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Predsednik Jure Kristan
in svet KS
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Začetek zimske pomladi
Uživali smo že v
prijetnem sončku in
pravih pomladanskih
temperaturah, vendar
nas zima še ni zapustila. In res letošnja
zima je bila res tista
prava zima, na katero
smo že kar pozabili.
Otroci so bili več
kot
veseli, saj že
Jure Kristan,
predsednik KS
dolgo časa zaradi
Stražišče
malo snega niso
imeli možnosti, da postavijo pravega snežaka. Drugačno veselje pa je bilo med vozniki.
Kot vedno, ko je nekaj snega, in letos ga je
bilo res veliko, poslušamo, kako se ljudje
vsako jutro jezijo nad zimsko službo, češ:
»Kako so pa letos slabo splužili ceste in
očistili pločnike!«
Ampak ravno letos lahko rečem, da je
zimska služba opravila svoje delo resnično
kvalitetno. Ceste so bile očiščene, pločniki
prav tako kmalu očiščeni snega. Vedno pa se
pojavi isto vprašanje: na katero stran naj voznik traktorja obrne plug. Podobno kot v naši
politiki. Nekaj časa se pluži po levi, nekaj
časa pa po desni strani. Po sredini gre bolj
slabo. Tako v politiki kot pri pluženju snega.
Trenutno smo v politiki zaplužili na levo
stran in dobili smo tudi prvo mandatarko v
zgodovini slovenske politike, dobili smo
našo sokrajanko gospo Alenko Bratušek.
Zato želim v svojem in v imenu sveta KS
Stražišče novi mandatarki in vladi veliko
uspehov in volje pri iskanju pozitivnih
rešitev za ljudi in državo ter da bodo res
delali za Slovenijo.
Drugače pa tudi nas čaka veliko dela v

letošnjem letu. V KS Stražišče upamo, da
se bodo vključeni projekti v proračun MO
Kranj za leto 2013 tudi izpeljali. Izredno si
želimo, da se vsaj nekaj ulic v Stražišču v
celoti preplasti, ne pa samo pokrpa z nekaj
»flikami« asfalta. Predvsem so pereče Benedikova in Šempetrska ulica, ki so na nekaterih mestih skoraj popolno uničene.
Zato smo na Mestno občino Kranj dali
predlog, da določijo ulice, kjer v naslednjih
nekaj letih nimajo namena obnavljati kanalizacije in vodovoda in da te ulice v celoti
preplastimo z novim asfaltom.
V kratkem, dragi krajani in krajanke,
lahko pričakujete spletno stran naše krajevne skupnosti, ki jo bomo skušali v naj-

boljši meri narediti zanimivo in interaktivno. Zavedamo se, da je dandanes internet
medij, ki v marsičem prehiteva ostale
medije. Zato vas pozivam, da nam pošljete
kakšne zanimive vsebine o našem kraju in
ljudeh, ki bi jih lahko objavili na internet
strani. Vsi lepo vabljeni, da kaj zanimivega napišete tudi na Facebook profil naše
krajevne skupnosti.
Praznik velike noči je praznik, ki poglablja notranji mir, vzbuja radost v srcu
in vliva nove moči za prihodnji čas. Zato
vam ob prihajajočih velikonočnih praznikih želim prijazno in z mirom polno
praznovanje.
Jure Kristan, predsednik KS Stražišče

OBČINA KOMENDA

1995–2013

SEJEM KOMENDA
JESENSKI SEJEM 2013
od 11. do 13. oktobra 2013

ODPIRALNi ČAS
ponedeljek - ZAPRTO
torek - 8. do 12. ure
sreda - 8. do 18. ure
četrtek - 8. do 18. ure
petek - 7. do 18. ure
sobota - 7. do 13. ure

VELIKA NOČ NAJ VAM PRINESE
NOTRANJI MIR, V SRCU SREČO
IN TELESU ZDRAVJE.
Želijo Kalanovi
SITAR – Glasilo krajevne skupnosti Stražišče je izdal in založil Svet krajevne skupnosti Stražišče. Zanj: Jure Kristan, predsednik
sveta KS. Urednik Andrej Žalar. Priprava za tisk in tisk: BOLD. Sitarja št. 118 dobijo vsa gospodinjstva v krajevni skupnosti Stražišče. Naslovnica: - Prijazno in miru polno praznovanje Velike noči
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Društvo upokojencev Bitnje - Stražišče

