
Mreža za družbeno odgovornost Slovenije je skupaj s partnerji 
podelila že četrto nagrado za družbeno odgovorne podjetniške 
prakse oz. nagrado Družbeno odgovorne sinergije.

Hkrati s pristopom petih občin v zero 
waste mrežo, tudi v Komunali Kranj 

pripravljajo svojo interno zero waste 
pot. Prizadevajo si za naziv zero waste 
podjetje in uvajajo različne aktivnosti ter 
spremembe v organizacijo procesov dela. 
Uvedli so interna zbirna mesta (ekološke 
otoke) na različnih lokacijah podjetja in iz 
pisarn umaknili koše za odpadke. 

Uporabniki brezplačno prejemajo na dom stiskalnice 
za zmanjševanje prostornine pločevink in plastenk. 
V vseh poslovnih enotah iz pisarn umikajo tiskalnike, 
namestili pa so centralne tiskalnike. V testiranju 
je tudi reciklirani papir za tiskanje. Komunala 
Kranj je med prvimi podjetji v Sloveniji, ki so prejeli 
certifikat "Voda iz pipe". Pridružili so se vzpostavitvi 

Na poti do naziva "Zero waste podjetje"

Sprašuje: Maja Rozman

Katere pa so zaveze in ali menite, da vam, nam 
lahko uspe na tej poti?
Zagotovo je prva zaveza še bolj trajnostno 
upravljanje z viri odpadkov v duhu krožnega 
gospodarstva. Prizadevali si bomo za preprečevanje 
njihovega nastajanja in ponovno uporabo. Bistveno 
je vključevanje, informiranje, izobraževanje, 
osveščanje in podpora občankam in občanom, 
javnim podjetjem in drugim organizacijam. Postavili 
bomo nove pitnike, da si bo lahko vsak natočil 
vodo v lastno steklenico. Spodbujali bomo uporabo 
povratne embalaže, nabavo hrane na tržnicah in 
pri lokalnih kmetih, ki seveda ni pakirana. V čim 
večji meri se bomo skušali izogniti plastiki tudi na 

Kako pa zasebno skrbite, da nastane čim manj 
odpadkov?
Že z nakupovanjem na tržnici ali pri kmetu se 
izognemo ovojninam in vrečkam – če seveda 
pridemo s svojimi ali s košaro. Rad se oglasim na 
Stonoginih dnevih pri Gostilni Krištof v Predosljah 
ali na Brdu, kjer imajo res pestro ponudbo pridelkov 
in izdelkov, tudi ekoloških, veseli me, da je dobro 
obiskana mestna tržnica, prav tako stražiška in 
mavška. Ljudje so se že navadili, da gredo v trgovino 
s svojo vrečo. To vliva upanje, da se bomo navadili 
na vrečke iz recikliranega materiala, ki jih lahko 
uporabljamo več let, tudi pri nabavi sadja, zelenjave 
ali oreščkov na rinfuzo. S tem se izognemo lahkim 
plastičnim vrečkam, ki jih navadno odvržemo 
po enkratni uporabi, so pa zlasti za živali zelo 
obremenjujoč odpadek, če se znajdejo v naravi. 
Pozdravljam odločitve kmetov za uporabo steklenic 
za mleko in jogurte, neverjetno je, koliko manj 
embalaže nastane, če si mleko ali jogurt natočiš 
iz steklenice, ki jo potem spet vrneš kmetu. Tudi 
sam se, kolikor je možno, izogibam nabavi pijač v 
plastenkah – v Kranju imamo kakovostno vodo in je 
zato najbolje, kar lahko storimo za lastno zdravje in 
naravo, da si vodo natočimo v lastno steklenico. K 
temu spodbujamo že otroke, ko jim ob vstopu v prvi 
razred podarimo bidon. Če že, potem raje izberem 
pijačo v tetrapaku, saj je tega mogoče predelati v 
uporabne nove izdelke.

