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Jure Šprajc, predsednik 
Sveta KS Stražišče

SITAR – Glasilo krajevne skupnosti Stražišče je izdal in založil Svet kra-
jevne skupnosti Stražišče. Zanj Jure Šprajc, predsednik sveta KS. Urednik 
Andrej Žalar. Priprava za tisk in tisk: BOLD. Sitarja št. 139 dobijo vsa gospo-
dinjstva v KS Stražišče. 
Naslovnica: Šolsko leto se je začelo tudi v 1. razredu - v Stražišču za 75, v 
Besnici in Žabnici po 15, na Podblici pa za 2. Vseh šolarjev v šoli Stražišče s 
podružnicami je sedaj 915, samo v Stražišču pa 731. 

Spoštovane sokrajanke in sokrajani
K nam prihaja jesenski čas, ki je 
prepoznaven po različnih in pestrih 
barvah v naravi in tudi v naši krajev-
ni skupnosti je pred nami pestro ob-
dobje novih investicij in dogodkov. 

Najprej bi se ozrl malo nazaj in z 
veseljem lahko povem, da smo v 
Stražišču pridobili razširjen in preno-
vljen Zdravstveni dom, v katerem so 
sedaj štiri splošne ambulante, dve 
zobni ambulanti in dva popolnoma 
nova oddelka za fi zioterapijo. Ob tej 
priliki bi se zahvalil zdravstvenemu 
osebju in vodstvu, da so podprli ob-

novitev in tako pokazali razumevanje, da so dislocirane zdra-
vstvene enote izven centra Kranja tudi del našega mesta.

Pred nekaj meseci je na Vrhniki zagorelo v podjetju Kemis in ta 
katastrofa nas je še dodatno motivirala, da smo v zadnjih mesecih 
veliko časa namenili reševanju alarmantnega stanja v Lazah. Zave-
dati se moramo, da v tem degradiranem območju ni le eno podjetje, 
ki predstavlja potencialno nevarnost za onesnaženje, temveč gre za 

kompleksno zapleteno 
stanje, kjer bomo morali 
vsi vpleteni resno pri-
stopiti k reševanju. 
Predvsem bi se rad za-
hvalil Civilni iniciativi 
za zeleno Stražišče, da 
že ves čas spremlja do-
gajanje in tako opozarja 
na nepravilnosti. Skupaj 
z njimi smo imeli kar 
nekaj sestankov s pred-
stavniki Mestne občine 
Kranj, kjer so končno le 
spregledali, da bo stvari potrebno začeti reševati. Prednostna nalo-
ga je komunalna ureditev in analiza zakopanih odpadkov. Hkrati 
bo v jesenskem času potekala tudi gasilska vaja širše regije, ki bo 
pokazala pomanjkljivosti požarno-varnostnega reda na tem obmo-
čju. Torej lahko le potrdim, da se zavedamo, kako resno je stanje v 
Lazah in da bomo z vsemi svojimi razpoložljivimi sredstvi zahte-
vali, da se odpravijo anomalije pod Joštom.

Ker smo v dobi interneta, se tudi na tem področju lahko pohva-
limo z novo pridobitvijo. V krajevni skupnosti Stražišče smo 
namreč pridobili štiri točke z brezplačnim internetom, in sicer 
pred Prošportom, Šmartinskim domom, Osnovno šolo Stražišče 
in ob nogometnem parku. 

V letošnjem letu nas decembra čaka okrogla obletnica. Pred 
nami je namreč že 30. Stražiški kulturni teden. Zato smo dejavni 
tudi na tem področju, saj za vas pripravljamo pester in nadvse 
privlačen program.

Za konec vas vabim še na Stražiško tržnico, kjer se bodo pred-
stavila društva in stražiške kmetije Lavtar, Komardaj in Kodran, 
ki bodo s pravim stražiškim tenstanim krompirjem poskrbeli za 
naše prazne želodčke.

Predsednik sveta KS Stražišče 
Jure Šprajc, uni.dipl.org.

Od 11. avgusta 2017 imajo krajani Stražišča razširjen in preno-
vljen Zdravstveni dom.

Tudi odprtje doma je bilo slovesno.

Sitar 
prihodnjič:

Poznano ime - Bra-
ne Žiberna, Go-
renjska gradbena 
družba
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Organizacija združuje udeležence NOB in simpatizerje, ki se 
zavzemajo za ohranjanje vrednot partizanskega bojevanja in od-
pora proti okupatorju v času II. svetovne vojne. Temeljijo na 
domoljubju, tovarištvu, dobrodelnosti, humanitarnosti in 
sodelovanju.

Predsednik Vladimir Guna skrbi za nenehno povečevanje 
članstva mladih. S tem se krepi medgeneracijsko sodelovanje in 
poznavanje delovanja zavednih Slovencev v času NOB. Z vklju-
čevanjem mladih bi radi povečali zanimanje za politične razmere 
doma in v svetu. Zavedamo se, da morajo biti prav mladi nosilci 
naprednih idej in družbenih sprememb.

Organizacija ima vsako pomlad svoj občni zbor, na katerem se 
sprejme ocena preteklega dela in načrt za naslednje leto. Osrednja 
skrb velja spomenikom in obeležjem NOB v Stražišču. Vsako 
leto organiziramo izlete v kraje, kjer so se dogajale pomembne 
bitke v času II. svetovne vojne, obiščemo spomenike iz NOB in 

Dolgo smo vedeli, da bo v letošnjem letu Mešani pevski zbor 
Svoboda iz Stražišča nosilec oziroma organizator ponovnega, že 
45. srečanja štiri peresne deteljice. Nikakor ne gre le za srečanja, 
gre za bogati koncert, gre za koncert 92. pevk in pevcev, ki so, 
tako kot vedno, prišli iz Železne Kaple-A, Brežic in Kontovela-I 
ter jasno naši Stražiški pevci. Na prvi pogled je tako srečanje kar 
enostavno izvesti, če imajo udeleženci že izkušnje iz prejšnjih 
let. A vendar ni tako enostavno. Morali smo se pripraviti in po-
skrbeti za celodnevno gostiteljstvo. Po pravici povedano, tresle 
so se tudi hlače, ker zadeva ni potekala po prvotni zamisli.

