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Nova predsednica Sveta Krajevne sku-

pnosti (KS) Vodovodni stolp Maja Mo-

har je 24-letna študentka italijanščine 
in španščine na Filozofski fakulteti v 
Ljubljani, ob tem sodeluje tudi v Inštitu-

tu 1. maj, zavodu za izobraževanje, raz-

iskovanje in mednarodno povezovanje.
 Ͱ Najprej čestitke ob izvolitvi za 

predsednico Sveta KS Vodovodni stolp. 
Zakaj ste se odločili kandidirati?
Med študijem sem ugotovila, da me 

veseli politika, delo v skupnosti. Pre-

pričana sem, da je najbolje začeti v 
skupnosti, ki jo najbolje poznam. V KS 
Vodovodni stolp živim od rojstva, hodi-
la sem v naš vrtec, našo šolo, vključena 
sem bila v cerkvene dejavnosti, pela v 

cerkvenem zboru … Hkrati želim mla-

de opogumiti, da tudi sami poskusijo. 

Nazadnje smo npr. imeli sestanek s 
predsednikom kurilnega odbora, ki je 

bil prijetno presenečen, ko je videl, da 
sem – vsaj v njegovih očeh – zelo mlada 
in imam kljub temu voljo ukvarjati se z 
ljudmi in reševanjem problemov. Rada 

bi tudi poudarila, da se za to delo nisem 
odločila zaradi denarja, ker niti ne gre 
za plačano delo, razen nekaj sejnin. 
Temu delu posvečam prosti čas, a si ga 
z veseljem vzamem za ta namen. Seve-

da bi se rada tudi zahvalila vsem, ki so 

me tako podprli na volitvah. To me je 

prijetno presenetilo. Vse, ki morda dvo-

mijo vame zaradi mladosti, pa prosim, 
da mi dajo priložnost, da se dokažem.

 Ͱ Koliko ste se že seznanili z delova-
njem KS?
Zelo sem vesela, da je podpredsednik 

KS Bor Balderman, ki je bil v prejšnjem 

mandatu predsednik.

Res mi je v veliko pomoč, prav tako pa 
tajnica KS Ada Klari, ki je prav tako izvr-

stna. Sem pa v tem kratkem času ugo-

tovila, da je KS le neki posrednik med 

krajani in občino in da pogosto ne prej-
memo od občine vseh informacij, ki jih 
potrebujemo, da lažje komuniciramo s 
krajani, ki se obračajo na nas z vpraša-

nji. Zdaj ko imamo v Kranju podžupanjo 
Manjo Zorko, ki skrbi za sodelovanje s 
krajevnimi skupnostmi, sem prepriča-

na, da se bo ta komunikacija izboljšala.
 Ͱ Kateri so največji problemi v KS?

Zagotovo je to pomanjkanje parkirnih 

mest. Težavo še povečujejo obiski, ki 
parkirajo na mestih, ki so namenjena 

stanovalcem. Najhitrejša rešitev bi bila 

uvedba parkirnih dovolilnic, kot so npr. 

storili pri nebotičniku, kjer je zdaj ve-

liko več reda. Seveda pa je vprašanje, 
kako bi to spremembo sprejeli krajani. 

Zelo moteča je tudi problematika ne-

pobiranja pasjih iztrebkov, čemur bo 
namenjen tudi prispevek v tokratnem 

glasilu. Ko sama sprehajam psa, pa 

ugotavljam, da je to povzročilo še nov 
problem, saj nekateri namreč mečejo 
na zelenice piščančje kosti, celo ribje 
kosti, ki so za pse zelo nevarne. Precej je 
tudi uničenih cestišč, na kar prav tako 
opozarjamo občino.

 Ͱ Kaj bo torej prioriteta v tem man-
datu?
Osredotočili se bomo na naštete proble-

me, poleg tega pa si želimo večje vklju-

čenosti krajanov v aktivnosti KS. Redno 
bomo spremljali njihove pripombe in 

predloge, ki jih posredujejo na spletno 

stran KrPovej ali na Facebooku na stran 
Šorlijevo naselje & Vodovodni stolp ozi-
roma nam jih sporočijo po e-pošti ali 
telefonu.

 Ͱ Kakšni so načrti za letos?
Delo smo šele dobro začeli, zato so za 
zdaj načrtovane aktivnosti, ki so bile 
tudi prejšnja leta – od polaganja venca 

pri Šorlijevem mlinu 21. marca do čistil-
ne akcije 25. marca, na katero sokraja-

ne toplo vabim, v načrtu sta požarna 
vaja in dobrodelni bazar pri osnovni 
šoli. Odločali pa smo že, za kaj bomo 
namenili sredstva, ki jih prejmemo po 

8. členu odloka o financiranju KS. Na 
prvo mesto smo postavili sanacijo sto-

pnic iz Šorlijevega naselja proti Euro-

spinu.

