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Vodovodni stolp – Glasilo krajevne skupnosti Vodovodni stolp je izdal in založil Svet krajevne skupnosti Vodovodni stolp. 
Zanj: Nada Mihajlovič, predsednica sveta KS. Naslov: Begunjska 10, 4000 Kranj, telefon: 04/236-52-82., GSM: 041 632 005 
(predsednica), 041 320 805 (tajništvo),  E:  ksvododovodnistolp@siol.net. Uredil Andrej Žalar. Priprava za tisk: BOLD. Glasilo 
VODOVODNI STOLP dobijo vsa gospodinjstva in poslovne enote v krajevni skupnosti brezplačno. Naklada 2750 izvodov. 
Naslovnica: Šopek na naslovnici je vabilo na Likovno delavnico POT K SEBI, ki je vsak ponedeljek ob 16.30 v učilnici za 
likovni pouk OŠ Simona Jenka. Vodita jo Biserka Komac in Jano Milkovič. Informacije tudi KS Vodovodni stolp.

Praznik KS Vodovodni stolp

Lepo povabljeni na prireditve ob prazniku 
največje mestne KS Vodovodni stolp.

Konec maja bodo tudi prireditve ob Evropskem dnevu občanov. Pa tudi na izlet bomo šli.

Prireditve ob krajevnem prazniku v spomin na dogodke 21. marca 1944

VVodovodni stolp Gl il k j k i V d d i l j i d l i l žil S k j k i V d d i l

Krajevna skupnost Vodovodni stolp obvešča voznike in ostale 
udeležence v prometu, da bo na podlagi dovoljenja o začasni 
popolni zapori ceste št. 371-30/2018-2 (46/07) zaradi spomin-
ske svečanosti pri Šorlijevem mlinu, v sredo, 21. marca 2018, 
od 9.50 do 10.50 zapora Partizanske ceste na odseku med kri-
žiščema s Cesto Kokrškega odreda (na Rupi) in Kurirsko potjo 

Obvestilo o zapori Partizanske ceste
(pri mostu čez Kokro proti Primskovemu). 
Intervencijskim vozilom na njunih vožnjah in stanovalcem bo 
organizator v času zapore omogočil vožnjo vzdolž zapore. 
Obvoz bo v tem času po Cesti Kokrškega odreda. 
Za razumevanje se iskreno zahvaljujemo.

KS Vodovodni stolp, predsednica Nada Mihajlovič

Sreda, 21. marca 2018,
ob 10. uri - slovesnost v spomin na padle mlade 

partizane ob Šorlijevem mlinu pri spominskem obeležju 
na Mali Rupi
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Petek, 23. marca 2018,
od 15. do 18. ure  - ogled Vodovodnega stolpa za javnost, 

jamarji društva Carnium bodo prikazali reševanje ter 
dvige in spuste po zunanji steni stolpa.

ob 17. uri - prireditev v počastitev krajevnega praznika 
v avli OŠ Simona Jenka, Ulica XXXI. divizije 7 a v krajevni 

skupnosti Vodovodni stolp
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Nada Mihajlovič

Zimo smo letos odganjali na 
Gregorjevo s spustom lučk v 
potoke in reke; ker je niso uspe-
le pregnati maškare ob Pustu. 
Sicer pa je sneg stopilo sonce, ki 
je s podaljšanimi dnevi skrajša-
lo noči.

Pred vrati je pomlad in z njo na 
njen dan, 21. marca, praznik naše 
krajevne skupnosti Vodovodni 
stolp. Tudi letos se bodo zvrstili 
dogodki v spomin na žalostni prvi 
pomladni dan leta 1944, ko so dali 
življenja mlada Milena Korbar in 

prav tako mlada Maks Jeza in Janez Lombar v Šorlijevem mlinu. 
Javka je bila izdana. V begu sta bila tiste noči ustreljena Milena in 
Maks, Janeza pa so zajeli in ga potem mučili do smrti.