Lanski program smo skoraj v celoti uresničili

To potrjuje, da je bil naš program res
skrbno načrtovan, dobro voden. Drugi
poudarek k lanskemu poslovanju pa je, da
smo leto 2012 finančno zaključili pozitivno z malim ostankom. Ta tudi kaže, da so
vsi, ki vodijo projekte, naredili veliko delo. Predvsem gre tu za pogajanja z gostitelji, ki vedno začnejo s stavkom: »Ceneje
ne gre«.
Tretja značilnost leta je bila selitev pisarne v gasilski dom Bitnje, kjer smo se
sicer zadnji kvartal ubadali s težavami v
upanju, da bo kmalu končano. Še vedno
nam primanjkuje aktivistov. Tako precejšen del odpade na tiste, ki delajo
že od začetka. Že pet let nismo uspeli

najti podpredsednika društva; na vrsti pa je Stražišče. V letu, ki smo ga začeli začasno (upamo, da
ne dokončno) ustavljamo
projekt
Starejši
za
starejše.
Vsem, ki so peljali društvo k doseženemu uspehu
čestitam in se jim javno
zahvaljujem.
Kot pretekla leta smo
sodelovali s krajevnimi
skupnostmi in družbeno
političnimi organizacijami pri problemih naših krajev in spominskih obeležjih.
Upravni odbor je zasedal štiri krat in sprejel potrebne sklepe za tekoče
delovanje društva; tudi
novelo statuta društva.
Na zadnji poti smo pospremili in podarili čast
13 članom in članicam.
Ob tem tudi ugotavljamo, da je DU Bitnje
Stražišče je sklenilo 5.
leto delovanja in da so
upokojenci krajevne skupnosti Stražišče slabše

vključeni kot upokojenci krajevne skupnosti Bitnje.
Društvo ima vrsto dejavnosti, kot so organiziranje zabavnih prireditev, izletov po
domovini in zamejstvu, planinske pohode,
kulturne prireditve, športne dejavnosti,
skrbi za starejše, zdravstvene preglede in
vseživljenjsko učenje.
Tudi za leto 2013 smo pripravili atraktivne programe za članarino 8 evrov. Zato
vabimo vse, da se vključijo v društvo in
naše aktivnosti.
Društvena pisarna v gasilskem domu v
Bitnjah je odprta vsak ponedeljek od 9. do
11. ure, vsako prvo sredo pa v Šmartinskem
domu Stražišče od 9. do 11. ure.
Tone Kaštivnik, predsednik Društva upokojencev

Priznanje pevskemu zboru in šoli
S čestitko materam in
ženam so se na rednem
letnem občnem zboru 7.
marca sestali člani Zveze
združenj borcev za vrednote NOB Stražišče.
Ugotovili so, da so lani
po večletnih prizadevanjih uspeli postaviti oziroma obnoviti več spominskih , v prihodnje jih
čaka še nekaj in obnova
črk. Po čiščenju spomin-

skega parka in žalnih svečanostih so lani
čestitali članom ob njihovih osebnih praznikih, obdarili so 30 članov in razvili nov
prapor.
Tako kot lani bodo tudi letos nadaljevali z
izleti in obiski krajev in tudi s sprejemi novih
članov. Danes imajo 137 članov, sprejeli pa
so jih lani pet. Na občnem zboru so tokrat
podelili tudi priznanji Območnega združenja
ZB za vrednote NOB Mestne občine Kranj
Mešanemu pevskemu zboru Svoboda Stražišče in Osnovni šoli Stražišče za zgledna
sodelovanja.
A. Ž.
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Stražišče je postalo kloaka Kranja
ci, povzameta tiste točke, na katere že vrsto
let opozarjata: v bližnji coni Laze ni ustrezne
komunalne ureditve, območje bi bilo treba
temeljito očistiti, urediti bi bilo treba čistilno
napravo in poskrbeti za promet. Kot opozarjata, se skozi naselje, na poti do cone ali od
tod, od jutra do večera valijo težki tovornjaki
- prvi med njimi po Ješetovi menda zapeljejo
že ob 2. jutranji uri. Povrh vsega, nadaljuje
Marko Špolad, se zaradi nedavnih dogodkov
zdaj bojijo še požarov: »Živeti tukaj enostavno ni več lepo.
*Članek je bil oktobra objavljen v Slovenskih novicah
(Nadaljevanje v prihodnji številki)
Kranj – Pred nekaj tedni je, že drugič v
zadnjih mesecih, zagorelo v industrijski
coni Laze na robu Stražišča pri Kranju. Na
območju stare opekarne so kranjski poklicni gasilci, skupaj s prostovoljnimi kolegi iz Stražišča in Bitenj, ogenj v zabojniku sicer hitro zatrli, gasilci pa raje ne
razmišljajo o tem, kaj bi se zgodilo, če bi
plameni zajeli še tam blizu shranjene
vnetljive tekočine. Zanesljiv vir iz gasilskih vrst nam je pojasnil, da bi bilo gašenje
zaradi posebnega, alkoholno obstojnega
penila izredno drago, med obširnejšim
požarom bi utegnilo nastati veliko strupenega dima, sledila bi evakuacija bližnjih
stanovalcev ... Že osem let na potencialno
nevarnost opozarja tudi Iniciativa za zeleno Stražišče.