Največji problem je pomanjkanje parkirišč

SIMON ŠUBIC

Maja Mohar, predsednica Sveta KS 

Vodovodni stolp / Foto: Tina Dokl
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Čeprav so lokalne volitve potekale že no-
vembra lani, pa se je novi Svet Krajevne 
skupnosti (KS) Vodovodni stolp konstitu-
iral šele sredi februarja, saj so januarja 
potekale še naknadne volitve za sedme-
ga člana. V novem svetu KS so predse-
dnica Maja Mohar, podpredsednik Bor 
Balderman ter člani Sebastjan Gubič, 
Gregor Kok, Albin Traven, Ana Plejić in 
Biserka Komac Balderman. Pogovor s 
predsednico Majo Mohar objavljamo na 
predhodni strani, na tem mestu pa pred-
stavljamo še pričakovanja drugih članov 
sveta KS v tem štiriletnem mandatu.
Bor Balderman je že tretji mandat v 
Svetu KS Vodovodni stolp. V zadnjem 
mandatu je bil predsednik sveta, zdaj 
pa je drugič podpredsednik. »Še naprej 
se bom zavzemal za čim večje sodelova-
nje krajanov pri izboljšanju življenjskih 
pogojev za življenje v naši krajevni sku-
pnosti, predvsem za starejše krajane. 
Do zdaj je bilo njihovo sodelovanje do 
neke mere dobro, a želeli bi si še boljše-
ga, saj so določeni projekti, ki bi jih ob 
večji zainteresiranosti in angažiranosti 
krajanov lahko rešili,« je povedal.
Tudi Albin Traven, tudi mestni svetnik 
NSi, ima že izkušnje z delom v svetu KS. 
To je namreč njegov drugi mandat. »V 
NSi smo ugotovili, da bi bilo dobro, da jo 
kot prepoznavno stranjo še naprej nekdo 
zastopa tudi na nivoju krajevne skupno-
sti. V preteklosti namreč v svetu KS ni bilo 
predstavnikov desne politične opcije. To 
delo me veseli, ta del Kranja in probleme 
KS dobro poznam, tu tudi živim že dlje 
časa. Mislim, da lahko v tem mandatu 
še kaj prispevam k izboljšanju življenja 
krajanov. Želim si predvsem, da bi naša 
skupnost oziroma naša druženja zaživela 
na novo, zato mi je všeč, da ima aktualni 
svet KS tudi nekaj mlajših članov.«
Drugi zaporedni mandat je krajevna 
svetnica tudi Biserka Komac Balderman. 
»Zavzemam se, da bi naša skupnost tudi 
bolj kulturno zaživela. Krajane bi rada 
združila v klubski sobici v prostorih KS, 
za kar krajani do zdaj niso bili preveč 
zainteresirani kljub večkratnim pova-
bilom na naše aktivnosti in druženja. 

Kljub temu vodim likovno delavnico, ki 
je kar v redu obiskana, zato poteka v ve-
čjem prostoru na osnovni šoli. Krajani bi 
se lahko še bolj povezali.«
Sebastjan Gubič je prvič krajevni sve-
tnik. »Zavzemam se predvsem za uredi-
tev parkiranja in izboljšanje kakovosti 
življenja na območju celotne KS. V tem 
mandatu sem tudi mestni svetnik in si 
tudi v tej vlogi prizadevam za boljše ži-
vljenje v naši občini.«
Na novo je krajevna svetnica tudi Ana 
Plejić. »Kot članico NSi me zanima, kako 

deluje lokalna skupnost. V tem mandatu 
si bom prizadevala za reševanje pred-
vsem socialnih vprašanj, ne nazadnje 
delam kot socialna delavka. Seveda se 
bom zavzemala tudi za ureditev parkira-
nja, otroških igrišč in podobno.«
Prav tako novi član sveta KS Gregor Kok 
je kandidiral, ker ga zanima lokalna 
politika. »Zavzemal se bom za boljše 
pogoje prebivalcev, za umiritev prome-
ta, za malo več miru v KS. Želim si, da 
bi v naši KS zavel tudi nekoliko mlajši 
veter,« je povedal.

Člani novega sveta krajevne skupnosti
Predstavljamo člane novega Sveta Krajevne skupnosti Vodovodni stolp za mandat 
2022–2026.

SIMON ŠUBIC

Novi Svet KS Vodovodni stolp (z leve): Bor Balderman, Gregor Kok, Sebastjan Gubič, Maja 
Mohar, Albin Traven, Ana Plejić in Biserka Komac Balderman / Foto: Tina Dokl

Vsem krajankam in krajanom  

čestitamo ob 21. marcu, prazniku  

KS Vodovodni stolp.  

Predsednica Maja Mohar  
in člani Sveta KS Vodovodni stolp
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Povej mi kdo,

kam oblaki plujo,

kam ptice lete,

kam vode teko,

kam človek gre.
(Oton Župančič)

Nado Mihajlović iz znane kranjske športne družine Prezelj je 
že v mladosti zaznamoval šport. Kot košarkarica je igrala za 
Triglav in Olimpijo, mladinsko in člansko vrsto jugoslovanske 
reprezentance, košarki pa je ostala zvesta tudi kot veteranka. 
Po poklicu je bila diplomirana upravna organizatorka, ki je 
opravila še specializacijo iz menedžmenta v zdravstvu. Kari-
erno pot je začela na davčni upravi v Kranju, jo nadaljevala 
v računovodsko-finančno-planskem Sektorju skupnih služb 
Iskre Elektromehanike in nato kot vodja finančnega sektorja v 
Iskri Telematiki. Od konca 80. let do upokojitve leta 2007 je bila 
pomočnica direktorja v Bolnišnici za ginekologijo in porod-

ništvo v Kranju. Poleg odgovornega dela v službi in družbeno-

političnega delovanja se je prav tako z vsem srcem posvečala 
družini, možu, sinovoma in vnukoma.
Politično kariero je začela leta 1986, ko so jo izvolili za pred-

sednico Zbora združenega dela v občini Kranj. Bila je mestna 
svetnica na listi Socialnih demokratov v obdobjih 2006–2010 
in 2018–2022, v mandatu 2010–2014 pa tudi nepoklicna pod-
županja za področje družbenih dejavnosti, tehničnih zadev 
in kabineta župana. V prvem mandatu je predsedovala Od-

