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Predstavljajo se vam.
Vabijo vas, da se jim pridružite v članstvu.

Spoštovane sokrajanke in sokrajani
Pred nami je jesen in začetek šole, ki
nam prinaša otroško igro, iskrivost
in veselje. Za mnoge mlade so to
novi začetki, za ostale pa to pomeni
več pozornosti in odgovornosti za
varne poti do hramov učenja. A danes je vse drugače kot pred časom,
saj smo pred veliko preizkušnjo, kakšen bo v prihodnjih mesecih vpliv
korone na javno življenje. V prvem
Jure Šprajc, predsednik
tednu šole so posledice korone že
Sveta KS Stražišče
opazne, saj je zaradi virusa v karanteni že nekaj razredov in oddelkov v šolah in vrtcih po celotni
Sloveniji. Trenutno dogajanje je neke vrste sporočilo, da se
moramo držati pravil, ki zmanjšujejo možnost širjenja virusa.
Tudi v krajevni skupnosti se zavedamo problematike in sledimo smernicam, ki jih določa NIJZ. V oktobru se bo tržnica preselila v dvorano Šmartinskega doma in takrat bomo pozorni, da
bo vse potekalo varno in v okviru priporočil, ki jih bo zahteval
NIJZ. Vsekakor to ne pomeni, da tržnice ne bo, saj bodo le-te
delovale enako, kot poslujejo ostale trgovine z živili. Vsekakor
pa bodo še nekaj časa okrnjene kulturne prireditve in prav je, da
damo prednost zdravju, saj je to največje darilo našemu
življenju.
Glede investicij moram v prvi vrsti izpostaviti prenovo celotnega ostrešja na Šmartinskem domu. Naj še enkrat pojasnim, da
je Šmartinski dom v lasti Župnije Kranj-Šmartin, krajevna skupnost je le najemnik in upravljalec doma. Ob tej priliki bi se za-

Osnovna šola Stražišče - Ob ukrepih zaradi korona virusa, z
maskami »da ali ne« za učence, z medsebojno dvometrsko razdaljo, razkuževanjem rok, z uradnimi priporočili..., se je tudi v
Osnovni šoli Stražišče 1. septembra začel pouk. Z najmlajšimi
učenci v Stražišču 71 (in podružnicah - Besnica 23, Žabnica 23 in
Podblica 3) so ob 8.20 prišli starši pred šolo. V vseh razredih
Osnovne šole Stražišče s podružnicami je skupaj 1014 učencev
in 110 najmlajših v vrtcu. - A. Ž.

imeli sestanek z investitorji iz podjetja Clipplus d.o.o. Po njihovih besedah imajo že vso potrebno dokumentacijo in čakajo le še
gradbeno dovoljenje, tako da se pričakuje začetek investicije
oziroma gradnje nekje do konca letošnjega leta. Gradnja naj bi
trajala dobro leto, v stavbi pa bo okoli 50 dvosobnih in trosobnih
stanovanj. Stanovanja bodo splošna in varovana. Slednja bodo
namenjena starejšim. Podjetje, ki investira v dom, ima že kar
nekaj izkušenj s prenovo tovrstnih objektov, tako da zagotavljajo
tudi dovolj parkirnih mest in zelenih površin. Njihove projekte in
reference si lahko ogledate na spletni strani neuhaus.si, o informacijah o nakupu pa vas bomo sproti obveščali tudi v časopisu
Sitar. Odprtje doma bo velik praznik za Stražišče in okolico
Kranja. Predvsem pa je pomembna še informacija, da bodo po
zagotovilih investitorja cene nižje od povprečnih tržnih vrednosti. Stanovanja bodo dostopna širšemu številu potencialnih kupcev; tako bodo imeli priložnost tudi starejši, ki bi s prodajo lastnih
hiš lahko kupili varovano stanovanje in si zagotovili varnost in
ugodje za nadaljnje življenje.

