
Sprašuje: Maja Rozman

Se strinjate, da si je za okolje, tako kot za prijatelje, 
treba čas vzet'?*
Ja, čas in še kakšen korak več. Med pospravljenim 
in nepospravljenim svetom, ki nas obdaja je včasih 
samo pet minut razlike. Nesnago od snage lahko loči 
le trenutek dobre volje. Sicer pa menim, da se urejeno 
okolje začne že z urejenimi, »pospravljenimi« mislimi. 
Predvsem pa okolje dojemam zelo široko, vedno z 
mislijo na prihodnost in zanamce. Okolje je več kot 
samo odpadki. Okolje je sestavljanka. Nikoli mi ni žal 
časa namenjenega urejanju vsega kar me, nas obdaja. 
Si ga vzamem. 

Ste pri nakupovanju usmerjeni bolj v zerowaste ali 
vas je potrošništvo posrkalo vase?
Se trudim, da kupujem tisto kar res potrebujem. Še 
posebej sem pazljiv pri hrani. Veliko kupujem lokalno, 
pri kmetih in pazim, da ne zavržem hrane. To se mi 
zdi še posebej nespoštljivo. Je pa težko v ponudbi 
trgovin izbrati izdelke brez odvečne embalaže. 
Plastike je res veliko. Verjamem in zaupam, da je 
potem, ko jo potrošniki pridno ločimo od ostalih 
odpadkov, tudi pametno izkoriščena in ponovno 
uporabljena.  

Zdi se, da vam je strast do ustvarjanja položena v 
zibko. Se lotite prav vsega s strastjo – tudi okoljskih 
izzivov?
Strast je nalezljiva in jo rad delim naprej. Zagotovo 
sem strasten pri zagotavljanju kakovostnega 
življenjska prostora za svoje najbližnje, še posebej za 
vseh šest vnukinj in vnukov. Veliko mi pomeni urejeno 
in čisto okolje, saj se ukvarjam z različnimi športi na 
prostem. Rad sem v naravi, uživam na svežem zraku 
in ga ne jemljem kot nekaj običajnega.

Kako velike so razlike med generacijami v skrbi za 
dobrobit bivanja nasploh?
Opažam, da imajo mlajše generacije prirojen čut 
za trajnostno naravnano razmišljanje. Lažje jim je 
narediti večje premike v spremembi navad, pripravljeni 
so na predrugačenje rutine za višje dobro. Zdi se mi 
tudi, da so ženske bolj načelne pri izvajanju določenih 
aktivnosti pri npr. ločevanju odpadkov. Se pa drug 
od drugega veliko naučimo. Verjamem v odlično 
sobivanje in vzgajanje z zgledi. Ko smo že pri slednjih, 
moramo omeniti prijatelja, gorskega reševalca Jožeta, 
ki svoje poslanstvo biti okolju prijazen opravlja tako 
samoumevno, da je nalezljivo. Naj omenim primer, 
ki sem mu bil priča sredi smučišča, ko se je Jože med 
smučanjem ustavil, pobral plastenko in jo odvrgel 
v zabojnik za odpadke v dolini. Njemu se je zdelo to 
popolnoma običajno, meni pa čudovito, posnemanja 
vredno dejanje.
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T                                     okratni sogovornik v zelenem pogovoru 
je Andrej Šifrer. Pevec, kantavtor, kitarist, 
skladatelj glasbe in pravnik. Večni popotnik, 

ki ima rad zgodbe, ljubitelj življenja s širokim 
nasmehom na obrazu in strasten ustvarjalec, 
ki si dovoli sanje. Poznamo ga po skladbah 
Zoboblues, Vse manj je dobrih gostiln, Šum na 
srcu, Stoj Marija in številnih drugih, nekaterih že 
ponarodelih pesmih. Njegova besedila znajo na 
pamet različne generacije in je del družin že več 
kot štiri desetletja, saj je v letu 2018 praznoval 
okroglo obletnico svojega ustvarjanja. Živi in 
ustvarja na Gorenjskem, blizu Kranja. Zanimala 
nas je njegova vizija prihodnosti v luči okoljskih 
vidikov, način kako se spopada z izzivi ločevanja 
odpadkov in kakšno okolje si želi. 

