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Stran 2: Lokalne volitve 2018
Stran 3: FS SAVA že enajstič v Franciji

Pozdravljene sokrajanke in sokrajani
Stražišča
Tudi v letošnjem letu smo izšli s Sitarjem v začetku šolskega leta. Zato
je ta številka namenjena predvsem
našim mlajšim generacijam in staršem ter na drugi strani društvom, ki s
svojim delovanjem širijo zdravo,
kreativno in pozitivno naravnanost v
našem kraju.
Ker se v začetku šolskega leta
učenci vrnejo v svoje klopi, ob tej
priliki prosim vse voznike za strpno
in pozorno vožnjo v našem kraju, saj
Jure Šprajc, predsednik so ceste polne naših malih otrok. V
Sveta KS Stražišče
začetku septembra smo tudi ugotovili,
da je pomanjkanje parkirišč v okolici
vrtca Živ Žav. To smo že sporočili na MO Kranj, da bodo v bodoče zgradili še dodatna parkirišča v tem območju. V nadaljevanju Sitarja bomo spoznali tudi društva, ki se predstavljajo v glasilu
in vam bodo podali napotke, kako se lahko včlanite oziroma se
jim pridružite ob uradnih ur. Svojo predstavitev bodo društva
imela tudi na tržnici na Baragovem trgu v petek, 14. septembra,
od 17. do 19. ure.
Že sedaj pa lepo povabljeni tudi na Oktobrsko Tržnico, na
kateri se bodo predstavile tudi STRAŽIŠKE KMETIJE.
Sicer pa smo v poletnem času v Stražišču sklenili pomembno
investicijo - II. fazo izgradnje potoka Trenča na Bantalah. Hkrati
smo z Občino Kranj in projektanti začeli Projektno nalogo reševanja poplav v času, ko zapade večja količina voda v našem
kraju. Predvsem smo aktivni na področju reševanja Trojarjeve in
Šempeterske ulice, da bo v naslednjih letih tam takšna komunalna
urejenost, ki bo onemogočala poplavljanje kleti naših sokrajanov.
Poleti je bila tudi preplastena (asfaltirana) cesta od Ješetove pa
vse do trim steze. Tako ima sedaj ta del Stražišča s celotno ureditvijo popolnoma prenovljeno podobo.
Tudi izgradnja šolske telovadnice poteka po načrtih in sama
zgradba že dobiva končni izgled (kar kaže tudi naslovnica današnjega Sitarja).
Pred vrati je tudi več investicij saj je še v letošnjem letu predvidena investicija izgradnje I. faze komunalne urejenosti v Lazah

v vrednosti okrog 300.000 €. Prav tako je še letos načrtovana tudi
izgradnja parkirišč na vrhu prvega klanca na Cesti na Jošta in
izgradnja Krožišča med Škofjeloško cesto in cesto Kranj – Škofja
loka v Bitnjah.
Torej, pred nami je tudi pester jesenki čas pred Lokalnimi volitvami, ki bodo 18. Novembra. Tokrat bomo povabili vse kandidate za župana v našo Krajevno skupnost, da jim predstavimo,
kaj vse dejansko potrebuje naš kraj in jih opozorili na nevarna
območja kot so na primer Laze. Na ta dogodke boste vabljeni
tudi krajanke in krajani krajevne skupnosti Stražišče.
Predsednik Sveta KS Stražišče
Jure Šprajc, uni.dipl.org.

Volitve 2018

Letošnje leto bi lahko poimenovali tudi leto odločanja oziroma leto volitev. Začeli s mo z odločanjem na referendumu,
odločanjem na državnozborskih volitvah in sedaj še odločanje na lokalnih oziroma županskih oziroma občinskih
volitvah.
V nedeljo, 18. novembra 2018, bomo tudi v krajevni skupnosti Stražišče volivci odločali oziroma izbrali - glasovali o
kandidatih za Svet krajevne skupnosti Stražišče, o županu
mestne občine Kranj in svetnikih mestnega občinskega
sveta.
V glasilu Sitar bomo teden dni pred volitvami predstavili
kandidate za svet krajevne skupnosti in tudi druge kandidate
iz KS (na primer za župana ali občinskega svetnika). Takrat
bomo v Sitarju objavili tudi program 31. Stražiškega kulturnega tedna.
Kandidate za člane sveta KS, za člane občinskega sveta ali
župane sporočite v tajništvo KS (kjer dobite tudi vse informacije) najkasneje do vključno petka, 2. novembra.
Za vsa vprašanja o volitvah lahko pokličete tudi na številko 031 638 699 (Andrej).
A. Ž.

SITAR – Glasilo krajevne skupnosti Stražišče je izdal in založil Svet krajevne skupnosti Stražišče. Zanj Jure Šprajc,
predsednik sveta KS. Urednik Andrej Žalar. Priprava za tisk in tisk: BOLD. Naslovnica: Nova telovadnica v Stražišču
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Folklorna skupina SAVA Kranj

