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Dogajanja
Jože Rozman, predsednik sveta KS

Spoštovane krajanke, cenjeni krajani
Projekt kogeneracije
oziroma tako imenovane soproizvodnje električne energije za zdaj
ni uspel. Ni bilo pravega odziva lastnikov
stanovanj. Ocenjujemo, da za nekatere staJože Rozman,
novalce ni bila dovolj
predsednik KS
le splošna informacija,
da se morda nekateri
koordinatorji niso dovolj potrudili pri
predstavitvi, da posamezniki ali skupine
menijo, da so upravičeni do višjega nadomestila. Res je tudi, da so tudi takšni med
nami, ki so vedno proti akcijam, čeprav
so dobre za večino, včasih pa zaradi nezadovoljstva nasploh ne podprejo posamezne akcije.
No, prav zaradi tega, ker prvi odziv
najbrž ne pomeni že dokončne odločitve,
v današnjem glasilu ponovno razlagamo,
kaj je soproizvodnja. Če bomo dobili
sporočila v krajevno skupnost, da bi se
dodatno pogovorili o prednostih in postopku soproizvodnje, bomo organizirali
ponovno sestanek ali več sestankov.
Ukrepali ali posredovali pa bomo tudi ob
morebitnih drugih oziroma drugačnih
vzrokih.
V okviru projekta smo pridobili tudi
predloge za člane kurilnega odbora, ki jih
je na prejšnji seji podprl in potrdil tudi
Svet KS. Sedaj je v pripravi Poslovnik za
delo odbora. Želimo, da kurilni odbor zastopa želje, interese uporabnikov, sodeluje

pri projektu obnove vročevodov in da ima
določene pristojnosti tudi pri odločanju.
Izlet v Logarsko dolino je letos uspel.
Vsi na izletu so bili zadovoljni. Ogledali
smo si Gornji grad, slap Rinka in vrsto
drugih krajevnih znamenitosti in zanimivosti. Na kmečkem turizmu v Rečici ob
Savinji smo imeli kosilo, ki ga je popestril
mladi harmonikar - svetovni prvak v
igranju na diatonično harmoniko. Ob povratku pa smo obiskali še prelep Mozirski
gaj.
Dan krajanov je bil letos spet spomladi, tradicionalno zadnji petek v maju. Zaradi muhastega vremena smo se družili v
avli Osnovne šole. Na dopoldanskem pohodu je bilo veliko krajank in krajanov ter
dva razreda iz osnovne šole. Zaradi slabega vremena in žledoloma pozimi smo
morali spremeniti pot; namesto skozi
gozd smo šli ob ograji vojašnice.
V kulturnem programu so nastopili
Mešani pevski zbor Petra Liparja iz Kra-

nja pod vodstvom Nade Kranjčan, Folklorna skupina Pastirčki iz Osnovne šole
Simona Jenka, za razpoloženje je skrbel
mladi harmonikar Žan iz 9. razreda
osnovne šole, prijetna popestritev pa so
bile plesalke Contry Line Dance.
Golaž in palačinke so nam postregli
šolski kuharji. Izkupiček od prispevka za
pijačo smo prek Območnega združenja
RK nakazali za pomoč pri nakupu šolskih
potrebščin.
Žal kljub lepim praktičnim nagradam,
ni bilo pravega odziva na tekmovanju v
šahu in balinčkanju. Tudi sicer bi si želeli,
da bi na srečanju bilo več krajank in krajanov. A tako pač je. V krajevni skupnosti
smo odločeni, da bomo s srečanjem oziroma s prireditvijo nadaljevali. Prepričani
smo, da je prav, da postane tradicionalna
in da bo tako tudi iz leta v leto bolje obiskana.
(Slikovno reportažo objavljamo na 4.
strani)
V pripravi je internetna stran KS Vodovodni stolp. V naslednji številki Glasila
KS bomo objavili naslov in možnosti za
uporabnike.