Pajčevine na jazbinah in
bežeče race
»Potoki, nekoč polni življenja, so
danes le še smrdljive vijolično-črne
mrtve gmote. Obrati, ki delajo z organskimi topili, z olji in podobnim prek
velikih cevi brezskrbno zlivajo vanje
odplake. Iz njih se vsake toliko valijo
smrdljive plinske emisije. »Okrašeni«
bregovi potokov kažejo njihovo preobrazbo v privatna smetišča. Da se nekdanja zelena pljuča Kranja spreminjajo
v ekološko bombo neslutenih razsežnosti, dokazujejo izginjanje občutljivih
vrst, pajčevine na jazbinah, panično
bežeče race z mladimi račkami,« je že
pred časom slikovito opisal Marko
Špolad. Razočarano pravi, se do danes
ni nič zgodilo, čeprav so opozorila,
skupaj s 133 podpisi, že pred leti poslali
tedanjemu ministrstvu za okolje in
prostor, kranjski občini, domači krajevni skupnosti in medijem. »Prisluhnili
ste nam le slednji,« boj z mlini na veter
opiše Marko Špolad.
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Motor iniciative sta
Marko Špolad, sicer
profesor matematike
na škofjeloški gimnaziji, in upokojenec
Rafael Šmid. Po vseh
teh letih sta že vidno
naveličana opozarjanja: »Tu nastaja čedalje
večja ekološka bomba,
in to na obrobju Nature
2000! Bojimo se onesnaženja, tako zraka
kot tudi pitne vode.
Vsa naša opozorila so
doslej naletela na gluha ušesa, saj se v
osmih letih, odkar glasneje opozarjamo na
potencialno nevarnost, ni čisto nič premaknilo na bolje.«
Marko Špolad doda: »Morda bi se morali
lotiti bolj gverilskih posegov, denimo zapore
ceste. A zdi se mi, da krajani takšnih posegov
niti ne bi podprli, saj je Stražišče bolj ali
manj spalno naselje. Ljudje se bojijo za
službe, bojijo se moči kapitala. Pod peticijo,
s katero smo na potencialno nevarnost opozarjali pred nekaj leti, so se sicer podpisali,
kaj drugega pa jih večina ni pripravljena
storiti.« Sogovornika, doma na Ješetovi uli-

Medobčinski inšpektorat:
zadevo smo odstopili Na Medobčinskem inšpektoratu Kranj so pojasnili,
da so maja letos opravili ogled domnevno onesnažene vode v industrijski
coni v Stražišču in zadevo sredi meseca
pisno odstopili republiškemu inšpektoratu za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in
okolje. Dodali so, da so tudi leta 2008
celotno zadevo odstopili »pristojni inšpekciji – tedaj Inšpektoratu za okolje
in prostor. Stanje vodotokov na omenjenem področju bi zato moralo biti
poznano pristojni inšpekciji.«

