseljem in navdušenjem 
odzove na vse naše predloge, prošnje in aktivno sodeluje v 
procesu igre in učenja.
Ob vsakem obisku otrok in strokovnih delavcev nas Damja-
na prijazno pričaka na dvorišču kmetije in nam nakloni svoj 
dragoceni čas. Otroci na kmetiji izvajajo različne aktivnosti: 
pobirajo jabolka, hruške, orehe, buče, vrtnine. Opazujejo vse 
živali na kmetiji, spoznavajo njihovo hrano in jih hranijo. Spo-
znavajo produkte živali in pomagajo pri pobiranju jajc v koko-
šnjaku, se seznanjajo z molžo krav in shranjevanjem mleka. 
Na kmetiji smo z Damjano izvedli delavnice, na katerih smo 
kisali zelje, pripravljali jabolčni kis, izdelali domači jogurt, 
kislo smetano, skuto in maslo. Damjana nas povabi tudi na 
polje, kjer otroci spoznavajo poljske pridelke in pomagajo pri 
pospravljanju pridelkov za namen uporabe v vrtcu. Ob koncu 
obiska nam skoraj vedno pripravi prijetno presenečenje, saj 
skuha kompot, pogreje mleko, speče domače pecivo in piškote.
Damjana nas večkrat letno obišče tudi v vrtcu. V tednu jeseni 
nam prinese različne pridelke. V tednu pred slovenskim zaj-
trkom prinese v vrtec žita, domačo krušno moko in izvaja z 
otroki delavnico peke domačega kruha. Delavnico je izvajala 
tudi v enoti Sonček in v razvojnem oddelku Kranjski vrtcev. Za 
jesensko tržnico nam prinese vse, kar si zaželimo. Ker je enota 

Vrtec Kekec in kmetija Strupi na Rupi
Vrtec Kekec je v okviru Kranjskih vrtcev vključen v mednarodni projekt Ekošole. 

Damjana nas povabi tudi na polje, kjer 
otroci spoznavajo poljščine in pomagajo 
pri pospravljanju pridelkov, ki jih nato 
uporabimo v vrtcu.

SPOŠTOVANI KRAJANI!

Osnovna šola je vedno bila in bo pomemben del lokalne skupnosti, 
saj povezuje in združuje otroke, njihove družine in delavce šole. So-
delovanje naše krajevne skupnosti z Osnovno šolo Simona Jenka je 
bilo vedno odlično. Tudi v tem letu smo si pomagali in skupaj reše-
vali probleme, ki nam jih je prinesel čas in neugodna zdravstvena si-
tuacija. Želimo si, da bi se tako sodelovanje in medsebojna podpora 
prenašala v prihajajoče leto. Leto, ki prihaja, bo prineslo vzpone in 
padce, nova prijateljstva, številne zaobljube, skupne projekte za iz-
boljšanje življenja na šoli in v lokalni skupnosti in s tem povezane 
dogodivščine. Želim vam prijetne praznike, v novem letu pa pred-
vsem zdravja, uspehov ter pogum za nove izzive.

RUDOLF PLANINŠEK, RAVNATELJ OŠ SIMONA JENKA

Poslanica ravnatelja

Kekec že večkrat sodelovala na sejmu ekošole Altermed, smo 
potrebovali tudi mleko, jabolka, zelje ... in v tesnem sodelova-
nju smo dosegli čudovite rezultate: srebrno priznanje za pro-
jekt o zelju, zlato priznanje za Kekčevo čežano (novo blagovno 
znamko) in zlato priznanje za Kekčev jogurt (novo blagovno 
znamko). Letošnje šolsko leto pripravljamo projekt o korenju. 
V sodelovanju s kmetijo otrok spoznava živali in odpravlja 
strah pred njimi. Otrok spoznava in podpira lokalnega pri-
delovalca, spoznava sezonsko hrano, raznoliko in zdravo. 
Razvija pozitiven odnos do hrane, se seznanja s postopkom 
priprave hrane in aktivno sodeluje v procesu priprave in uži-
vanja hrane. Upošteva tudi kulturno dimenzijo in sledi ohra-
njanju slovenske kulturne dediščine. Otrok razvija tudi pred-
stavo o zmanjševanju odpadkov.
Damjani in kmetiji Strupi se v imenu vseh generacij otrok in 
kolektiva strokovnih delavcev vrtca Kekec iskreno zahvalju-
jem za učenje otrok z raziskovanjem in zagotavljanje spod-
budnega učnega okolja. Hvala za tesno sodelovanje, za ves 
poklonjeni čas, za vse tople in nasmejane sprejeme, za ču-
dovita leta.

Otroci pomagajo gospodinji Damjani Strupi tudi pri pobiranju jajc  
v kokošnjaku.