Kako v občini rešujete problematiko velikih količin 
odpadne embalaže?
V Mestni občini Kranj (MOK) smo se zavezali zeleni 
politiki na vseh področjih – od prometa, gradnje 
infrastrukture in obnov stavb do turizma. Eden od 
pomembnih korakov na poti k trajnostnemu je tudi 
zmanjševanje količine odpadkov. V prizadevanjih za 
zmanjšanje kupov odpadne embalaže uporabniki 
vključeni v sistem ravnanja z odpadki že dobivajo 
posebne stiskalnice. Ta bo zagotovo prišla prav 
vsakemu gospodinjstvu, tudi kot opomin, da se z 
odpadki lahko ravna še bolj skrbno in racionalno. 
Najboljši je sicer tisti odpadek, ki sploh ne nastane. 
V Kranju imamo, denimo, zelo kakovostno vodo, kar 
potrjuje tudi certifikat Voda iz pipe. Večkrat se bomo 
odžejali na ta način, manj bo plastenk. Če gremo na 
pot, uporabimo steklenico ali bidon. Že z majhnimi 
koraki lahko storimo precej.
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Z našim tokratnim sogovornikom županom 
Mestne občine Kranj, Matjažem Rakovcem, 
smo se pogovarjali o različnih okoljskih 

vsebinah in načrtih za prihodnost občine. S 
sodelavci z jasno zastavljeno vizijo in načrti 
ostajajo ambiciozni, zagnani, polni volje ter idej 
za projekte, ki jih zlepa ne bo zmanjkalo. 
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Z E L E N I  P O G O V O R 
 Matjaž Rakovec

UTRINKI S TERENA

V okviru Evropskega tedna zmanjševanja 
odpadkov smo med drugim očistili tudi 
črno odlagališče odpadkov v MOK – 
nasproti Trenče.

Na Zarici smo zasadili preko 30 sadik 
medonosnih rastlin (pravi kostanj, 
akacije, jerebike, skorš, lipe in jelke). 
Direktor Komunale Kranj pri sajenju.

Trajen spomin na akcijo ETZO 2021 – 
Odprimo vrata družbi brez odpadkov!

Krvavški vodovod je 
zgodovinska naložba stran 3

Evropski teden sodelovanja 
2021 stran 2

Nagrada Komunali Kranj 
in Fundaciji za družbeno 
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Zero Waste prizadevanja oziroma pot do družbe 
brez odpadkov je letos tudi zelo pomembna 
tematika, zato ni čudno, da se je občina odločila za 
pristop k temu projektu …
Da, MOK si še z drugimi gorenjskimi občinami, v 
katerih Komunala Kranj izvaja gospodarsko javno 
službo zbiranja odpadkov, prizadeva za naziv ‘zero 
waste’ občine. K temu smo pristopili v začetku 
marca, v oktobru pa je Mestni svet potrdil Zero waste 
strategijo in zaveze občine. Pred kratkim smo se občine 
vključile tudi v snovni krog Circular Shield, ki se ukvarja 
s predelavo zbranega tetrapaka na območju občin v 
higienski papir (papirnati robčki, brisačke in toaletni 
papir, op. p.). Narava nam kaže zobe, ker smo predolgo 
izkoriščali njene vire, jo onesnaževali s proizvodnjo, 
prometom, odpadki. Z odločitvijo, da stopimo na pot 
do družbe brez odpadkov, si prizadevamo za ohranitev 
okolja na učinkovit in trajnostni način. Skupaj z Ekologi 
brez meja smo na delavnicah začrtali strategijo in 
določili cilje. Odprti smo seveda za predloge, kako 
bi jo lahko še izboljšali. Gre za dinamičen dokument 
in aktivnosti bomo sproti prilagajali. Vsekakor pa 
ta pot pomeni konkretno spremembo dosedanjih 
vzorcev in navad vseh nas, prilagoditi bo treba 
lokalno zakonodajo, določiti nova pravila na področju 
trajnostnega razvoja občin. In se tega tudi držati.

... nadaljevanje na naslednji strani ...

Nagrada Komunali Kranj in Fundaciji 
za družbeno odgovorno partnerstvo

Na Begunjski ulici v Kranju 
poteka obnova vodovoda, 
cestišča in celostna obnova 
vodovodnih priključkov za 
večstanovanjske stavbe. Dela 
bodo potekala do konca 
letošnjega leta.

