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glasbenikov Folklorne skupine Sava



2

Jure Šprajc, predsednik 
Sveta KS Stražišče

SITAR – Krajevna skupnost Stražišče, Škofjeloška 18, 4000 Kranj; Uradne ure vsak torek in četrtek od 11. do 12. ure in vsako sredo 
od 17. do 18. ure. 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: 70 LET FS SAVA z lepo potrditvijo Stražiške Tržnice.

Spoštovane sokrajanke in sokrajani.

Najem dvorane
Dvorano ali avlo (prostor pred dvorano) v Šmartinskem domu 
Stražišče lahko naročite (rezervirate) za prireditev v Tajništvu 
krajevne skupnosti v uradnih urah po telefonu (04) 231 12 31, 
ali elektronsko: ks.strazisce@siol.net (Najem dvorane)

Martinova novembrska tržnica
Matjaž Jerala iz Društva Sorško polje, ki skupaj s krajevno sku-
pnostjo Stražišče in predsednikom Juretom Šprajcem vsak drugi 
petek v mesecu že pet let organizira Tržnice na Baragovem trgu 
pri Šmartinskem domu, sta 8. novembra po letošnji jubilejni, 50. 
tržnici pripravila tudi že tradicionalno Martinovo tržnico. Poleg 
mandarin, pomaranč, kivijev in suhih fi g z otoka Vis, oljčnega 
olja iz Krkauč in eko kakijev je bila kmalu po začetku v dvorani 
doma (bilo je slabo vreme) tudi blagoslovitev mladega vina. 
Skupaj s predsednikom Sveta KS Juretom Šprajcem in lastnikom 
Kraške kleti Krstan ga je blagoslovil župnik Bojan Likar. O tra-
diciji pridelave vina in Martinovanju na Slovenskem pa je govoril 
predsednik društva Šmonca Rudi Zevnik.

Številne stojnice z domačimi pridelki gorenjskih razstavljavcev 
in pridelovalcev so tako tudi letos potrdile, da se je Tržnica, tudi 
Martinova z blagoslovitvijo vina, v Stražišču zares prijela.

Decembra praznična 
tržnica

Z naslovom Božič na 
Sorškem polju pa bo v 
petek, 13. decembra, od 
17. do 19. ure v Stražišču 
še zadnja letošnja Tržni-
ca. Obarvana bo tudi z 
božičnimi darili in z raz-
stavo jaslic Marije Bizjak. 
Osnovna šola Helene Pu-

har za otroke s posebnimi potrebami bo predstavila izdelke svojih 
učencev iz sivke: mila, olja, kreme, sveče. Osnovna šola Lucijana 
Seljaka pa se bo predstavila z Božičnim bazarom.      A. Žalar

V Krajevni skupnosti smo že vrsto let 
dejavni na področju kulture in ume-
tnosti. To se odraža s prireditvami, ki 
potekajo v naši dvorani Krajevne 
skupnosti tekom celega leta. Ko za-
slišimo ali izrečemo besedo kultura, 
začutimo občutek povezovanja, ve-
drosti in sreče. Še več. Kultura nam 
daje lastno identiteto in nas povezuje 
s svojim jezikom in običaji. In vse to 
so dovolj tehtni razlogi, da vsako leto 
organiziramo enega večjih ljubitelj-
skih dogodkov v Mestni občini Kranj, 
in sicer Stražiški kulturni teden, ki je 
tokrat že 32. po vrsti.

Organizatorji se trudimo, da teden programsko oblikujemo ta-
ko, da je vsak večer raznolik in pester in na ta način s široko paleto 
različnih kulturnih zvrsti skušamo izpolniti tudi najmanjšo željo 
in pričakovanje vsakega posameznika. 