10. junij je bil dan z zelo lepim vremenom, kar nam je dalo 
moči, da srečanje uspe. Prisrčen je bil sprejem vseh gostov in 
dolgoletnih prijateljev, prijateljev, katerim je v prvi vrsti ljubezen 
do slovenske zborovske pesmi. Po krajši okrepitvi vseh smo se 
takoj slikali po gasilsko, lepo sonce pa smo potem izkoristili za 
odhod na Šmarjetno goro. Ne le enkrat, večkrat se je slišal vzdi-
hljaj: Pa to je pravljica, ko so gostje usmerjali pogled v dolino na 
mesto Kranj. V cerkvici je zazvenela tudi pesem, ki daje človeku 
nepozaben trenutek in ponos.

Po prihodu v mesto Kranj so se kleni pevci v nepoznani avli 
Mestne občine Kranj takoj spoprijeli z vajami za Gala koncert. 
Pri vsakem zboru je bilo čutiti veliko odgovornost, velik ponos, 
da zato njihov nastop mora uspeti. In tako je tudi bilo, nastopi 
zborov so uspeli. Skupni nastop vseh zborov pa je Gala nastopu 
dal potrdilno mogočnost slovenske pesmi in piko na i celotnemu 
večeru. K veličini 45. srečanja so pripomogli tudi govorniki: 
podžupan mesta Kranja, župan Železne Kaplje ter predstavnika 
zbora Kontovela in Brežic. Posebno čast pa je vsem zborom iz-

Lep mednarodni dogodek
45. Srečanje pevskih zborov štiri peresne deteljice iz Železne Kaple, Brežic, Kontovela in iz Stražišča 

je bilo 10. junija v Kranju.

kazal podpredsednik Zveze kulturnih društev Slovenije, ki je 
zborom podelil priznanja za njihovo vztrajnost in trdoživost ob 
gojitvi tako širokega prijateljstva. Poudaril je tudi, da nas je slo-
venska pesem združevala v zgodovini in zaželel, naj bo tako tudi 
naprej. Zato moramo vztrajati in vzdrževati tesne stike z našimi 
zamejci, ki se borijo, da slovenska pesem ostane osnovno vodilo 
slovenstva tudi v prihodnje.

Gala koncert se je uspešno in zmagoslavno končal s pogostitvi-
jo vseh nastopajočih. Z občino večerjo je navdušila Gostilna Kot. 
Pogovori med prijatelji in znanci so trajali še dolgo v noč. Slovo 
je bilo potem kratko in jedrnato: Na svidenje naslednje leto v 
Brežicah.

Krajevna organizacija ZB za vrednote NOB Stražišče

Združevanje in ohranjanje vrednot
se povezujemo z ljudmi, ki so sodelovali v teh dogodkih. Danes 
so pogosto to spomini na otroštvo v vojnem času.

Naše delovanje temelji tudi na udeležbi na spominskih slove-
snostih, ki so vezane na vojno, na obiskovanje ostarelih in one-
moglih članov. Vsako leto se srečamo v Rakovici pri ljubiteljskem 
zbiralcu del, ki so povezana s Titovim življenjem in delom. Zlasti 
pa je pomembno sodelovanje z OŠ Stražišče, pevskim zborom 
Svoboda in Zavodom za kulturno dediščino. Stalna je tudi pove-
zava s Področnim združenjem in sorodnimi organizacijami na 
desnem bregu Save. 

Morda pa je najpomembnejša organizacija komemoracije ob 
dnevu spomina na mrtve v Spominskem parku ob cerkvi; to je 
namreč osrednja spominska slovesnost v Stražišču. 

Zahvaljujemo se vsem krajanom za spoštljiv odnos do spome-
nikov iz NOB.

Odbor KO ZB za vrednote NOB Stražišče
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Zelo dober primer, da 
se da občinske investi-
cije uresničiti v sode-
lovanju z zasebnim 
sektorjem je prav na-
črtovana gradnja telo-
vadnice pri OŠ Straži-
šče. Krajani, šola 
potrebo postavljajo na 
prvo mesto že skoraj 
dve desetletji in sedaj 
je gradnja tik pred 
začetkom.

»Ne le tako velik 
projekt, kot je dolgo 
pričakovana gradnja te-
lovadnice pri osnovni 
šoli, letos smo v Straži-
šču tudi na drugih ob-
močjih veliko naredili. 

V športnem parku načrtujemo izvedbo še enega otroškega igrišča 
in je sedaj v teku javno naročilo, uredili smo tri nova odbojkarska 
igrišča, prenovili stopnice na Gaštejski klanec in zgradili deset 

Pogovor z županom Mestne občine Kranj Boštjanom Trilarjem 

Z voljo in pogumom se rešijo investicije, 
ki so dolgo čakale na izvedbo 

Župan Boštjan Trilar, tudi sam Strašan, zelo dobro pozna investicijske in druge potrebe svoje krajevne skupnosti. 
Učinkovito se jih trudi realizirati tudi tako, da najde rešitve izven doslej ustaljenih okvirov.

novih parkirnih mest pod Joštom. 
Računam, da bomo že sedaj, septembra začeli z gradnjo dolgo 

pričakovane telovadnice pri osnovni šoli. Postopek je bil kar za-
pleten, vendar se je doslej vse pozitivno odvilo. Pripravljeni smo, 
da se gradnja začne in otroci končno dobijo moderne prostore za 
telesno vadbo. Gradnja telovadnice bo stala 2,25 milijona evrov, 
kar vključuje novo stavbo telovadnice in povezavo na obstoječo 
šolsko zgradbo. Zasebni partner bo nato objekt še 15 let upravljal 
in vzdrževal, nato preide telovadnica v last Mestne občine Kranj. 
Prostori bodo po 16. uri na voljo tudi za rekreativno vadbo, po-
skrbeli smo za zmerne in dosegljive cene najema.