Čeprav nas leta oddaljujejo od tistih časov in žalostnega do-
godka, zgodovinski spomin ostaja. Nacističnim uničevalcem so 
pomagali domobranci, belogardisti, črnorokci, da bi naredili 
deželo nemško. Ni jim uspelo. A žal si danes prav oni spet prila-
ščajo pozabo na težak štiriletni odpor partizanov; s svojimi slo-
vesnostmi ob grobovih in v jamah z izdajalci, ki so po podpisu 
kapitulacije bežali v kraje okupatorja.

Na žalostni dogodek v Šorlijevem mlinu se bomo spomnili 
21. 3. 2018 ob 10. uri s polaganjem cvetja, svečkami, z nasto-
pom učencev šole Simona Jenka in nagovorom. Popoldne ob 
17. uri pa se bo proslava nadaljevala v šoli Simona Jenka v 
Šorlijevem naselju z druženjem. Pridite, da bomo skupaj.

V petek, 23. 3. 2018, ob 15. uri pa bomo odprli za ogled in 
pohod po stopnicah naš vodovodni stolp. Krajani se boste lahko 
podali na vrh na razgledno ploščad. Po zunanji strani stolpa pa 

Predsednica Nada Mihajlovič

Upam, da bomo na Rupi dočakali 
priključitev kanalizacije

se bodo vzpenjali na vrh in spuščali z vrha tudi tokrat kranjski 
jamarji. Prikazali bodo tudi reševanje ponesrečenca. Skupaj z 
zaposlenimi iz podjetja Komunala Kranj pa bomo še obeležili 
Dan vode. V naši krajevni skupnosti oziroma na Gorenjskem 
smo lahko zelo zadovoljni, da pijemo kvalitetno vodo, ki nam 
priteče iz pip, ne pa iz plastenk, ki nam onesnažujejo okolje. 

V soboto, 24. 3. 2018, se po praznovanju dobimo na tradici-
onalni čistilni akciji Očistimo Kranj. 

Letos se končujeta programska usmeritev in razvojna strategija 
2014-2018 občine z vodstvom župana Boštjana Trilarja. Tudi v 
naši krajevni skupnosti smo vezani na ta plan in fi nančno podporo. 
Upam, da bomo na Rupi dočakali priključitev fekalne kanalizaci-
je na Partizansko cesto. Na to priključitev, vredno 70 do 80 tisoč 
evrov, sem namreč posebej opozorila na koordinacijskem sestan-
ku krajevnih skupnosti. Ob uresničevanju omenjenega plana pa 
ugotavljam, da strokovne službe in izvajalci porabe iz proračuna 
ne spremljajo naših lokalnih cest, ki so ponekod v teh dneh, ko se 
zima poslavlja s topljenjem snega, prava mala jezera, ob katerih 
doživimo neprijeten »pomladni tuš«, če nas sreča ali prehiti avto.

Imamo pa v fi nančnem načrtu naše krajevne skupnosti denar, 
da bomo v športnem parku šole Simona Jenka povečali fi tnes 
center. Kot vemo, smo začeli že lani, ko smo v njem postavili 
telovadna orodja za malo starejše, sedaj pa jih nameravamo do-
polniti še z orodji za mlajše krajane. 

Če torej sklenem pred praznikom ta pregled, lahko ugotovim, 
da je bilo živahno, delovno in zanimivo leto in življenje v naši 
krajevni skupnosti. 

Vsem krajankam in krajanom čestitam za praznik in vas 
vabim na naše prireditve. 

 
Nada Mihajlovič, predsednica KS Vodovodni stolp

Vsem krajankam in krajanom v največji 
mestni krajevni skupnosti Vodovodni 

stolp v Mestni  občini Kranj čestitamo za  
praznik. Želimo vam lepo praznovanje in 

spodbudno sodelovanje za varnejšo 
prihodnost.