Tudi tokrat začenjamo z otvoritvenim dnevom v ponedeljek, 2. 
decembra, na katerem bomo priča velikemu številu vsebinsko in 
generacijsko različnih nastopov. Na otvoritvi bi izpostavil slav-
nostnega govornika Zvonka Gantarja, brez katerega vseh teh 
kulturnih dni ne bi bilo v tako zanimivi in kvalitetni vsebini. In 
ne gre izpostavljati samo pripadnosti in njegovega dela v Organi-
zacijskem odboru, predvsem je potrebno omeniti njegova priza-
devanja in delo v Folklorni skupini Sava, za katero je v soboto, 
23. novembra 2019, kot Slovenec s strani Mednarodne folklorne 
organizacije CIOFF dobil ZLATO ODLIKOVANJE za dolgole-
tne zasluge in delo na področju folklore. Iskrene čestitke! Vsako 
leto dva dni posvetimo mladim, tako da bo v torek potekal pro-
gram, ki ga bodo pripravili učenci in mentorice iz OŠ Stražišče, 
v petek pa učenci iz Glasbene šole Kranj. Sredo smo rezervirali 
za komedijo v izvedbi Društva upokojencev Komenda z naslo-
vom Čaj za dve. V četrtek Krajevna skupnost Stražišče v sodelo-
vanju z župnijo Kranj-Šmartin in župnikom Bojanom Likarjem 
na ogled igrice in obisk sv. Miklavža vabi vse otroke in za razliko 
od preteklih let, predhodna prijava ni potrebna. Predstava bo ena, 
in sicer za vse ob 17. uri. Sobota bo praznična in predvsem jubi-
lejna, saj gre za ponovitev slavnostnega koncerta ob 70-letnici 
Folklorne skupine Sava. Ob tej priložnosti se jim tudi s strani 
Krajevne skupnosti Stražišče še posebej zahvaljujemo za zvesto-
bo z nastopanjem na vseh Stražiških kulturnih tednih in jim česti-
tamo za visok jubilej. 

Poleg dejavnosti na kulturnem področju pa trenutno veliko 
časa posvečamo usklajevanju za proračun Mestne občine Kranj 
za leti 2020 in 2021, ki je temeljni dokument za vse bodoče inve-
sticije v obdobju dveh let. 

V decembrskem času organiziramo tudi Stražiško tržnico, ki 
bo v petek, 13. decembra, med 17. in 19. uro. Tokrat bo po vsebini 
praznično obarvana, saj boste lahko kupili tudi izdelke za darila. 

V goste smo povabili učence OŠ Helene Puhar Kranj, ki jo obi-
skujejo otroci s posebnimi potrebami in se bodo predstavili z iz-
delki iz prijetno dišeče sivke. Izbirali pa boste lahko tudi med 
izdelki učencev OŠ Stražišče, ki so pripravili veliko izdelkov za 
namen novoletnega bazarja. 

Ob koncu vas še enkrat prav vse lepo vabim na prireditve v 
okviru 32. Stražiškega kulturnega tedna in na Stražiško tržnico, 
hkrati pa vam želim sproščeno, mirno, predpraznično, decembr-
sko vzdušje. 

Predsednik sveta KS Stražišče
Jure Šprajc, uni.dipl.org.
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MESTNA KNJIŽNICA KRANJ

Krajevna knjižnica Stražišče
Morda ne veste, da je v Šmartinskem domu že od leta 1981 
Krajevna knjižnica Stražišče, ki je ena od sedmih enot Me-
stne knjižnice Kranj. Knjižnica ima preko 21.000 enot knji-
žničnega gradiva ter 41 naslovov tako imenovane periodike. 
Vse gradivo je namenjeno vsem obiskovalcem oz. bralcem; še 
posebej otrokom in mladini. 

Vpis za otroke do 18. leta starosti je brezplačen, odrasli pa 
plačujejo letno članarino, ki velja za vse oddelke Mestne 
knjižnice Kranj.

V knjižnici so vsako sredo ob 17.30 Pravljične urice za 
mlajše otroke, ob sredah dopoldan pa je tudi Bralni klub 
za odrasle.

Knjižnica je odprta:
- ponedeljek, torek, sreda od 13.00 do 19.00 
- četrtek, petek od 8.00 do 14.00 
Vljudno vabljeni!

Kaj bomo delali, smo sprejeli na občnem zboru 15. marca letos v 
Šmartinskem domu. Turistični izleti so bili dobro obiskani, pred-
vsem ogled živalskega vrta  v Zagrebu z ogledom mesta, z ladjico 
ob slovenski obali, v Prekmurje. Izlet po Dravinjski dolini z gra-
dom Štatenberg je bil zaradi velikega zanimanja izveden dvakrat.