Predstavniki Mestne občine Kranj, občin 
Šenčur, Naklo, Preddvor in Jezersko, 
občin v katerih Komunala Kranj d.o.o. 

izvaja gospodarsko javno službo zbiranja 
komunalnih odpadkov, so se pridružili 
predstavitveni delavnici Zero waste, ki so ga 
izvedli predstavniki Ekologov brez meja (člani 
evropske mreže Zero Waste Europe).

Spletni predstavitvi programa Zero Waste Slovenija 
so se pridružili tudi člani različnih društev, javnih 
zavodov, tabornikov in predstavniki Komunale Kranj 
d.o.o., ki je bila tudi pobudnica srečanja.

Zastavljeni so okvirni cilji o nadaljevanju pristopa 
na pot družbe brez odpadkov. Prve delavnice s 
prilagojeno vsebino določenim ciljnim skupinam so 
predvidene že konec marca, javna predstavitev Zero 
waste zavez pa je predvidena v jeseni 2021.

Občine so zgled krožnega gospodarstva in lahko 
vplivajo na lažjo izvedljivost njegovih okoljskih, 
gospodarskih in poklicnih koristi. Cilj vseh zavezanih 
v Zero waste projekte ni samo zmanjševanje količine 
odpadkov, povečevanje deleža ločenih frakcij in 
skrb za čisto okolje. Gre za poseg v spremembo 
kulture, spreminjanja vzorcev, prilagajanje lokalne 
zakonodaje in umeščanje novih pravil na področju 
trajnostnega razvoja občin.

Občine na poti do 
uresničitve strategije 
zero waste

V trgovino se odpravimo z nakupovalno vrečko
Povprečna plastična vrečka je v Sloveniji v uporabi zgolj pol ure, Slovenci 

pa na leto porabimo od 130 do 150 plastičnih vrečk, ki jih običajno ne 
uporabljamo dlje kot 30 minut, v naravi pa se razkrajajo tudi 500 

let in več. Plastične vrečke veljajo za enega večjih onesnaževalcev 
našega planeta, zato se potrudimo in zmanjšajmo njihovo 

uporabo. 
Nakupujmo z nakupovalno torbo, vrečko iz blaga ali košaro in 
recimo ne brezplačnim plastičnim vrečkam. Za zelenjavo ali 
sadje uporabljamo pralne vrečke, če je mogoče nalepimo ceno 

neposredno na sadež. Vrečke lahko ustvarimo z nekaj spretnosti 
sami, ali pa preverimo ponudbo v trgovinah z izdelki ponovne rabe. 

V delavnicah Fundacije Vincenca Drakslerja iz ostankov 
džinsa ali drugih vrst blaga nastanejo res praktične in 

trajne nakupovalne torbe. Iz odsluženih zaves pa izdelujejo 
vrečke za večkratno uporabo za nakup sadja in zelenjave.

Za okolje si je treba 
čas vzet'. Čas in še 
kakšen korak več.
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Pravijo, da je človek tisto kar počne, ko ga nihče ne 
vidi. To naj bi veljalo tudi za okoljsko osveščenost. 
Se strinjate?
Vsak lahko naredi nekaj koristnega ne da bi 
ga kdo videl, brez plačila ali pohvale za dobro 
delo.  Zase vem, da bom na svojem kvadratnem 
centimetru naredil vse kar lahko: pobral odpadek 
na poti po hribih in ga odvrgel v zabojnik, vestno 
ločeval različne vrste odpadkov, skrbel za čisto 
okolje po svojih močeh, četudi se zdi, da so moja 
dejanja majhna. Tako obdelani centimetri vsakega 
posameznika, na koncu ustvarijo čudovit mozaik 
urejenega in zdravega okolja.

Imate veliko izkušenj z bivanjem v tujini. Katere 
razlike so najbolj očitne v primerjavi s Slovenijo?
Vse se začne že pri vrednotah, načinu razmišljanja, 
ki jih ima posamezen narod. Primerjavo lahko 
naredimo v tem kontekstu. Dejstvo je, da se v veliki 
večini povsod zavedajo, da ni nič samoumevno, gre 
za stanje zavesti in spoštovanje naravnih danosti. Je 
pa v Sloveniji veliko stvari, ki jih še premalo cenimo. 
Ena takih je kakovostna in čista voda iz pipe. To je 
redkost in v tej danosti res uživam.