Volitve 2014
Letošnje leto bi lahko poimenovali tudi leto odločanja oziroma leto volitev. Začeli smo z evropskimi volitvami, nadaljevali z referendumskim odločanjem o arhivih, pa potem s
predčasnimi volitvami v državni zbor in nazadnje nas čakajo
5. oktobra še lokalne županske in volitve v občinske svete ter
v svete krajevnih skupnosti.
V krajevni skupnosti Vodovodni stolp bomo v Glasilu
Vodovodni stolp objavili pred volitvami v številki, ki bo izšla
septembra, kandidate za svet Krajevne skupnosti in tudi
druge kandidate iz KS (na primer za župana ali občinskega
svetnika).
Kandidate za 7 članov sveta KS, za člane občinskega sveta
ali župane sporočite v tajništvo KS (kjer dobite tudi vse informacije) najkasneje do vključno četrtka, 18. septembra 2014,
ker bo glasilo izšlo pred koncem septembra.

24. junija so se na zadnji seji v tem mandatu sestali svetniki KS
in na srečanju s podžupanjo Nado Mihajlovič, s predsednikom
KO ZB Borisem Cugljem in s predsednico RK Jožico Ribnikar,
ki je hkrati tudi članica sveta KS, ob družabnem pogovoru
sklenili štiriletni mandat sveta KS.

VODOVODNI STOLP – Glasilo krajevne skupnosti Vodovodni stolp je izdal in založil Svet krajevne skupnosti Vodovodni stolp.
Zanj: Jože Rozman, predsednik sveta KS. Naslov: Begunjska 10, 4000 Kranj, telefon: 04/236-52-82. Uredil Andrej Žalar. Priprava
za tisk: BOLD. Glasilo VODOVODNI STOLP dobijo vsa gospodinjstva in poslovne enote v krajevni skupnosti brezplačno. Naklada
2750 izvodov. Naslovnica: Dan krajanov
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Sočasna proizvodnja toplote in elektrike

Slika 1: Shema porabljene energije pri
proizvodnji toplote in elektrike

Soproizvodnja toplote in električne energije
(s kratico SPTE, pogosto imenovana tudi
samo soproizvodnja ali kogeneracija) omogoča istočasno proizvodnjo uporabne toplote in elektrike v eni napravi. Pretvorba kemijsko vezane energije goriva poteka bodisi
s pomočjo plinske turbine ali z motorjem z
notranjim izgorevanjem, ki s pomočjo generatorja, pretvori mehanske energije v elektriko. SPTE je v termodinamičnem in
okoljskem smislu bolj učinkovita kot ločena
proizvodnja toplote in elektrike.
SPTE naprave odlikuje zelo visok izkoristek primarne energije. To je glavni razlog, da uporabo naprav za sočasno proizvodnjo elektrike in toplote (kogeneracija)
spodbuja tako evropska, kot tudi slovenska zakonodaja. Visok izkoristek primarne
energije pomeni učinkovito rabo energije.
SPTE naprave lahko kot vhodni energent
uporabljajo tako obnovljive vire energije
(npr. biomasa) kot fosilna goriva (zemeljski plin, utekočinjeni naftni plin, ekstra
lahko kurilno olje, ... ). Najpogosteje se
za naprave SPTE kot vhodni energent
uporablja zemeljski plin.
Smiselnost vgradnje naprav SPTE je
utemeljen iz okoljskega, ekonomskega in
uporabniškega vidika. Glede porabe
energenta pri proizvodnji elektrike v kla-

potreba po zagotavljanju toplotne energije. V poštev pridejo bolnišnice, domovi
za starejše, šole, industrijski objekti, bazeni, telovadnice, športne dvorane, stanovanjski bloki itd. Najlažje in tudi najbolj
ekonomsko upravičeni so projekti, kjer se
lahko SPTE naprave umestijo v obstoječe
prostore in zato ni potrebne dodatne investicije v postavljanje novega objekta.
V podjetju Domplan d.d. se izvajajo
analize možnosti umestitve SPTE naprav
v obstoječe ogrevalne sisteme in kotlovnice kjer izvajamo upravljanje in vzdrževanje. Na podlagi izdelave preliminarnih
študij izvedljivosti se ugotovijo možnosti
umestitve SPTE naprav.