Osrednji praznični dogodek, po slovesnosti pri spominskem 
obeležju 21. marca na Mali Rupi in potem po popoldanskem 
prazničnem druženju krajanov v šoli Simona Jenka v Šorlijevem 
naselju, bo vsekakor v petek, 23. marca 2018, od 15. do 18. ure, 
ko se bomo lahko povzpeli mladi in starejši na vodovodni stolp.  

Vodstvi Komunale Kranj in krajevne skupnosti sta se dogovori-
li, da bo zaradi varnosti in odgovornosti pri pohodu na teraso 
stolpa, potreben določen red. Ko se bo zbralo 10 interesentov za 
odhod na teraso na vrhu stolpa, bodo odšli v spremstvu predstav-
nika Komunale Kranj po krožnih stopnicah na vrh. Po predvide-
vanju bo vzpon trajal 10 minut, razgled na vrhu s strokovno razla-
go in odgovori vodstva 5 minut, vrnitev v pritličje pa je ocenjena 
tudi na 5 minut; skupaj torej za vsako skupino 20 minut. Po vrnitvi 
predhodne skupine se bo podala na vrh naslednja. Tako se bo v 
treh urah lahko podalo na teraso stolpa okrog 100 krajanov. 

Ves čas se bo v pritličju stolpa vrtel fi lm o stolpu za tiste, ki se ne 
bodo podali na vrh. V knjigo vtisov pa se bodo vpisali tudi  poho-
dniki, ki se bodo odpravili po stopnicah na lastno odgovornost.

Po zunanji steni stolpa se bodo ves čas vzpenjali in spuščali s 
prikazom reševanja člani kranjskega Jamarskega društva Carnium.

In ne pozabite. Ko boste prišli na ogled dogajanj, drage kra-

janke in cenjeni krajani, prinesite s seboj tudi stekleničke, da jih 
boste iz Pitnika napolnili z zdravo pitno vodo. Dan prej, 22. 
marca, je namreč Svetovni dan voda, ki ga bomo obeležili ob 
krajevnem prazniku tudi z zdravo vodo iz vodovodnega stolpa. 

A. Ž.

Šli bomo tudi na stolp
V petek, 23. marca 2018, med 15. in 18. uro. Prinesite s seboj stekleničke, da jih boste napolnili z vodo iz Pitnika.
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Domplan 

Upravljanje in kultura bivanja 
v večstanovanjskih zgradbah

Strokoven in kvaliteten upravnik mora imeti poleg svojih osnovnih zakonsko predpisanih dejavnosti z lastnim kadrom 
pokrita tudi dela in naloge iz fi nančnega in pravnega področja. Predvsem pa mora s svojo tehnično strokovno službo 

zagotavljati celovito gospodarjenje s stavbo. 

Vzorčni primer dobre prakse gospodarjenja večstanovanjske 
stavbe je stolpnica na Zoisovi 15 (Šorlijevo naselje) v Kranju, kjer 
se kaže složnost in organiziranost etažnih lastnikov, ki imajo pred 
sabo jasne cilje, vezane na tekoče potrebe in potrebne posodobitve 
stavbe. Preučitev vzorčnega modela kaže, da je motor za funkcio-
nalno realizacijo potreb hiše nadzorni odbor, ki je organiziran, da 
ima jasno opredeljene in začrtane naloge. Sicer pa jasna in celovi-
ta organiziranost temelji na dobrem dnevnem nadzoru vzdrževanja 
reda in skrbi za delovanje naprav, za kar je zadolžen hišnik. Odnos 
do skupnih prostorov in vzdrževanja čistoče in spoštovanje hišne-
ga reda v celotipa je stvar vseh stanujočih v hiši.

Vodstvo družbe Domplan d.d. so prav ugotovitve in rezultati 
dobre prakse vezali na razvoj upravljalske dejavnosti v širšem 
okolju, kjer družba deluje.     