Naj še pojasnim fi nanciranje gradnje telovadnice. Občina je v 
preteklosti delovala v glavnem z dvema viroma fi nanciranja in-
vesticij, to je iz lastnega proračun in s pridobivanjem evropskih 
sredstev. To sedaj enostavno ne zadostuje za vse projekte, zato 
zelo intenzivno delamo na javno-zasebnih partnerstvih. 

Telovadnica v Stražišču je med prvimi, ki bo tako zgrajena, 
načrtujemo pa na ta način graditi še vrtec v Bitnjah, telovadnico 
pri osnovni šoli Staneta Žagarja in regijski vadbeni športni center. 
Pri javno-zasebnem partnerstvu je treba upoštevati, da gradnji 
objekta potem sledi še 15 let sprotnih stroškov in vzdrževanja, 
kar vse prevzame zasebni partner. Ko smo vse to računali, se je 
pokazalo, da so redni stroški delovanja telovadnice kar visoki. V 
javno-zasebnem partnerstvu se breme sprotnih stroškov porazdeli 
in je občini fi nanciranje olajšano.« 

Stražišče potrebuje tudi ureditev kanalizacije in meteornih 
vod, kar bo odpravilo nevarnost poplavljanja kleti na posa-
meznih predelih ob visokih vodah zaradi deževja. 

»Ja, drži, Stražišče ima kar nekaj težav s poplavami na določe-
nih ulicah, kar sem si tudi osebno ogledal. Reševanja se je treba 
lotiti sistemsko, zato smo začeli po korakih. Prvi korak je, da se 
voda nekje zbira. Nič ne pomaga, da imamo cevi in vodo peljemo 
mimo hiš, če na koncu ni zadrževalnika. Tako je bil že zgrajeno 
ponikovalno polje Bantale. Naslednja faza je širitev in ureditev 
potoka Trenča, da meteorna voda ne bo več obremenjevala kana-
lizacijskega sistema. V pripravi je dokumentacija za pridobitev 
gradbenega dovoljenja.« 

Prikaz izvedbe nove telovadnice v Stražišču z zunanje strani – 
pogled z igrišča s povezavo med novo zgradbo in obstoječim 
šolskim poslopjem

Župan Boštjan Trilar

Moderna notranjost telovadnice: velikost telovadnice bo 33 x 28 
x 9 m, športni pod bo iz visoko kakovostnega parketa iz javoro-
vega lesa, zgrajeni bodo spremljajoči prostori (garderobe, tuši, 
kabinet ...).

Parkirišče pod Joštom pohodniki že koristijo. Začrtanih je deset 
parkirnih mest, urejeno odvodnjavanje, v bližini pa je tudi nov 
tlakovani plato za ekološki otok.
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Del protipoplavnih ukrepov je tudi ureditev kanalizacije na 
ulicah, ki so najbolj obremenjene. 

»Treba je vedeti, da na teh ulicah kanalizacija v preteklosti ni 
bila narejena za današnje obremenitve, včasih kanalizacijske cevi 
potekajo pod hišami ali drugače ne najbolj ustrezno, in zato bo 
treba narediti celostno obnovo. Potrebe so za Medetovo, Pševsko 
in Gasilsko ulico. Prva bo na vrsti Gasilska ulica, gradnjo bomo 
predlagali za leto 2018 in upam, da jo bo mestni svet potrdil. 
Naprej bomo potem nadaljevali postopoma, kolikor bodo dovo-
ljevala proračunska sredstva, kajti ocenjujemo, da je za celovito 
obnovo infrastrukture na eni ulici potrebno več kot 100.000 
evrov. Stražišče je tudi edino območje, kjer je bil v preteklosti 
dovoljen mešan vod (tudi zaradi ilovnate strukture tal), torej 
skupen za fekalno in meteorno vodo. Na novo pa moramo graditi 
tako, da sta fekalni in meteorni kanal ločena.«

Kako pa kaže z gradnjo še edinega manjšega nezgrajenega 
dela pločnika ob Škofjeloški cesti, kar je tudi želja 
krajanov?

»Občina je ponudila lastniku hleva, ki je pogorel, odkup dela 
zemljišča in odškodnino za rušitev tega objekta. Lastnik se še ni 
odločil, kljub temu, da objekt že prenavlja. S strani občine smo 
naredili vse, kar je v zakonski moči. Ponudili smo najvišjo možno 
odškodnino in lastnika prav prijazno pozivam, naj nam zemljišče 
proda, da bomo lahko takoj zgradili še manjkajoči del pločnika 
ob Škofjeloški cesti.«

Stražišče je obremenjeno še z eno zgodbo, ki sega desetletja v 
preteklost. Občina skupaj s krajevno skupnostjo, pa tudi v 
pogovorih z državo oziroma okoljskim ministrstvom, išče 
optimalne rešitve. Gre za območje Laz z gospodarskimi 
dejavnostmi. 