boru za družbene dejavnosti in Komisiji za vrednotenje špor-

tnih programov, v drugem pa Komisiji za socialne dejavnosti, 
zdrav stvo in šolstvo.
Že kot članica mestnega sveta (v mandatu 2006–2010) se je 
redno udeleževala sej Sveta Krajevne skupnosti (KS) Vodovo-

dni stolp, še posebej ob obravnavah zahtevnejših problematik. 
Med leti 2014 in 2018 je Svetu KS Vodovodni stolp predsedova-

la. V tem obdobju je KS tudi investirala sredstva v postavitev 
štirih zunanjih orodij za vadbo starejših krajanov in večjega 
zunanjega lesenega igrala za vadbo šolarjev na nižji stopnji 
izobraževanja pri Osnovni šoli Simona Jenka. S to investici-
jo je Nada na enem prostoru združila več generacij, ki lahko 
skupaj aktivno preživljajo svoj prosti čas. V obdobju predse-

dovanja Svetu KS je organizirala tudi več nepozabnih izletov 
krajanov, kot na primer v Siofok leta 2015, na Veliki Klek leta 
2016 in na Brione leta 2019. Skupaj z ravnateljico Glasbene šole 
Kranj je leta 2015 organizirala tudi lepo sprejet in obiskan bo-

žično-novoletni koncert v cerkvi na Zlatem polju, leto kasneje 
pa še koncert Tubabožičkov. V mandatu 2018–2022 je bila čla-

nica Sveta KS Vodovodni stolp.
Rada je imela Kranj, vpeta je bila v njegov razvoj, sprožila je 
marsikateri premik v lokalni skupnosti. Nalog se je lotevala 
na podlagi športnih vrednot – vztrajno in z veliko delovne vne-

me. Njeno življenjsko vodilo je bilo: Bodi povezan z družino in 
prijatelji. To miselnost je prenašala tudi na prihodnje rodove.
Nekdanjo športnico, kranjsko podžupanjo, mestno svetnico, 
članico in predsednico Sveta Krajevne skupnosti Vodovodni 
stolp Nado Mihajlović bomo ohranili v lepem spominu.

V spomin  
Nadi Mihajlović

Na Nado Prezelj Mihajlović me vežejo lepi spomini, saj 
sva se spoznali že v mladih letih.
Ne bom pisala življenjepisa, to bodo naredili drugi, ki so 
bili bolj vpeti v njeno poklicno in razgibano družbeno de-

lovanje. Bila je namreč vse življenje zelo aktivna na veliko 
področjih, jaz se omejujem na najino druženje predvsem 
ob športu.

Po horoskopu je bila 
strelka in je kar logič-

no, da je bila venomer 
fizično aktivna. Pri-
povedovala mi je, da 

je v Celju kot najstnica 
najprej plavala in bila 
precej uspešna. Ko so 
se preselili v Kranj, pa 
jo je privabila atletika, 
nato košarka. Ker je 
bila visokoraslo dek-

le, je začela kot cen-

ter pri Košarkarskem 
klubu Triglav, kamor 
sem se vključila tudi 
sama, in postali sva 
dobri prijateljici, obe v 
vlogi centra. In ko so 

naju povabili v državno jugoslovansko reprezentanco, sva 
postali članici Košarkarskega kluba Olimpija, ki je takrat 
igral močno vlogo v prvi zvezni ligi. Letnic se izogibam, 
ker tako natančne statistike, kot jo je vodila Nada, sama 
nisem nikoli.
Bili sva med višjimi centri jugoslovanske lige in sva se od-

lično dopolnjevali pod koši. Navadno sva bili tudi »cimri« 
na naših gostovanjih po Jugoslaviji in v tujini, zato sva 
zagotovo ustvarili neko subtilno »sestrsko« vez za zme-

raj. Čeprav nas življenje kasneje premetava sem in tja, se 
za nekaj let umaknemo, imamo svoje družine … nekaj 
eteričnega vedno ostane.
Če potegnem črto, je bila Nada vedno odprta in altrui-
stična, vedno pripravljena pomagati ali poiskati rešitev 
za problem, in če je nekaj obljubila, je to tudi izpolnila. 
Kadar sva se pogovarjali o davno preteklih dogodkih, se 
je ona spomnila neverjetnih podrobnosti, letnic, krajev, 
imen ljudi, marsičesa, kar je meni spolzelo iz spomina 
in ga je njeno pripovedovanje spet obudilo. Zapustila 
je skladovnico zapiskov in časopisnih izrezkov vsake-

ga športnega dogodka, kjer je bila udeležena, saj je bila 
zelo ponosna na svoje uspehe in udeležbo v jugoslovanski 
in slovenski reprezentanci. Med toliko dobrimi klubi in 
odličnimi košarkaricami v celotni Jugoslaviji biti izbran 
v reprezentanco je pomenilo, da si res dober in »kvali-
teten kader«, kot so takrat v žargonu rekli. Če je ne bi 
življenje prikrajšalo še za nekaj plodnih let, bi zagotovo 
napisala zanimivo knjigo svojih športnih spominov in 
uspehov. Vem, da si je tega želela, a ji ni uspelo.