Bi predlagali kakšne spremembe, izboljšave na 
komunalnem področju v Mestni občini Kranj, 
krajevni skupnosti kjer prebivate? Kaj pogrešate?
Vesel bi bil, če bi bil ekološki otok bližje mojemu 
domu. Sicer pa ločeno zbrane odpadke, stekleno 
embalažo in papir ter karton, običajno odpeljem na 
katerega izmed ekoloških otokov, ki so mi najbližje ali 
pa oddam različne vrste odpadkov v zbirnem centru 
Zarica. Želim pa pohvaliti vaše smetarske ekipe. 
Super fantje, ki v vseh vremenskih razmerah, tudi na 
praznične dni, dobre volje skrbijo za odvoz odpadkov 
izpred naših domov. 

G O R E N J S K I  O B Č A S N I K  Z A  O K O L J S K O  K U L T U R O

Z E L E N I  P O G O V O R 
 Andrej Šifrer

S Piaggio Porter NP6 se   je rodil prvi mestni tovornjak! 

Velika zmogljivost v resnično majhnem vozilu. Porter NP6 je zasnovan tako, da omogoča prevoz tovora na 

kratke razdalje in je ob tem sposoben prevažati tovor, ki je težji od njega samega. Namenjen je zmanjšanju 

porabe energijskih virov, pozornosti do okolja in izboljšanju kakovosti življenja. Novi Piaggio Porter NP6 nudi 

pogon CombiFuel z izvedenko 1,5 litrskega motorja, ki se polni s kombinacijo bencina in plina LPG ali CNG.

NOVI PIAGGIO PORTER - PRAVI MESTNI TOVORNJAK

Varnost: Vozila PIAGGIO so opremljena z varnostnimi sistemi ESC, ASB, ASR, EBD, HBA, TCS, ECALL, ARP, TSM

Paketi opreme: Da zadovolji vsakega kupca, PIAGGIO nudi 5 različnih nivojev opreme: START, PLUS, TOP, HD, HDTOP.

RAZPOLOŽLJIVI MODELI VOZIL

Fiksni keson dolžine od 2.200 mm - 3.080 mm, širine 1.680 mm/1.800 mm

Kiper dolžine od 2.200 mm - 3.080 mm, širine 1.680 mm/1.800 mm

Šasije koristne nosilnosti do 1.595 kg s pripravo za PTO na motorju moči do 16 kW

LASTNOSTI

• Izredno kompaktna - širina kabine 1.640 mm

• Izjemna nosilnost - bruto nosilnost do 2.8 ton

• Manjši stroški porabe goriva – varčen bencinski/LPG, 16V, delovne prostornine 1.498 ccm, moč

   motorja: 78 kW (106 KM), navor: 136 Nm, okoljski standard: EURO-6D

• Cenejše vzdrževanje – 30 % cenejše vzdrževanje kot druga vozila kategorije N1

BENUSSI SLOVENIJA 

Cvetkova ulica 1 

Ljubljana - Rudnik,

tel.: +386 8 200 44 73, 

www.benussi.si

Za okolje si je treba 
čas vzet'. Čas in še 
kakšen korak več.

Nova vozila v voznem parku in osvežena podoba
UTRINKI S TERENA

Vozni park Komunale Kranj se je povečal za nova vozila Dacia Duster, kombinirani vozili Renault Traffic in Volkswagen ter e-vozilo za nadzor parkirišč (Twizy) in 
e-vozila Škoda za izvajanje meritev na terenu – daljinsko odčitavanje vodomernih števcev. Nekatera vozila v voznem parku se že ponašajo z enotno grafično podobo. 
Osvežena sporočila na vozilih vabijo k trajnostnemu in odgovornemu ravnanju z vsemi viri.
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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!

* Andrej Šifrer: Za prijatelje (si je treba čas vzet'),
   pesem z albuma Čakam, 1998.
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KAZALO

Letošnja pomlad je lepša od lanske, bolj 
optimistična. Lani smo se v tem času zapirali v 
svoje domove, letos jih odpiramo. Odpirajo se 
tudi ustanove in druge dejavnosti. Čeprav nam 
napovedujejo negotovo prihodnost, 
ostanimo optimistični.

Pomlad je priložnost za začetek novih 
stvari. Tudi v našem podjetju smo 
pripravljeni na številne izzive. 
Pomlajamo našo zunanjo podobo, 
na pomoč smo poklicali najbolj 
pridno delavko tega sveta, še posebej 
na Kranjskem, čebelico Sivko. 
Postopoma prenavljamo 
vozni park. Začeli smo z 
uvajanjem električnih osebnih 
vozil, sledijo tudi nova tovorna 
vozila, vmes pa še kakšen bager ali traktor.