Že enajstič v Franciji

Folklorniki SAVA smo uspešno nastopali tudi v 68. sezoni. Na
podlagi vsega opravljenega je potrebno najprej iz srca iskreno
čestitati za veliko vloženega truda vsakemu posameznemu članu
in razumljivo tudi celotni skupini SAVA. Verjemite ali ne, izvesti
18 nastopov v prvem polletju ter tudi dve gostovanji ni mačji
kašelj; potrebnega je veliko odpovedovanja in preteče veliko
prostega časa vsakega člana.
Z veseljem zapišem, da smo poleg nastopov doma gostovali
tudi v tujini. Ponovno smo bili na Hrvaškem, kjer smo se udeležili
že tradicionalne, vsakoletne velike mednarodne revije folklornih
skupin v Zagr ebu. Prav na tej reviji folklorniki SAVA gostujemo
že vrsto let kot edini predstavniki iz Slovenije. Vsako leto se
predstavimo z drugim, drugačnim programom, kar je za organizatorje pravo presenečenje in radi nas vsakokrat sprejmejo.
Višek poletne letošnje sezone pa se je bil v 1200 kilometrov
oddaljenem Dijonu v Franciji. Neverjetno, a resnično. S tem
7-dnevnim gostovanjem smo Savčani obeležili že 11. gostovanje
v Franciji. Francija ima namreč vsako leto lepo število festivalov
pod okriljem CIOFF (mednarodna organizacija za folklorne festivale). Vendar se na te festivale ni prav lahko uvrstiti. Potrebna
je visoka raven kakovosti in raznolikosti programa.
Ob letošnjem posredovanju predstavitve skupine je organizator
zapisal, da smo zelo zanimiva skupina z raznolikim sporedom.
Rekli so tudi, da na njihovem festivalu še ni gostovala nobena
slovenska skupina. Priznamo, da smo se zelo trudili, da opravičimo in potrdimo zaupanje organizatorja. Ni nam bilo žal, če smo
z nastopa v nastop spreminjali program plesov, pesmi, noš, obi-

čajev ter spreminjali glasbene zasedbe. To nam je omogočala
30-članska udeležba z 20 plesalci in pevcev ter 8 godci. S seboj
pa smo imeli gorenjske, štajerske, prekmurske, belokranjske in
goriške noše oziroma kostume. Organizator nam je čestital, da
smo odlična skupina z raznolikim programom.
Čeprav nas je prve dni spremljalo zelo vroče vreme, smo se iz
nastopa v nastop ter tudi med nastopi hitro preoblačili. Tudi malo
nelogična logistika nas ni zmotila, saj smo se na nastope podajal
kar peš z nošo na sebi in z dodatno nošo v rokah; a nas to ni
spravilo na kolena. Vse skupine smo se kljub vročini iz dneva v
dan normalno vključevale v zahtevne programe nastopov. Če
rečemo tri nastope popoldne na različnih krajih širnega mesta
Dijon, potem pa še po večerji v kakšni dvorani ali parku, smo res
pokazali kvaliteto kar junaške vzdržljivosti.
Plesati v družbi folklornikov iz Indije, Šrilanke, Indonezije,
Armenije, Romunije, Španije, Makedonije, Ekvadorja in Južne
Afrike ni kar tako. Tudi te skupine so bile z našimi nastopi zadovoljne in nas želijo videti tudi v njihovih državah na njihovih
festivalih. Lepo in prisrčno je vabilo; a denar bo povedal svoje.
Z našima godcema smo imeli čast nastopiti tudi v njihovi znameniti in veliki katedrali. Po ulicah Dijona je bila opravljena še
velika parada vseh skupin in s tem smo navdušili več tisoč glavo
množico, ki nas je prisrčno pozdravljala.
To, že 159. gostovanje na tujih CIOFF-ovih festivalih, je za nas
Savčane velik uspe. In prav na vseh festivalih smo bili zelo
uspešni in smo zelo lepo zapisani, z lepimi ocenami (za umetniški
vtis, disciplino skupine na festivalu ter o sodelovanju z organizatorjem). Te ocene lahko vsak organizator festivala najde v arhivu
CIOFF, kar je glavni, velik pogoj za pridobivanje vabil za naslednja gostovanja.
Morda bo komu zanimiv še podatek, da smo se tokrat po dolgem času ponovno morali zaradi dolge stoječe kolone pred Karavanškim tunelom usmeriti preko mejnega prehoda Ljubelj. A
statistika tudi pove, da je Savska skupina tokrat že 42. prečkala ta
prehod.
S številnimi lepimi vtisi smo se zmagovito vrnili domov in že
pričakujemo nove izzive. Predvsem pa ne gre pozabiti, da drugo
leto slavimo visok jubilej: 70. obletnico delovanja Savskih
folklornikov.
Spoštovani!
Željni ohranjanja slovenske dediščine - pridružite se nam.
Interes in željo, da se nam pridružite sporočite kar na naš
E-naslov: zvone.gantar@gmail.com
Vpisovali bomo do 25. oktobra, ko bo organizirana tudi
prva vaja v Osnovni šoli Stražišče.
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Komentar in mnenje
Letos gradnja kanalizacije v Lazah