sični termoelektrarni in proizvodnji toplote s klasičnim kotlom ugotovimo, da
pri sočasni proizvodnji
elektrike in toplote za
enak končni učinek
potrebujemo 38 %
manj vhodnega oziroma primarnega energenta. Z ekonomskega
vidika je trenutna slovenska zakonodaja naklonjena uporabi naprav SPTE, saj so v
veljavi finančne podpore tovrstnim projektom, ki omogočajo Slika 2: Shematski prikaz SPTE enote
ekonomsko upravičenost v primerih, ko so tehnične rešitve
razmeroma enostavne. Z uporabniškega
vidika so ti projekti zelo zahtevni, za izvedbo takega projekta je potrebno zelo
dobro tehnično in pravno poznavanje področja, ki ga imajo običajno le strokovnjaki s tega področja, ki se dnevno
ukvarjajo s tovrstnimi projekti. Poleg tega
naprave zahtevajo stalen nadzor in vzdrževanje, če želimo doseči ekonomsko
upravičeno obratovanje.
SPTE naprave je možno vgraditi v obstoječe ogrevalne sisteme, kjer je stalna

Vgradnja SPTE enote v kotlovnici Šorlijevo naselje
Podjetje Domplan d.d. se ukvarja z mnogimi energetskimi dejavnostmi med katere spada tudi investiranje v naprave za
soproizvodnjo toplote in električne energije.
Soproizvodnja toplote in električne
energije (s kratico SPTE, pogosto imenovana tudi samo soproizvodnja ali kogeneracija) omogočajo istočasno proizvodnjo uporabne toplote in elektrike v eni
napravi. Pretvorba energije goriva poteka
s pomočjo motorja z notranjim izgorevanjem, ki pretvori kemijsko vezano ener-

gijo zemeljskega plina preko mehanske
energije v elektriko, toplotna energija, ki
nastane pri procesu zgorevanja pa se koristno uporabi za ogrevanje objektov. SPTE
je v termodinamičnem in okoljskem smislu bolj učinkovita kot ločena proizvodnja
toplote in elektrike in jo odlikuje zelo visok izkoristek primarne energije, kar pomeni učinkovito rabo energije.
V letu 2012 smo uspešno zaključili
projekt umestitve soproizvodnje v kotlarni Planina v Kranju, ki že uspešno obratuje in nekaj manjših soproizvodenj po ko-

tlovnicah v okolici Kranja, zato smo tudi
za sosesko Šorlijevo naselje pripravili
ponudbo za umestitev in obratovanje soproizvodnje v vaši kotlovnici.
(P.S. - Čeprav v uvodu v današnjem
glasilu predsednik KS Jože Rozman ugotavlja, da pobuda (še) ni uspela, vseeno
objavljamo krajšo strokovno razlago in
predstavitev delovanje soproizvodnje. Na
zadnji seji sveta KS junija je bilo namreč
mnenje, da ljudje premalo vedo o tem in
velja tovrstno pridobivanje energije še bolj
razložiti. Prednosti namreč vsekakor so.)
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Bili smo skupaj na Dnevu krajanov

Kljub slabemu vremenu smo tudi tokrat 30. maja bili skupaj na Dnevu krajanov; in sicer v šoli Simona Jenka.

Čeprav bi si želeli, da bi bil obisk številčnejši, smo sklenili, da bomo ta srečanja
krajanov nadaljevali tudi v prihodnje.
Prepričani smo, če bomo vztrajali, da bo-

do postala tradicionalna in tudi vedno bolj
obiskana. Za podporo pa smo tudi tokrat
še posebno hvaležni Zavarovalnici Triglav in Domplanu d.d.
- A. Ž.

Folklorna skupina Pastirčki
Najboljši na
tekmovanjih so
prejeli odličja

Pohod po mejah KS

Country Line Dance

Košarka

Harmonikar Žan

Pozdravili so nas
tudi jamarji.

Igrali smo šah.