Očiščeno črno odlagališče, nov drevored in obnova vodovoda

prireditvah. V obdobju 2021–2031 bomo sledili ciljem, 
kot so 78 odstotkov ločenega zbiranja odpadkov, 
zmanjšanje količine komunalnih odpadkov na 330 
kilogramov na prebivalca letno (v letu 2020 415 kg), 
zmanjšanje količine zbranih mešanih odpadkov 
na 68 kilogramov na prebivalca letno (v letu 2020 
110 kg). Verjamem, da nam lahko uspe. Da bomo 
vztrajno korakali zelenemu naproti, se trudili, 
da ohranimo okolje čim bolj čisto za nas in naše 
zanamce. 

Boste tudi znotraj občinske stavbe  in v javnih 
zavodih uvedli kakšne novosti oziroma »zerowaste« 
prilagoditve?
Začenjamo z majhnimi koraki: nudimo podporo, 
spodbujamo dobre prakse, vzpostavljamo pogoje 
in infrastrukturo, da bo lahko vsak od nas ravnal 
bolj okolju prijazno, proizvedel manj odpadkov. 

komunalnega snovnega kroga (Circular Shield). 
Zbran odpadni tetrapak predelujejo v higienski papir, 
ki se nato uporabi v skupnostih, v katerih so odpadno 

embalažo zbrali kot vir surovine. V kranjski komunali 
so pridruženi pobudi Skupaj za boljšo družbo, s 
katero si slovenska komunalna podjetja prizadevajo 
spodbujati trajnostno gospodarstvo, odgovorno 
potrošnjo in ohranjanje naravnih virov. Komunala 
Kranj se je v letu 2020 pridružila Mestni občini Kranj 
pri nameri za sklenitev javno-zasebnega partnerstva 
pri uvajanju e-mobilnosti. Za zaposlene so na voljo 
električna kolesa za izposojo – vse v skrbi za zdravje 
in zmanjševanje ogljičnega odtisa. Poleg naštetega 
pa v komunali skrbijo, da na Centralni čistilni napravi 
Kranj za pranje delovnih in drugih vozil uporabljajo 
prečiščeno (tehnološko) vodo ter skrbijo za ločevanje 
uporabljenih odpadnih surovin.
V vse aktivnosti so vpeti zaposleni, ki so jih z 
izobraževanjem in motiviranjem aktivno vključili v 
proces trajnostnega razvoja.
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Zagožen d.o.o. | Cesta na Lavo 2a | 3310 Žalec 
info@zagozen.si | www.zagozen.si

strokovnjaki za podzemno 
infrastrukturo

V spletni trgovini www.eshop-zagozen.si najdete 
izdelke za hišni vodovod in kanalizacijo. 

Podjetje Zagožen – zanesljivi partner pri urejanju 
podzemne infrastrukture zunanje okolice stanovanjskih 
in drugih manjših objektov že več kot 40 let!

Matjaž Berčon, direktor

Konec leta delamo obračune. Leto primerjamo 
s prejšnjimi in predstavljamo načrte za 
naslednje. Za Komunalo Kranj je z vidika 
rezultatov iztekajoče leto eno najbolj uspešnih 
v zadnjih dvajsetih letih. Žal pa smo zelo 
odvisni od številnih dejavnikov, na katere ne 
moremo vplivati. Zato nas trenutni rezultati ne 
smejo uspavati, kaj šele zavajati!
Kljub vsemu smo globalno in lokalno še vedno 
soočeno z epidemijo svetovnih razsežnosti. 
Vsak od nas nosi odgovornost v boju zoper to 
nadlego. Samo s solidarnostjo in spoštovanjem 
sočloveka nam jo lahko uspe premagati. 
Hkrati pa imajo te razmere pomemben vpliv 
zlasti na trge surovin. Nič več niso samoumevni 
dobavni roki za naročeno blago ali material, 
porasle so cene energentov.
V letu 2022 pričakujemo umirjanje, zato 
tudi iskreno upam, da nam v okviru naših 
dejavnosti uspe zadržati obstoječo cenovno 
politiko. Osebno z optimizmom gledam naprej 
in celo pričakujem, da se bodo trendi obrnili 
vsem nam v prid.
Zato smelo načrtujemo pomembne korake 
v smeri preobrazbe v še bolj trajnostno 
naravnano podjetje, dosledno uvajamo načela 
krožnega gospodarstva, kjer je le to mogoče, 
svojo vizijo pa ravno v teh dneh predstavljamo 
vsem občinskim svetom in upamo na njihovo 
podporo.