Počivaj v miru, draga Nada, 

tvoja » cimra« Biserka Komac Balderman

V spomin Nadi

Nada Prezelj v dresu jugoslovanske 

reprezentance
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Skozi postni čas se pripravljamo na 
največji krščanski praznik, veliko noč. 
V teh dneh smo povabljeni, da gradimo 
svoj odnos do drugih in do Boga. Tru-
dimo se za naše spreobrnjenje, delajmo 
za nebesa, kajti nebesa nas pričakuje-
jo. Ne zapravimo si jih. Zato nas kliče 
in vabi sveti postni čas: Spreobrni se in 
veruj evangeliju! Tudi letos bomo slove-
sno obhajali naše praznike:
Na cvetno nedeljo se bomo spominjali 
Jezusovega slovesnega vhoda v Jeruza-
lem, ko je prihajal na vsakoletno obha-
janje velikonočnih praznikov (pashe). 
Ljudstvo ga je takrat z navdušenjem 
sprejemalo in pozdravljalo. Ta dan 
bomo imeli blagoslov butaric, oljčnih 
vejic in drugega zelenja.
Na veliki četrtek se bomo spominjali Je-
zusove zadnje večerje, postavitve zakra-
menta svete evharistije in svetega ma-

šniškega posvečenja. Med sveto mašo, 
ki bo ob 19. uri, bo tudi obred umivanja 
nog. Po maši bo molitev »z Jezusom na 
Oljski gori«.
Na veliki petek bo dan žalovanja. Spo-
minjali se bomo Jezusove smrti na 
križu. Ob 15. uri, uri Jezusove smrti na 
križu, bomo v cerkvi molili križev pot. 
Zvečer ob 19. uri bodo obredi velikega 
petka, ki so najstarejši obredi v čast Go-
spodovemu trpljenju. Sestavljeni so iz 
treh delov: branja Božje besede, češče-
nja križa in obhajila. Po obredih bomo 
Jezusa, zakritega s tančico, odnesli v 
Božji grob. Ta dan je tudi strogi post.
Velika sobota je dan Jezusovega počitka 
v grobu. Zjutraj ob 6.30 bomo pred žu-
pniščem blagoslovili velikonočni ogenj, 
ki ga lahko odnesete na svoje domove. 
V cerkvi bo ves dan izpostavljeno Naj-
svetejše v Božjem grobu v češčenje. Bla-
goslovi velikonočnih jedil bodo potekali 
v cerkvi ob 11., 14. in 16. uri; v Struževem 

ob 15. uri in na Rupi ob 15.30. V cerkvi 
bomo pred vsakim blagoslovom molili 
rožni venec.
Zvečer ob 19. uri pa bomo začeli veli-
konočno slavje s slovesno velikonočno 
vigilijo, pri kateri bomo obnovili svoje 
krstne obljube.
Na veliko noč bo glavno praznovanje 
zjutraj ob 7.30 z vstajenjsko procesijo in 
slovesno sveto mašo. Druga sveta maša 
bo ob 10. uri.
Imejmo v teh dneh v mislih tudi naše 
birmance, ki se pripravljajo na prejem 
zakramenta svete birme – 48 fantov in 
deklet iz naše župnije bo letos pristopilo 
k temu zakramentu, ki ga bodo prejeli 
na belo nedeljo, 16. aprila, ob 10. uri.
Želim vam blagoslovljene velikonočne 
praznike. Naj v vas upanje ne umre, saj 
je Kristus vstal in živi! Tudi nas čaka ži-
vljenje pri Njem. To je osrednje sporoči-
lo našega praznika. Naj odmeva v naših 
srcih vesela aleluja!

ERIK ŠVIGELJ, ŽUPNIK

V zarjo velikonočnega jutra

Konec lanskega leta so z izgradnjo sonč-
ne elektrarne na strehi kotlovnice nad-
gradili ogrevalni sistem v Šorlijevem 
naselju. Elektrarna od januarja že pro-
izvaja električno energijo za delovanje 
kotlovnice. »Proizvedla bo okoli 45 od-
stotkov električne energije za potrebe 
delovanja črpalk in ogrevalnega siste-
ma,« je povedal Luka Šink, vodja poslov-
ne enote Energetika v družbi Domplan.
Ogrevalni sistem Šorlijevo naselje oskr-
buje 820 stanovanj, Osnovno šolo Simo-
na Jenka in poslovni objekt. Predsednik 
kurilnega odbora Peter Drinovec pou-
darja, da je namestitev sončne elek-
trarne na kotlovnico dokaz dobrega so-
delovanja med Domplanom in lastniki 
stanovanj in impulz za nadaljnje kora-
ke, ki so zaradi negotovosti na področju 
energetike še toliko bolj smiselni. »Na-
slednja faza razvoja ogrevalnega siste-
ma vključuje izgradnjo fotovoltaike na 
osnovni šoli in kasneje vgradnjo toplo-
tnih črpalk.«
Kot je še pojasnil Drinovec, je zagoto-
vljen tudi prostor za nadgradnjo siste-
ma ogrevanja s toplotnimi črpalkami, 

za kar je bilo poskrbljeno že ob rekon-
strukciji kotlovnice pred petimi leti. S 
prenovo se je raba energije zmanjšala 
za okoli 25 odstotkov, z nadaljnjo inve-
sticijo pa bi po besedah sogovornika več 
kot petdeset odstotkov toplote za potre-
be ogrevanja pridobili iz obnovljivih vi-
rov energije.

Šink je še povedal, da je pridobljena 
energija oproščena plačila omrežnin in 
dajatev, kar pomeni dodaten prihranek 
tudi za stanovalce. »Strošek elektrike iz 
sončne elektrarne bo obračunan pri le-
tnem obračunu stroškov ogrevanja, kot 
je bilo dogovorjeno z etažnimi lastniki 
oziroma kurilnim odborom,« je dejal.