Čistilna akcija na Rupi

V okviru spomladanske čistilne akcije v
občini (in zato tudi krajevni skupnosti) je
na Rupi 29. marca sodelovalo okrog 15
krajanov. Zbrali so se pri vaški hiši , kjer
so se razdelili v štiri skupine. Ena ekipa je
čistila območje od Šorlijevega mlina do
viadukta Rupovščica. Druga ekipa je bila
na predelu od nadvoza čez avtocesto pri
4

Kokrici do viadukta Rupovščica, tretja
ekipa je čistila območje od transformatorja oziroma ekološkega otoka na Rupi do
vojašnice, četrta skupina pa od viadukta
Rupovščica ob kanjonu do Kokrice.
Zbirni center za smeti je bil pod viaduktom Rupovščica. Do tja so vse zbrane
smeti sproti pobirali ob cestah.

Dogajanja
Kranj - Brežice

Bodoče pobratenje dveh vodovodnih stolpov

Sredi maja so v Brežicah počastili 100-letnico vodovodnega stolpa, zgrajenega 1914
leta. Z njim so namreč takrat zagotovili
vodo za mestni vodovod v Brežicah. Danes
je to prepoznavni znak Brežic. O stolpu in
o tem, kaj pomeni mestu, so na slovesnosti
govorili na terasi kavarne Aquarius na večerni okrogli mizi. Slovesnosti pa se je ta-

krat udeležila tudi delegacija iz
Kranja in sicer iz Krajevne skupnosti Vodovodni stolp, saj je v mestni
občini Kranj podoben vodovodni
stolp. Tako za brežiškega kot za
kranjskega velja, da sta bila zgrajena
nekako v istem času in da sta danes
edina slovenska predstavnika te vrste v Evropi, ki je doživela razcvet v
treh desetletjih preloma iz 19. v 20.
stoletje.
Brežiški stolp je danes turistična
točka, saj ni več v svoji namembni
uporabi – oskrbi z vodo mesta Brežice,
kranjski pa je, čeprav naj bi imel na vrhu
nekoč v prihodnosti po sprejetem projektu
restavracijo, še vedno v svojo prvotni
uporabi - kot raztežilnik oziroma kot naprava za uravnavanje pritiska med več
viri pitne vode pri oskrbi dobršnega dela

prebivalcev v Mestni občini Kranj.
Zanimivo je, da
je brežiški vodovodni stolp s 46 metri
za 12 metrov višji
od tri leta mlajšega
in še vedno delujočega vodovodnega
stolpa v Kranju.
Oba vodovodna
stolpa sta bila na
slovesnosti v Brežicah predstavljena kot
povezovalni simbol med obema občinama,
kranjska delegacija iz krajevne skupnosti
Vodovodni stolp pa je s prisotnostjo in pozdravom na svečanosti v Brežicah potrdila
tudi namero o bodočem pobratenju Brežic
in Kranja oziroma KS Vodovodni stolp.
A. Žalar

Najstarejša krajanka in Kranjčanka
Marta Polak, najstarejša krajanka
v KS Vodovodni
stolp in hkrati tudi
najstarejša Kranjčanka je konec
aprila v Domu
starejših v Preddvoru praznovala
104. rojstni dan.
Poleg
župana
Mohorja Bogataja, ki ji je čestital
v imenu Mestne

občine Kranj, sta ji zaželela vse najboljše
in zdravja tudi predsednik krajevne skupnosti Vodovodni stolp Jože Rozman, v
imenu RK Vodovodni stolp pa predsednica Joži Ribnikar. V prijetnem pogovoru je
Polakova povedala, da se v Preddvoru v
domu dobro počuti, da ji sicer malce nagaja spomin, da pa sliši še kar dobro in da
ji tudi noge še vedno služijo. Rada se
spominja mladih let, ko se je vozila s kolesom in vesela je obiskov. Čestitkam in
željam, da se ob jubileju spet srečamo, se
pridružujemo tudi v uredništvu glasila
Vodovodni stolp.