Blagoslovljene božične praznike in vse dobro 
vam želim v novem letu,

Spoštovani!

V kategoriji malih in srednje velikih organizacij sta 
letošnjo nagrado prejela Komunala Kranj in Fundacija 
Vincenca Drakslerja za projekt »Z roko v roki«. Projekt 
je povzetek končnega namena partnerstva, saj 
kranjska komunala skupaj s Fundacijo razvija 
projekte za podporo vključenim v programe 
Fundacije, hkrati pa uresničuje svojo vizijo in 
poslanstvo. Sinergija med podjetjema prinaša 
okoljske koristi za lokalno skupnost in širše, saj redno 
sodelujejo pri izvedbi različnih delavnic, svetovanj, 
pri organizaciji dogodkov, povezani pa so tudi preko 
Štacune Zarica.

Vesele praznike in
obilo zdravja!
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V Občini Cerklje na Gorenjskem 
trenutno poteka gradnja    
sodobnega objekta za pripravo  

pitne vode z ultrafiltracijo, ki nastaja 
v sklopu kohezijskega projekta Oskrba 
s pitno vodo na območju Zgornje Save 
– 1. sklop. Z naložbo bomo zagotovili 
dolgoročno zanesljivo in kakovostno oskrbo 
s pitno vodo za skoraj 30.000 prebivalcev 
na območju občine Cerklje na Gorenjskem, 
dela Mestne občine Kranj, dela občine 
Šenčur ter občin Komenda in Vodice. 
Naložbo, vredno le nekaj manj kot 12 
milijonov evrov, poleg občin sofinancirata 
Republika Slovenija in Evropska unija iz 
Kohezijskega sklada. 

Projekt Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje 
Save – 1. sklop je skupni projekt petih občin gorenjske 
in osrednjeslovenske regije, Cerklje na Gorenjskem, 
Komenda, Kranj, Šenčur in Vodice. Glavni namen 
naložbe je zagotoviti bolj zanesljivo oskrbo prebivalcev 
s pitno vodo. V sklopu naložbe bomo zgradili preko 
24 km cevovodov, uredili vodovodno zajetje Krvavec 
ter zgradili sodoben objekt za pripravo pitne vode 
z ultrafiltracijo, nov vodohran Taber v Šmartnem 
in 10 vodovodnih vozlišč. Gradnja se je začela lani 
poleti in bo končana v prvi polovici prihodnjega 
leta. Po zaključku projekta bo z novim medregijskim 
vodovodnim sistemom Krvavec upravljala Komunala 
Kranj.
Obstoječ krvavški vodovodni sistem je star že blizu 
70 let. Zgrajen je z zastarelimi materiali, zato se 
na obstoječem vodovodnem sistemu soočamo z 
okvarami in motnjami v obratovanju omrežja in 
nepotrebnimi izgubami vode. Po več desetletjih smo 
začeli uresničevati cilj in pričeli z gradnjo novega 
vodovodnega omrežja. 
V letu 2009 smo sodelujoče občine podpisale 
medobčinsko pogodbo, s katero smo se zavezale, da 
bomo s skupnimi močnimi pričele z gradnjo novega 
vodovodnega omrežja, si prizadevale za realizacijo 
projekta, za pridobitev sredstev iz Kohezijskega sklada 
z namenom, da se trajnostno reši oskrba s pitno vodo 
za današnje in prihodnje generacije prebivalstva ter da 
omogočimo kakovost življenja z odpiranjem možnosti 
za nadaljnji gospodarski razvoj območja. 

Sodelujoče na projektu so vodilna občina Občina 
Cerklje na Gorenjskem, ki pokriva 43% delež, poleg nje 
pa še Mestna občina Kranj z 11 %, Občina Šenčur 16 %  
ter Občini Vodice in Komenda, vsaka s po 15 %. 