Družba Domplan se trudi upravljati stavbe po meri lastnikov; 
seveda ob upoštevanju celotne  zakonodaje, ki ureja to področje. 

Bistvena naloga upravnika je ohranjanje vrednosti nepre-
mičnin in zagotavljanje normalnih pogojev bivanja. Vse več 
etažnih lastnikov pri tem prepoznava dodatno vrednost družbe 
Domplan, ki je predvsem v tehnično-strokovnem znanju ter nude-
nju celovite dejavnosti, ki je povezana z vsebinami nepremičnin. 

Etažni lastniki stavbe Zoisova 15 Kranj so primer, lahko bi 
rekli kar vzorec,  izredno dobrega notranjega organiziranja in 
vzpostavitve nadzornega odbora v stavbi. Nadzorni odbor je na-
mreč v dobro vseh lastnikov v zadnjih letih (od leta 2010 do 2011)  
aktivno sodeloval pri celoviti obnovi stavbe. V stavbi so bili 
opravljeni obnova toplotne izolacije fasade, skupaj z okni in žalu-
zijami zračnikov za-
jem zraka za prezra-
čevanje in obnova 
kritine vhoda v stav-
bo. V letu 2012 je 
bila končana obnova 
– posodobitev krmi-
ljenja dvigala, vgra-
dnja frekvenčnega 
regulatorja dvigala 
in obnova pozivnih 

tipk. Leta 2013 se je nadaljevala energetska prenova ravne strehe 
stavbe z zamenjavo dotrajane hidroizolacije. 2017. leta je bila na 
vrsti ureditev vhoda stavbe s sodobnim senzorskim odpiranjem 
vrat, obnovljen je bil domofonski sistem vključno s posodobitvijo 
odpiranja vrat, izdelava toplotne izolacije posameznih izposta-
vljenih delov stavbe v notranjosti stavbe in opravljena celovita 
obnova stopnišča v stavbi. 

Energetska sanacija ovoja stavbe je bila delno sofi nancirana z 
nepovratnimi sredstvi Eko sklada, za manjkajoča sredstva pa so 
bili najeti premostitveni krediti oziroma dogovorjena odložena 
plačila izvajalcem. Lastniki so z večinskim soglasjem sprejeli po-
trebne sklepe za prenovo. Tako zajetno realizacijo investicijskega 
programa brez sodelovanja strokovnih služb upravnika in organi-
zacijske postavitve organov hiše ne bi bilo možno realizirati.   

Na osnovi planskih izhodišč srednjeročnega plana 2014 - 2018 
bosta opravljena še dodatna zakonsko predpisana posodobitev 
dvigala z napravo proti prehitremu dvigu in posodobitev hidro-
forne postaje za zagotavljanje nemotene oskrbe stanovanj z vode 
v višjih nadstropjih oziroma etažah v stavbi. Za vse te obnove so 
etažni lastniki v sedmih letih iz rezervnega sklada stavbe name-
nili  230.000,00  evrov.  