ANA JAGODIC

Sončna elektrarna na strehi kotlovnice

Sončna elektrarna na kotlovnici Šorlijevo naselje / Foto: Tina Dokl
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Problematika pasjih iztrebkov je najbolj 

izrazita na sprehajalni trasi od vodo-

vodnega 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 
lopatka) in ga ob pozivu pokazati pri-

stojnemu organu. Vsak skrbnik živali je 
dolžan uporabljati koše, ki so namenje-

ni takim odpadkom, vrečke s pasjimi 
iztrebki pa je dovoljeno odlagati tudi v 

koše za mešane odpadke. Za prekršek je 

predpisana globa v višini sto evrov.

Medobčinski redarji so pri nadzorih se-

veda pozorni tudi na omenjene določbe, 
vendar je zaradi dokazovanja prekrška 

potrebna osebna zaznava pooblaščene 
uradne osebe, pojasnjujejo na Mestni 
občini Kranj. V zadnjih dveh letih tako 
niso izdali nobene tovrstne globe.

V IZTREBKIH POVZROČITELJI  
NALEZLJIVIH BOLEZNI
Irena Veninšek Perpar, dr. med, z Naci-
onalnega inštituta za javno zdravje po-

jasnjuje, da so v pasjih iztrebkih lahko 
prisotni različni povzročitelji nalezljivih 
bolezni – bakterije, virusi in paraziti. Med 
ogroženimi skupinami za okužbe s pov-

zročitelji nalezljivih bolezni, ki so lahko v 
pasjih iztrebkih, so zlasti otroci. Pri otro-

cih se lahko zgodi, da pasji iztrebek pri-
mejo in si ga nehote zanesejo na obraz in 

v usta. Pa tudi sicer se s tal ti povzročitelji 
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, opozarja.
Med bolj znanimi so pasje gliste in pas-

ja trakulja. Pasja glista Toxocara canis 

pri ljudeh povzroča pogosto zajedav
sko bolezen toksokariazo. »Okužimo 
se, ko zaužijemo jajčeca zajedavca. Že 
en gram iztrebka okužene živali lahko 
vsebuje tisoč ali celo več jajčec,« navaja 
Veninšek Perparjeva. Za toksokariazo 

obolevajo predvsem predšolski otroci. 

Okužba poteka večinoma brez znakov 

bolezni ali pa z nastanki vnetnih vozli-

čev v pljučih, jetrih, očeh in zelo redko v 
osrednjem živčevju. Napoved izida bole-

zni je na splošno dobra. Naselitev ličink 
v organih povzroča vnetno reakcijo in 
inkapsulacijo ličink. Bolezenski znaki, 
povezani s prisotnostjo ličink v organih, 
večinoma spontano izzvenijo 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 bolezni, opo-

zarja 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.

NEVARNI TUDI ZA ŽIVINO
Pasji iztrebki na kmetijskih površinah 

pa predstavljajo težavo tudi za kme-

te. »Rejec je odgovoren do živine, da ji 
zagotavlja zdravo krmo in posledično 
prodaja neoporečne proizvode oziro-

ma 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 lah-

ko povzročijo okužbo krme z glistami, 
trakuljo in drugimi paraziti. Govedo 

oziroma prežvekovalci npr. lahko zbo-

lijo za neosporozo, zaradi katere lahko 
pride do zvrgavanja (splava). 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, pomeni to izgubo 
dohodka v višini do 1300 evrov,« je po-

jasnil Franci Pavlin iz Kmetijskogoz-

darskega zavoda Kranj.
Pogosto se zgodi, da lastniki psov pas-

je iztrebke sicer pospravijo v vrečke, žal 
pa te nato odvržejo v naravno okolje. 
Pavlin pravi, da so plastične vrečke za 
živino sicer manjša težava. »Če pride 
vrečka v jasli, je živina večinoma ne po-

žre. Je pa seveda lahko okužena s para-

ziti, kar je enak problem kot pri iztreb-

kih,« je pojasnil.

Pasji iztrebki lahko škodujejo našemu zdravju
Problematika pasjih iztrebkov je še vedno zelo pereča, zato poobjavljamo delno 
aktualiziran in skrajšan članek, ki smo ga sicer objavili že pred dvema letoma.

SIMON ŠUBIC

Po odloku o javnem redu v mestni občini Kranj je skrbnik živali dolžan za živaljo počistiti 

iztrebke na javnih površinah. / Foto: Tina Dokl
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Zakaj bočna parkirna 
mesta

Konec lanskega leta je Mestna občina Kranj v Šorlijevem 
naselju vzpostavila 19 novih parkirnih mest – 15 na Šorlije-
vi ulici 21–23 in štiri bočna parkirna mesta na Zoisovi ulici 
48. Vrednost celotne investicije je bila približno 41.700 evrov z 
DDV. Ob tem se tamkajšnji stanovalci sprašujejo, zakaj ni bilo 
urejenih več parkirnih mest, zlasti na Zoisovi ulici. Podobno 
vprašanje je bilo objavljeno tudi na spletni strani KrPovej, mi 
pa objavljamo ključne poudarke odgovora mestne uprave.
»Na Zoisovi ulici 48 je nasproti parkirne hiše vzpostavljena 
nova parkirna površina za štiri parkirna mesta, ki zaradi 
bližnje podzemne kinete toplovoda omogoča izključno bočno 
parkiranje,« so pojasnili v mestni upravi in dodali, da na tem 
območju medobčinsko redarstvo izvaja redne nadzore, prav 
tako se nemudoma odzove na vse prejete prijave stanovalcev, 
naj ukrepa, ker so vozila v naselju napačno parkirana ali blo-
kirajo vhod v garažo, dovoz in podobno.
»Zavedamo se težav zaradi pomanjkanja parkirišč in ves čas 
iščemo rešitve. S tem se soočajo po večini slovenskih mest in 
Kranj ni pri tem nikakršna izjema. Ko so se v drugi polovici 