Vrednost celotnega projekta znaša 11.970.057,94 EUR 
neto, oz. 14.603.469 EUR z DDV. S strani Kohezijskega 
sklada je na podlagi sklepa o sofinanciranju projekta 
odobrenih 6.132.320,09 EUR, s strani Republike Slovenije 
pa 1.082.174 EUR nepovratnih sredstev.

Projekt je razdeljen na štiri faze, in sicer:

Avtor: Franc Čebulj

Po pogodbi je izvajalec opravil že za 7,1 mio EUR del, 
sprojektiral in vgradil je približno 70 % predvidenih 
cevovodov. Sočasno izvajalec projektira in gradi 
objekt za pripravo pitne vode in vodohrana.

Vsem izvajalcem, projektantom in gradbenemu 
nadzoru se zahvaljujemo, da izvedba del poteka po 
terminskem planu. Občanke in občane ter druge 

Cerklje

Jezersko

Komenda
Vodice

Smlednik

Šenčur
Kranj

Krvavški vodovod je 
 zgodovinska naložba

Naklo

Zeleni pogovor:  Matjaž Rakovec
... nadaljevanje  ...

Kakšna je strategija na področju zasaditve dreves?
Lani smo na območju MOK posadili 77 dreves, do 
konca leta 2021 bo zasajenih skupno nekaj manj kot 
200, naš cilj je, da v osmih letih zasadimo tisoč dreves. 
Oktobra letos smo ob ureditvi kolesarske povezave 
Kokrica–Brdo–Predoslje zasadili Evropski drevored 
povezovanja in sodelovanja s 54 drevesi (s trajnostno 
noto smo obeležili slovensko predsedovanje Svetu 
EU), zasaditve bomo nadaljevali tudi jeseni in pozimi, 
in sicer na več lokacijah ob Cesti Staneta Žagarja. 
Drevored z 42 drevesi smo zasadili tudi ob Cesti 
Rudija Šelige, ob tem pa zagnali akcijo KR posvoji 
drevo, k sodelovanju smo povabili tudi občanke 
in občane. Ti lahko s 50 evri podprejo vzdrževanje 
drevesa za leto dni. Da so postali botri drevesu, pa 
bodo pričale tudi lesene označbe z njihovim imenom. 
Z botrstvom dreves bomo nadaljevali tudi v novih 
zasaditvah drevoredov po Kranju.

To pa ni edina aktivnost s katero si prizadevate, da 
bi bila kakovost zraka še boljša?
V Kranju imamo dober zrak. To kažejo rezultati 
merilnih postaj, ki smo jih v MOK v zadnjih dveh 
letih postavili na šestih lokacijah; pri Zdravstvenem 
domu Kranj, na Planini, na Orehku, v Lazah in 
dve na Mlaki. Ker k izpustom CO2 in ustvarjanju 
hrupa največ prispeva promet in se mestno 
središče občasno sooča s presežnimi vrednostmi 
prašnih delcev v zraku, smo najbolj aktivni prav na 
področju trajnostne mobilnosti. Že nekaj časa so 
tako v mestnem potniškem prometu trije hibridni 
avtobusi, prevoz z mestnimi avtobusi je izdatno 
subvencioniran, uvajamo nove proge, za vožnjo po 
mestu je brezplačno na voljo električni minibus 
Kranvaj; pred pandemijo je brezplačno prepeljal 
približno 2400 potnikov/mesec. S 75 električnimi 
kolesi imamo tudi največji elektrificiran sistem za 
izposojo koles v Sloveniji (KRsKOLESOM). Izposoja 
e- in navadnih koles je možna na 28 lokacijah, pred 
vstopom v mestno jedro sta od poletja na voljo še dva 
trikolesnika. Odprli smo Center trajnostne mobilnosti, 
sodobno kolesarsko počivališče s kolesarnico 
in stavbo z info točko za spodbujanje uporabe 
trajnostnih načinov vsakodnevnega potovanja. 
Uvajamo digitalne novosti, ki pozitivno vplivajo na 
urejanje prometnih tokov, ekologijo in prometno 
varnost občanov. Nadgrajujemo sistem parkirnin 
v mestu za zmanjšanje uporabe avtomobilov ter 
prikazovalnike zasedenosti mestnih parkirišč. V letu 
2022 bo Kranj dobil parkirišče P+R (park and ride), 
kar pomeni, parkiraj na robu mesta, v središče pa 
peš, s kolesom ali javnim prevozom. V letu 2020 smo 
s štirimi občinami vzpostavili sistem Gorenjska bike, 
v katerega je vključenih 245 koles, od tega je več kot 
polovica e-koles.