V Sitarju bil 22. 6. 2018 objavljen članek na podlagi intervjuja z
županom Mestne občine Kranj z naslovom Letos gradnja kanalizacije v Lazah.
Zaradi popolnejše informacije sokrajanov Civilna iniciativa za
Zeleno Stražišče pripominja naslednje:
Okoljska škoda: Župan navaja, da so na podlagi mnenja Zavoda za varstvo narave, Agencije RS za okolje in prostor (ARSO) o
domnevno nastali okoljski škodi in pobudi krajanov Stražišča o
ureditvi razmer v IC Laze naročili izvedbo popisa stanja vodotokov in meritve kemijskih parametrov v mulju in vodi.
Okoljska škoda žal ni le domnevna, ampak je Zavod za ohranjanje narave ugotovil, da so škodljivi vplivi v IC Laze veliki, saj
je že prišlo do uničenja populacije dveh vrst potočnih rakov
(velikega studenčarja in navadnega koščaka), povzročena je velika lokalna okoljska škoda. Upravno sodišče RS je v upravnem
sporu tožeče stranke okoljevarstvene organizacije Alpe Adria
Green zoper sklep ARSO o ustavitvi inšpekcijskega postopka
sklep odpravilo ter naložilo ARSO ugotovitev onesnaževalcev in
dopolnitev dejanskega stanja glede škode na vodah in okoljske
škode, povzročene tlom. Sodba je bila izdana 23. 6. 20016, vendar kljub urgenci Civilne iniciative za zeleno Stražišče in organizacije Alpe Adria Green 24. 10. 2017 in prijavi, da se onesnaževanje tal, vode in zraka v IC Laze nadaljuje, ARSO postopka,
uvedenega leta 2015, še vedno ni končal.
V strokovni študiji, ki jo je v letu 2014 naročila Mestna občina
Kranj, je bila na območju IC Laze v več iztokih ugotovljena
prekoračitev neraztopljenih snovi, količina usedljivih snovi, prisotnost celotnih organskih ogljikov v vodi, mejne vrednosti kemijske in biokemijske potrebe po kisiku, največja vsebnost aluminija je več kot 15-krat presegla dovoljeno vrednost.
Kanalizacija: Župan meni, da se bo nastajanje domnevne okoljske škode v IC Laze zmanjšalo z izgradnjo kanalizacije v Lazah, ki
je v prvi fazi predvidena letos, v drugi fazi pa bo izveden priklop
črpališča na obstoječe kanalizacijsko omrežje Ješetove ulice.
Predstavniki Civilne iniciative za zeleno Stražišče smo se o problematiki pogovarjali z županom in njegovimi sodelavci, z argumenti pa nasprotovali priklopu kanalizacije iz IC Laze v kanalizacijo na Ješetovi ulici. Zahtevali smo, da se projekt javno razgrne in
strokovno obrazloži. Iz zapisnika MO Kranj (9. 11. 2017) izhaja

jasna zaveza, da bo še pred idejno zasnovo projekta realizirana
javna razgrnitev projekta, ki je bila sicer predvidena že septembra
2017. Svet KS Stražišče je na svoji 13. seji (16. 10. 2017) sprejel
sklep, da mora MO Kranj podati svetnikom celostni načrt reševanja
problematike IC Laze do 1. 12. 2017. Ne le, da je župan Kranja
Boštjan Trilar požrl vse svoje obljube, zaradi delovanja IC Laze že
tako prizadeto javnost je dobesedno odrinil od projekta, ki lahko
pomeni dodaten padec vrednosti njihovih nepremičnin in poseganje v ustavno pravico do zdravega okolja. Stran od oči javnosti so
že izdelali PGD (projektno dokumentacijo) in vložili vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja. Ignoriranje dejstva, da lahko načrtovani projekt brez ustrezne male čistilne naprave ogrozi občutljivo
vodovarstveno območje, je povsem neodgovorno. Zaradi vsega
navedenega smo v CI prisiljeni povabiti sokrajane, da aktivno
izrazijo svoje mnenje o tematiki, kot so ga marca leta 2014. MO
Kranj pozivamo k takojšnji zaustavitvi premalo premišljenega
projekta. V dopisu, ki smo ga 4. aprila 2018 naslovili na Urad za
okolje in prostor Mestne občine Kranj, smo ponovno opozorili,
da priključitev novega kanalizacijskega omrežja na že obstoječe
v Ješetovi ulici ni sprejemljiva, ker so v obstoječem kanalizacijskem sistemu na Ješetovi padavinske vode združene z odpadnimi
vodami iz gospodinjstva in utegne ob večjih nalivih priti do poplav v kleteh, kar se je že dogajalo. Ob nižjeležečem priključku
Bavdkove ulice morajo ljudje celo vgrajevati zapore kanalizacije,
če nočejo fekalnih voda v kleteh svojih hiš. Za vse to na MO
Kranj vedo že od leta 2005, ko smo jih na nevdržni položaj obvestili s peticijo. A na prav nobeno opozorilo ni bilo odgovora!
Menimo, da predvidena prikjučitev kanalizacije iz IC Laze v
obstoječe kanalizacijsko omrežje ne bo rešila problema onesnaževanja okolja zaradi dejavnosti podjetij v IC Laze, ampak bo še
povečala tveganja poplav in onesnaževanja z nevarnimi snovmi
tudi v stanovanjskem naselju Stražišče.
Predlagali smo izgradnjo nove kanalizacije in dovozne ceste za
IC Laze, vendar je predlog župan zavrnil  zaradi baje prevelikih
stroškov.
Navedeno močno spreminja sporočilo, ki ga je posredoval župan v glasilu KS Stražišče Sitar, zato po tej poti prosimo za
ustrezno obveščanje krajanov in druge zainteresirane javnosti.
Za:Marko Špolad

23. JESENSKI KMETIJSKO
OBRTNI SEJEM
KOMENDA
12.–14. oktober
2018
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Obrazložitev na mnenje:
Civilne iniciative Za zeleno Stražišče