Ministrstvo: ni
nepravilnosti
Na ministrstvu za kmetijstvo in okolje so nam pojasnili, da so so letos v
industrijski coni Laze uvedli inšpekcijske postopke, pri katerih nepravilnosti
niso ugotovili, medtem ko bo zoper dva
zavezanca inšpekcijski postopek uveden do konca letošnjega oziroma v začetku prihodnjega leta. »Uveden je bil
tudi inšpekcijski postopek pri upravljavcu javnega kanalizacijskega
omrežja Komunala Kranj, glede vodenja evidence v skladu z določbami
Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
(Uradni list RS, št. 88/11 in 8/12), pri
čemer prav tako ni bilo ugotovljenih
nepravilnosti. Iz evidenc, ki jih vodi
upravljavec javne kanalizacije je razvidno, da na območju industrijske cone
Laze ni javnega kanalizacijskega
omrežja.
Komunalna odpadna voda se zbira v
obstoječih greznicah. Greznice se morajo prazniti skladno z Odlokom Mestne
občine Kranj, katerega izvajanje nadzira občinska inšpekcija,« so še pojasnili
na ministrstvu za kmetijstvo in okolje.
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Jejmo in Fajn se mejmo

Pri turistični nalogi Jejmo in Fajn se mejmo so sodelovali mladi turistični podmladkarji iz osmega razreda OŠ Stražišče
Kranj ter mentorice Darja Udir, Simona Jereb in Andreja Jamnik Oblak.

Učenci, ki so člani turističnega krožka, so
med seboj prijatelji in znajo sodelovati.
Pri krožku z vsako uro smo odkrivali stare
jedi in jih preoblekli v moderno podobo.
Nalogo in jedi smo marca predstavili v
Mercatorjevem centru na Primskovem, in
sicer v okviru gibanja Turizmu pomaga
lastna glava. Za našo predstavitev in trudi
so nam organizatorji podelili srebrno priznanje, dobili pa smo tudi zlato priznanje
za najboljšo stojnico.
Predstavili smo dobrote z dela Gorenjske (Kranja z okolico). Pri pregledu najrazličnejših jedilnikov in s pomočjo ankete,
ki smo jo zastavili krajanom, smo ugotovili, da je naša najbolj tipična jed žganci
– ajdovi, seveda. Na začudenje odraslih
osebkov pa mi vsi ajdove žgance obožujemo. Velikokrat smo jih že jedli kot glavni
obrok, zato smo se odločili, da se bomo za
spremembo lotili koruznih žgancev. Te
žgance ponekod v Stražišču obogatijo celó
s čežano, nekateri v Besnici pa tudi z
masovn'kom.
Povprašali smo tudi krajane Besnice,
Bitnja, Stražišča in Kranja; »napadali«
smo tudi popolne neznance. Glede na to,
da je tema naloge Potuj z jezikom, nam je
prišlo na misel, da bi se pogovorili tudi z

učenci, ki obiskujejo našo šolo, prihajajo
pa iz drugih držav. Viljana iz Bolgarije
nam je tako zaupala, da ob besedi kaša
najprej pomisli na kašo iz paradižnika,
torej paradižnikovo mezgo; flancatov v
taki obliki, kot jih pripravljamo mi, pri
njih ne poznajo. Od koruznih jedi se je
spomnila samo na
Osnovna šola Stražišēe Kranj
kuhano in pečeno
koruzo. Anja iz Bosne nam je zaupala
JEJMO IN FAJN SE MEJMO
recept za cicvaro, ki
Turistiēna naloga turistiēnega podmladka
se po sestavinah najbolj približa našim
OŠ Stražišēe Kranj
žgancem
oziroma
žgancem
z
masovn'kom.
Pri »vohljanju« za
hrano in lokalnimi
jedmi smo se srečali
tudi s poimenovanjem jedi, ki jim danes rečemo drugače.
Babice so nam morale kakšno stvar tudi
razložiti: za šeflo na
Gorenjskem še vemo,
za podmedenko pa še
nikoli nismo slišali,
čeprav smo jo v naših
zgodnjih letih baje
radi jedli.
V ožji izbor našega
»raziskovanja« smo
uvrstili prato, močnik, žgance, podmedenko (glavna jed iz
Kranj, januar 2013–
kaše), kašo (kot sla-

dico) in flancate. Podmedenka je bila tuja
jed še za nekatere.
Sedaj pa nekaj receptov:

Prata
Sestavine: 60 dag prekajene, svinjske
vratovine ali šunke, ½ kg starega belega
kruha, narezanega na kocke,1 dl mleka,2
dl sladke smetane,1 dl kisle smetane1
sesekljana in prepražena čebula,5 jajc
Začimbe: sol, črni poper, 2 žlici drobno
narezanega peteršilja, česen in zaseka
1 svinjska mrežica ali peki papir
Postopek: Kocke kruha prelij z mlekom; če je zmes premalo sočna, jo dodatno
prelij z govejo juho. Sestavine zmešaj,
začini po okusu, napolni svinjsko mrežico
in zavij v peki papir (modernejša in enostavnejša verzija) in oblikuj v štruco. Peci
jo eno uro pri 200 °C.
Prišepnemo: poper dá jedi polnejši
okus, če céla poprova zrna zdrobiš v terilniku. Prato postrezi toplo ali hladno in sicer kot prilogo različnim jedem. Prata posebej tekne, če zraven nje postrežeš tudi
hren.

Sodobna prata, primerna tudi
za vegetarijance:
Čas priprave: 60 minut - 300 g belega
kruha,150 g prepražene mešane zelenjave
(grah, korenje, cvetača, brokoli, bučke,
paprika), 100 g čebule, 1 dl kisle smetane,
1 dl juhe iz zelenjavne jušne osnove, česen, majaron, sesekljan peteršilj, olje, sol,
mleti poper, umetno črevo, olje.
Na kocke narezan kruh zmešamo s kislo
smetano in juho, dodamo sesekljano in
prepraženo čebulo, prepraženo zelenjavo,
sesekljan peteršilj in česen, majaron, solimo in popramo. Z maso napolnimo umetno
črevo do polovice, zašijemo in spečemo.
Sodobno prato ponudimo hladno ali toplo.

Hren z jabolki
Koren hrena naribaš, dodaš olupljeni in
naribani jabolki, soliš, naoljiš in kisaš po
okusu. Postrežeš kot prilogo k prati. Blagodejno vpliva na presnovo prate, bogate
z jajci in maščobo.
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Pomladni nasveti voznikom in motoristom
Udeleženci v prometu pozimi, ko so vremenske razmere nepredvidljive,
običajno računajo na možne hitre spremembe voznih razmer in so zato v prometu
tudi bolj previdni. Ta previdnost pa nekoliko popusti zlasti spomladi, ko ni več
zimskih razmer. Takrat je na cesti tudi več
udeležencev, pojavljati pa se začenjajo tudi prvi vozniki motornih koles.
Ker želimo, da bi bilo njihovo pojavljanje v prometu čim bolj varno, moramo že
na začetku opozoriti na nekaj značilnosti,
ki so povezane z vožnjo motornega kolesa.
To ne pomeni, da ostalim udeležencem pri
urejanju prometa na cestah ne bomo posvečali enake pozornosti. Sledimo le temu,
da so motoristi v prometu poleg pešcev
bolj ranljiva skupina.
Znano je, da je asfaltna površina spomladi še vedno hladna in ne omogoča optimalne oprijemljivosti pnevmatik. Zaradi
zime pa je lahko na cesti tudi veliko udarnih jam in peska od zimskega posipa. Težava je tudi, da spomladanske temperature
nihajo in je vožnja z motornim kolesom

zato še bolj nevarna, ker se oprijem z
voziščem zato stalno spreminja. Takšna
vožnja terja tudi nenehno vajo in izkušnje.
To je prvi korak motorista k bolj varni
udeležbi v prometu. In zato se je v teh
spomladanskih razmerah na vožnjo z motornim kolesom potrebno ponovno (nekoliko) privaditi. Pomembno je tudi, da je
motorno kolo tehnično brezhibno, da so
na vozilu nameščene ustrezne pnevmatike,
ki zagotavljajo ustrezen oprijem s cestiščem. Prav tako pa je potrebno poskrbeti
še za primerno in varno obutev, zaščitno
obleko, ščitnike, rokavice in čelado.
Zato policisti svetujemo, naj bodo vsi
vozniki, predvsem pa motoristi, med
vožnjo izjemno previdni, hitrost pa naj
prilagodijo razmeram na cesti.
Še vedno namreč velja, da je neprilagojena hitrost na slovenskih cestah med
glavnimi dejavniki prometnih nesreč;
predvsem tistih z najhujšimi posledicami.
Neprilagojena hitrost sicer ne pomeni samo voziti hitro in povzročiti nesrečo ali
drugo posledico, pomeni tudi, da nekateri