V katere okoljske projekte pa je vključena še 
Mestna občina Kranj?
Izstopamo s projektom E-mobilnost, ki ga izvajamo 
od konca leta 2020. Zanj smo spomladi prejeli 
nagrado za najbolj e-mobilnostno občino v državi. 
V teku je menjava voznega parka na fosilna goriva 
z električnimi vozili za občino in javne zavode 
z ustrezno domicilno polnilno infrastrukturo. 
Postavljamo javne polnilnice. Sončna elektrarna 
na strehi OŠ Janeza Puharja že obratuje, dve sta v 
izgradnji. Njihov namen je proizvodnja električne 
energije iz obnovljivih virov, s katero se polnijo 
električna vozila. S ciljem razogljičenja javnega 

Iščete pa tudi priložnosti za vključitev v različne 
mednarodne  in druge okoljske projekte, kajne?
Pospešeno gradimo nove kolesarske poti in 
povezave. Letos pri urejenih kolesarskih površinah 
v občini presegamo 60 km. Za primerjavo: leta 
2017 jih je bilo dobrih 24 km. Vzpostavljamo nove 
zelene površine, ozelenjujemo strehe, v letu 2022 
načrtujemo največji park v mestu in ureditev 
kanjona Kokre. Občina je v zadnjih 20 letih načrtno 
pristopila tudi k energetskim sanacijam javnih 
stavb, javne razsvetljave, vodnih izgub ... Cilj 
sanacij stavb je povečati energetsko učinkovitost 
in neodvisnost ter uvajanje rabe obnovljivih virov 
energije v čim večji meri. Vse več objektov se tako 
ogreva s toplotno črpalko in ima nameščeno 
sončno elektrarno, teži se tudi k ponovni izrabi 
že uporabljenih materialov, kjer je to možno. 
Sodelujemo v različnih projektih za spodbudo 
trajnostne naravnanosti: v evropskem projektu 
100 inteligentnih (podnebno nevtralnih) mest, 
v projektu Three4Climate (skupaj z Nemčijo in 
Portugalsko pri primerih dobrih praks na področju 
podnebne nevtralnosti). Leta 2019 smo pristopili k 
projektu CITYCIRCLE, ki je usmerjen v ohranjanje 
naravnega okolja in boljšo izkoriščenost prostora. 
Vsak korak k ohranitvi naravnih virov je korak k višji 
kakovosti bivanja, zato je prehod iz linearnega v 
krožno gospodarstvo nuja in ne izbira. Lep primer 
tega je trajnostni grbinasti poligon, ki smo ga prvi 
v Sloveniji dobili prav v Kranju, na Planini. Izdelan 
je po načelih krožnega gospodarstva, iz žlindre, 
stranskega produkta pri proizvodnji jekla, ki pri 
gradnji nadomesti drobljenec iz kamna ter tako 
prispeva k zmanjšanju porabe naravnih virov.

Kako pa se odvija skrb za okolje na področju 
turizma?
MOK je pristopila k zeleni politiki slovenskega 
turizma in se s tem zavezala, da bo delovala po 
trajnostnih načelih. Pripravili smo strategijo razvoja 
turizma v občini 2021–2027, skladno s trajnostnimi 
načeli. Kranj se ponaša z zlatim znakom za zeleno 
destinacijo. Vizija Kranja kot destinacije je, da ostane 
čisto, zdravo in varno mesto. 