»V Lazah gre po občinskem prostorskem načrtu za mešano 
območje, kjer so lahko poslovne in stanovanjske zgradbe. To 
pomeni, da imajo enako pravico bivanja in delovanja podjetja 
kot stanovalci. Seveda pa je potrebno zagotoviti normalne pogoje 
za življenje in delo. 

Na tem območju je več izzivov. Urediti je potrebno kanalizaci-
jo, da posamične odpadne oziroma izcedne vode ne bodo mesto-
ma več našle poti do Soškega potoka, ki teče v bližini. Načrt 
občine je, da se v letu 2018 na območju industrijske cone Laze 
zgradi kanalizacija. Še vedno je težava, ker eden od lastnikov na 
kanalizacijski trasi do glavnega voda, ki vodi na centralno čistil-
no napravo, ne želi dati služnosti. Zavedamo se tudi, da stanoval-
ce na Ješetovi ulici skrbi, da kanalizacijski kanal ne bi mogel 
sprejemati dodatne količine odpadne vode. Zato jim zagotavljam, 

V letu 2017 je bilo zgrajeno ponikovalno zadrževalno polje Bantale, ki je eden od začetnih potrebnih projektov za reševanje poplavnega 
območja celotnega Stražišča. Končna vrednost investicije je bila 213.500 evrov. V septembru 2017 bo Komunala Kranj izvedla še 
črpališče.

da bomo investicijo strokovno izvedli in poleg kanalizacijskega 
voda položili še meteorni vod. Tako bo omrežje zagotovo delo-
valo pravilno. Ko bo projektna dokumentacija pripravljena, se 
bomo tudi sestali s predstavniki stanovalcev in projekt 
predstavili. 

O ureditvi kanalizacije v industrijski coni Laze smo se pogo-
varjali tudi s predstavnikom civilne iniciative Markom Špoladom 
in pojasnili, če v kratkem ne pridobimo še zadnjega soglasja za 
služnost, bomo izvedli postopek prisilne služnosti, pri priključe-
vanju na omrežje na Ješetovi ulici pa bomo dodali razbremenilnik 
in meteorne vode speljali po drugi trasi. Z realizacijo prvega ko-
raka bomo že veliko pripomogli k razbremenitvi tega okolja pri 
odvajanju odpadnih voda. 

Drugi velik izziv je sanacija divjega odlagališča nad Lazami, 
ki je na državnem zemljišču. O tem sem skupaj s sodelavci govo-
ril tudi na sestanku pri ministrici za okolje in prostor Ireni Majcen. 
Dogovorili smo se, da bo občina v sodelovanju s krajani oziroma 
predstavniki civilne iniciative in krajevne skupnosti locirala, kje 
točno so odpadki odloženi. Na svoje stroške bo potem Mestna 
občina Kranj naredila sondažo. Z gospodom Markom Špoladom 
smo se dogovorili, da bo pridobil ponudbe organizacije Alpe 
Adria Green, da bomo zamejili lokacijo in ugotovili, kaj je v re-
snici tam odloženo. Ko bomo te podatke imeli, se bomo ponovno 
sestali z Ministrstvom za okolje in prostor, saj je odlagališče na 
državni zemlji in je sanacija v pristojnosti ministrstva oziroma 
njegovih služb.

V Lazah je potrebno pod drobnogled vzeti še domnevne nepra-
vilnosti pri delovanju podjetij v industrijski coni. Tudi o tem smo 
govorili na Ministrstvu za okolje in prostor, ki je že opozorilo 
državno inšpekcijo, ta pa je opravila tri inšpekcijske preglede 
podjetij v Lazah, ki pa večjih nepravilnosti niso pokazali. Bomo 
pa skupaj s civilno iniciativo in krajevno skupnostjo še naprej 
apelirali na državne inšpekcijske službe, da preverjajo ustreznost 
delovanja podjetij glede na varovanje okolja. Prav tako smo se z 
ministrstvom dogovorili, da bomo naredili dodatne monitoringe 
izcednih voda.

Kar zadeva požarno varnost, je Gasilsko reševalna služba 
Kranj opravila oglede v podjetjih na območju Laz, planiramo pa 
tudi večjo skupno vajo s civilno zaščito, da potrdimo ustreznost 
požarne varnosti.

Sodelovanje s krajevno skupnostjo je vzorno, pogovarjamo se 
in iščemo rešitve tudi v sodelovanju s civilno iniciativo oziroma 
njenim vodjem Markom Špoladom in vse nadaljnje ukrepe bomo 
oblikovali skupaj s prebivalci tega območja.«

MENDI KOKOT
slike: arhiv Mestne občine Kranj
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Če smo lani ob gostovanju v Franciji ugotavljali, da je danes ljubi-
teljskim skupinam zelo, zelo oteženo predstavljati slovensko dedi-
ščino v tujini, smo letos naleteli še na malo drugačne težave. Celega 
pol leta smo se dogovarjali z Romunskim folklornim festivalom, 
da Savčani, kot edina slovenska skupina nastopamo na njihovem 
festivalu. In glej ga „zlomka“, romunski organizatorji so ugotovili, 
da je Slovinsko (pri nas Slovaška) in Slovenia ista regija. To je bilo 
za njih dovolj, da so rekli iz iste regije ne moremo sprejeti dveh 
skupin. Vljudno so rekli hvala in nas potolažili, da se vidimo nasle-
dnje leto. Neverjetno za kakšno poznavanje zemljepisa gre in ne-
verjetno, koliko težav imamo Slovenci s Slovaško (tudi lani v 
Franciji smo bili od uradnega predstavnika pozdravljeni, kot Slo-
vaki). Koliko časa še, saj smo vendar urejena evropska država.