Pripravljenih imamo kar nekaj investicijskih 
zalogajev, ki pa bodo terjali več časa, usklajevanja 
in dobrega dela. Že v naslednjih dneh in tednih 
bomo začeli s preurejanjem zunanjih površin v 
Zarici. Posadili bomo več zelenja, olepšali okolico, 
da bo prijaznejša za obiskovalce, mimoidoče, 
domačine in nas zaposlene. V pripravi so načrti 
za selitev upravne stavbe, posodobitve na čistilni 
napravi, verjetno pa bo prva večja novost v tem 
letu postavitev velike sončne elektrarne na vseh 
razpoložljivih strehah.

Tudi na ta način od besed prehajamo k dejanjem. 
PO POTI KROŽNEGA GOSPODARSTVA. To je 
pojem, ki bo zaznamoval vse naše naslednje 
korake in strategije. Težnja, da smo čim bolj 
samozadostni, da morda že uporabljene stvari 
vrnemo v ponovno rabo, da na primer odpadki 
postanejo uporabna energija, da blato postane 
surovina, da se sortirane in predelane snovi vrnejo 
v naše okolje. Odpadke namreč proizvajamo sami 
in naša dolžnost je, da zanje tudi poskrbimo. 

Čeprav na koncu še vedno velja 
misel, »da je najboljši odpadek, 
tisti, ki sploh ne nastane.«

Lepe pomladne dni vam 
želim.

Matjaž Berčon, direktor

Spoštovani!

V Komunali Kranj že tri leta s 
certifikatom Družini prijazno podjetje

 
Triletno obdobje po pridobitvi osnovnega certifikata 
»Družini prijazno podjetje« se je zaključilo konec leta 
2020. V ta namen smo med zaposlenimi Komunale 
Kranj izvedli anketo, ki je pokazala, da delavci koristijo 
ukrepe in so zadovoljni z aktivnostmi podjetja na tem 
področju. Preverjanje uspešnosti udejanjanja ukrepov 
znotraj zaveze je končano in ocenjeno s pozitivno 
oceno, v pripravi pa je postopek pridobivanja polnega 
certifikata.



Vodovodni sistem (VS) Število oskrbovanih prebivalcev / Oskrbovana naselja

Mestna občina Kranj

VS Kranj 61.876 (od tega 50.265 v Mestni občini Kranj: Bobovek, Breg ob Savi, Britof, Hrastje, Ilovka, Jama, Kokrica, Kranj, Mavčiče, Meja, Mlaka pri Kranju, 
Orehovlje, Podreča, Praše, Predoslje, Rakovica, Spodnje, Srednje in Zgornje Bitnje, Srakovlje, Suha pri Predosljah, Šutna in Žabnica) 

Kakovost vode - v Mestni občini Kranj je bilo za mikrobiološka preskušanja odvzetih devetinosemdeset vzorcev pitne vode. Za fizikalno-kemijska preskušanja je bilo odvzetih sedem 
vzorcev pitne vode. Mikrobiološka preskušanja so pokazala, da dva odvzeta vzorca nista bila skladna. V neskladnih vzorcih so bile prisotne koliformne bakterije*. Opravljeno je bilo 
ponovno vzorčenje. Ponovno odvzeta vzorca sta bila skladna. Fizikalno-kemijska preskušanja so pokazala, da so bili glede na obseg opravljenih preskušanj vsi odvzeti vzorci skladni.

VS Besnica 927 / Spodnja Besnica

Kakovost vode - za mikrobiološka preskušanja je bilo odvzetih 14 vzorcev pitne vode, medtem ko je bil za fizikalno-kemijska preskušanja odvzet en vzorec pitne vode. Mikrobiološka 
preskušanja so pokazala, da sta bila dva vzorca neskladna, zaradi prisotnosti koliformnih bakterij*. V enem primeru je bilo izvedeno ponovno vzorčenje, ki je izkazovalo skladnost  pitne 
vode. V drugem primeru je bilo opravljeno dodatno vzorčenje in spiranje omrežja preko hidranta. Po končanih delih je bilo izvedeno ponovno vzorčenje pitne vode. Vsi odvzeti vzorci so 
bili nato skladni. Fizikalno-kemijska preskušanja so pokazala, da je bil glede na obseg opravljenih preskušanj odvzeti vzorec skladen.