Delavnica peke domačega kruha 
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Podarite naročnino  
na Gorenjski glas
Gorenjski glas izhaja ravno prav pogosto – dvakrat tedensko, 
zato k branju ne sili vsak dan, pač pa se bere postopoma – 
petkovo številko ob koncu tedna in torkovo vse do petka.

Pokličite nas po telefonu na številko 04/201 42 41 ali 
nam pišite na e-naslov narocnine@g-glas.si in skupaj 
bomo poiskali najboljšo možnost za znesek, ki ga boste 
določili vi. To pomeni, da ni nujno, da poklonite letno  
naročnino, saj so na voljo tudi druge možnosti.

Gorenjski glas bo obdarovancem prinašal zanimive novice  
iz čisto vseh, tudi najmanjših krajev Gorenjske. In teh novic 
se ne da najti nikjer drugje!

Obdarite svoje najdražje z zvestim prijateljem.

BORIS CUGELJ, PREDSEDNIK KO ZB NOB

Ob zaključku leta opravimo pregled opravljenih aktivnosti in 
delovanju članic in članov v naši krajevni organizaciji Zdru-
ženja borcev za vrednote NOB Vodovodni stolp. Ugotovimo 
lahko, da je bilo naše delo v preteklem letu zelo okrnjeno. 
Vzrok so bili ukrepi za omejevanje širjenja koronavirusa. 
Kljub temu smo počastili spomin na padle žrtve in obujali 
spomin na pomembne dogodke iz časov NOB.
Naša skrb je bila posvečena tudi vzdrževanju in urejanju spo-
menikov in obeležij ter zavračanje zlonamernih in zgodovin-
sko netočnih predstavitev upora zavednih Slovencev v času 
druge svetovne vojne. Ob rob vsem dogodkom v Sloveniji, ki 
se tičejo naše polpretekle zgodovine, je treba povedati dejstvo, 
da je druga svetovna vojna kot največji dogodek v zgodovini 
človeštva res že oddaljen spomin, vendar smo kot narod dol-
žni ohraniti spomin na žrtve, trpljenje in junaštvo Slovencev 
v času, ko je bil naš narod obsojen na izbris in uničenje. Ne 
nazadnje to od nas zahtevata kultura in dostojanstvo naroda, 
kajti narod, ki ne spoštuje svoje zgodovine in se je sramuje, ni 
vreden prihodnosti, saj si je tudi ne zasluži.
Današnji mladi generaciji je treba povedati, da je bilo parti-
zanstvo vrednota, ki je temeljila na svobodi, enakosti, social-
ni pravičnosti, dostojanstvu in časti. Ti junaki so živi toliko 

časa, dokler je živ spomin nanje, in to si ti še kako zaslužijo.
Lepe božične praznike in srečno novo leto vsem krajankam 
in krajanom želi Krajevna organizacija ZB za vrednote NOB 
Vodovodni stolp.

Spomin na junake
Današnji mladi generaciji je treba povedati, da je bilo partizanstvo vrednota, ki je 
temeljila na svobodi, enakosti, socialni pravičnosti, dostojanstvu in časti. 

Naša skrb je bila posvečena tudi vzdrževanju in urejanju spomenikov 
in obeležij.

PREVENTIVNE MERITVE

Krajane obveščamo, da bodo tudi v letu 2022 preventivne me-
ritve krvnega sladkorja, tlaka in holesterola potekale po usta-
ljenem urniku, vsako prvo sredo v marcu, juniju, septembru 
in decembru od 8. do 10. ure v prostorih Krajevne skupnosti 
Vodovodni stolp, Begunjska ulica 10. Točni termini so nasle-
dnji: 2. marec, 1. junij, 7. september in 7. december 2022.

KRVODAJALSKI AKCIJI

Krajevni odbor Rdečega križa Vodovodni stolp bo v letu 2022 
organiziral tudi dve terenski krvodajalski akciji v prostorih 
Gasilsko reševalne službe Kranj, Bleiweisova cesta 34, in sicer 
20. januarja in 20. maja med 7. in 15. uro.

ČESTITKA

Konec leta se nezadržno bliža, in kot je že običaj, želimo v 
KORK Vodovodni stolp vsem obilo veselja in drobnih rado-
sti, ki sestavljajo mozaik našega življenja, v prihajajočem 
letu 2022 pa čim več zdravja in osebne sreče. Iskrena zahvala 
vsem krajanom, ki kljub zaostrenim ukrepom zaradi covi-
da-19 darujete kri, in seveda prijazno vabilo na krvodajalske 
akcije tudi v letu 2022.