Da smo bili folklorniki SAVA pridni celo sezono, nam vsekakor 
pripada tudi neko večdnevno gostovanje v tujini; tako, kot vsako 
leto v dosedanji zgodovini. V začetku julija pa se je le posvetila luč 
rešitve za našo letošnjo turnejo. Srbski mednarodni festival je na 
hitro želel imeti tudi slovensko skupino na njihovem festivalu. Od-
ločitev Savčanov je bila potrjena v samo treh dneh. Bojazni glede 
programa ni bilo, saj smo bili v celoti pripravljeni za Romunijo. Z 
lanskimi 21. nastopi je bila pridnost skupine na visoki ravni in s tem 
je zasluženo tudi več dnevno gostovanje v tujini. Imeli smo še tri 
tedne časa, da smo pripravili vse potrebno za novo turnejo. V začet-
ku avgusta pa se že veselo razpoloženi popeljemo proti Srbiji. Za-
nimivo, naš cilj potovanja je bilo mesto Obrenovac. Z velikim 
presenečenjem smo med samim potovanjem po udobni 500-kilo-
metrski avtocesti ugotavljali, kako je mogoče, da na njej ni nobe-
nih obnovitvenih del; tako kot pri nas samo na stotih kilometrih.

Sredi vročega popoldneva se že nameščamo v našo nekajdnev-
no nastanitev. Žal nismo bili najbolj zadovoljni, saj se je poplava 
mesta izpred treh let še neverjetno močno čutila iz sten našega 
bivališča. Ko je na večer temperatura malo padla pod 40 stopinj, 
smo že sodelovali v povorki po mestu Obrenovcu. Presenečeni 
nad številno množico ljudi smo se ustavili ob velikem odru v 
parku sredi mesta. Pričela se je otvoritvena slovesnost festivala, 
na kateri smo dvakrat nastopili. Vse skupaj je trajalo pozno v 
noč, saj je bilo veliko skupin. Poleg nastopanja v Obrenovcu smo 
naslednje večere plesali tudi v Sremski Mitrovici in Bečeju. Ra-
zumljivo, vsak večer se je pričelo s povorko po mestu, kjer je bil 
potem še nastop na odličnih odrih z dobrim ozvočenjem. To je bil 
velik folklorni festival, saj smo plesali s kar 11. tujimi skupinami. 
Žal pa zaradi razdelitve skupin med tri mesta do kakšnega večje-
ga druženja in prijateljevanja med skupinami ni moglo priti. S 
skupino smo se lahko pomenkovali le ob čakanju na nastop tam 
za odrom in ob iskanju potrebne vode, da je potešila visoko 
temperaturo. Ja, vsem je kar precej »dol teklo«. Vsako noč smo 
morali razobesiti vso uporabljeno garderobo, da smo naslednji 

Plesalke in plesalci Folklorne skupine Sava Stražišče

Plesali in peli v Srbiji
dan lahko nastopili urejeni. Neverjetno koliko publike nas je v 
vseh mestih navdušeno iz večera v večer spremljalo ter z velikim 
aplavzom pozdravljalo vse nastopajoče.

Srečali smo se tudi s tam živečimi Slovenci, ki so bili nad nami 
zelo navdušeni. Da smo vsak večer pripravili oziroma izvajali 
drugačen program z drugačno glasbeno zasedbo, je opazil tudi 
organizator in nam iskreno čestital za bogat program. Predsta-
vljali smo se z gorenjskimi, štajerskimi, belokranjskimi, prek-
murskimi in rezijanskimi plesi ter menjavali tudi glasbene zased-
be. To so opazile tudi nekatere druge skupine in prav zato je 
marsikatera skupina izrazila morebitno vabilo za njihov festival. 
Recimo, tudi v Peru bi lahko potovali, a vse se bo verjetno kon-
čalo pri denarju. Tudi za to krajše potovanje moramo (žal) člani 
skupine prispevati lep delček iz svojega žepa. 

Bili smo zares počaščeni ob sprejemu pri županu mesta Obre-
novca. Med med drugim je omenil tudi mesto Kranj, ki je neiz-
merno veliko pomagalo, ko so doživljali boj z veliko preveč vode 
v celotnem mestu. 

S tem že 10. gostovanjem v Srbiji smo zabeležili tudi že 158. 
gostovanje na velikih mednarodnih festivalih, ki se organizirajo 
pod okriljem svetovne folklorne organizacije CIOFF. S takšno 
bogato vsebino delovanja se lahko pohvali le malo katera sloven-
ska skupina. Prejeti vabilo in nastopati v družbi skupin iz Čila, 
Turčije, Bolgarije, Grčije, Peruja, Slovaške, Makedonije ter Bo-
sne in Hercegovine ni prav lahka naloga, a vzeli smo stvari zelo 
resno in odgovorno. Tudi zato velik uspeh ni mogel izostati, kljub 
visoki temperaturi.

Srečni in zadovoljni smo se vrnili domov. Prepričani smo, da je 
bilo opravljeno veliko delo za prepoznavnost naše kulture in s 
tem tudi države, za katero bi bil že čas, da postane bolj prepo-
znavna evropska država. Če smo zapisali, da je bilo to že 10. 
gostovanje v Srbiji, lahko s ponosom zapišemo, da smo v pretekli 
naši zgodovini že gostovali v Nišu, Pirotu, Zrenjaninu, 2 krat v 
Beogradu, Azanji, Rumi, Subotici in Valjevu.