VS Golnik 1.137 / Golnik in del naselja Novake v Občini Tržič

Kakovost vode - za mikrobiološka preskušanja je bilo odvzetih enajst vzorcev pitne vode, medtem ko je bil za fizikalno-kemijska preskušanja odvzet en vzorec pitne vode. Mikrobiološka 
in fizikalno-kemijska preskušanja so pokazala, da so bili glede na obseg opravljenih preskušanj vsi odvzeti vzorci skladni.

VS Javornik 223 / Čepulje, Javornik, Pševo in Sveti Jošt nad Kranjem.

Kakovost vode - za mikrobiološka preskušanja je bilo odvzetih osem vzorcev pitne vode, medtem ko je bil za fizikalno-kemijska preskušanja odvzet en vzorec pitne vode. Mikrobiološka in 
fizikalno-kemijska preskušanja so pokazala, da so bili glede na obseg opravljenih preskušanj vsi odvzeti vzorci skladni.

VS Planica 44 / Lavtarski vrh in Planica

Kakovost vode - za mikrobiološka preskušanja je bilo odvzetih sedem vzorcev pitne vode, medtem ko je bilo za fizikalno-kemijska preskušanja odvzetih pet vzorcev pitne vode. 
Mikrobiološka preskušanja so pokazala, da en vzorec ni bil skladen. V neskladnem vzorcu so bile prisotne koliformne bakterije*. Vzrok za prisotnost koliformnih bakterij je najverjetneje 
v zastajanju vode v vodovodnem sistemu. Opravljena je bila enkratna dezinfekcija s klorovim preparatom ter naknadno tudi ponovno vzorčenje. Ponovno odvzeti vzorec je bil skladen. 
Fizikalno-kemijska preskušanja so pokazala, da so bili glede na obseg opravljenih preskušanj vsi odvzeti vzorci skladni.

VS Trstenik 1.289 / Čadovlje, Hraše pri Preddvoru, Pangršica, Povlje, Tatinec, Tenetiše, Trstenik in Žablje

Kakovost vode - za mikrobiološka preskušanja je bilo odvzetih osemnajst vzorcev pitne vode, medtem ko sta bila za fizikalno-kemijska preskušanja odvzeta dva vzorca pitne vode. 
Mikrobiološka preskušanja so pokazala, da sta bila v okviru enega vzorčenja dva vzorca neskladna, zaradi prisotnosti koliformnih bakterij* v enem vzorcu je bila prisotna tudi 
Escherichia coli. Pri iskanju vzroka se je ugotovila poroznost betona v vodohranu Trstenik in posledično kapljanje površinske vode v vodohran. Izvedena je bila takojšnja začasna 
sanacija, da smo preprečili onesnaženje. Izvedena je bila tudi enkratna dezinfekcija vode v vodohranu. Opravljeno je bilo ponovno vzorčenje pitne vode. Ponovno odvzeti vzorci so bili 
skladni. Fizikalno-kemijska preskušanja so pokazala, da sta bila glede na obseg opravljenih preskušanj odvzeta vzorca skladna.
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Predstavljamo:
  Kranjska Sivka

Svetovni dan voda obeležujemo 22. 
marca, letošnji se osredotoča na vodo 
in naš odnos do nje: kaj vsakemu od 

nas pomeni, kako jo vrednotimo, jo dovolj 
cenimo? 

Na zgornja vprašanja smo poskušali odgovoriti v 
razmišljanjih o pomenu pravilnega zbiranja in čiščenja 
odpadne vode za reko Savo in njeno okolico. 
Kar 80 % Slovenije namreč pripada porečju Save, zato 
jo lahko imenujemo tudi aorta Slovenije. Centralna 
čistilna naprava Kranj stoji ob reki Savi na vhodu v 
sotesko Zarica. Narava je tu zelo pestra in raznovrstna, 
prevladujejo organizmi značilni za počasi tekoče in 
stoječe vodotoke.