hvalil župniku gospodu Bojanu Likarju in Župniji Kranj-Šmartin
za uspešno izpeljano veliko investicijo v dom.
V krajevni skupnosti se zavedamo, da so tudi ceste v zelo slabem stanju in da že šesto leto zapored pozivamo Mestno občino
Kranj, da bi nam namenili nekaj sredstev za obnovo asfalta. V
poletnem času nam je uspelo preplastiti zgornjo ulico na Pantah,
te dni se prenavlja Skokova ulica. Seveda se zavedamo, da so
nujno potrebne prenove še nekaterih drugih cest, zato smo tudi s
pristojnimi z občine naredili ogled terena in čakamo na njihov
odgovor.
Naj povem, da je v pripravi ena večjih investicij, in sicer obnova bivšega tako imenovanega Samskega doma. Pred dnevi smo
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: Po poletnem virusu gremo v šolo.
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Novih komunalnih podražitev
za občane letos ne bo
Matjaž Berčon, direktor Javnega
podjetja Komunala Kranj:
»Na 530 kvadratnih kilometrih
v sedmih občinah z blizu 92.000
prebivalci je Komunala Kranj
tretje največje podjetje v Sloveniji in največje na Gorenjskem.«
Takrat, 16. junija na novinarski konferenci, je tudi pojasnil,
da se voda zaradi dodatnih stroškov (števci, hišni priključki ...)
poveča na 15,84 na gospodinjstvo, v obdobju 12-mesečnega
poračuna pa na 17.45 evrov.
To še vedno velja?
»Seveda, velja. Vseh sedem občinskih svetov občin je na območju, katerih oskrbo s pitno vodo zagotavlja Komunala Kranj, potrdilo nove elaborate o oblikovanju enotnih cen. Poglavitni razlog za
podražitev izhaja iz investicijske dinamike vseh občin, ki v zadnjem obdobju pospešeno in z izdatnimi sredstvi gradijo ali obnavljajo svojo infrastrukturo. Sočasno v izvedbi Komunale Kranj
namreč potekajo tudi obnove starejših vodovodnih priključkov.«

24. junija je bilo v okviru ekosistema tudi odprtje žužkohotela s
cvetlično zasaditvijo pred upravno stavbo Komunale Kranj v Ulici
Mirka Vadnova. Zaradi prijaznejšega prostora in bivanja.

Na drugi novinarski konferenci 25. avgusta je bilo povedano,
da novih podražitev za občane letos ne bo. Predvideno pa je
oblikovanje novih cen storitev, ki jih javno podjetje izvaja na
trgu. Ali lahko pojasnite in razložite novosti?
»Podjetje večino storitev na trgu opravi za gospodarske subjekte in občine kot naročnike, le manjši del za občane. Ugotavljamo, da je bila večina cenikov zastarelih in jih bomo uskladili
z rastjo življenjskih stroškov oziroma do 15 %.«
Kaj pomeni, da podjetje uvaja nove informacijske tehnologije in da skupščina Upravi javnega podjetja v poročilu o delu
leta 2019 njenega dela ne odobrava in ga ne potrjuje. Nova
spodbuda je tudi digitalizacija in trajnostni razvoj vodovoda.
Lahko to bolj razložite?
»Javno podjetje uvaja nove informacijske tehnologije predvsem zaradi izboljšanja svojih storitev. V letošnjem letu je zaživela prenovljena spletna stran podjetja www.komunala-kranj.si,
kjer redno objavljamo novosti, aktualna dogajanja in nasvete za
uporabnike.
Pripravljamo se na dvomesečne meritve porabe vode, na daljinsko odčitavanje vodomerov na Mlaki, senzorsko spremljanje zabojnikov (smetarska vozila in ekološki otoki) ter druge tehnološke
rešitve za delovne izboljšave in seveda prednosti za uporabnike.

ANDREJ ŽALAR

V prvi vrsti namreč želimo izboljšati naše storitve. Zadovoljstvo
oziroma nezadovoljstvo naših uporabnikov je največkrat povezano s položnicami, z obračuni, z napakami, ki prihajajo pri obračunu ali pa zaradi slabega zajema podatkov in posledično zato do
poračunavanj za nazaj. Načrtujemo dnevno odčitavanje namesto
nekajmesečnih. Tako bomo na primer ob okvari, izlitju vode,
lahko nemudoma odreagirali in ne šele po nekaj tednih ali mesecih, ko se izliva voda zaradi počene cevi in podobno.
Trenutno z novim sistemom pokrivamo 485 gospodinjstev na območju naselja Mlaka. V nekaj letih pa načrtujemo uvedbo za praktično
skoraj vseh 90.000 naših prebivalcev. V res oddaljenih nedostopnih področjih, kjer je tudi pokritje z brezžičnim signalom slabo,
bo to težje. V strnjenih naseljih pa bo to v naslednjih nekaj letih.
Skupščina enostavno ni mogla potrditi dela Uprave. Lani so se
zamenjali trije direktorji in skupščina je odobrila posebno revizijo posameznih sklopov poslovnih dejanj, ki so pripeljali do izgube. Morda ne gre samo za razloge na strani Uprave, ampak tudi
za deljeno odgovornost takratnih organov upravljanja – skupščin
oziroma nadzornih svetov.«
Še vprašanje: Ali v Tenetišah v Mestni občini Kranj ostaja
oziroma bo še naprej odlagališče odpadkov, ali ne?
»Zbirni center Tenetiše bo zaprt do preklica. To je eden od
kratkoročnih ukrepov racionalizacije poslovanja našega javnega
podjetja. Zaradi nespremenjenih cen smo se odločili tudi za zmanjšanje
stroškov. Vse občine, kjer
dejavnost zbiranja komunalnih odpadkov izvaja
Komunala Kranj (razen
Občina Preddvor), imajo
svoje zbirne centre.«