Zvone Gantar
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Društvo je v letošnjem letu stopilo v drugo desetletje svoje aktiv-
nosti. V marcu (17.3.) smo na občnem zboru društva proslavili 
desetletnico delovanja. S kulturnim programom so nas razveselili 
učenci drugih in tretjih razredov Osnovne šole Stražišče in naša 
članica Mihaela Kuzele z igranjem na citre. Vsem  nastopajočim 
se društvo zahvaljuje. Podelili smo tudi priznanja ZDUS-a, ki so 
jih prejele članice: Viktorija Šilar veliko plaketo, Marija Bogataj 
in Veronika Pintar malo plaketo in Marta Križaj pisno priznanje. 
Priznanje društva upokojencev Bitnje-Stražišče pa so dobili Ja-
nez Arh, Stane Stare, Janko Bajt in Janez Burnik.

Društvo upokojencev Bitnje-Stražišče
vsako drugo sredo v Planet Tuš-u. 

Sekcijo izletov vodi Jure Zupan. Do sedaj smo obiskali Žalec z 
okolico, v času češenj Goriška Brda, v juniju Veliko planino in okoli-
co, v avgustu smo pluli z ladjico ob slovenski obali ter štiri dni na 
Murterju. Do konca leta je še izlet v Hrvaško Zagorje in Prekmurje. 

Zelo so obiskani planinski pohodi, ki jih vodi Marija Gašperlin. 
Letos je bil pohod na Kastelec, Osp, po Polhograjskih Dolomitih, 
na Boč, na Avso in Matajur, na Gorenjskem smo šli na Slemenovo 
špico in k Martuljkovim slapovom. V jeseni bomo osvojili še 
Grmado in Divje babe, zaključni pohod pa bo, tako kot vsako 
leto, v neznano. 

Kulturno področje in ročna dela vodi Majda Jančar. Organizi-
ran je ogled predstav v Ljubljanski operi in letnem gledališču 
Studenec. Od ročnih del imamo klekljanje in kvačkanje v prosto-
rih Osnovne šole Stražišče. 

Telovadba poteka od oktobra do marca v Gasilskem domu Bitnje. 
Kolesarsko sekcijo vodi Janez Arh od aprila do septembra. 

Vsak drugi petek se zberemo na Baragovem trgu. S kolesom 
prevozimo del Gorenjske in Ljubljanske pokrajine. V tem obdo-
bju se prevozi  okoli 400 kilometrov.

Ne smemo pa pozabiti skrb za zdravje in preventivo, to so 
predavanja z zdravstvenimi temami, kontrola holesterola, slad-
korja in pritiska. Z medgeneracijskim centrom pri LU Kranj or-
ganiziramo brezplačne vaje umovadbe za izboljšanje spomina. 
Udeležba je bila številčna, zato bomo vaje nadaljevali tudi jeseni. 
Organizirani so tudi krajši pohodi po bližnji okolici.

To pa še niso vse aktivnosti. Spremljamo vsa dogajanja in 
projekte Zveze društev upokojencev Slovenije, sodelujemo s 
Področnim zborom upokojencev Gorenjske in smo pozorni na 
vse dogodke, ki zadevajo nas upokojence.

 Vse več upokojencev pa uporablja internet, zato razmišljamo 
o uvedbi spletne strani. 

Glavno vodilo pri vseh teh aktivnostih pa je druženje, izmenja-
va izkušenj, spoznavanje novih krajev, gibanje, besede, smeh, 
zabava, zato si v društvu želimo tudi novih članov, ki bi vse to 
delili z nami.

Borut Pičulin, predsednik društva upokojencev Bitnje-Stražišče

Na poti proti Martuljkovim slapovomCitrarka Mihaela Kuzele, članica društva

Na občnem zboru so ob 10-letnici letos podelili tudi priznanja. 
Priznanje ZDUS veliko plaketo je dobila Viktorija Šilar, Marija Bo-
gataj in Veronika Pintar sta dobili malo plaketo in Marta Križaj pisno 
priznanje. Priznanje društva upokojencev Bitnje-Stražišče pa so 
dobili še Janez Arh, Stane Stare, Janko Bajt in Janez Burnik.

Kulturni program so pripravili učenci drugih in tretjih razredov 
Osnovne šole Stražišče.

V dvorani v Stražišču so upokojenci 17. marca s kulturnim progra-
mom in občnim zborom proslavili 10-letnico društva

V društvu deluje preko 700 članov. Udeležujejo se raznih ak-
tivnosti, ki so razdeljene po sekcijah. Sekcijo letovanja, družabnih 
srečanj, balinanje in keglanje vodi Marija Bogataj. Do sedaj je 
bilo organizirano tridnevno letovanje v Izoli in štirje kopalni iz-

leti v juliju in avgustu. 
Od družabnih srečanj 
pa je za nami pustova-
nje, občni zbor dru-
štva, piknik društva, 
srečanje gorenjskih 
upokojencev, pred na-
mi pa je še martinova-
nje in novoletna 
zabava. 

Balinanje poteka od 
pomladi do jeseni, v 
torkih in petkih na 
igrišču v Sr. Bitnjah, 
pozimi pa kegljanje 
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Čeprav gasilci nikoli ne počivajo, so bili poletni 
meseci za stražiško društvo bolj mirni, z začet-
kom novega šolskega leta pa se bo spet pričelo 
pestro dogajanje. Ob petkih popoldan bodo ta-
ko kot v preteklem letu potekale gasilske vaje za 
pionirje in mladince. Le-te bodo v prvem mesecu 
bolj intenzivne, saj jih že v začetku oktobra ča-
kata dve tekmovanji. 

Vpis
A naj vas to ne prestraši, novi člani so vedno 
dobrodošli, tako mladi kot tudi tisti, ki bi se radi 
pridružili operativi, članicam ali veteranom. 