Srečanje upokojencev PZDU Gorenjske v Snoviku, pusto-
vanje, martinovanje, občni zbor v Šmartinskem domu ter dru-
štveni piknik, ki smo ga letos imeli na novi lokaciji na strelišču v 
Crngrobu v zadovoljstvo organizatorjev in z veliko  pohvalami 
članov društva, so bila dobro obiskana. 

Imeli smo dve dobro obiskani 3-dnevni letovanji v Izoli in pet 
kopalnih izletov julija in avgusta.

Planinci so brez poškodb izvedli celoten program. Tudi s kratkimi 
pohodi smo  izpolnili program. Zaradi vremenskih težav smo morali 
nekaj pohodov prestaviti. Člani so bili aktivni na kolesarskih izletih, 
bowlingu, balinanju, pri ženski telovadbi in vitalis vadbi.
Članice sekcije ročnih del Ivanjščice so se predstavile na 

dnevih Medgeneracijskega sodelovanja na Gospodarskem raz-
stavišču v Ljubljani, na razstavi ročnih del PZDU Gorenjske, 
na stražiški tržnici ter s pripravami na 10. samostojno razstavo 
v letu 2020. Izdelale so čipke za oltarne prte v Šenčurju, čipke 
ob praznovanju 170-letnice botaničnega vrta v Sežani. Trenu-

DU Bitnje Stražišče

Za letos smo vse naredili
tno so vključene v izdelavo čipk za oltarne prte na Sv. Joštu.

V Šmartinskem domu so bile delavnice Umovadbe, ogled 
snemanja oddaje Slovenski pozdrav v Begunjah, ogled oper 
Prodana nevesta in Čarobna piščal v Ljubljani. Poslušali smo 
predavanji ing. Humarja  o prometu in Kako živeti s sladkorno 
boleznijo. 

Čaka nas še prednovoletno srečanje v Šmartinskem domu in 
ogled živih jaslic v Postojnski jami.

Velika hvala MO Kranj za prejeta sredstva, da smo laže izvajali 
naše aktivnosti. 

Tudi za leto 2020 pripravljamo bogat in zanimiv program. Va-
bimo nove člane, da se nam pridružijo in tudi pomagajo pri delu. 
Pridite in se prepričajte.                Majda Jančar

Pri spominskem obeležju, ki so ga 135 žrtvam leta 1980 postavili 
takrat krajani Stražišča, je bila 24. oktobra spominska svečanost 
KO ZZB. Spominski nagovor je imel mag. Blaž Kavčič, nastopili 
so učenci stražiške šole in stražiški mešani pevski zbor.  

Blaž Kavčič
»Posebno mesto v 

naših mislih in srcih je 
namenjeno dobrim lju-
dem ... Zahtevamo več 
razumevanja in pomoči 
države za vzpostavljanje 
in ohranjanje pomnikov 
naše preteklosti ...  Slo-
venci v svoji nacionalni 
državi se spominjamo 
Matije Gubca, Primoža 
Trubarja, Maistrovih 
borcev, španskih borcev, 
vseh aktivistov OF, bor-
cev NOB, upornikov 
zoper sovjetsko nadvla-
do leta 1948, graditeljev temeljev slovenske države v času nekda-
nje Jugoslavije in vseh borcev za samostojno Slovenijo ...  Med 2. 
svetovno vojno je bilo samo v Stražišču 53 žrtev. Tudi Vlado 

Dan mrtvih
Guna, sedanji predsednik krajevne ZB, je doživel usodo ukrade-
nega otroka ...  

Zakaj vojne? Če bi se na vasi Gregor, Vili, Niko igrali vojno, ne 
bi bilo nič. Ampak 1. svetovno vojno so vodili trije bratranci. 
Kralj Georg V z britanskega prestola, cesar Viljem II z nemškega 
in car Nikolaj z ruskega dvora. Nihče od treh ni šel na fronto. 
Povzročili pa so 40 milijonov mrtvih! Med vsemi svetovnimi vo-
ditelji med 1. in 2. svetovno vojno je bil samo eden, ki je bil ranjen 
v boju - Josip Broz Tito ...  