Kosovni in nevarni odpadki
Kako je letos z odvozom kosovnih odpadkov - Med epidemijo smo za nekaj časa ustavili zbiranje kosovnih odpadkov zaradi
priporočil prevzemnikov odpadkov. Zato je bilo takrat ukinjeno
naročanje in odvoz kosovnih odpadkov za vse uporabnike.
Uporabnike smo pozivali, da zbrane odpadke po gospodinjstvih
ustrezno skladiščijo in jih predajo izvajalcu javne službe, ko
bodo ustrezne razmere. Občane pa smo pozvali, da odpadkov
ne odlagajo ob zabojnike, na ekološke otoke, pred zbirne
centre ali v naravo. Takšno ravnanje je kaznivo in kazi okolje.
Naročilo odvoza kosovnih odpadkov iz gospodinjstev Odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev se lahko naroča
prek spletnega obrazca na http://ebis.komunala-kranj.si/Narocilo.aspx. Vsako gospodinjstvo, ki je uporabnik komunalnih
storitev v Mestni občini Kranj, Občini Šenčur, Občini Naklo
in v Občini Preddvor lahko letos naroči brezplačen odvoz do
dveh kubičnih metrov kosovnih odpadkov. Odvoz kosovnih
odpadkov lahko naročite kadarkoli. Tisti uporabniki, ki nimajo
interneta ali možnosti naročanja preko spleta, lahko pokličejo
na telefon 04 28 11 305 in se dogovorijo tako za obrazec kot
za Naročanje glede odvoza kosovnih odpadkov.
Nevarni odpadki - Datum oddajanja nevarnih odpadkov, ki
je bil enkrat v letu praviloma oktobra, trenutno še ni določen
in bo enkrat pozno jeseni. Glede seznanitve o datumu se dogovorite v pisarni krajevne skupnosti. Objavljen bo na oglasni
deski oziroma na spletni strani v krajevni skupnosti.
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Stražiška tržnica
Matjaž Jerala in društvo Sorško
polje. Zakaj?
Leta 2011 sva s sestro govorila in
ugotavljala, da je na desnem bregu
Save Breg, Podreča precej kmetov.
Dogovorila sva, da začnemo migati
in da nekaj naredimo. Danes ima
tako društvo 50 do 70 članov in v
njem je četrtina kmetov. Ostali so
vrtičkarji in potrošniki. Redno se
dobivamo. Imamo izlete, oglede
dobrih praks za kmete in lepo
sodelujemo.
Kako je pravzaprav prišlo do Tržnice v Stražišču?
Kot rečeno, od vsega začetka je bilo poslanstvo Društva Sorško
polje, da spodbudi kmete, da začnejo ekološko kmetovati in kar
bodo ekološko pridelali, da dajo pridelke tudi v promet. Naključje
je potem botrovalo nekemu predavanju v Šmartinskem domu.
Šel sem do predsednika KS Jureta Šprajca. Prišlo je do skupnega
dogovora za sestanek s stražiškimi kmeti. Pokazalo se je
zanimanje.
Od takrat je bilo v Stražišču že prek petdeset tržnic. Kot

pravimo, se je med obiskovalci, tako med kmeti in potrošniki
z raznih delov Gorenjske in celo izven, vsak drugi petek v
mescu »lepo prijela«.
»Kot kaže, gre celotna zadeva kar lepo v pravo smer. Tudi
domači kmetje so prišli.«
Matjaž. Srečno, živahno in uspešno še naprej.
A. Žalar