Na področju operative bodo tudi v tem letu 
interna usposabljanja in usposabljanja v sodelo-
vanju z drugimi društvi in poklicnimi gasilci. 
Člani pa se bodo udeleževali tudi raznih stro-
kovnih izobraževanj, kjer bodo pridobili nove 
specialnosti ali višje čine. Za varnost Stražišča bo tako dobro 
poskrbljeno.

Poznaš Mateja Mohoriča ali Jana Polanca? Oba sta zma-
govalca etap na največjih dirkah na svetu in oba sta se 
kalila v našem klubu ter kolesarsko zrasla v Kolesarskem 
klubu Kranj.

Kolesarski klub Kranj je eden najstarejših kolesarskih klubov 
v Sloveniji, ki se lahko pohvali s skoraj šestdesetletno (60) tradi-
cijo vzgajanja in treniranja predanih in uspešnih kolesarjev. Že 
od samega začetka so se v našem klubu razvijali nadvse uspešni 
kolesarji in kalil strokovni kader. Vodstvo kluba je vseskozi 
stremelo k napredku in se ambiciozno trudilo ohranjati tradicijo 
kluba.

Celostni projekt Kolesarskega kluba Kranj predstavlja spodbu-
janje in večanje zanimanja za kolesarski šport, predvsem pa te-
melji na vzgoji otrok, poučevanju o zdravem in športnem načinu 
življenja, varnosti na cesti ter razvijanju kakovostnega in vrhun-
skega športa pri otrocih. Predvsem si prizadevamo, da bi čim več 
mladih »potegnili« z ulic, izpred računalnikov in televizorjev ter 
jih pritegnili k udejstvovanju v športu.

Med 50 otroki, ki trenutno aktivno trenirajo v našem klubu, so 
tako fantje kot dekleta, starosti od 6 pa do 23 let. Z letom 2015 
smo obudili BMX sekcijo, kjer trenirajo otroci mlajših starosti in 
osvajajo prve kolesarske veščine in tehniko. Glavna dejavnost pa 

Prostovoljno gasilsko društvo Stražišče 

Nikoli ni prepozno

V prihodnjih dneh jih čaka sodelovanje pri evropskem pro-
jektu Postanimo odporni na nesreče, v sklopu katerega bodo 
13. septembra v dopoldanskih urah izvedli vajo evakuacije 
Osnovne šole Stražišče. 

Bliža se tudi oktober, mesec požarne varnosti. 
21. oktobra bodo v gasilskem domu organizirali dan odprtih 

vrat, kjer bodo pokazali svojo opremo, vozila in prostore ter pri-
kazali gašenje z gasilnimi aparati. Če bo slabo vreme, bo dogodek 
28. oktobra. O vsem pa boste obveščeni na njihovi Facebook 
strani. 

Zahvala
Gasilci PGD Stražišče pa se najlepše zahvaljujejo vsem, ki so jim 
omogočili izvedbo gasilske veselice in tudi tistim, ki so se prišli 
pod kostanje na Pantah 8. julija le pozabavati. Veselica je bila 
uspešno izvedena in kot pravijo, se že veselijo naslednje.

Manca Perdan

Postani novi Matej Mohorič!

je cestno kolesarstvo, kjer trenirajo otroci od 10. pa do 23. leta. 
Udeležujejo se tekmovanj v Sloveniji in bližnjih državah, treningi 
pa potekajo skozi celo leto.

Vse, ki vas zanima kolesarstvo in ste zainteresirani za vpis v 
naš klub, lahko več informacij poiščete na kklub-sava.si ali na 
kksava@siol.net

Gasilska mladina na obisku pri poklicnih gasilcih.

V društvu so vse bolj dejavna tudi dekleta.
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Delovanje zbora je predvsem namenjeno ohranjanju zborovske 
slovenske pesmi, ki je osnovno bogastvo slovenskega naroda. 
Pevke in pevci se na vajah trudijo osvojiti ter obogatiti svoj 
pevski program, ki ga predstavljajo na številnih nastopih doma in 
v tujini. V delovanju pevci veliko časa posvetijo tudi medseboj-
nemu druženju, saj menijo, da je to prvi pogoj za skupno delova-
nje. Resno in odgovorno delovanje skozi vsa dolga leta je bilo 
vedno poplačano z aplavzi poslušalcev. 

Mešani pevski zbor bo letos septembra odprl vrata vsem, ki bi 
želeli spoznavati in se učiti slovenske pesmi. Vaje bodo enkrat na 
teden v Osnovni šoli Stražišče v večernih urah (po skupnem do-
govoru). Želimo, da bi v zbor vključili čim več novih pevcev, ki 
bi lahko ponesli slovensko pesem še naprej po dosedanji bogati 
zgodovini stražiških pevcev. 

Zavedamo se in želimo, da v Stražišču zborovsko petje ne za-
mre in utihne. Zato vas vabimo, da se pridružite v zboru, ki res 
želi in tudi potrebuje nove moči. Vsi, ki bi se nam pridružili, se 
javite na elektronski naslov: zlatakod@gmail.com ali na telefon 
040 250 855 Janez Šeme.

Pričela se bo 
66. sezona

Mešani pevski zbor DPD Svoboda Stražišče je z 
organizacijo srečanja štiri peresne deteljice končal že 65. 
sezono, za katero lahko s ponosom zapišemo, da je bila 

zelo uspešna. 

Že 68. sezona
Folklorna skupina SAVA je z uspešnim gostovanjem na Med-
narodnem folklornem festivalu v Srbiji sklenila že 67. sezono 
svojega bogatega delovanja. Delo skupine je v celoti podreje-
no ohranjanju kulturne dediščine slovenskega naroda. Vse 
aktivnosti so namenjene spoznavanju folklorne dediščine in 
privajanju mladih za nastopanje na odrih. V času rednega de-
lovanja gre tudi za zdravo druženje mladih. Mladi se privajajo 
na redno delovanje z vedno opredeljenimi cilji. Odgovorno 
delovanje pa je poplačano s številnimi nastopi doma in na tu-
jem, kjer vedno prihaja tudi do druženja mladih s celega 
sveta. 