Kaj žene človeka, da povzroča nenaravne smrti in trpljenje? 
Del odgovora je v načelu Cui bono? Kdo profi tira? Razred go-
spodarjev je vedno začenjal vojne; podrejeni razred je vojne bo-
jeval ...  Morija dveh svetovnih vojn se je začela z atentatom na 
princa Ferdinanda v Sarajevu, a resnični akter je bil Londonski 
kapital. Manj znano je tudi, da so med drugo svetovno vojno 
Američani in Nemci tesno sodelovali v Baselski banki za medna-
rodne poravnave ...  

Zato naši predniki v 30., 40. letih prejšnjega stoletja niso šli v 
gozdove, da bi se borili, da bi zato umrli, še manj, da bi, kot 
slišimo, darovali življenja. Šli so, da bi živeli, da bi zmagali v 
boju za dostojno življenje. In zato so tvegali izgubo svojega ži-
vljenja ... 

Američan John Ruskin je 1860. zapisal: Najbogatejša je država 
z največjim številom plemenitih in srečnih ljudi.«

ANDREJ ŽALAR
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32. Stražiški kulturni teden

SLAVNOSTNO 
ODPRTJE 32. 

STRAŽIŠKEGA 
KULTURNEGA TEDNA 

Ponedeljek, 2. december 2019, ob 19.00 
v dvorani Šmartinskega doma

Nagovor predsednika Sveta KS Stražišče 
* * *

Slavnostni govornik Zvonko 
Gantar

* * *
Osnovna šola Stražišče
Otroška folklorna skupina

Otroška folklorna skupina OŠ Straži-
šče Kranj deluje na šoli kot interesna 
dejavnost že 10. leto. Folklorni krožek 
obiskujejo učenci od prvega pa vse do 
devetega razreda. Mentorici sta Bar-
bara Kozjek in Justina Repina. Vsako 

leto nastopajo za šolo na proslavah različnih društev in na koncu 
šolskega leta pripravijo zaključni nastop. Lani so začeli sodelo-
vati s tamburaškim orkestrom, ki je kot interesna dejavnost po-
novno zaživel na naši šoli.

Ob praznovanju 60. obletnice OŠ Stražišče so se s koreograf-
sko postavitvijo spomnili šole nekoč. V spletu plesov, pesmi, 
zbadljivk in igre prikažejo odhod dekleta v šolo, ki na poti naleti 
na grenke in lepe prigode.

S folklorno dejavnostjo se tako tru-
dijo, da naši učenci to dragoceno slo-
vensko kulturno dediščino ne samo 
vidijo, ampak jo tudi slišijo in izrazi-
jo. Nekateri morda celo začutijo.

Breda Konjar in njena poezija
Breda Konjar je Bitenjčanka, rojena 
leta 1944 v Srednjih Bitnjah. Kot 
učiteljica, specialna pedagoginja in 
diplomantka organizacije dela kadro-
vsko-izobraževalne smeri je vso svojo 
poklicno pot namenila področju 
vzgoje in izobraževanja, skozi leta 
neposrednega, razvojno-proučevalne-
ga in svetovalnega dela pa tudi razvi-
janju ustvarjalnosti.

Poleg številnih strokovnih prispev-
kov in poljudne publikacije O Bitnjah, vaseh na zahodnem robu 
Sorškega polja, je tudi avtorica šestih pesniških zbirk. Kljub šte-
vilnim objavam se ne predstavlja kot pesnica in ne kot pisateljica. 
Je avtorica zbirk in knjige. Je ljubiteljica poezije in proze. Izšle 

so že zbirke Sestavljanka za otroke, Pesmi miselnih pohajko-
vanj, Za iskrice v oče, Na krilih besed, potem pa še Sprehajanke 
skozi turbolence in V kolesju poezije. Breda Konjar ima pesem 
enostavno rada.

Nadja Arhar 
Od svojega petega leta se ukvarja z 
glasbo in plesom. Dokončala je šest 
razredov klavirja, osem razredov 
kljunaste glasbe ter dva razreda so-
lopetja. Sedaj pevsko znanje nad-
grajuje pri prof. Evi Černe. Glasbo 
ustvarja samostojno, v duetu s kita-
ristom Rokom Šenkom, poje pa tudi 
v KPZ Mysterium. Končala je sre-
dnjo šolo, sedaj je študentka na Fa-
kulteti za design, smer modno 
oblikovanje. Pleše ob drogu, ne-

davno pa je pri snemanju spota za skladbo Ola ola sodelovala z 
Niko Zorjan in Isaacom Palmo. 