Upravljavci kanalizacijskega omrežja ozaveščamo 
uporabnike o pravilni rabi omrežja. Bodimo pozorni 
kako ravnamo z odpadnimi vodami in upoštevajmo, 
da straniščna školjka in odtok ne smeta biti zabojnika 
za odpadke. Vanje ne sodijo mehanski kosi in tekstil 
saj zamašijo črpalke ali kanalizacijske cevi. Veliko 

težav povzročajo tudi maščobe in olje, ki povzročajo 
obloge in nepravilno obratovanje črpališč, zato 
je pomembno, da olje zbiramo in ga oddamo 
na zbirnem centru ali v ulične zbiralnice. Veliko 
nevarnost za vodne organizme predstavljajo 
strupene snovi, ki se kopičijo v sedimentu. V 
kanalizacijsko omrežje zato ne sodijo zdravila, 
kemikalije, barve in druge strupene snovi. Dobro 
delujoči in zdravi vodni ekosistemi pomenijo boljše 
razmere za okoliške prebivalce reke in ščitijo 
podtalnico, ki je vir pitne vode v vseh večjih mestih. 
Najbolj pomembno je zavedanje in ozaveščenost, 
da moramo čim bolj omejiti rabo vode in jo, če je le 
možno ponovno uporabiti. Kadar pa odpadna voda 
že nastane, jo je potrebno pravilno zbirati in čistiti.

Na sprehodu ob reki ali pri čolnarjenju si vsi želimo 
čiste reke in neokrnjene narave, ker nas to sprošča 
in pomirja. Pomisliti moramo tudi na vse organizme, 
ki živijo v ali ob reki in so odvisni od njene kakovosti. 
Vsi skupaj se moramo zavedati, da dobra biotska 
raznovrstnost omogoča številne ekosistemske storitve 
od katerih smo tudi mi, kot družba, še kako odvisni. 
Spoštujmo naravo, narava ima spomin.

Letno poročilo o kakovosti pitne vode za leto 2020
Komunala Kranj je izvajalec obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v sedmih občinah, zato smo v skladu z določili Pravilnika o pitni vodi 
(Ur. l. RS št. 19/2004, št. 35/2004, št. 26/2006, št. 92/2006, št. 25/2009, št. 74/2015 in št. 51/2017) pripravili Letno poročilo o kakovosti pitne vode. V nadaljevanju 
objavljamo povzetek letnega poročila za posamezen vodovodni sistem, celotno poročilo je dostopno na www.komunala-kranj.si.

Občina Medvode

VS Medvode 14.369 / Dol, Dragočajna, Goričane, Hraše, Ladja, Medvode, Moše, Rakovnik, Smlednik, Sora, Spodnje in Zgornje Pirniče, Spodnja in Zgornja Senica, 
Valburga, Vaše, Verje, Vikrče, Zavrh in Zbilje

Kakovost vode - za mikrobiološka preskušanja je bilo odvzetih dvainsedemdeset vzorcev pitne vode, medtem ko je bilo za fizikalno-kemijska preskušanja odvzetih sedem vzorcev pitne 
vode. Mikrobiološka preskušanja so pokazala, da dva odvzeta vzorca nista bila skladna. V neskladnih vzorcih so bile prisotne koliformne bakterije*. Pri iskanju vzroka je bilo ugotovljeno, 
da so omenjene bakterije prisotne tudi v vodnem viru-vodnjaku Svetje. S spremembo režima vključevanja vodnjaka Svetje v vodovodni sistem smo dosegli, da se je črpališče vključevalo 
le ob konicah porabe pitne vode, ki so večinoma nastajale ob sobotah in nedeljah. Poleg tega smo vzpostavili dezinfekcijo z natrijevim hipokloritim, ki je bilo aktivno samo v primeru 
črpanja vode iz vodnjaka Svetje. Po vzpostavitvi novega režima delovanja so bili vsi odvzeti vzorci skladni. Fizikalno-kemijska preskušanja so pokazala, da so bili glede na obseg 
opravljenih preskušanj vsi odvzeti vzorci skladni.

VS Ojstrica-Belo 49 / Belo

Kakovost vode - za mikrobiološka preskušanja je bilo odvzetih osem vzorcev pitne vode, medtem ko je bil za fizikalno-kemijska preskušanja odvzet en vzorec pitne vode. Mikrobiološka in 
fizikalno-kemijska preskušanja so pokazala, da so bili glede na obseg opravljenih preskušanj vsi odvzeti vzorci skladni.

VS Osolnik 16 / Osolnik

Kakovost vode - za mikrobiološka preskušanja so bili odvzeti štirje vzorci pitne vode, medtem ko sta bila za fizikalno-kemijska preskušanja odvzeta dva vzorca pitne vode. Mikrobiološka 
in fizikalno-kemijska preskušanja so pokazala, da so bili glede na obseg opravljenih preskušanj vsi odvzeti vzorci skladni.