KH:DD9E69@>=
lll#`gadXj_#bZ
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Naj bo poletje varno
Poletje, lepo vreme, počitnice, dopusti, brezskrbnost. Je res vse
lahko tako preprosto? Niti ne. Dodajte še prometne
nesreče, gneča na
cestah, vlomi in
dobite pravo poleMarjan Meglič, vodja
Policijskega okoliša tje. Če tega zadnjega ne želite,
upoštevajte nekatere preventivne nasvete za večjo varnost v prometu in
poskrbite za nekaj osnovnih samozaščitnih ukrepov s katerimi lahko preprečite kazniva dejanja.
Pešci, kolesarji in motoristi ste najbolj
ogrožene skupine prometnih udeležencev.
Zato uporabljajte samo tiste prometne

površine, ki so vam namenjene. Bodite
vidni in previdni, uporabljajte brezhibno
zaščitno opremo in poskusite predvideti
ravnanja drugih. Kolesarji, motoristi in
ostali vozniki vozite s prilagojeno hitrostjo, strpno, po pravi strani in smeri vožnje, upoštevajte pravila o prednosti in
vozite le trezni.
V prometu je žal tako, da je lahko usodna že najmanjša napaka. Zato resnično
ne tvegajte in se zavedajte posledic, ki jih
ima lahko nespametno ravnanje. Naj vam
kapljica alkohola, sekunda časa ali pa
zgolj nepazljivost ne uničita življenja.
Nesreča pa ne čaka samo na cestah, poletje je tudi čas, ki ga za pridobivanje koristi
izkoriščajo tatovi. Tako pač je, da vlomilci
in tatovi praktično nikoli niso na dopustu.
Nasprotno. Takrat so vedno zelo aktivni.
Zato je pomembno, da še pred odhodom od doma poskrbite tudi
za nekaj osnovnih zaščitnih
ukrepov:
- Zlasti zaklepajte vrata in
zapirajte okna.
- Ključev ne puščajte na
skritih mestih.
- Ustrezno shranite dragocenosti in denar.
- O svoji odsotnosti ne puščajte sporočil.
- Poskrbite, da bo videti,
kot da je nekdo vedno doma.
- Doma parkirana vozila
zaklenite in varno shranite
dokumente ter ključe. Tudi
rezervne.
- Povejte sosedom, kako ste
dosegljivi ipd.
Najbolj ranljivi so domovi
Parkiranje nasproti ZD Kranj je brezplačno med delavniki izven mestnih središč in strod 20.00 do 6.00 in ob sobotah, nedeljah ter praznikih.
njenih naseljih, stanovanja v

višjih in nižjih nadstropjih blokov. Pa
predvsem tiste nepremičnine, kjer je očitno, da so stanovalci odsotni, na dopustu,
ali kar je očitno brez varovanja.
Upoštevajte nasvete in prispevajte k
večji varnosti, če pa želite se kakšen nasvet, se obrnite na kranjske policiste.
Vodja policijskega okoliša
Marjan Meglič

Pravna posvetovalnica
Pravna posvetovalnica in mediacija
Nine Ane Jäger, s. p. je v prostorih
krajevne skupnosti na Begunjski 10
vsak prvi ponedeljek v mesecu med
16. uro in 18.30. Vaš obisk in vsebino
vprašanja morate sporočiti vsaj teden
dni prej na telefon 051 257 054 ali 051
305 998 in tudi v tajništvo KS na telefon ge. Adi Klari na tel.: 041 320 805.
Ob obisku v Pravni posvetovalnici
prinesite s seboj tudi dokumentacijo,
ki se nanaša na vaše vprašanje.

Meritve RK spet 3. septembra
Krajevna organizacija Rdečega križa
Vodovodni stolp ima vsake tri mesece
v prostorih krajevne skupnosti na Begunjski 10 meritve krvnega tlaka,
sladkorja in holesterola. Naslednje
meritve bodo v sredo, 3. septembra, od
7. do 9. ure.