Rok Šenk
Rok Šenk že več kot 10 let igra 
kitaro. Igra z bolj ali manj po-
znanimi glasbeniki in se skuša 
prebiti na slovensko glasbeno 
sceno. Želi postati producent, 
zato se izobražuje v tej smeri. 
Na dveh zasebnih šolah pou-
čuje kitaro in svoje znanje 
prenaša na mlade talente. Z 
Nadjo Arhar priložnostno na-
stopata in poustvarjata slovensko glasbo. 

Pika Vučko
Hodi v 9. razred osnovne šole Stra-
žišče. V prostem času se zelo rada 
ukvarja z glasbo; predvsem s ple-
som in petjem. Je zelo zgovorna, 
zagnana in rada raziskuje neznane 
kraje. Glasba jo spremlja že od 
otroštva, saj je že v otroških letih 
igrala sintesajzer. Sedaj pa se bolj 
ukvarja s plesom.

Johan Špendal
Johan Špendal je oktobra dopolnil 
12 let. Je učenec OŠ Orehek Kranj, 
kjer obiskuje 7. razred. Šolo ima rad 
približno toliko, kot je treba. Poleg 
šolskih klopi namreč obstaja še ve-
liko drugih reči, ki ga zanimajo... 
branje, košarka, spanje, nogomet in 
seveda muzika. V zasebni glasbeni 
šoli Piano Forte se uči harmoniko že 
četrto leto. Najraje preigrava naro-
dno-zabavno glasbo in s tem seveda 
klasični repertoar, kot so npr. sklad-
be Čebelar, Snežni valček, Pod cvetočimi kostanji.
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RAZSTAVA
Od krajine do zvezd

Metod Prašnikar, upokojeni zdrav-
nik kardiolog, je član KUD-Ustvar-
jalci Upodabljajočih Umetnosti UKC 
Lj in LKD Kranj. Ljubiteljsko se s 
slikarstvom ukvarja že skoraj 40 let, 
intenzivneje po upokojitvi; zadnjih 
deset let, ko je imel samostojne raz-
stave v Škofji Loki v knjižnici Ivana 
Tavčarja, v galeriji Magazin v Idriji, v 
galeriji Park v Krškem in nazadnje v 
Iatrosu v Ljubljani. Leta 2018 je postal 
član likovne sekcije Ustvarjalci upo-
dabljajočih umetnosti in se udeležuje 
likovnih delavnic pri mentorjih Janu 
Milkoviču in Biserki Komac. Od sli-

karskih tehnik uporablja predvsem akril, olje in akvarel. V slikarstvu 
se najpogosteje predstavi krajina, narava, svet kontrastov, barv in 
svetlobe, ujet v perspektivo nekoliko drugačnega impresionistično 
doživetega slikanja. Prosti čas mu zapolnjujejo številne dejavnosti; 
čebelarstvo, fotografi ja, astronomija, astrofotografi ja. V zadnjem 
obdobju se pogosto pojavljajo upodobitve dinamike vesolja s svojimi 
barvnimi kontrasti, neizmernega prostora, teme in svetlobe.

Vnuka Prašnikarja - Z glasbenim vložkom bosta ob odprtju 
razstave nastopila Prašnikarjeva vnuka Nežka Prašnikar (fl avta) 
in Anže Prašnikar (trobenta). Razstavo bo predstavila slikarka 
Biserka Komac.

Torek, 3. december 2019, ob 19.00
Šmartinski dom

Večer Osnovne šole 
Stražišče
Amor je sprožil lok ...

Torkov večer na Stražiškem kultur-
nem tednu pripada učencem OŠ 
Stražišče Kranj. Predstavili se bodo 
učenci 6., 7. in 8. razredov. Zakaj 
ne bo osmošolcev, boste izvedeli na 
prireditvi. Naj namignemo: Amor 

je izprožil lok … 
Šestošolci so se družili z Butalci, sedmošolci so imeli zmenek 

z junakoma iz grške bajke Orfej in Evridika, devetošolci pa so za 
ušesa prijeli slovenskega literarnega junaka Martina Krpana. Pri 
tem ukvarjanju z literaturo, z vajami, s kostumi in z drugimi ve-
levažnimi vprašanji so najstnikom pomagale Katarina Bučar, 
Nina Gašperlin, Urška Rappl, Alenka Rus, Breda Osterman in 
Simona Špolad. Pridite nas pogledat in si pričarajte lep torkov 
večer. Vabljeni. 