Kako vidite trajnostno prihodnost vaše občine?
Čisto okolje je privilegij. Skrb in odgovornost vseh 
nas je, da takega obdržimo tudi v prihodnje. Zato 
ne puščajmo odpadkov in pasjih iztrebkov v naravi, 
pač pa jih ločeno odlagajmo v primerne zabojnike, 
nevarne odpadke odpeljimo v najbližji zbirni 
center, v center za ponovno uporabo ohranjene 
predmete, ki jih ne potrebujemo več. Varčujmo z 
vodo in ohranjajmo vodotoke čiste tudi tako, da v 
pomivalna korita in stranišča ne odmetavamo hrane 
ali odpadnega olja. Pozanimajmo se za državne 
subvencije in si olajšajmo nakup sodobnega in 
okolju bolj prijaznega načina ogrevanja. Zunaj ne 
kurimo odpadkov ali zelenega odpada – odložimo 
ga na kompost, med biološke odpadke ali v zbirni 
center. Bodimo uvidevni do narave in tistih, s 
katerimi sobivamo. Pozitiven vpliv na okolje se bo 
poznal le, če si bomo za to prizadevali vsi. Na ta 
način ga bomo ohranili lepega in zdravega tudi za 
prihodnje rodove. 

Čisto okolje je privilegij.

potniškega prometa izvajamo postopke za nakup 
e-avtobusov. V okviru projekta Prostofer izvajamo 
brezplačne prevoze za starejše in invalide, električno 
vozilo upravljajo vozniki prostovoljci. Z zamenjavo 
vozil z električnimi bo že v prvem letu prevoženih 
okoli 145 tisoč kilometrov brez proizvajanja hrupa 
in prihranjenih 34 megavatnih ur energije. To, 
približno, ustreza celoletni porabi električne energije 
objekta manjše osnovne šole. Z izvedbo projekta v 
celoti pa bo prihranek najmanj 452 megavatnih ur 
energije, kar je nekaj več kot znaša letna poraba 
električne energije v objektu Mestne knjižnice 
Kranj. S tem bo prihranjenih tudi 150 ton CO2, kar 
je toliko, kolikor ga absorbira približno 7.700 dreves 
oziroma 17,4 hektarjev gozda. Z vsem naštetim bo 
manj onesnaževanja zraka in hrupa, torej manj 
obremenjevanja okolja. Več bo javne infrastrukture 
za električno mobilnost in tudi za proizvodnjo 
električne energije iz obnovljivih virov. S tem bo 
MOK uresničila tudi zaveze lokalnega energetskega 
koncepta in zahteve Evropske unije.

Krvavec 100 l/s

Gorenja Sava 180 l/s

Nova vas 60 l/s
Bašelj 130 l/s

Legenda

Vodno zajetje

Mesto / naselje

Preddvor

Čemšenik 16 l/s

udeležence v prometu prosimo za razumevanje in 
potrpežljivost zaradi gradnje vodovoda, ki poteka 
skoraj po celotni občini. Želimo si, da bi izvedba 
del še naprej potekala v dobrem sodelovanju z 
izvajalcem, inženirjem in projektanti, predstavniki 
Komunale Kranj ter drugimi, ki so kakorkoli 
povezani z gradnjo.

Objekt Vodni vir
Količina
vode l/s

Kranj Medvode* Cerklje Šenčur Naklo Preddvor Jezersko

MV 1        Povlje 3,67 2,0 % 6,4 %

MV 2             Bašelj 116,93 62,0 % 21,4 % 40,7 %

MV 4        Nova vas 46,77 21,6 % 27,0 % 12,2 % 16,3 %

MV 6        Čemšenik 13,03 3,0 % 32,6 % 31,8 %

MV 12            Gorenja Sava 3,78 1,8 % 100,0 % 0,20 % 1,3 %

MV 16        Krvavec 52,62 5,8 % 92,9 % 32,9 %

       Olševek 1,09 5,2 %

       Šenčur 0,22 1,1 %

VS Besnica        Zabukovje 2,05 1,2 %

       Javornik 0,29 0,2 %

           Javornik 0,00 0,0 %

VS Planica            Planica 0,06 0,0 %

VS Golnik        Ribnikar 2,56 1,4 %

       Ambrož 0,33 0,2 %

       Ginek 1,27 0,7 %

VS Ambrož             Ambrož 0,38 2,0 % 66,3 %

VS Šent. gora        Jagošci 0,94 4,9 % 0,1 %

VS Kovor - Naklo            Duplje 1 in 2 12,70

           Podbrezje 0,02

VS Bašelj Laško            Bašelj Laško 0,04 1,3 %

VS Možjanca        Zapečnikova pl. 0,10 3,5 %

VS Jezersko        Anclovo 1,00 100,0 %

l/s 260 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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Naložbo sofinancirata 
Republika Slovenija in 

Evropska unija iz 
Kohezijskega sklada.