Folklorna skupina SAVA bo vrata ponovno odprla vsem 
željnim spoznavanja folklornih plesov, pesmi in melodij. Vaje 
so organizirane enkrat tedensko v Osnovni šoli Stražišče v ve-
černih urah. Želimo, da v skupino vključimo čim več mladih, 
kar je porok, da bo v bližnji prihodnosti praznovanje 70. oble-
tnice delovanja skupine zelo številčno in prešerno. Z začetniki 
se delo prične meseca oktobra. Vsi interesenti se za prve infor-
macije o vpisu javijo na E-mail: zvone.gantar@gmail.com  

Iščeš nova doživetja in dogodivščine? Si želiš spoznati nove 
prijatelje in se skupaj zabavati, delati »kul« stvari, se naučiti 
zanimivih in koristnih veščin? Si naveličan posedanja za 
računalnikom cele dneve in bi rad svojo mladost preživel z 
vrstniki v naravi? Ti je že kdaj kak tabornik pripovedoval, 
kako je taborništvo zanimivo? Od taborjenj, bivakiranj, ve-
čerov ob tabornem ognju, petja ob kitari, nočnih straž, peče-
nja na ognju do zmag na orientacijskih tekmovanjih in 
mnogobojih? 

V taborništvu se za vsakogar nekaj najde, saj je taborništvo 
zabava in doživetje, ki ga boš vse življenje ohranil v lepem spo-
minu. Na območju Stražišča in Orehka ter njune okolice deluje 
Rod Zelenega Jošta (RZJ), ki vodi tedenske sestanke v svojih 
prostorih v Stražišču, na Gasilski ulici 17 (nasproti bara Trenča) 
in na OŠ Orehek. 

Tedenske sestanke imamo v Stražišču ob naslednjih dnevih:
Za otroke od 6. do vključno 10. leta v četrtek ob 17:30–18:30 

(mlajši) in 18:30–19:30 (starejši).
Za otroke od 11. do vključno 15. leta v sredo ob 17:30–18:30 

(mlajši) in 18:30–19:30 (starejši).
Starejši od 15. leta pa imamo sestanek v petek ob 17:00.
Na OŠ Orehek imamo sestanek v četrtek od 17:00 do 

18:00.
Včlanite se lahko kadarkoli, za ostale informacije pa pokličite 

Pridruži se tabornikom!
041 628 469 (Devs, starešina RZJ). Na voljo smo vam tudi na 
rod.rzj@gmail.com, na Facebooku pod @TabornikiRodZelene-
gaJosta in na spletni strani. 

Taborništvo je popolnoma prostovoljno, zato je edini strošek 
letna članarina 30 € in pa stroški rodovih akcij in taborjenj, za 
katere poskrbimo, da so čim bolj poceni.

Taborništvo ni le šport ali hobi, je način življenja.
Z naravo k boljšemu človeku.
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Gorenjska gradbena družba d.d. ima več kot pol stoletno tradicijo na področju vzdr-
ževanja in gradnje cest. 

Danes je podjetje široko specializirano za gradnjo najzahtevnejših inženirskih 
objektov, kot so mostovi, čistilne naprave, zahtevni oporni zidovi, ceste, objekti 
komunalne infrastrukture, športni objekti in objekti visoke gradnje. Podjetje je 
postalo vodilno na Gorenjskem in tudi širše sodi med večja in uspešnejša gradbena 
podjetja v Sloveniji.

imamo znanje in tehnični kader z referencami in znanjem ●
proizvajamo in prodajamo asfaltne mešanice vseh zahtevnosti, najzahtevnejše be- ●
tonske mešanice, peščene in kamnite agregate. Vsi materiali so visoke kakovosti, 
kar dokazujemo z lastnim laboratorijem.
uvajamo tehnologije in znanja, ki temeljijo na čim večji ponovni uporabi vgrajenih  ●
materialov
izdelujemo in montiramo kovinske konstrukcije in ostala ključavničarska dela s  ●
področja gradbeništva
načrtujemo in projektiramo objekte cestne in komunalne infrastrukture ●

V zadnjih dveh letih smo zgradili več velikih projektov:
Rekonstrukcija regionalne ceste Zali Log–Davča v dolžini preko 7 km ●
Izgradnja Obvoznice Škofja Loka v skupni dolžini skoraj 4 km skupaj s predorom  ●
Sten v dolžini 712 m
Rekonstrukcijo čistilne naprave Kranj ●
Izgradnja fekalne kanalizacije na območju naselij Bitnje–Žabnica v dolžini 33 km ●
Izgradnja vodovoda Bašelj–Kranj ●
Izgradnja vodovoda v porečju Sotle, ki obsega dobrih 60 km vodovoda v občinah  ●
Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah

Trenutno izvajamo dela na projektih: Nadgradnja odseka železniške proge Dolga gora–
Poljčane, Prva etapa izgradnje avtoceste Draženci–Gruškovje, Izgradnja kanalizacije v 
občini Kamnik, Rekonstrukcija Zaloške ceste v Ljubljani, Izvedba gradbenih del za 
novo linijo za toplotno obdelavo debele pločevine v podjetju Acroni Jesenice ter vzdr-
žujemo državne ceste na območju Gorenjske in deloma na območju Ljubljane. 

Gorenjska gradbena družba d.d. je zanesljiv in stabilen partner, 
ki vedno izpolnjuje svoje obljube.