Sreda, 4. december 2019, ob 19.00
Šmartinski dom

Gledališki večer
Tone Partljič: Čaj za dve

Dramska skupina DU Komenda
V komediji Toneta Partljiča Čaj za 
dve avtor opisuje dogajanje v domu 
starejših občanov, kjer se prepletajo 
odnosi med varovanci, osebjem 
doma in sorodniki.

Komedija na izjemno preprost in 
humoren način prikazuje stiske, težave in travme iz vsakdanjega 
življenja starostnikov v domu, ki jih s seboj prinaša starost.

Sporočilo komedije je univerzalno: za srečo, prijateljstvo in 
ljubezen ni nikoli prepozno. Komedijo Čaj za dve je prvič na 
oder postavila dramska sekcija Društva upokojencev Komenda 
oktobra leta 2016.

JASMINA RUDOLF, upokojena igralka (Bernarda Prezelj); 
ANGELA BRAČKO, kmetica (Marija Kern); MARJANA, di-
rektorica doma upokojencev (Ivica Peterlin); JANKO GREGO-
RIČ, upokojenec (Alojz Zver); IVEK, sin Angele Bračko (Jože 
Topolovec); ŽUPNIK 
(Janez Andrejka); 
MEDICINSKA SE-
STRA (Justina Urba-
nec), STAREC  (An-
drej Topolovec); 
STARKA (Sonja 
Krakar). SCENA (Jo-
že Topolovec) REŽI-
JA (Alojz Zver)
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Četrtek, 5. december 2019, ob 17.00
Šmartinski dom

Miklavžev večer
Igra: Maja Ahačič

Obisk svetega Miklavža s spremstvom

Krajevna skupnost Stražišče v sode-
lovanju z Župnijo Kranj-Šmartin in 
župnikom Bojanom Likarjem pripra-
vlja obisk sv. Miklavža, Maja Ahačič 
pa igro. Miklavž bo razdelil sladkarije. 
Na ogled igrice in obisk sv. Miklavža 
vabimo vse otroke. Predhodna prijava 

ni potrebna. Predstava in sv. Miklavž bosta samo ob 17. uri. 

Petek, 6. december 2019, ob 19.00 
Šmartinski dom

Večer Glasbene šole 
Kranj

Koncert

Na Prazničnem koncertu bodo v 
petek, 6. decembra 2019, ob 19. uri 
nastopili učenke in učenci Glasbene 
šole Kranj kot solisti inštrumentali-
sti, pevci ali združeni v različne 
komorne skupine. Prav tako bodo 
nastopili učenci baleta GŠ Kranj.

Program bo pester in zanimiv, za 
vsakega se bo našlo kaj! Prepričani 
smo, da vas učenci navdušijo s 

svojo mladostno energijo in zagnanostjo kot tudi z izbranim 
glasbenim programom.

Sobota, 7. december 2019, ob 19.00
Šmartinski dom

Folklorni večer 
Folklorna skupina Sava, vodja Zvonko Gantar, 

umetniški vodja Tomaž Gantar

Savčani so ponos Kranja, Gorenjske, Slovenije
Folklorniki SAVA se lahko z velikim ponosom ozirajo na 70-letno 
delovanje. Skupino je jeseni 1949. leta ustanovil Mladinki komite 
Tovarne gumijevih izdelkov Sava. Prvi uradni nastop skupine je 
bil 29. novembra 1949 ob praznovanju Dneva republike v kolek-
tivu Tovarne Sava. V okviru folklorne skupine je od leta 1967 do 
1983 deloval moški oktet Sava, od 1987 do 2002 je delovala 
pevska skupina Drumelca, od 1998. leta delujejo pevke Dečve, 
od 1970 pa Folklorna skupina deluje s Tamburaši Bisernica iz 
Reteč pri Škofji Loki.