mag. Peter Kern 
vodja PE Nepremičnine Domplan d.d.
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Predsednik krajevne zveze borcev za vrednote NOB Vodo-
vodni stolp Boris Cugelj je v delovnem poročilu, še posebej 
pa, kot je rekel, v aktualnem nagovoru poudaril resnice, ki 
se prerade prikrivajo, skrivajo ali zlorabljajo.
»Zveza združenj borcev za vrednote NOB združuje domoljube 
in je protinacifašistična organizacija. Zato smo toliko bolj 
pozorni na prikrito poveličevanje nacizma in fašizma pri 
nas... Fašizem in nacizem sta hotela iz obličja zemlje izbrisa-
ti vse druge narode, ki so se jima zdeli manj pomembni. Za-
vedni Slovenci so takrat zgrabili za orožje in se uprli tistim, 
ki so hoteli vzeti vse;  zemljo, jezik, kulturo, vzeti narodovo 
identiteto.... Danes desnica in njihovi somišljeniki ponavadi 
začnejo z besedami - zaradi komunističnega nasilja po voj-
ni... Obračun s kolaboranti po drugi svetovni vojni se je do-
godil po celi Evropi; tam, kjer so komunisti bili in tam, kjer 
komunistov ni bilo Samo v Italiji so brez sojenja po vojni 
usmrtili okoli dvajset tisoč fašistov in kolaborantov. Cela 
Evropa je bila takoj po drugi svetovni vojni en sam kaotičen, 
anarhičen in neopisljiv poboj. To je bilo maščevanje, za 
marsikoga zaslužena kazen ter obračun z izdajalci. Eden od 
angleških članov vojaške misije je nekoč dejal, da smo Slo-
venci blazen narod, saj smo bili praktično poleg Angležev 
edini, ki smo se takratni ogromni vojaški sili uprli z orožjem.

Bodimo ponosni na to«, zaključuje nagovor predsednik 
Cugelj, »in naj nam, bo  pogum, odločnost in zvestoba domo-
vini vodilo naroda na vseh področjih življenja in dela tudi 
danes. .. Ne pustimo, da nam današnji kolaboranti kapitala in 
neoliberalizma vzamejo, kar so nam naši starši in stari starši 
priborili med vojno in po njej.«    

Dogajanja

Tudi pred letošnjim 
praznikom KS Vodo-
vodni stolp so se v avli 
šole Simona Jenka v 
Šorlijevem naselju v 
krajevni skupnosti na 
občnem zboru zbrali 
člani krajevne organi-
zacije ZZB za vrednote 
NOB.

Program, ki so ga pripravili na začetku učenci, in tudi zbor 
članov zveze borcev, je bil hkrati čestitka ob mednarodnem 
dnevu žena. Čestitala in pozdravila sta jih tudi predsednica KS 
Nada Mihajlovič in v imenu DeSUS Jože Rozman, med gosti 
pa je bil tudi Janez Tavčar, predsednik društva general Maister 
Kranj. 

Sicer pa so člani, ki jih je v krajevni organizaciji 196, v de-
lovnem poročilu za minulo leto ugotovili, da so sodelovali na 
proslavah v spomin na dogodke v 2. svetovni vojni. Bili so v 
Dražgošah, v partizanski tiskani Jošt v dolini Lobnice, v Šen-
čurju, na Jamniku, na Planici, pri Okrogelski jami, na Ljubelju, 
Pokljuki, Vodiški planini, v Kokri, na Jezercih, v bolnici Krtina 
Jezersko... 

Ob sprejemu novih članov so sklenili, da bodo spominske 
vrednote NOB nadaljevali in spoštovali tudi letos.

Ena osrednjih letošnjih bo tudi 21. marca, pri spominskem 
obeležju na Mali Rupi ob spominu na žalostni dogodek 1944. 
leta pri Šorlijevem mlinu.      A. Žalar

Občni zbor ZZB za vrednote NOB Vodovodni stolp

Bodimo ponosni na pogum, odločnost, zvestobo domovini



Dogajanja
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Erik Švigelj, župnik
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23. SPOMLADANSKI 
KMETIJSKO OBRTNI 

SEJEM KOMENDA

DoD gajanja

EErik Š

RAZSTAVA PASEMSKE GOVEDI

KOMENDA
23.–25. MAREC

Zima se poslavlja od nas in prihajajo prijetni 
pomladanski dnevi, ko se bo tudi narava 
odela v svežo »obleko«, ter nas prijetno 
prebujala in nam vlivala veselje do življe-
nja. To prelepo pomladansko vzdušje pa je 
najlepši okras našemu največjemu in najpo-

membnejšemu prazniku – Veliki noči – prazniku Gospodovega 
vstajenja.