Odgovori predsednika KS na vprašanja
Pri bivših Gorenjskih oblačilih je postavljena »rampa« in
dovolj veliko parkirišče NI dosegljivo zaradi privatnega
zemljišča
Odgovor: Pred leti je lastnik parkirišča ponujal v najem, a ni
bilo pravega odziva. Na privatno zemljišče KS nima vpliva.
»Vem, da imate problem s parkirnimi mesti, sploh če pridete v naselje zvečer, ampak vam ne moram pomagati,
najela nas je KRAJEVNA SKUPNOST.«
Odgovor: Trditev redarja (citat krajanke) je najbrž napačno
razumljena, vsekakor pa neresnična.
Zakaj najemate mestno redarstvo, da delijo kazni pred
6:00 zjutraj, če se zavedate problematike parkiranja (ali je
mogoče po vašem mnenju parkirnih mest dovolj?!?)
Odgovor: KS ne najema redarjev, v izjemnih primerih jih
obvestimo o večkratnih kršiteljih. Je pa res, da redarja kličejo
6

krajani, kadar smatrajo, da jim lahko pomagajo.
Kdaj se bodo uredila dodatna parkirna mesta? In če niso
planirana - zakaj niso planirana? - Vem, da je trenutni problem lastništvo zelenic pred bloki, vendar naj bi se to v določenem času uredilo. Ali obstaja možnost, da lastniki teh zelenic
(po odkupu in spremembi namembnosti) naredimo svoje
parkirišče z »rampo« (le tako bi rešili del problema)?
Odgovor: Za letos je planirana izgradnja večjega parkirišča, trenutno je v izdelavi projektna dokumentacija. Lastništvo zelenic ni dovolj (edini pogoj) za izgradnjo parkirišč.
Prav tako vsi bloki nimajo in ne bodo imeli te možnosti, saj
nimajo dovolj velike zelenice ob bloku. Ko je bilo zgrajeno
parkirišče ob Mercatorju, smo dobili kritike, da smo uničili
zelenico. Ko bi želeli zgraditi manjše število parkirišč ob

Dogajanja

Bog na dopustu?

Šolsko leto je za nami. Prav tako veroučno in vse večje dejavnosti,
ki
so
povezane z našimi
obveznostmi. Prišlo
je poletje in z njim
čas oddiha in nabiranje novih moči za jeErik Švigelj, župnik sen, ki prihaja. V naši
župniji smo letošnje
počitnice začeli z oratorijem za otroke.
Skupina mladih animatorjev spremlja
otroke preko igre in kateheze in jim hoče
ustvariti tudi nekaj koristnih in lepih dni
počitnic ob letošnjem glavnem liku oratorija apostolu Petru. Ob njem se navdušujemo za hojo za Jezusom. Kakor je apostol
Peter pustil ribiške mreže in se odzval na
Jezusov klic »Hodi za menoj«, tako tudi
nas vabi, da gremo za njim, vendar ne
samo med oratorijem, ampak vse življenje.
V tem počitniškem času se gotovo kdo
sprašuje, ali si Bog vzame dopust, kakor
si ga vzame večina ljudi. Marsikdo bi si
predstavljal, da v času počitnic tudi kristjani z nedeljsko božjo službo prekinemo
in si vzamemo dopust. Vendar ni tako.
Čas po veliki noči se imenuje čas med
letom, ko obhajamo tako imenovane navadne nedelje oz. nedelje med letom. To
niso nedelje, ki bi bile malo manj pomembne od drugih nedelj, pač pa je ta čas
namenjen naši rasti. Tudi zelena barva v
bogoslužju časa med letom to nakazuje,
saj spominja na rast. Vse velike dogodke,
ki smo jih obhajali skozi cerkvene čase od adventnega, božičnega postnega in
velikonočnega časa -, smo sedaj zaključili. Vendar se teh dogodkov vseeno spomi-