Julija 2018 smo v KS Stražišče prejeli mnenje in komentar Civilne iniciative
za Zeleno Stražišče. Njihov dopis smo objavili na spletni strani
in ga danes objavljamo tudi v tej številki Sitarja. Hkrati smo to
perečo problematiko o dogodkih v Lazah uvrstili tudi na točko
dnevnega reda na seji Sveta KS Stražišče, ki je bila 6. 9. 2018.
Kot pojasnilo k nadaljevanju zapisa, moram omeniti, da so zadnji
dogodki v Lazah predvsem potekali o nameravani delni komunalni opremljenosti; torej o izgradnji kanalizacijskih in meteornih
kanalov s strani Mestne občine Kranj. Na gradbeno dovoljenje
MO Kranj se je pritožila Alpe Adria Green – društvo za varovanje
okolja in zdravja (dokument lahko preberete na internetni strani
KS Stražišče). Prva faza reševanja stanja v Lazah je izgradnja
dveh ločenih kanalov in se v tej prvi fazi še ne bi priklapljali na
katere izmed obstoječih sistemov. Druga faza pa je šele v planu
za prihodnost, v kateri bi cevi priklopili na neko obstoječo infrastrukturo. Časa v tem letu je vedno manj in se lahko zgodi, da bi
MO Kranj planirana sredstva za investicijo v Lazah lahko uvrstila
v drugo krajevno skupnost. Vsekakor je vsem interes, da od občine poskušamo dobiti čim več ﬁnančnih sredstev, zato smo na
zadnji seji KS Stražišče sprejeli sledeča sklepa:

Svet KS Stražišče poziva Alpe adria green, Civilno inciativo za Zeleno Stražišče in Mestno občino Kranj, da v čim
krajšem možnem času najdejo sporazumno rešitev, ki bi
lahko zagotovila nemoten potek I. faze komunalne opremljenosti v Lazah.
Svet KS Stražišče poziva MO Kranj, da se v nadaljevanju
projekta II. faze komunalne opremljenosti opravi javna razgrnitev in se povabi vse stranke v postopku, da bodo še pred
izdajo gradbenega dovoljenja lahko podali svoja mnenja.
V nadaljevanju seje je bil tudi predlog, da bi organizirali Zbor
krajanov KS Stražišče, a ni bil sprejet, saj je bilo mnenje večine,
da dialog z odhajajočo garnituro vodstva MO Kranj ne bi padel
na plodna tla, ker so lokalne volitve tako rekoč pred vrati. Bomo
pa pred volitvami povabili vse kandidate za župane MO Kranj
na Okroglo mizo, kjer se jim bo predstavila problematika v
Stražišču. Pomembno je namreč, da so bodoči kandidati do
podrobno seznanjeni, kakšna okoljska škoda se dogaja v Lazah.
Na ta dogodek bomo v prihodnji številki Sitarja povabili tudi
vse krajanke in krajane Stražišča.
Predsednik Sveta KS Stražišče
Jure Šprajc, uni.dipl.org.

Stražiški pevci pred novo sezono
Klenost, trdovratnost in neizmerna želja po ohranitvi pevske
tradicije vodi Stražiški mešani pevski zbor. Tudi v pretekli že 66.
sezoni je zbor Svoboda uspešno deloval.
Nepozabni bodo vsi letošnji nastopi s sedanjim zborovodjem
Markom Završnikom. Zbor je nastopil večkrat v Stražišču, pa
tudi v Kranju, v Cerkljah na Gorenjskem in v Preddvoru. Nepozabno bo tudi že 46. Srečanje štiri peresne deteljice, ki je bilo
tokrat v Brežicah. Neizmerna volja, globoko stkano prijateljstvo
in vztrajnost pevke in pevce iz leta v leto združujejo, da se slovenska pesem še vedno oglaša.
Z ubrano pesmijo se je zbor dostojno predstavil tudi na Medobmočni reviji pevskih zborov v Cerkljah in v svoji kategoriji prejel
lepe ocene. Vsem pevcem Svobode lahko iz vsega srca samo čestitamo za njihovo vztrajnost. Zaželimo jim, da bi dosegli še veliko
lepih uspehov. Pevci se zavedajo, da morajo v svoje vrste dobiti
mlajše člane, ki bodo voz Mešanega pevskega zbora Delavko
prosvetnega društva Svoboda vozili naprej k novim uspehom.
Spoštovani krajani Stražišča in okolice.
Pridružite se nam na vajah 1-krat na teden in zapojte z nami.

Vse informacije lahko dobite na telefonu Minke Kump - 031
657 290. Velja samo korajžna in odločitev: Zapeti v zboru Svoboda z željo ohranjati in širiti slovensko pesem. Tako je bilo vedno
vseh 66 let.
Naj bo tako tudi v naslednjih letih. Samo z vašo pomočjo bo
zbor lahko deloval tudi v prihodnje. Verjemite. Verjamemo, da
vam ne bo vam žal.
PRISRČNO VABLJENI!

Pridruži se tabornikom!