prejšnjega stoletja gradile soseske z večstanovanjskimi stav-
bami, so bili namreč standardi precej drugačni kot danes, 
saj so bili projektirani z normativom manj kot eno parkirno 
mesto na stanovanje, medtem ko imajo danes številna go-
spodinjstva dve ali celo tri vozila, prostor za nova parkirna 
mesta pa je omejen oziroma ga ni. Po mestu in okolici uvaja-
mo različne rešitve – od uvajanja modrih con do dovolilnic, 
ni pa vsaka rešitev primerna za prav vsako območje. Vseka-
kor povsod, kjer je možno, vzpostavljamo nova parkirna mes-
ta,« so tudi povedali.

Nova bočna parkirna mesta na Zoisovi ulici / Foto: Tina Dokl

SIMON ŠUBIC

»Prva faza gradnje kanalizacije na Rupi napreduje dobro in bo 
zaključena predčasno, v začetku aprila. Nato sledi še pridobitev 
uporabnega dovoljenja,« so napovedali na Mestni občini Kranj. 
Druga faza gradnje od križišča ob objektu Rupa 4a do konca ulice 
(Rupa 14) je z rebalansom proračuna za zdaj prestavljena v nas-
lednje leto, so dodali. Gradnja kanalizacije bo sicer potekala v 
treh fazah. Tretja faza bo potekala na dveh odsekih – od objekta 
Rupa 30 do objekta Rupa 36b in od objekta Rupa 27 do objekta 
Rupa 29a.

Gradnja kanalizacije na Rupi

Spominske svečanosti ob Šorlijevem mlinu letos zaradi popolne 
delovne zapore Partizanske ceste ne bo. V torek, 21. marca, bosta 
ob 10. uri Maja Mohar, predsednica Sveta Krajevne skupnosti Vo-
dovodni stolp, in Boris Cugelj, predsednik Krajevne organizacije 
Združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Vodo-
vodni stolp, v spomin na padle mlade aktiviste položila vence.

Spominska slovesnost pri 
Šorlijevem mlinu

V soboto, 25. marca, vabimo na čistilno akcijo Očistimo Kranj 2023. 
Zbrali se bomo ob 9. uri pred trgovino Mercator, Šorlijeva ulica 12. 
Za zaščitna sredstva, vreče in malico bo poskrbljeno. Udeležbo po-
trdite do četrtka, 23. marca 2023, v tajništvu KS, Begunjska ulica 
10, ali na elektronski naslov ksvodovodnistolp@siol.net.

Čistilna akcija Očistimo Kranj 2023
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V Vrtcu Kekec smo vzgojiteljice na prvih roditeljskih sestan-

kih, ki so potekali v mesecu septembru, predstavile različne 
oblike sodelovanja s starši. Starše smo spodbudile k aktivne-

mu sodelovanju pri vzgojnem delu. Nekateri starši so se odlo-

čili, da nam bodo predstavili svoj poklic ter tako pripomogli k 
obogatitvi programa v vrtcu. Mamica dveh otrok, ki obiskuje-

ta naš vrtec, je pripeljala v vrtec svojo prijateljico. Lea Strniša 

nam je predstavila jogo in akro jogo za otroke. Gibanje je za 

otroke naravna in življenjska potreba. V vrtcu skrbimo, da 
bi se otroci čim več razgibali na naraven in zdrav način. Lea 
nam je predstavila jogijske vaje, ki delujejo na ves organizem 

in so primerne za vse starosti otrok. Otroci so si najprej ogle-

dali karto, nato pa posnemali gib s karte. Med vadbo so bili 

usmerjeni na položaje in na dihanje. Zelo so se sprostili, zbra-

li in umirili. Spoznali smo različne oblike vadbe, v katerih so 
otroci zelo uživali. Po končanih jogijskih vajah je sledila ma-

saža. Otroci so se razdelili v pare. Ob pripovedovanju besedila 
»pripravljamo testo za pizzo« so posnemali gibe. Na koncu 

smo se srečali še z akro jogo – letečo jogo. Spoznali smo, da je 
tudi to zabavna aktivnost. Obsega akrobatsko in estetsko gi-

banje. Pri otrocih je bilo opaziti veliko smeha in navdušenja. 
Dopoldan je z Leo zelo hitro minil. Otroci so spoznali različne 
gibe in jih še večkrat uporabili v naslednjih dneh.
V vrtcu Kekec se trudimo, da vzgojitelji skupaj s starši z roko 

v roki, ustvarjamo spodbudno okolje. Veseli nas, da so starši 

pripravljeni z nami sodelovati. V prihodnjih mesecih nas bo 

obiskal tudi eden od staršev in nam predstavil poklic trener-

ja smučarskih skokov. S strani druge družine pa smo dobi-
li povabilo za ogled letališča Brnik. Na letališču bomo imeli 
možnost spoznati večje število različnih poklicev. V vrtcu se 
bomo še naprej trudili in pripravljali dejavnosti v sodelovanji 

s starši in s tem poskrbeli za obogatitev programa.