VS Studenčice 154 / Studenčice

Kakovost vode - za mikrobiološka preskušanja je bilo odvzetih osem vzorcev pitne vode, medtem ko je bil za fizikalno-kemijska preskušanja odvzet en vzorec pitne vode. Mikrobiološka 
preskušanja so pokazala, da en vzorec ni bil skladen. V neskladnem vzorcu so bile prisotne koliformne bakterije*. Opravljena je bila enkratna dezinfekcija s klorovim preparatom ter 
naknadno tudi ponovno vzorčenje. Ponovno odvzeti vzorec je bil skladen. Fizikalno-kemijska preskušanja so pokazala, da so bili glede na obseg opravljenih preskušanj vsi odvzeti vzorci 
skladni.

Občina Šenčur

VS Kranj 61.876 (od tega 8.665 v občini Šenčur: Hotemaže, Luže, Milje, Olševek, Prebačevo, Srednja vas pri Šenčurju, Šenčur, Trboje, Visoko, Voglje, Voklo in Žerjavka)

Kakovost vode - v Občini Šenčur je bilo za mikrobiološka preskušanja odvzetih štiriinštirideset vzorcev pitne vode. Za fizikalno-kemijska preskušanja je bilo odvzetih osem vzorcev pitne 
vode. Mikrobiološka in fizikalno-kemijska preskušanja so pokazala, da so bili glede na obseg opravljenih preskušanj vsi odvzeti vzorci skladni.

Občina Cerklje na Gorenjskem

VS Cerklje 6.803  / Adergas, Cerkljanska Dobrava, Cerklje na Gorenjskem, Češnjevek, Dvorje, Glinje, Grad, Lahovče, Poženik, Praprotna Polica, Pšata, Pšenična 
Polica, Spodnji in Zgornji Brnik, Šmartno, Trata pri Velesovem, Vašca, Velesovo, Vopovlje in Zalog pri Cerkljah 

Kakovost vode - za mikrobiološka preskušanja je bilo odvzetih enaintrideset vzorcev pitne vode, medtem ko so bili za fizikalno-kemijska preskušanja odvzeti trije vzorci pitne vode. 
Mikrobiološka in fizikalno-kemijska preskušanja so pokazala, da so bili glede na obseg opravljenih preskušanj vsi odvzeti vzorci skladni.

VS Ambrož pod 
Krvavcem 

212 / Ambrož in Stiška vas

Kakovost vode - za mikrobiološka preskušanja je bilo odvzetih dvanajst vzorcev pitne vode, medtem ko sta bila za fizikalno-kemijska preskušanja odvzeta dva vzorca pitne vode. 
Mikrobiološka in fizikalno-kemijska preskušanja so pokazala, da so bili glede na obseg opravljenih preskušanj vsi odvzeti vzorci skladni.

VS Šenturška Gora 436 / Apno, Ravne, Sidraž, Sveti Lenart in Šenturška Gora

Kakovost vode - za mikrobiološka preskušanja je bilo odvzetih deset vzorcev pitne vode, medtem ko sta bila za fizikalno-kemijska preskušanja odvzeta dva vzorca pitne vode. 
Mikrobiološka in fizikalno-kemijska preskušanja so pokazala, da so bili glede na obseg opravljenih preskušanj vsi odvzeti vzorci skladni.

VS Topol 204 / Brezovica pri Medvodah in Topol pri Medvodah

Kakovost vode - za mikrobiološka preskušanja je bilo odvzetih štirinajst vzorcev pitne vode, medtem ko sta bila za fizikalno-kemijska preskušanja odvzeta dva vzorca pitne vode. 
Mikrobiološka in fizikalno-kemijska preskušanja so pokazala, da so bili glede na obseg opravljenih preskušanj vsi odvzeti vzorci skladni.

VS Žlebe 146 / Žlebe

Kakovost vode - za mikrobiološka preskušanja je bilo odvzetih šest vzorcev pitne vode, medtem ko sta bila za fizikalno-kemijska preskušanja odvzeta dva vzorca pitne vode. 
Mikrobiološka in fizikalno-kemijska preskušanja so pokazala, da so bili glede na obseg opravljenih preskušanj vsi odvzeti vzorci skladni.