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, večerov ob tabornem ognju, petja ob
kitari, nočnih straž, pečenja na ognju, do zmag na orientacijskih
tekmovanjih in mnogobojih. V taborništvu se za vsakogar nekaj
najde, saj je taborništvo zabava in doživetje, ki ga bo vse življenje
ohranil v lepem spominu. Na območju Stražišča in Orehka ter

njune okolice deluje Rod Zelenega Jošta (RZJ), ki vodi tedenska srečanja v svojih prostorih v Stražišču, na Gasilski ulici 17
(nasproti bara Trenča) in na OŠ Orehek.
Tedenska srečanja imamo v Stražišču ob naslednjih dnevih:
Za otroke od 1. – 3. razreda ob četrtkih od 18.00 do 19.00
Za otroke od 4. – 5. razreda ob četrtkih od 17.00 do 18.00
Za otroke od 6. – 7. razreda ob sredah od 18.00 do 19.00
Za otroke od 8. – 9. razreda ob sredah od 19.00 do 20.00
Na OŠ Orehek ob četrtkih od 17.00 do 18.00.
Včlanite se lahko kadarkoli, za ostale informacije pa pokličite 041
628 469 (Devs, starešina RZJ). Na voljo smo vam tudi na rod.rzj@
gmail.com, na Facebooku pod @TabornikiRodZelenegaJosta in na
spletni strani rzj.taborniki.si. Taborništvo je popolnoma prostovoljno, zato je edini strošek letna članarina 30 € in pa stroški rodovih
akcij in taborjenj. Taborništvo ni le šport ali hobi, je način življenja.
Z naravo k boljšemu človeku.
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Postani novi Matej Mohorič!

Poznaš Mateja Mohoriča ali Jana Polanca? Oba sta zmagovalca 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 z več kot šestdesetletno tradicijo vzgajanja
in treniranja predanih in uspešnih kolesarjev. Že
od samega začetka so se v našem klubu razvijali
nadvse uspešni kolesarji in se kalil strokovni
kader. Vodstvo kluba je vseskozi stremelo k napredku in se ambiciozno trudilo ohranjati tradicijo kluba.
Celostni projekt Kolesarskega kluba Kranj predstavlja spodbujanje in večanje zanimanja za kolesarski šport, predvsem pa temelji na vzgoji otrok, poučevanju o zdravem in športnem načinu
življenja, varnosti na cesti, ter razvijanju kakovostnega in vrhunskega 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 60 otroki, ki trenutno aktivno trenirajo v našem klubu, so
tako fantje kot dekleta, stari 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
je cestno kolesarstvo, kjer trenirajo otroci od 10 pa tudi starejši
od 20 let. 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 spletni strani www.
kklub-sava.si ali na kksava@siol.net.
Kolesarski klub KRANJ
Škofjeloška cesta 14
4000 Kranj
Slovenija
Tel.: +386 (0)4 270 05 00
Gsm: +386 (0)51 442 633
Fax: +386 (0)4 231 21 78
E-mail: kksava@siol.net
www.kklub-sava.si
FB: KOLESARSKI KLUB KRANJ

Zveza združenj borcev KO Stražišče

Letošnje leto praznujemo 70 let obstoja naše organizacije. - Srečujemo se s člani drugih lokalnih organizacij,
izmenjujemo si izkušnje pri organizacijskem delu in utrjujemo prijateljstva.
Ozrimo se na kratko v zgodovino. Zveza združenj borcev (ZZB) 140 članov. Mlade seznanjamo z grozotaje bila ustanovljena 4. julija 1948. Ob ustanovitvi je bila velika mi, ki jih prinašajo vojne, skrbimo za obevečina članov udeležencev NOB. Leta 1968 je ZZB podpisala in ležja NOB, udeležujemo se spominskih in
aktivno sodelovala pri ustanovitvi Teritorialne obrambe (TO). Po tovariških srečanj, ki jih organizirajo repudružbenih spremembah leta 1991 je ZZB NOB spremenila svoj bliške in krajevne organizacije itd.
V letošnjem letu smo obiskali muzej na
status in se iz družbeno-politične organizacije konstituirala v subjekt Civilne družbe kot samostojna nestrankarska organizacija škofjeloškem gradu, te dni pa spomenik
borcev in drugih udeležencev NOB Slovenije. Od leta 1997 se in grobnico na Urhu pri Ljubljani. Na
lahko v organizacijo vključujejo tudi tisti, ki niso bili neposredni obiskih se srečujemo s člani drugih lokaludeleženci NOB. To so vsi, ne glede na starost, spol ali druge nih organizacij, izmenjujemo si izkušnje
razloge, ki simpatizirajo z vsemi, ki so se kakorkoli uprli okupa- pri organizacijskem delu in utrjujemo
Vladimir Guna,
torjem v letih 1941 – 1945. ZZB se je leta 2007 preimenovala v prijateljstva.
Približuje se Dan mrtvih. Vabimo Stra- predsednik KO ZZB
Zvezo združenj borcev za vrednote NOB Slovenije.
Stražišče
V okviru mednarodnega sodelovanja je pomembno njeno so- žiščane, da se udeležijo žalne komemoradelovanje z Zvezo partizanov Primorske, z Vsedržavnim združe- cije pri spomeniku pri cerkvi. Z udeležbo
njem partizanov Italije in Zvezo koroških partizanov. Leta 1994 bomo pokazali spoštovanje do žrtev vojne in nagradili prizadevaje bila naša organizacija sprejeta tudi v Svetovno federacijo vete- nja vseh nastopajočih na komemoraciji.
Zveza združenj borcev za vrednote NOB
ranov kot polnopravna članica.
Krajevna organizacija Stražišče
Naša organizacija ima danes okoli 42.000 članov; od tega je
Vladimir Guna
okoli 5.000 udeležencev NOB. Naša, stražiška organizacija ima
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Društvo upokojencev Bitnje Stražišče