njamo vsak dan in vsako nedeljo. Vsaka
nedelja je za kristjana »mala velika noč«,
saj je Jezusovo vstajenje kažipot vsega
našega življenja in hkrati nam kaže cilj in
smer v našem življenju. Kristjani ravno
zaradi Jezusovega največjega čudeža –
vstajenja še obstajamo in naša vera ni samo neki ritual obredov, ki bi nam polepšali življenje, ampak način življenja z
Bogom. Ob nedeljah, ki so pred nami v
mesecu juliju in avgustu, nas bo Jezus v
evangelijih poučeval s svojimi prilikami,
zgledi in govori o nebeškem Očetu in o
nebesih. Ob premišljevanju božje besede
in s srečanjem pri evharističnem bogoslužju z Jezusom nam Bog daje, da rastemo v njegovem nauku in v svojem življenju odkrivamo pravi smisel in vrednote.
Potem so še pomembni prazniki v tem
času, ki nas spominjajo na božjo prisotnost med nami. Obhajali bomo god svete
Marije Magdalene, zavetnice naše podružnične cerkve na
Rupi. Krištofova nedelja nas bo zopet
spomnila na povezanost z našimi misijonarji, ko bomo v
okviru akcije Miva
zbirali darove za vozila, s katerimi misijonarji prinašajo pomoč
in
upanje
ljudem v težkih razmerah, v katerih živijo prebivalci v
daljnih misijonskih
deželah. Hkrati pa
bomo blagoslovili
naše avtomobile in
ostala
prevozna

sredstva ter prosili božjega varstva in pomoči na cestah in molili za žrtve prometnih nesreč.
V avgustu pa stopa v ospredje Marija,
božja Mati. Obhajali bomo njen največji
praznik – vnebovzetje, ko bomo poromali
na njene romarske kraje. Nam najbližje so
Brezje in Primskovo, pa tudi Kokra. Ta
dan se bomo ponovno posvetili svoji nebeški Materi in ji v varstvo izročili ves
slovenski narod.
Za dejavnega kristjana ni nikoli počitnic
in dopusta. Saj je življenje z Jezusom
njegova vsakdanja nuja, če hočemo doseči tisti cilj, ki nam ga je Jezus pokazal –
življenje z njim v nebesih.
Naj bo čas počitnic tudi čas za srečanje
z našimi bližnjimi in priprava na novo
šolsko, veroučno in pastoralno leto. Veliko pomembnih izzivov je pred nami.
Župnik Erik Švigelj

bloku,lastniki po večini temu nasprotujejo.

neprimeren ali celo nedovoljen prevzem javnih parkirišč.

Zakaj se ne kaznuje tudi tistih lastnikov prevoznih sredstev
(vsi v naselju, ki imamo enak problem, imamo že »naštudirane« vse lastnike garaž, ki imajo garaže pa so njihovi avtomobili dejansko parkirani na zunanjih parkiriščih
(medtem, ko eni vneto iščemo garažo za v najem/vneto
krožimo zvečer po parkiriščih, da ne bi imeli več problemov
s plačevanjem - »vzdrževanjem« mestnega redarstva)?
Odgovor: V dveh garažnih hišah je od 240 lastnikov le cca
160 naših krajanov, vendar tudi njim ne moremo prepovedati
parkirati na javnih parkiriščih.

V Valjavčevi imajo problem pomanjkanja parkirišč, stisko
pa še povečujejo lastniki kombiniranih gospodarskih vozil,
ki tam parkirajo.
Odgovor: Pred časom je KS predlagala izgradnjo 3 parkirišč, a so stanovalci temu najprej nasprotovali, po pregovarjanju
pa pristali na izgradnjo. KS bo delovala le na podlagi usklajenih (!) pobud stanovalcev.

Ali ne bi recimo uvedli sistem, kot je v središču mesta (dovolilnice za parkirišče, ali podobno…)
Odgovor: Pobuda o dovolilnicah je primerna, čeprav morda
nekoliko preuranjena; večina krajanov bi najbrž to ocenila kot

Krajan se vrača domov po 22. uri in zaman išče prosto
parkirno mesto. Ko je parkiral na stranskem (?) parkirišču,
kjer ni nikogar oviral, pa ga je že pred 6. uro oglobil redar.
Odgovor: Na občinsko redarstvo ne moremo in ne želimo
vplivati, kljub zavedanju, da je parkirišč premalo in da je v
poznih večernih urah praktično nemogoče parkirati. Predlagamo uporabo javnih parkirišč, ki so v nočnem času brezplačna.
7