Velikonočno voščilo
Velika noč je praznik
vstajenja.
Praznik
Kristusovega vstajenja
in praznik upanja v
naše lastno vstajenje.
Predvsem pa je
velika noč praznik
našega duhovnega
vstajenja danes, to
letošnjo veliko noč.
Bojan Likar, župnik Vsa krščanska preteklost nas k temu
vstajenju poziva in od našega pristanka ali
zavrnitve je odvisno naše končno vstajenje.
Vstali Kristus zre na nas in nas pričakuje. Pomladiti hoče naše sile in našemu ži-

vljenju dati nov zagon.
Kristjani nikdar ne smemo ostareti.
Kristus je zmeraj mlad in mladi moramo z
njim vselej ostajati tudi mi. Naj telo stari,
poveličano bo nekoč s Kristusom vstalo v
mladostni lepoti in bo cvetelo za vedno.
Duh pa se mora mladostno razcvetati skozi
vse zemeljsko življenje brez vsakih zastankov in grobnih pregrad. V svojem nenehnem razvoju nikoli ne smemo otrpniti.
Vsaka velika noč nam mora prinesti
duhovno pomlajenje, zdravo prvotno svežino, mladosten pogum in jasen, s soncem
obsijan pogled v prihodnost. V tem duhu
vsem želim obilo velikonočnega veselja.
Bojan Likar, župnik

VESELO V POMLAD

Morda se nekateri še spomnite prireditve pod naslovom Veselo v novo leto,
Veselo v pomlad… No, tokrat smo se na po številnih spodbudah odločil, da zares
pripravimo še kakšno od nekdaj priljubljenih in obiskanih prireditev.
Tako smo se v krajevni skupnosti dogovorili in odločili, da bo
v petek,19. aprila, ob 19.30
v dvorani Šmartinskega doma prireditev
VESELO V POMLAD.
Seveda ne bodo, kot nekdaj manjkali zabavni ansambli in tudi zanimivi gostje.
Pa tudi za nagrade bo poskrbljeno.
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vozniki hitrosti in načina vožnje ne prilagodijo svojim sposobnostim za vožnjo,
lastnostim in stanju ceste ter preglednosti
na njej, gostoti in drugim značilnostim
prometa, vremenskim razmeram ter značilnostim vozila in tovora.
Vozniki (pre)pogosto pozabljajo, da
promet in cesta napak ne oproščata. Ne
zavedajo se tudi, da je dovolj zgolj trenutek nepazljivosti, ki jim lahko popolnoma
spremeni življenje; usodna je lahko že
najmanjša prekoračitev hitrosti.
Odveč ne bo tudi opozorilo ostalim voznikom, naj bodo pozorni na udeležbo motoristov v prometu in naj med vožnjo spremljajo promet pred in za vozilom, ki ga
vozijo. Zaradi izsiljevanja prednosti in nepravilnih premikov z vozili so namreč preveč pogoste prometne nesreče; tudi tiste z
najhujšimi posledicami. Zato, vozite previdno, upoštevajte prometna pravila,
predvsem pa poskrbite za vašo varnost in
varnost ostalih udeležencev v prometu!
Mag. Bojan Kos, predstavnik za odnose z
javnostmi
Višji policijski inšpektor III

Živeti v vojni
Na lanskem občnem zboru sem omenila, da bi rada zbrala pričevanja ljudi o
življenju med II. svetovno vojno. Na to
idejo sem prišla ob spoznanju, da mladi
ljudje ne vedo, da je bila na naših tleh
res prava vojna. Želim, da bi ob teh
zgodbah začutili, kako je bilo otroku v
izgnanstvu, mlademu človeku v taborišču ali očetom in materam doma, vendar pod tujo oblastjo.
Te zgodbe sem zapisala, da bi vzbudila spoštovanje do ljudi, ki so se borili
na različne načine, da imamo svobodo,
svojo domovino in svoj jezik.
Po nekajletnem delu v odboru KO
ZB za vrednote NOB pa se mi je porodila želja, da bi zbrali spomenike druge
svetovne vojne s področja Stražišča.
Tako je nastala knjiga z naslovom
Živeti v vojni.
V prvem delu knjige je zbranih 11
pripovedi ljudi iz življenja med vojno s
področja, na katerem so takrat živeli. V
drugem delu knjige pa so zbrani spomeniki in obeležja II. svetovne vojne.
Zgodbe in spomenike sem prepletla s
klekljanimi čipkami in partizanskimi
pesmimi.
Knjigo je možno dobiti pri avtorici,
pri predsedniku KO ZB Stražišče ali v
knjižnici OŠ Stražišče.
Ada Mozetič

SITAR

Anketa o spletni strani
krajevne skupnosti Stražišče
Spoštovani krajani Stražišča,
Krajevna skupnost Stražišče želi izdelati

•
•
•
•
•
•
•
•

spletno stran. Da bi spletno stran čim bolj
približali vam krajanom, vas prosimo, da

si vzamete nekaj minut časa in odgovorite
na nekaj vprašanj v spodnji anketi.