DU Bitnje Stražišče deluje od leta 2008 na območju KS Stražišče
in Bitnje. Člani prihajajo praktično iz vseh KS Kranja, iz občin
Šenčur, Cerklje, Radovljica, Medvode, Ljubljana, Škofja Loka.
Imamo okrog 700 članov, od tega dve tretjini žensk in tretjina
moških. Članarina za leto 2018 znaša 8 €.
Vabimo nove člane, da se nam pridružijo.
Za svoje člane pripravljamo planinske pohode, kratke pohode,
turistične izlete, družabna srečanja, kopalne izlete in letovanja,
obiske kulturnih prireditev, predavanja, kontrolo holesterola,
sladkorja in krvnega pritiska, klekljarski krožek in krožek kvačkanja, vitalis vadbo, balinanje, bowling, kolesarske izlete, žensko
telovadbo, umovadbo.
V Šmartinskem domu organiziramo: predavanja, kontrolo
holesterola, sladkorja in krvnega pritiska, vitalis vadbo, umovadbo, pustovanje, prednovoletno srečanje ter vsaki dve leti občni
zbor, v gasilskem domu Bitnje pa žensko telovadbo, kontrolo
holesterola, sladkorja in krvnega pritiska, bowling v Planetu
TUŠ, društveni piknik in balinanje na balinišču v Spodnjih Bitnjah, kvačkanje in klekljanje v OŠ Stražišče. Vse ostale aktivnosti potekajo širom po Sloveniji, pa tudi zunaj državnih meja.
Program za leto 2018 smo do sedaj realizirali v celoti, kljub
temu, da smo imeli nekaj manjših težav z vremenom. Dobro so
bili obiskani štirje kopalni izleti v Izolo, 3-dnevno letovanje
marca v Izolo, piknik PZDU Gorenjske v Moravčah, piknik
društva, predavanje g. Emila Humarja iz Avtošole Humar na temo
prometne varnosti, delavnice umovadbe pod vodstvom MCK
Kranj, 9. razstava ročnih del v OŠ Stražišče, ogled predstave
Lepo je biti muzikant v poletnem gledališču Studenec, ogled
snemanja oddaje Slovenski pozdrav v Begunjah, turistična izleta
na sv. Višarje in z ladjico ob slovenski obali, planinski pohodi na
Krnsko jezero, na Svinčeno planino v Avstriji, na Šentviško planoto ter lažja pohoda v Krnico in planino Konjščico. Klekljarice
so sodelovale na čipkarskih dnevih v Železnikih konec junija z
veliko pohvalami. Svoje izdelke so predstavile na prireditvi Lesena čipka v Deželi kozolcev v Šentrupertu. Sodelovale bodo
tudi na septembrski Stražiški tržnici s prikazom svojih izdelkov.
Malo manj so obiskani kolesarski izleti, balinanje, bowling,
ženska telovadba. Vabimo vas, da se nam pridružite.
V juniju smo obiskali 105 članov, ki so ali pa še bodo letos
dopolnili 80 let ter starejše nad 85 let starosti. Povprečna starost
naših članov je 74 let.
Iskreno se zahvaljujemo vodstvu KS Stražišče za večino brezplačnega koriščenja prostora za organizacijo naših aktivnosti.
Prav tako smo hvaležni g. ravnatelju OŠ Stražišče Pavlu Srečniku

za nemoten potek aktivnosti ročnih del v njihovih prostorih.
Ugotavljamo, da bo potrebno vodstveno ekipo pomladiti. Vabimo vse, ki bi se želeli vključiti in pomagati pri delu v društvu,
da to sporočijo na tel.: 040 350 589 ali na e-mail dubitnjestrazisce@gmail.com.
Majda Jančar

Folkloristi že enajstič v Francijo
Savski folkloristi so se v ponedeljek, 20. avgusta, podali na
pot v 1.100 kilometrov oddaljeno francosko mesto Dijon. Tam
so prvič gostovali na velikem tradicionalnem mednarodnem
folklornem festivalu.
Z veliko odgovornostjo so se Savčani z 20 plesalci in 8
godci podali na to gostovanje. Skupaj z devetimi drugimi
skupinami in šestimi koreograﬁjami ter s petimi različnimi
nošami slovenskih pokrajin so se predstavljali občinstvu. V
veliki katedrali v Dijonu pa so predstavili tudi slovensko
pesem.
Pred odhodom so povedali, da bo tokrat to že njihovo 11.
gostovanje v Franciji, kjer ljudje folklori izražajo veliko
pozornost.
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Prenovljeni Mega Center Prošport!
Vabimo vse Strašane, da obiščejo prenovljeni Mega Center Prošport.
V novi sezoni prenovljeni ﬁtnes, velika dvorana, streha in savne.
KAJ: Teden odprtih vrat in teden popustov
KDAJ: od 17.9. do 23.9.
ZAKAJ: Brezplačen preizkus in popusti na
vse naše storitve ob začetku sezone – do 20%.
NOVO: ﬁtnes in skupinske vadbe skupaj
že od 23,90 eur – samo v Mega Centru
Prošport!
Prijazno osebje, veliko zabave in kvalitetne
vadbe! Pridite in se nam pridružite!
Prostovoljno gasilsko društvo Stražišče