Sodelovanje Vrtca Kekec 
s starši
Poleg otrok in vzgojiteljev so pomembni 

udeleženci v vzgojnem procesu tudi 
starši. Sodelovanje med starši in vrtcem 
v Vrtcu Kekec poteka s ciljem omogočiti 
optimalno vzgojo in razvoj otroka ter 

zdravo otroštvo.

KATJA KONC, VZGOJITELJICA

Spoznali smo različne oblike vadbe, v katerih so otroci zelo uživali.  

/ Foto: Katja Konc

Lea Strniša nam je predstavila jogo in akro jogo za otroke.  

/ Foto: Katja Konc

V priročniku  
je predstavljeno 
življenje čebel, 
opisani so skrb 
za zalego, pašne 
aktivnosti, 
praktični primeri 
vzdrževanja in 
izkoriščanja 
čebeljih družin, 
pa tudi vse o 
pridelavi medu, 
matičnega 
mlečka, 
propolisa, 
cvetnega prahu 
in čebeljega 
strupa.

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.

160strani, mere: 17 x 23,5 cm, brošura

                        + poštnina

22
EUR
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Dražgoše kot praznik upora in hkrati spomina na nerazumno 
in barbarsko maščevanje okupatorske nemške vojske leta 
1942 nad nedolžnimi domačini je bil v prvih dneh letošnjega 
leta cilj obiska članov KO ZB NOB Vodovodni stolp. Tudi letos 
je vas pod obronki Jelovice obiskala množica pohodnikov in 
ostalih obiskovalcev, ki so s tem pokazali spoštovanje do tra-
gičnih dogodkov pred 81 leti. Slavnostni govornik na spomin-
ski slovesnosti je bil poslanec državnega zbora Borut Sajovic. 
V svojem govoru je med drugim povedal, da je za tragedijo v 
Dražgošah krivec en sam – velikonemški nacifašizem. Veliko 
krajev po Evropi je za časa druge svetovne vojne doživelo ena-
ko usodo, toda nikjer za to ne krivijo svojih borcev za svobodo, 
ko je obstoj naroda ogrožen. Čas je za enotnost slovenskega 
naroda, je poudaril, saj se le tako lahko pripravimo na izzive 
prihodnosti.
Človek se vpraša, ali bomo res pustili, da nekateri zelo glasni 
med nami izničijo in očrnijo vse tisto lepo, za kar so živeli in 
si prizadevali naši svobodomiselni predniki. S tem ne mislim 
samo na Dražgoše in partizansko vojskovanje, ampak tudi na 
vse tisto, kar je del naše polpretekle zgodovine. Ko se to poč-
ne, izgubljamo svoj obraz, ponos, ugled in dostojanstvo na-
roda, za kar pa niso dovolj le gospodarski in športni uspehi.
V mesecu januarju smo člani KO ZB odšli tudi na zimski po-

hod v Lobnico nad Kokro. Tam smo se na lokaciji tehnike Jošt 
udeležili spominske slovesnosti v čast padlemu Lojzetu De-
žmanu, vodju tehnike. Tiskarno so 13. januarja 1945 napadli 
okupatorjevi sodelavci – domobranci iz postojanke Tupaliče 
– in po opravljenem zločinu tehniko tudi razdejali in uničili. 
Ob koncu meseca februarja smo se udeležili tudi spominske 
slovesnosti ob 79. obletnici požiga vasi Jamnik.

Na dražgoški in drugih slovesnostih

BORIS CUGELJ, PREDSEDNIK ZB NOB VODOVODNI STOLP

TEOAEL d.o.o., Hrastje 155, 4000 Kranj

040 784 131
www.fittplus.si  

• Individualni treningi s kineziologi in usposobljenimi

inštruktorji • vadbe v malih skupinah   

• obravnava brazgotin • rehabilitacija • terapije z 

zvočnimi vilicami • tek brez bolečin • za kondicijo in 

hujšanje • oblikovanje telesa • obvladovanje stresa in

utrujenosti • po poškodbah ter ob bolečinah v mišicah

in sklepih • za vse generacije in oba spola

• wellnes

Vadbeni center:  

FITT+ holistični pristopi h gibanju,  

Bleiweisova cesta 30, Kranj (v prostorih Centra Gorenjske)

Hotel Marinšek Naklo (Wellnes)

V priročniku je 

strnjeno znanje 

o pridelavi 

lupinarjev, vse 

od zasaditve do 

spravila in sušenja. 

Nova izdaja je 

bogatejša za 

načine pridelave 

lupinastega sadja, 

dodani so strnjeni 

programi varstva, 

posodobljen 

izbor sort 

in sredstva 

za varstvo 

lupinarjev. 

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.

264 strani, mere: 17 x 23,5 cm, brošura

                        + poštnina

23
EUR
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Da bi bili vsi udeleženci varni v prome-
tu, vas gorenjski policisti pozivamo k 
varni rabi električnih skirojev oziroma 
lahkih motornih vozil (LMV) v prometu. 
Zaradi svojih konstrukcijskih lastnosti 
in manjše stabilnosti ter dokaj viso-
kih hitrosti (do 25 km/h) predstavljajo 
večje tveganje za uporabnike. Vozniki 
morajo upoštevati, da so ob zaviranju, 
sploh pri višjih hitrostih, takšna vozila 
nestabilna. Njihova kolesa so majhna 
in občutljiva na razne neravnine (raz-
poke na vozni površini, dvignjene dele 
na vozni površini, kamenje) in ovire na 
vozni površini (kamenje), zato so lahko 