Legenda
* le za KS Smlednik                zajetje           črpališče           vrtina            črpalna postajaZ PČČ V
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Evropski teden 
sodelovanja 2021

Osveščanju o pomenu zmanjševanja 
odpadkov se posvečamo vse leto, 

še posebej pa na to opozarjamo v 
okviru Evropskega tedna zmanjševanja 
odpadkov (ETZO), ki je letos v Sloveniji 
in po vsej Evropi potekal med 20. in 28. 
novembrom 2021. ETZO letos v ospredje 
postavlja ukrepe za preprečevanje 
nastajanja odpadkov v sistemu krožnih 
skupnosti.  

Komunala Kranj je organizirala različne aktivnosti, 
kjer so sodelovali učenci, učitelji, mentorji, zaposleni 
v javnih ustanovah, ki so z izdelki opozorili na 
pomembnost pravilnega ravnanja z odpadki. Na 
tržnici v Kranju in Mavčičah so obiskovalci prejeli 
vrečke za večkratno uporabo za namen shranjevanja 
sadja in zelenjave ter nakupovanje, ki so nastale v 
šivalnici Fundacije Vincenca Drakslerja.

Izvedli so akcijo "Odprimo vrata družbi brez 
odpadkov!", ker pa je učenje z zgledom zelo 
pomembno, so na treh lokacijah podjetja namestili 
prenovljene kose pohištva –"Izmenjevalnice-stalnice", 
kamor lahko zaposleni prinesejo čim več uporabnih 
predmetov za namen ponovne rabe. Objavili so 
poziv za zbiranje receptov za jedi iz ostankov hrane 
in jih delili naprej. V času ETZO 2021 pa so očistili po 
eno lokacijo – črno odlagališče v vsaki občini kjer so 
uporabniki vključeni v redni odvoz odpadkov. Skupaj 
s Fundacijo je Komunala Kranj aktivnosti prijavila 
v evropsko mrežo pod skupnim naslovom "Teden 
zbiranja še uporabnih predmetov za namen ponovne 
rabe". Vse izdelke za katere so uporabniki menili, da 
jim lahko podaljšajo življenjsko dobo so sprejeli na 
zbirnem centru Zarica, v prostorih Fundacije Vincenca 
Drakslerja.

Tabela količin pitne vode 
po posameznih zajetjih

Od zajetja do objekta ultrafiltracija, skozi naselje 
Grad in odsek do naselja Zgornji Brnik,
Zahodno od odcepa v Gradu skozi naselje Dvorje, 
Češnjevek do vodohrana Adergas in naprej mimo 
naselja Velesovo v smeri občine Šenčur – občine 
Kranj,
Vzhodno od odcepa Grad do naselja Pšata, 
Poženik in Šmartno nato v nov vodohran Taber do 
odcepa za Zalog,
Od Šmartnega skozi naselje Zalog do občine 
Komenda, skozi naselje Nasovče in naprej v 
občino Vodice.

Najprej pometimo pred svojim pragom – dobesedno. 
Odstranili bomo koše iz pisarn, spodbujali 
dosledno ločevanje odpadkov, omejili porabo 
papirnatih brisačk in tiskanja na papir. Za občane 
in čistilne servise v javnih zavodih bomo pripravili 
izobraževanja, da bodo začetki lažji.

JUST KOM, podjetje za prodajo in servis komunalne 
opreme d.o.o. Brnčičeva 13, 1231 Ljubljana-Črnuče

Tel.: 01 563-15-59, E-pošta: igor@just.si

Zagotovite si ekonomsko učinkovito 
in okolju prijazno zbiranje in odvoz 

komunalnih odpadkov.

Ponujamo inovativne rešitve na 
področju nadgradenj za zbiranje in 

odvoz odpadkov.