Mirno poletje

Tudi letos smo stražiški gasilci pripravili gasilsko veselico pod
kostanji na Pantah. Na dan veselice smo imeli srečo z vremenom,
ki je zdržalo preko celega dne. Popoldan pred veselico smo prvič
priredili ekipno tekmovanje v kegljanju. Nad odzivom smo bili
zadovoljni tako organizatorji kot tekmovalne ekipe. Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za pogum in sodelovanje v ekipnem
kegljanju. Večer je glasbeno popestril ansambel Dor ma cajt.
Zahvala za izvedbo veselice in srečelova gre tudi vsem pokroviteljem in donatorjem, ekipi Mesarstva Kalan ter vsem članom
društva in ostalim, ki ste pomagali pri izvedbi gasilske veselice.
Poletje je minilo mirno in v dopustniškem duhu. Pred nami je
jesen in gasilske dejavnosti povezane z jesenskimi meseci. Tako
bomo v oktobru, ki je mesec požarne varnosti, priredili dan odprtih vrat za krajane. Datum dogodka bomo prilagodili ostalim
dejavnostim, ki jih bomo imeli v tem mesecu. Nadaljevali bomo

tudi z delom z gasilsko
mladino, termine srečanj pa
bomo poizkusili prilagoditi
različnim dejavnostim, ki
se jih mladina udeležuje.
Tako kot v preteklih letih se
bomo z mladino udeležili
treh tekmovanj; gasilskega
kviza, gasilske orientacije
in tekmovanja Gasilske zveze Mestne občine Kranj.
Ker se je začelo novo šolsko leto, je sedaj idealna priložnost,
da se tako mladi kot tudi odrasli pridružite ekipi našega društva
in se spoznate z dejavnostjo, ki jo gasilci opravljamo, hkrati pa se
z nami tudi pozabavate. Za več informacij smo na voljo preko
gasilskega maila gasilci.strazisce@gmail.com. Vabljeni!

Nasveti policistov za varnejšo pot v šolo in domov
Ob začetku vsakega šolskega leta je na cesti veliko razigranih
otrok, ki še ne poznajo nevarnosti v prometu. Zato je zagotavljanje varnosti otrok v prvih septembrskih dneh ena najpomembnejših nalog policije. Vozniki, poskrbimo, da bodo naši
otroci na svoji šolski poti varni!
Na cestah veliko pogosteje kot med počitnicami srečujemo
otroke, med njimi se jih mnogo poda v šolo prvič. Skrb za tiste, ki
prvič stopajo na šolske poti in ne poznajo nevarnosti, s katerimi se
lahko srečajo na šolski poti in v vsakdanjem prometu, je izredno
pomembna. Ob tem pa seveda ne smemo pozabiti tudi na učence,
ki se po dolgih počitnicah vračajo v šole in so še razigrani.
Otroci in mladoletniki spadajo v skupino šibkejših prometnih
udeležencev, saj se zelo redko pojavljajo kot povzročitelji prometnih nesreč. Kot prometni udeleženci so nepredvidljivi, prometne predpise si razlagajo po svoje (predvsem prometne znake,
ki obveščajo o varni hoji), poleg tega ne zmorejo pravilno oceniti
hitrosti in oddaljenosti bližajočega se vozila. Zato moramo za
njihovo varnost skrbeti predvsem drugi udeleženci v cestnem
prometu. Zlasti vozniki moramo nanje še posebej paziti!
Najpomembnejša pravila, ki jih morajo otroci poznati za
varno pot v šolo in domov:
- Cesto lahko prečkajo samo na prehodu za pešce in pri zeleni
luči na semaforju za pešce v primeru semaforiziranih prehodov.
- Na svoji poti naj uporabljajo označene ali semaforizirane
prehode za pešce, nadhode oziroma podhode.
- Pred prečkanjem ceste se morajo prepričati, ali imajo prosto
pot (pogled na levo, desno in še enkrat levo).
- Pravilno morajo hoditi po pločniku ali ob robu ceste, kjer ni
pločnika.
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- Ne smejo nenadoma stopiti na cesto.
- Ne smejo se igrati na pločniku.
- Pri hoji naj bodo opremljeni s kresničko.
- Za vožnjo s kolesom naj uporabljajo kolesarsko stezo.
- Kolo naj vozijo počasi in previdno, s kolesarskim izpitom in
na pravilno opremljenem kolesu.
- Uporabljati morajo kolesarsko čelado. To po novem velja za vse
voznike in potnike na kolesu, do dopolnjenega 18. leta starosti.
- Med vožnjo z vozilom pa morajo biti pripeti z ustreznim zadrževalnim sistemom.
Starši!
Te in prihodnje dni čim več časa namenite prometno-varnostni
vzgoji svojih otrok! Seznanite jih z nekaterimi osnovnimi prometnimi pravili (pomen barv na semaforju, možne nevarnosti na
šolski poti ...). Preverite, kaj vaši otroci znajo in zmorejo, ne le na
šolski poti, ampak tudi na sprehodu, na kolesu ali v avtomobilu.
Pri tem ne pozabite, da z lastnim ravnanjem dajete zgled
svojim otrokom! Pomislite, kako sami prečkate cesto, ali uporabljate varnostne pasove, kako parkirate, ali vpričo svojih otrok
telefonirate med vožnjo?
Pri prevozu otroke dosledno zavarujte z varnostnimi pasovi
oziroma jih prevažajte zavarovane v ustreznih sedežih, primernih
otrokovi starosti in telesni teži. Tudi sami se vedno pripnite! Poskrbite, da bodo otroci v avto vstopali in iz avta izstopali na tisti
strani, ki je obrnjena stran od drugih vozil in prometa. Nevarno je
tudi vsako prerivanje otrok ob avtu! Mlajšega otroka starši iz
vozila vzemite sami.
Damjan Nartnik, vodja policijskega okoliša
Policijska postaja Kranj

Poletna oratorijska dogodivščina

Od 9. do 13. julija je v naši župniji potekal oratorij z geslom »Le eno je potrebno«, ki se ga je udeležilo 121 otrok in 35
animatorjev.