Vsako lepo nas na nedeljo po prvi pomladanski polni luni s 
svojo mogočnostjo prevzame vsebina velikonočnega praznika, 
ki je Kristusovo vstajenje. Brez tega praznika bi bila naša vera 
resnično prazna in osiromašena, kakor pravi že apostol Pavel v 
svojih pismih. Ker pa je Kristus zares vstal od mrtvih, smo kri-
stjani najbolj srečen narod, saj nam je Kristus s svojim vstajenjem 
prinesel odrešenje. Odrešenje – da nam je odprt dostop v nebesa. 
Premagan je greh, premagana je smrt, premagano je sovraštvo 
in nihče, prav nihče, pa naj se še tako trudi, nam ne more vzeti 
tega, kar nam daje naša vera – upanja in veselja do življenja, ki 
se pa nikakor ne konča s smrtjo, ampak traja večno.

Mnogi so se in se še trudijo, da bi našo vero izbrisali iz tega 
sveta, vendar ker naša katoliška vera ni človeško delo, ampak 
božje, je nihče ne more uničiti. Na svetu ni take sile, da bi oma-
jala temelje Kristusove Cerkve, ker je zgrajena na Njem samem. 
Kaj pa je človek, da se bo postavljal proti Bogu? In tudi sam 
Jezus je zagotovil, da niti sile pekla ne bodo uničile Njegove 
Cerkve. To je zagotovilo, da smo v Njegovem objemu varni.

Ljudje velikokrat tavajo sem ter tja, zbegani, negotovi in 
iščejo poceni odrešenje, ki bi bilo po njihovi meri. Vendar nikjer 
drugje ni odrešenja in zveličanja, kakor samo v Jezusovi katoli-
ški Cerkvi. Rešitev imamo že dva tisoč let na dlani, pa jo mnogi 
ne vzamejo za svojo. Najlepši recept za popolno življenje je 
doslednost v krščanskih vrednotah. Samo tako bo rešeno člove-
štvo in samo tako bo tudi naša zemeljska domovina, kateri pri-
padamo. imela prihodnost.

Krona vsega krščanskega življenja je Velika noč. Tudi naše 
trpljenje nam ob premišljevanju in poglabljanju v Kristusovo 
trpljenje postaja prijetno, saj če je Kristus pretrpel vso brezbo-
žnost sveta in zmagal, bomo tudi mi! Tudi v današnjem, lahko bi 
rekli zelo razkristjanjenem in brezbožnem svetu, je edino upanje 
za človeka Kristus!

Oklenimo se ga, živimo tako, kot nas je On učil in ne pustimo 
se zapeljati. Čeprav so mnogi Boga popolnoma izrinili iz javnega 
življenja in jim je še v napoto, se kristjan ne sme ozirati na to, pač 
pa živeti s Kristusom in v občestvu njegove Cerkve. Kristjan je 
človek, ki je zaznamovan s svetim krstom in pripada Kristusu. Če 
pa Boga ljudje izrinejo iz vsakdanjega – javnega življenja, se mi 
zdi po eni strani nekoliko neumno čakati Božje pomoči. Bog je 
dal človeku svobodno voljo in se mu ne vsiljuje. Kjer ni zaželen, 
nikakor ne bo delal človeku težav. Bog ostaja zvest in zato čaka 
vsakega človeka. Vsakega, ki pride nazaj k njemu, pa je vesel.

Na tem svetu bo vse prešlo, ostalo bo samo tisto, kar je od 
Boga. 

Bodimo ponosni in veseli, da smemo pripadati tako velikemu 
in zvestemu Odrešeniku.

Naj vam letošnji velikonočni prazniki napolnijo vaše srce z 
novim upanjem, voljo do življenja in  z blagoslovom vstalega 
Gospoda.