1. Kaj bi si najbolj želeli imeti na spletni strani? Obkrožite lahko več odgovorov.
Večja možnost komuniciranja s krajevno skupnostjo
Koledar dogodkov (šport, šola, vrtec, kultura)
Nagovore predsednika KS ter drugih (svet KS, gasilci, društva, duhovnik, Rdeči križ, Karitas ...)
Novice o aktualnih zadevah (obvestila, razpisi ...)
Foto in video galerije dogodkov v krajevni skupnosti
Spletne ankete za krajane
Možnost izražanja krajevne problematike, pobud, pohval ...
Objava informacij v zvezi z lokalnimi organizacijami (šola, vrtec, Karitas, Rdeči križ, gasilci,
društva ...)
Napišite vaše predloge za vsebino spletne strani:

2. Kje se najpogosteje informirate?
Svetovni splet

Televizija

Časopisi in revije

Radio

3. Ali imate svoj profil na Facebooku?
DA

NE

4. Ali dostopate do interneta preko telefona?
DA

NE

Rešen anketni list pošljite na
naslov: Krajevna skupnost Stražišče, Škofjeloška 18, 4000
Kranj, do vključno srede 10.
aprila 2013. Na ovojnico napišite: ime, priimek, naslov s pripisom Anketa. Med vsemi izpolnjenimi anketami bomo
izžrebali tri nagrajence, ki bodo
prejeli praktične nagrade.

5. Kaj pritegne vašo pozornost na spletnih straneh?
Izgled

Slikovna vsebina

Obkrožite vaš status:
Osnovnošolec(-ka)
Zaposlen(-a)

Povezave
Dijak(-inja)
Brezposeln(-a)

Aktualni podatki

Študent(-ka)
Upokojenec(-ka)
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Akcija Ločevanje je zakon se nadaljuje

V lanskem letu smo v sodelovanju z Mestno
občino Kranj aktivno pričeli z akcijo, s katero
vas ponovno opozarjamo, kako pomembno je
pravilno ravnanje z odpadki. Vse informacije o
pravilnem ravnanju z odpadki najdete tudi na
naši posebni spletni strani www.krlocuj.me. V
prihodnjih mesecih bomo izdali tudi tiskan
abecednik in vam s tem pomagali pri vsakodnem ločevanju z odpadki.
V sklopu akcije Ločevanje je zakon smo
pripravili več opozorilnih nalepk, s katerimi
vas individualno na terenu opozarjamo na
nepravilnosti pri odlaganju odpadkov. Do
sedaj smo vas opozarjali z rumeno nalepko na
zabojniku. Vse tiste, ki se še vedno ne zavedate
pomembnosti ločevanja odpadkov, bomo po
novem opozorili z oranžno nalepko, ki bo
vsebovala tudi opozorilo, da boste morali
v primeru neupoštevanja naših navodil, v
prihodnje morali za nepravilno odlaganje
odpadkov plačati stroške dodatnega
sortiranja. Rumeni nalepki bo sledila rdeča
nalepka, na podlagi katere vam bomo
dodatno ločevanje odpadkov tudi dejansko
zaračunali.
Dodatno vas z modro nalepko opozorimo
na prepoln zabojnik in vam predlagamo najem
večjega zabojnika.
Znebimo se stare navade, da vsi odpadki
sodijo v en koš. Naj ločevanje odpadkov
postane naša vsakdanja navada, ki ne zahteva
veliko truda in časa, le malo dobre volje.
Plastenka v zabojniku za odpadno embalažo
prinese veliko koristi, medtem ko plastenka v
zabojniku za mešane odpadke ali celo v naravi
povzroči veliko slabega. Izgovorov, zakaj še ne
ločujete odpadkov, ne sme biti več!
11 OSNOVNIH PRAVIL
ODGOVORNEGA RAVNANJA Z
ODPADKI
1. Ločevanje odpadkov je obvezno za vse