Našo oratorijsko dogodivščino smo s poletnim vzdušjem pričeli v ponedeljek zjutraj z
oratorijsko himno in dvigom zastave. Po
jutranji molitvi smo si vsak dan ogledali
predstavo o življenju Friderika Barage, ki
smo jo za otroke pripravili animatorji. Po
predstavi smo se razdelili v kateheze po
starostnih skupinah in se pogovarjali o temi
dneva ter o življenju Friderika Barage in
njegovih odločitvah in odrekanjih. Sledile
so delavnice, kosilo, ki smo ga pojedli v
prostorih osnovne šole Stražišče ter velike igre, ki smo jih ob
sončnih dneh preživeli na prostem. Ob dežju pa smo se zatekli v
veliko in majhno telovadnico osnovne šole ter v prostore Krajevne skupnosti Stražišče. Žal nam je med letošnjim oratorijem kar
nekajkrat ponagajalo slabo vreme, vendar pa nam zabave kljub
temu ni nikoli manjkalo.
Za uspešno izvedbo oratorija pa so poleg naših pridnih animatorjev zaslužni še mnogi sovaščani, ki smo jim iz srca hvaležni.
Osnovni šoli Stražišče Kranj za izposojo kuhinje, kuharjev,
Krajevni skupnosti Stražišče za izposojo dvorane in drugih
prostorov, Župnijski Karitas Kranj Šmartin in lokalnim kmetijam za hrano, Mesarstvu Kalan za odlične mesnine in izposojo
žar opreme, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Stražišče za
izposojo klopi, Trgovini in cvetličarni Pr'Krnc za čudovite
šopke in dekoracije daril na zaključni prireditvi, Projektu Burger za kupončke za burgerje, ki so jih prejeli najbolj prizadevni

animatorji in 4ki d. o. o. za tisk pesmaric. Posebna zahvala pa
gre tudi našim gospodinjam, ga. Martini Špiček, g. Pavletu
Perdanu, g. Jerneju Zupanu in našemu g. župniku Bojanu
Likarju.
Na letošnjem oratoriju smo spoznali, da je v srcu bogat tisti, ki
zna z ljudmi deliti in nesebično ravnati. Za Stražišče je bila letošnja tema oratorija zelo domača, saj je bil Friderik Baraga med
leti 1824 in 1828 kaplan prav v naši župnijski cerkvi. Njegovo
poslanstvo je bilo krščevanje poganov (Indijancev v Ameriki),
skozi celoten oratorij pa smo spoznali, da je za to včasih moral
precej pretrpeti. Pomembno sporočilo, ki smo ga iz tega razbrali
je, da nam življenje velikokrat predstavlja raznovrstne izzive,
vendar je pomembno, da sledimo svojemu poslanstvu in srcu ter
delamo tisto, kar imamo radi.
Hana Martinek in Ajda Šifrer

Zlatomašnik dr. Metod Benedik
Pred 50. leti, 7. julija 1968, je ljubljanski nadškof Jože Pogačnik Strašana,
Metoda Benedika pri oltarju sv. Martina v cerkvi v Sražišču posvetil v duhovnika. 8. julija letos je imel pater,
profesor, dr. Metod Benedik pri istem
oltarju v Stražišču zlato mašo.
Doktoriral je na papeški univerzi
Gregoriani v Rimu. Dr. Benedik je kot
gvardian Kapucinskega samostana v
Škofji Loki prevzel skrb za ureditev

samostana, predvsem samostanske knjižnice. Vsa leta je bil pater
Benedik predan tudi pedagoškemu poklicu na ljubljanski Teološki fakulteti; najprej kot docent, potem izredni in nato kot redni
profesor s področja zgodovine cerkve. Bil je prodekan in dekan.
Njegov literarni opis obsega številne znanstvene razprave in
strokovne monograﬁje.
Vsa leta je dr. Metod Benedik ostal zvest tudi svojemu rojstnemu Stražišču in Strašanom. Rad je prihajal v Stražišče med
Strašane, predvsem v cerkev sv. Jerneja.
Ob 50-letnici Metodovega duhovniškega poklica mu je na zlati maši čestital
in se zahvalil v imenu Strašanov župnijski ključar Franci Hribar.
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Gorenjska gradbena družba d.d. ima več kot pol stoletno tradicijo na področju vzdrževanja 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 betonske 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 nekaj letih smo zgradili več velikih projektov:
Poslovno-tehnični objekt IRGO
Nadgradnja odseka železniške proge Dolga gora–Poljčane
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
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: Prva etapa izgradnje avtoceste Draženci–Gruškovje,
Rekonstrukcija glavne ceste G2-104/1136 Kranj–Sp. Brnik, prestavitev ceste v območju letališča Brnik,
Gradnja Severne razbremenilne ceste na Bledu 2. In 3. Faza,rekonstrukcija RT 910/1130 Sorica–Podrošt in
križišče Podrošt na R2–403/1075 Petrovo Brdo–Podrošt–Češnjica, izgradnja OŠ Stražišče - telovadnica,
dozidava ter rekonstrukcija obstoječega vrtca Škratek Svit Vodice, ureditev odseka kolesarske poti Šenčur–
Voklo–nadvoz AC ter vzdržujemo 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.