Rdeči križ obvešča
Napoved meritev in krvodajalskih akcij
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DOMPLAN, PE ENERGETIKA, FOTO: TINA DOKL

Pri upravljanju energetskih objektov so zanesljiva in stro-
škovno učinkovita oskrba s toploto ter skrb za okolje vodi-
lo naše družbe. Družba Domplan skrbi za več kot osemdeset 
ogrevalnih sistemov na območju Kranja in okolice, preko 
katerih se ogreva in oskrbuje s toplo sanitarno vodo več kot 
osem tisoč stanovanj in javnih ter poslovnih objektov.
Najvišji strošek ogrevanja je gorivo, in kot je bilo v medijih že 
večkrat omenjeno, se je glede na lansko leto izjemno podra-
žilo. V lanski ogrevalni sezoni je bila cena zemeljskega plina 
in energentov na zgodovinsko nizki ravni. Letos se je cena 
plina močno povečala, kar vpliva na višino akontacije od 1. 
julija 2021 dalje.
Za letošnjo ogrevalno sezono smo v maju 2021 izvedli razpis 
za nakup zemeljskega plina. Zakupljene so bile količine na 
podlagi večletnega povprečja porabe, ki zadoščajo za normal-
no kurilno sezono. V letošnjem letu so temperature precej 
nižje od povprečnih, zato so bili potrebni dokupi zemeljskega 
plina po višji borzni ceni. Konec decembra 2021 bomo naredili 
analizo porabe in stroškov nabave zemeljskega plina ter izra-
čunali novo akontacijo za ogrevanje, ki bo veljala od januarja 
2022 dalje. 
Trenutni stroški ogrevanja oz. cena toplote v Kranju je med 
nižjimi v Sloveniji, kar potrjuje študija Agencije za energijo.
Poraba plina se je v zadnjih desetih letih zaradi ukrepov učin-
kovite rabe energije prepolovila, a kljub temu v prihodnje na-
črtujemo ukrepe za povečanje energetske učinkovitosti proi-
zvodnje, uvajanje obnovljivih virov in distribucije toplote. 
Predlagamo dograditev obstoječega ogrevalnega sistema 
z vgradnjo toplotnih črpalk voda/voda, v kombinaciji s fo-
tovoltaično elektrarno, ki bo proizvedla del potrebne elek-

trične energije za obratovanje toplotnih črpalk. S tem bi se 
znižali variabilni stroški ogrevanja, cena toplotne energije 
bo posledično manj odvisna od gibanja cen primarne ener-
gije na evropskih borzah. Celotni ogrevalni sistem Šorlijevo 
naselje bo postal energetsko učinkovit, saj bo pretežni del 
toplotne energije proizveden iz obnovljivih virov energije, v 
kar nas zavezuje Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov 
energije. 
Verjamemo, da bomo s konstruktivnim sodelovanjem kuril-
nega odbora lahko izvedli predvidene posodobitve, saj smo z 
njegovim sodelovanjem izvedli rekonstrukcijo v zadnjih le-
tih, zato verjamemo, da se bo dobro sodelovanje odražalo v 
nizkih stroških ogrevanja tudi v prihodnje.
V letu 2022 lahko za tovrstne projekte pričakujemo tudi ne-
povratne finančne spodbude iz Sklada za okrevanje in odpor-
nost (RRF).
Za zanesljivo oskrbo s toploto je vzpostavljena tehnično izo-
bražena in strokovna ekipa s 24-urno dežurno tehnično služ-
bo (vključno z vsemi prazniki), ki bo vedno poskrbela za tople 
domove in odpravo morebitnih okvar.
Redno izvajamo rekonstrukcije, investicijska vzdrževanja in 
posodobitve energetskih sistemov z usposobljenimi inženirji, 
ki skrbijo za kvalitetno zasnovo, vodenje in izvedbo projektov.
Dolgoletni obstoj podjetja, bogate izkušnje na področjih ener-
getike in stabilno poslovno okolje so garancija za kvalitetne 
energetske storitve tudi v prihodnje.

Oskrba s toploto – energetsko upravljanje  
ogrevalnih sistemov
Poraba plina se je v zadnjih desetih letih zaradi ukrepov učinkovite rabe energije 
prepolovila, a kljub temu v Domplanu v prihodnje načrtujejo ukrepe za povečanje 
energetske učinkovitosti proizvodnje, uvajanje obnovljivih virov in distribucije 
toplote. 

Trenutna cena toplote v Kranju je med nižjimi v Sloveniji, kar potrjuje 
študija Agencije za energijo.

Želimo vam  
zdravo in srečno  

novo leto!

Vaš 

www.gorenjskiglas.si  



TRADICIJA IN
IZKUŠNJE

ŽE VEČ KOT 65 LET.

Želimo vam 
lepe praznike 
in srečno v 
novem letu 
2022! 
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Zimska 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.

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 .

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!

Zimska 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.

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 .

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!

2  2  2  
Vesele praznike in obilo zdravja!

www.komunala-kranj.si