povzročitelje odpadkov.
2. V zabojnik za mešane komunalne
odpadke sodijo samo odpadki, ki se ne
predelajo (kosti, manjše količine surovega
mesa, onesnažena embalaža, palčke za ušesa,
higienske vložki in robčki, plenice, celofan,
cigaretni ogorki, fotografije, flomastri,
svinčniki, glavniki, zobne ščetke, igrače,
kasete, kristal, lepilni trakovi, lončena,
glinena in keramična posoda, …).
Vanj ne odlagamo odpadne embalaže, bioloških
odpadkov in ne nevarnih odpadkov.
3. V zabojnik za biološke odpadke sodijo
kuhinjski odpadki (zelenjavni odpadki, olupki
in ostanki sadja, ostanki hrane, čajne in kavne
usedline, jajčne lupine, pokvarjeni prehrambni
izdelki (brez embalaže), vrtni odpadki (lesni
ostanki in žagovina neobdelanega lesa, zemlja
iz loncev, rože, plevel, tanke veje, listje, trava,
ostanki rož) ter papirnati robčki in brisačke.
V zabojnik ne odlagamo kosti, manjših kosov
surovega mesa, pepela, olj in ostalih tekočin,
poginulih živali, kož, iztrebkov malih živali,
odpadne embalaže, nevarnih odpadkov,
bioloških odpadkov z embalažo in ostalih
mešanih odpadkov.
4. Bioloških odpadkov ne odlagamo v
navadnih plastičnih vrečkah, uporabiti moramo
biorazgradljive papirnate vrečke ali vrečke iz
posebne folije.
Kuhinjski in vrtni odpadki sodijo izključno v
kompostnik ali zabojnik za biološke odpadke.
5. V zabojnik za odpadno embalažo sodi
kovinska embalaža (pločevinke od pijač,
konzerve prehrambnih izdelkov, kovinski
pokrovi kozarcev, zamaški ...), plastična
embalaža (plastenke od pijač in živil, embalaža
od praškov, mehčalcev, kozmetike, plastični
kozarčki in lončki, vrečke, folije ...), papirna
embalaža (manjše kartonske škatle živil in
podobno) in sestavljena embalaža (tetrapak embalaža od mleka, sokov ...).

V zabojnik za odpadno embalažo ne sodijo
steklo, steklena embalaža in časopisni papir. Te
odpadke odložimo na najbližjem ekološkem
otoku.
Prav tako v zabojnik za odpadno embalažo
ne sodijo embalaže nevarnih snovi ali njihovi
ostanki (motorna olja in druge vrste mineralnih
olj, pesticidi, barve, laki, redčila …).
6. Embalaža mora biti izpraznjena in
stisnjena.
7. Nevarne odpadke, kot so zdravila, čistila,
laki, barve, odpadno jedilno in motorno olje,
akumulatorji, baterije, lepila, spreji oz. ostale
izdelke, ki vsebujejo nevarne snovi, zbiramo
ločeno. Oddamo jih v zbirnem centru ali v
času akcije zbiranja nevarnih odpadkov.
8. Dodatno lahko vse vrste odpadkov odpeljemo
v zbirni centri za ločeno zbiranje odpadkov,
namenjen dodatnemu ločevanju odpadkov in
večjim količinam odpadkov.
Vsako gospodinjstvo lahko enkrat mesečno
brezplačno odda do 1 m³ odpadkov ter kosovne
odpadke.
9. Odvoz kosovnih odpadkov lahko naročite z
dopisnico Komunale Kranj.
10. Ko prenavljamo stanovanje, hišo ali
imamo naenkrat večje količine odpadkov pri
Komunali Kranj najamemo večji zabojnik za
dan ali več. Izbiramo lahko med zabojniki za
5, 10, 12, 15 ali celo več odpadnega materiala.
11. Odlaganje odpadkov poleg zabojnikov je
kaznivo. Če imamo občasno več odpadkov,
kupimo na sedežu Komunale Kranj vrečko
za mešane komunalne odpadke oz. vrečko
za odpadno embalažo, označeno z logotipom
Komunale Kranj. Odločimo se lahko tudi za
zamenjavo obstoječega zabojnika z večjim.
Več informacij na spletni strani
www.krlocuj.me.