V sedmih desetletjih je v FS so-
delovalo 1000 (tisoč) članov. V teh 
letih je našlo skupno življenjsko pot 
45 poročnih parov. Med folklornimi 
skupinami na Gorenjskem imajo 
bogato kroniko delovanja. Skupina 
še vedno deluje redno tako na vajah, 
nastopih in urejanju obstoječih na-
rodnih noš. Pohvalijo se lahko z že 
več kot 160. gostovanji na večdnev-
nih mednarodnih festivalih in nasto-
panjih v Italiji, Avstriji, Nemčiji, 

Franciji, Španiji, Makedoniji, Srbiji, Bosni in Hercegovini, Črni 
gori, na Hrvaškem, Poljskem, Danskem, Švedskem, Češkem, v 
Belgiji, Bolgariji, Angliji, Grčiji, Ukrajini, Turčiji, Libiji, Kanadi, 
na Kanarskih otokih, v Braziliji, na Kitajskem... Gostovanje v 
Franciji je bilo lani že 11-krat. V sosednji Hrvaški so že petič na-
stopili na istem festivalu, kjer se vedno predstavijo s še ne pozna-
nim sporedom. Ne zanemarjajo tudi nastopov doma. V veliko 
zadovoljstvo si štejejo tudi dobrodelne nastope v domu starejših 
občanov v Preddvoru, v Šmartnem pri Cerkljah in v Srednji vasi 
v Bohinju... V arhivu sodelovanj imajo tudi prijateljsko gostitelj-
stvo dveh družin iz Francije, pri katerih so gostovali že pred 
dvema letoma. Zapomnili pa si bodo njihovo oceno, da živijo v 
zelo lepi in urejeni državi, ki ima odlično kulinariko.

Ponosni so tudi na pevke 
Dečve, ki so poleg nekaj 
rednih nastopov izvedle 
kar dva nastopa ob pra-
znovanju njihovega že 
20-letnega prepevanja v 
isti zasedbi. Folklorna 
skupina danes deluje v 
okviru Kulturnega društva 
Sava Kranj. Sekcije Fol-
klorne skupine so: plesna 
skupina, mladinska plesna 

skupina, godčevska skupina, pevke ljudskih pesmi Dečve in 
tamburaška skupina Bisernica. Imajo 36 plesalcev, 16 plesalcev 
začetnikov, 12 godcev, 8 pevk in tamburaško skupino.     

70 let so, pred današnjim nastopom po tradiciji zadnji dan vsa-
koletnega Stražiškega kulturnega tedna, slovesno obeležili 23. 
novembra z dvema programoma v Prešernovem gledališču v 
Kranju. Ob dobri poldrugi uri vsakega nadvse kvalitetnega kultur-
nega, plesnega in pevskega programa v polni dvorani so nazadnje 
najprej podelili bronaste, srebrne in zlate Maroltove značke. 

To so bile še nove cvetke na že bogatem šopku številnih dose-
danjih priznanj. Ob čestitkah, s posebnim priznanjem in dolgim 
aplavzom pa je obeležil in slovesno poudaril 70 let Folklorne 
skupine Sava, njenega kulturnega poslanstva Slovenstva, zgodo-
vinskega potrjevanja in obstoja Slovenije strokovni vodja Zvonko 
Gantar (1985-1999) z naslednikom, sinom Tomažem Gantarjem 
(2000-2019). Pred njima je strokovno vodenje FS Sava začel Kiro 
Deskovski (1949-1965), za njim pa Andrej Košič (1965-1985).

Prave legende poslanstva Slovenstva in države, ohranjanja jezi-
ka in imena naroda ste Folklorna skupina Sava. Hvala! In gradite 
še naprej to vašo lepo in neprecenljivo slovensko »kilometrino«.

Andrej Žalar

* * *
Organizacijski odbor 32. Stražiškega kulturnega tedna
Maja Ahačič, Janko Bajt, Jože Benedik, Tadeja Česen Šink, Darja 
Eterovič, Zvonko Gantar, Irena Hočevar, Marija Pogačnik, Si-
mona Špolad, Jure Šprajc, Andrej Žalar

Zadnji večer na Stražiškem kulturnem 
tednu bomo videli tudi  program ob 
70-letnici FS v Prešernovem 
gledališču.