Erik Švigelj, župnik 

Praznik 
zmagoslavja



V soboto, 24. marca 2018, vabljeni na čistilno akcijo Očistimo 
Kranj 2018. Zbrali se bomo ob 9. uri pred Mercatorjevo trgo-
vino v Šorlijevem naselju. Za zaščitna sredstva, vreče in malico 

bo poskrbljeno. Udeležbo potrdite do 21. marca 2018 v tajni-
štvu KS, Begunjska 10 – GSM: 041 320 805, elektronski na-
slov: ksvodovodnistolp@siol.net.

Očistimo Kranj 2018

Bilo je nekoč…

Slika  je bila posneta na športnih igrah Iskre pred nekako šti-
ridesetimi leti. Udeležila se jih je tudi današnja predsednica 
krajevne skupnosti Vodovodni stolp Nada Mihajlovič. In kje 
so bile igre? - V Trbovljah.

Še do 13. marca 2018 je 
bila krajevna skupnost Vo-
dovodni stolp največja v 
Mestni občini Kranj 
(MOK). Še več. Še vedno 
je večja kot sto (100) občin 
v naši lepi Sloveniji, če te 
občine primerjamo po šte-
vilu občanov s številom 

krajanov v naši KS. In tudi to je posebnost, da v tej naši KS 
nimamo nobenega profesionalca v vodstvu lokalne skupnosti.

Od 13. marca pa smo postali NAJ v poznanem Osončju 
Vesolja na tem našem zanimivem planetu Zemlja. Dobili 
smo prvo (svetovno) krož-
išče z obeležjem tehnologij 
veriženja podatkovnih 
blokov (»blockchain«). 
Dobili smo tehnološki 
mejnik, ki predstavlja eno 
ključnih inovacij zadnjega 
desetletja. Tako je pisalo 
na vabilu k odprtju tega 
svetovnega dogodka v kri-
žišču Ceste Staneta Žagarja 
z Gregorčičevo ulico in 
Šparom ter sodiščem na-
sproti slednje, pod katerega 

KAMEN SPOTIKE
Še vedno velja ugoto-
vitev  iz prejšnje števil-
ke glasila Vodovodni 
stolp, da je kar nekaj 
ulic in asfaltnih prevlek 
na njih v KS Vodovodni 
stolp načela »asfaltna 
starost«. Res je tudi, da 
je asfalt k pisarni krajevne skupnosti še vedno tako »zma-
tran«, da se na njem, kot smo že zapisali, še »gams ubije«. 
No, res pa je tudi, da pozimi ni pravi čas za polaganje asfalta. 
Zato naj bo ta lanski »kamen spotike« še naprej KAMEN 
SPOTIKE, da ga ne bi pred letošnjimi lokalnimi volitvami 
prepustili morebitnim prihodnjim spremembam v lokalnem 
vrhu. Potem bi se celo lahko zgodilo, kot tokrat v današnjem 
glasilu ugotavlja naša predsednica KS (da je takšnih cest in 
ulic še kar nekaj), in da bi potem čez čas slišali odgovor: Za 
to je odgovorno vodstvo prejšnjega mandata...  

Največja KS s svetovnim krožiščem

se je podpisal naš župan MOK Boštjan Trilar. 
Bil je zanimiv, kar obiskan dogodek, celo medijsko, ko slo-

venščina, pri razlagah ni bil edini jezik. Nekaj podobnega je, bi 
rekel, bilo, ko so davno tega svečano odpirali stolp, po katerem 
ima ime naša KS. Takrat so govorili, da odpirajo Wasserturn. 
So pa že prej pod Grossglocknerjem tudi znali slovensko.

Ker pa sedanje krožišče ni v celoti na prostoru KS Vodovodni 
stolp, ampak je recimo morda do tretjine tudi na prostoru KS 
Kranj Center, čestitka še krajanom te naše južne sosede. No, 
ker pa prisegamo, da imamo radi naravo in tudi našo etnopre-
teklost, velja še razmislek, ali bi temu svetovnemu dogodku 
dali tudi našo tokratno MARJETICO?

- aže    