Občina Naklo

VS Kovor-Naklo 3.270 / Bistrica, Cegelnica, Podbrezje, Spodnje in Zgornje Duplje, Strahinj, Zadraga in Žeje

Kakovost vode - za mikrobiološka preskušanja je bilo odvzetih dvajset vzorcev pitne vode, medtem ko sta bila za fizikalno-kemijska preskušanja odvzeta dva vzorca pitne vode. 
Mikrobiološka in fizikalno-kemijska preskušanja so pokazala, da so bili glede na obseg opravljenih preskušanj vsi odvzeti vzorci skladni.

VS Kranj 61.876 (od tega 2.068 v Občini Naklo: Malo Naklo, Naklo, Okroglo in Polica (Občina Naklo))

Kakovost vode - v Občini Naklo je bilo za mikrobiološka preskušanja odvzetih enajst vzorcev pitne vode, medtem ko je bil za fizikalno-kemijska preskušanja odvzet en vzorec. 
Mikrobiološka in fizikalno-kemijska preskušanja so pokazala, da so bili glede na obseg opravljenih preskušanj vsi odvzeti vzorci skladni.

Občina Preddvor

VS Kranj 61.876 (od tega 878 v občini Preddvor: Bašelj, del naselja Kokra, Mače, Potoče in del naselja Tupaliče)

Kakovost vode - v Občini Preddvor je bilo za mikrobiološka preskušanja odvzetih dvajset vzorcev pitne vode. Za fizikalno-kemijska preskušanja sta bila odvzeta dva vzorca pitne vode. 
Mikrobiološka in fizikalno-kemijska preskušanja so pokazala, da so bili glede na obseg opravljenih preskušanj vsi odvzeti vzorci skladni.

VS Bašelj-Laško 42 / Bašelj-Laško

Kakovost vode - za mikrobiološka preskušanja je bilo odvzetih šest vzorcev pitne vode, medtem ko je bil za fizikalno-kemijska preskušanja odvzet en vzorec pitne vode. Mikrobiološka 
preskušanja so pokazala, da je bil en odvzet vzorec neskladen, zaradi prisotnosti koliformnih bakterij*. Opravljena je bila enkratna dezinfekcija s klorovim preparatom ter naknadno tudi 
ponovno vzorčenje. Ponovno odvzeti vzorec je bil skladen. Fizikalno-kemijska preskušanja so pokazala, da je bil glede na obseg opravljenih preskušanj odvzeti vzorec skladen.

VS Možjanca 57 / Možjanca

Kakovost vode - za mikrobiološka preskušanja so bili odvzeti štirje vzorci pitne vode, medtem ko sta bila za fizikalno-kemijska preskušanja odvzeta dva vzorca pitne vode. Mikrobiološka 
in fizikalno-kemijska preskušanja so pokazala, da so bili glede na obseg opravljenih preskušanj vsi odvzeti vzorci skladni.

Občina Jezersko

VS Jezersko 649 / Spodnje in Zgornje Jezersko

Kakovost vode - za mikrobiološka preskušanja je bilo odvzetih trinajst vzorcev pitne vode, medtem ko so bili za fizikalno-kemijska preskušanja odvzeti trije vzorci pitne vode. 
Mikrobiološka in fizikalno-kemijska preskušanja so pokazala, da so bili glede na obseg opravljenih preskušanj vsi odvzeti vzorci skladni.

* Koliformne bakterije so indikatorski parameter in pokazatelj sprememb v vodi. Prisotne koliformne bakterije ne predstavljajo nevarnosti za zdravje ljudi.

K omunala Kranj d.o.o. je v svoji 
družbi pozdravila novo sodelavko. 
Ime ji je Kranjska Sivka in je na 

voljo za vprašanja uporabnikov.

Ime: Kranjska Sivka

Družina: kranjska, karantanska čebela, tudi 
kranjska sivka ali kranjica

Znanstveno ime: Apis mellifera carnica, podvrsta 
medonosne čebele (Apis mellifera)

Zaposlitev: Komunala 
Kranj d.o.o., svetovalka za 
okoljska vprašanja

Dela in naloge: 
komunikacija 
in svetovanje 
uporabnikom, 
izobraževanje in 
spodbuda

Kontakt: kotiček "Sivka 
svetuje" na spletni strani 
www.komunala-kranj.si in 
facebook.com/Kranjska-
Sivka-svetuje

Avtorja: Blaž Bajželj, dr. Lucija Janeš

Voda je vir življenja

Vir: www.worldwaterday.org
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