prej podvrženi padcem. Zato je nujno, 
da se vozniki LMV teh tveganj zaveda-
jo, da poznajo prometna pravila ter jih 
upoštevajo ter da poskrbijo za lastno 
varnost tudi z uporabo zaščitne čelade 
in so vidni v prometu.
Vozniki LMV morajo v prometu voziti 
po površinah, namenjenim kolesarjem. 
Kjer teh površin ni, morajo voziti ob 
desnem robu smernega vozišča ceste v 
naselju, kjer je najvišja dovoljena hitrost 
vožnje do 50 kilometrov na uro. Pravila, 
ki veljajo za kolesarje, se smiselno upo-
rabljajo tudi za voznike LMV. Izven na-
selja ob robu ceste LMV niso dovoljena.
LMV smejo voziti odrasle osebe, ki jih 
znajo uporabljati v skladu z navodili 
proizvajalca in upoštevajo pravila varne 
vožnje. Po zakonu sme tako vozilo voziti 
tudi otrok, starejši od 12 let, ki ima pri 
sebi kolesarsko izkaznico. Priporočamo, 
da voznik LMV v varnem okolju (igrišče, 
ograjeno dvorišče) pridobiva začetne iz-
kušnje upravljanja vozila.
Vozniki LMV naj med vožnjo ne upora-
bljajo slušalk ali mobilnega telefona, 

saj to odvrača pozornost od dogajanja 
v prometu in je po zakonu tudi prepo-
vedano. Tako zlahka spregledajo pešca, 
otroka, starejšega udeleženca ali druge 
izpostavljene skupine udeležencev.
Ponoči in ob zmanjšani vidljivosti mora 
voznik LMV imeti na sprednji strani pri-
žgan žaromet za osvetljevanje ceste, ki 
oddaja belo svetlobo, na zadnji strani pa 
pozicijsko svetilko, ki oddaja rdečo sve-
tlobo. Na zadnji strani mora imeti na-
meščen rdeč odsevnik, na obeh straneh 
pa rumene ali oranžne bočne odsevnike.

STATISTIKA
V letu 2022 so bili kolesarji udeleženi v 
170 prometnih nesrečah, štirje so umrli, 
33 jih je bilo hudo telesno poškodova-
nih. Povzročitelji so bili v 93 primerih. 
Vozniki LMV so bili udeleženi v 18 pro-
metnih nesrečah, štirje so bili hudo po-
škodovani. Povzročitelji so bili v 13 pri-
merih. Vozniki motornih koles so bili 
udeleženi v 88 prometnih nesrečah, dva 
sta umrla, 22 je bilo hudo poškodova-
nih. Povzročitelji so bili v 54 primerih.

Za večjo varnost voznikov e-skirojev

V prometu se spet 

pojavljajo kolesarji, 

vozniki lahkih motornih 

vozil, mopedov in 

motornih koles.

PRIMOŽ SKUMAVEC,  

POMOČNIK NAČELNIKA PP KRANJ

Družba Domplan je sodoben upravljalec nepremičnin, ki nudi 
etažnim lastnikom stavb celovito upravljanje z namenom 
ohranjanja in dviga vrednosti nepremičnin, s čimer  
zagotavljamo nemoteno in udobno bivanje v vašem domu.
Pri svojem delu sledimo:

• kakovosti in strokovnosti pri vzdrževanju stavb,
• preglednosti in jasnosti mesečnih obračunov,
• zanesljivosti in dolgoročnosti skupnega poslovanja,
• stalni odzivnosti in dostopnosti za stranke.

Ob tem se trudimo izvajati storitve upravljanja kakovostno in 
konkurenčno. 

Družba Domplan vam iskreno čestita
ob vašem krajevnem prazniku.

ODGOVORNO UPRAVLJAMO Z VAŠO LASTNINO. ŽE VEČ KOT 65 LET.

Knjiga za vse, 
ki želijo v času 
potovati, 
zabavati se in 
se smejati, se 
modrosti naučiti, 
povrh še kakšno 
solzo potočiti.

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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Gostilna Arvaj

Pri mostu nad kanjonom Kokre  

Kajuhova 2, 4000 Kranj, Tel.: 04 28 00 100

K nam pridete kot gost,  
odidete kot prijatelj!

Gostilna Arvaj 
vas pričakuje.

Pridite na okusno malico, kosilo ali 
nedeljsko kosilo. Hrano lahko tudi 

naročite in odnesete s seboj.

Naročila po telefonu: 04 28 00 100

Nagrade: 1x malica za dva, 2 x 1 malica.

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevil-
čenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite 
do petka, 31. marca 2023, na Gorenjski glas, Na-
zorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate 
tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno 
stavbo na Nazorjevi ulici 1.
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Telekom Slovenije

 v Qlandia Kranj

Supernova Qlandia Kranj

Cesta 1. maja 77, Kranj

T: 031 316 000

TOLEA d.o.o., Robova c. 6, Vrhnika. Pooblaščeni prodajalec Telekom Slovenije, d.d.. Možne so napake v tisku. Slike so simbolne.

Telekom Slovenije Qlandia Kranj 

zaščitno

steklo!
Vključuje tudi

montažo!

-20%

PAKETI NAJ

SUPER

AKCIJA

7,99 €
/ MESEC

∙ Menjava LCD zaslonov

∙ Menjava baterije

OPRAVLJANJE SERVISNIH STORITEV

GSM APARATOV ZA VSE OPERATERJE
∙ Menjava polnilnih konektorjev

∙ Ostale servisne storitve 