Zvonko Gantar je bil preje-
mnik najvišjega, zlatega 
priznanja Mednarodne fol-
klorne organizacije CIOFF.
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Oktobra, ki je v gasilstvu posvečen požarni varnosti, smo tretjo 
soboto za krajane organizirali Dan odprtih vrat. Pokazali smo 
našo opremo, vozila in odprli vrata gasilskega doma, otroci so se 
lahko preizkusili v vaji z vedrovko, iz papirja pa so izrezali in 
sestavili gasilsko vozilo. Prikazali smo tudi, kako z ročnimi ga-
silnimi aparati pravilno in nepravilno pogasimo goreče olje. 
Vsem je bil na voljo sveže pečen »šmorn«. 

Ob Dnevu odprtih vrat smo s pomočjo Požarne zaščite Rado-
vljica imeli tudi pregled ročnih gasilnih aparatov, ki ste jih prinesli 
krajani. Prvič, a ne zadnjič, smo organizirali tudi zbiralno akcijo 
papirja. Naslednjo zbiralno akcijo bomo organizirali marca ali 
aprila prihodnje leto. Veseli bomo vsakega kilograma papirja.

Bliža se čas praznikov. To je tudi čas, ko bomo stražiški 
gasilci ponovno potrkali na vaša vrata in vam zaželeli varne 
praznike in srečno v novem letu ter vas razveselili z novim 
gasilskim koledarjem.

Seveda ne bomo pozabili na redne aktivnosti, usposabljanja in 

Prostovoljno gasilsko društvo Stražišče

Vedno pripravljeni priskočiti na pomoč

izobraževanja, da bomo, upamo da čim manjkrat, vedno pripra-
vljeni priskočiti na pomoč. 

Na tem mestu se lahko tudi pohvalimo, da je naše društvo boga-
tejše za pet operativnih gasilcev, ki so v novembra uspešno opravili 
izpit in si pridobili čin gasilec. Fantje in dekleti, iskrene čestitke! 

Sramotno ogledalo
»Z ženo sva za lepši izgled zasadila rože v korita ob vhodu v 
telovadnico osnovne šole Stražišče. Toda nekaj jih je »zdrža-
lo« v obeh koritih le dva dneva. Potem so »dobile noge«. 

Sramota, kakšen odnos imajo nekateri do izgleda kraja. To 
se namreč ni zgodilo prvič; ampak, kar praviloma, že večkrat. 
Morda bi to sodilo tudi v krajevni časopis.«

Ja, res je Sramota. 
Kako že pravi pregovor: Tako se običajno začne; poznano 

»grdo« izposojanje, ali po domače KRAJA. 
Vaše vprašanje:
 »Morda bi to sodilo tudi v krajevni časopis?!«
Naš odgovor: 
»Seveda sodi!! - Grdo senco pa meče na vse.«

Dobrodelni koncert za OŠ Stražišče
Koncert v sodelovanju z Lions klubom Brnik bo v četrtek, 19. 
decembra, ob 19. uri v dvorani Šmartinskega doma. Na-
stopili bodo sedanji in bivši učenci Osnovne šole Stražišče, 
pevski zbor Osnovne šole Stražišče, učenci bodo pripravili 
igrico Martin Krpan, na programu bo nekaj instrumentalnih in 
pevskih točk, nastopilo bo Gledališče Stražišče in Baletna šola 
Stevens. 

Zvezde večera pa bodo mezzosopranistka Ana Benedik in 
stand-up komik Rok Šklep. 

Vljudno vabljeni.

Goodyear in Krajevna skupnost Stražišče
Goodyear, del nekdanje 
Save, je med prvimi 
prisluhnil povabilu k 
sodelovanju s krajevno 
skupnostjo Stražišče. 
Tako so pri šoli v Straž-
išču postavili klopco, 
namenjeno še posebno 
starejšim krajanom. Pri 
postavitvi so pomagali 
tudi delavci Komunale 

Kranj. Kot je ob akciji in zahvali Goodyearu ter čestitki podžu-
pana povedal predsednik KS Jure Šprajc, so pri Fundaciji Vin-
cenca Drakslerja v vrednosti 1000 evrov naredili dve klopci. Po 
postavitvi in skupnem fotografi ranju je bilo tudi slišati željo, da 
bi bilo lepo in prav, če bi bilo v prihodnje še več podobnega so-
delovanja gospodarstva oziroma podjetij s krajem.         – A. Ž. 



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 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.