Srečno Janko Bajt

Poznano je, da je najstarejša
zveza (75 let in več), Hrastova poroka. V mojem novinarstvu sem imel takšna »Hrastova poročenca« v Nemškem
rovtu in na Šutni pri Žabnici.
18. avgusta pa je Janko
Bajt praznoval visok »hrastov« jubilej, 85 let. Rodil se
je v Lanišah Pr' Srednikarju,
danes Občina Gorenja vas v Poljanski dolini, kjer je bilo 9 otrok,
sedem fantov in dve dekleti. Janko je bil tik pred najmlajšim,
nobeden pa ni več živ. Potem, ko se je, kot pove, sedemkrat preselil, in je iz Sovodnja prišel v Kranj, kjer se je v Projektu učil za
zidarja, se je ob koncu s kolesom po makadamu iz Kranja odpeljal domov v Laniše, da mu je mama oprala. Zlikal si je sam, kot
ga je naučila. V ponedeljek je bil potem iz Sovodnja ob 7. uri
zjutraj že spet s kolesom v službi v Projektu v Kranju.
Danes je Janko 85-letni HRAST v Folklorni skupini Sava, kjer
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se je v 70. letih zvrstilo že več kot tisoč plesalk in plesalcev. Prav
na večer njegovega praznika so mu plesalke in plesalci FS Sava
pripravili presenečenje in srečanje s čestitko in z dobrimi željami.
Janko Srečno. Bodi zdrav, da boš še dolgo lahko lepo peglal
(likal), kot pravi sedaj tudi tvoja Tončka.
A. Žalar

Folklorna skupina Sava Kranj

70-letna uspešna zgodba
Folklorna skupina SAVA Kranj se ponaša z bogato ustvarjalno
zgodovino. Od začetkov v daljnem letu 1949 do danes se je v
njej zvrstilo že krepko čez 1000 (tisoč) članov. Vsa leta skupina nastopa in predstavlja folklorno plesno, glasbeno in
pevsko dediščino našega naroda doma in v tujini. Od leta
1972 skupini uspevajo redna gostovanja na folklornih mednarodnih festivalih po svetu. Teh gostovanj je bilo že preko
160. Največkrat je gostovala v sosednjih državah in po celotni
Evropi. Udeležila pa se je tudi folklornih festivalov v Kanadi,
Braziliji, na Kanarskih otokih, na kitajskem otoku Macao in
v Nepalu. Na vseh turnejah po svetu, v vseh letih, kjer koli že
je skupina nastopala, so ostale nepozabne sledi, lepi spomini
in mnoge nagrade. V svojem programu skupina poustvarja
bogato ljudsko dediščino slovenskega naroda. Program, ki ga
izvaja, zajema plesne postavitve iz vseh slovenskih pokrajin
oziroma predstavlja celotno slovensko narodnostno ozemlje.
Za vse folklornike in folklornice Folklorne skupine SAVA
Kranj, tako za sedanje, aktivne, kot za nekdanje, je bilo leto 2019 jubilejno, slavnostno leto. Častitljivo 70. obletnico delovanja je Folklorna skupina SAVA obeležila z dvema veličastnima, slavnostnima
koncertoma v Prešernovem gledališču. Za doseganje širše prepoznavnih uspehov pri ohranjanju ljudskih plesov je ob tej priložnosti
prejela Prešernovo plaketo Mestne občine Kranj za leto 2019.
Folklora združuje mlade in mlade po srcu. Spletajo se nova

poznanstva, pišejo se nove zgodbe, zato VABIMO vse, ki radi
plešete, pojete ali igrate inštrument in si želite novih prijateljstev,
potovanj v dobri družbi, ob negovanju in ohranjanju bogate folklorne dediščine, da se nam pridružite - FOLKLORNA SKUPINA SAVA KRANJ je pravi naslov. Vpis novih članov bo v ponedeljek, 28. 9. 2020, od 20. ure do 21.30 v avli Kulturnega
doma v Stražišču.

Ivanjščice ne mirujejo

Ivanjščice, članice sekcije ročnih del pri DU Bitnje-Stražišče
ustvarjajo že 18 let. Za leto 2020 so si začrtale program, ki ga
zaradi epidemije in ukrepov vlade ne bodo mogle v celoti uresničiti. Meseca maja so v Šmartinskem domu želele predstaviti dosežke zadnjih dveh let na 10. razstavi. K sodelovanju so povabile
klekljarsko skupino Žnurce iz Trebnjega za prikaz dela razstave
o življenju misijonarja Friderika Barage, ki je opravljal delo kaplana v župniji Kranj-Šmartin, nato pa je služboval kot misijonar

v Ameriki. Nekaj čipk za
to razstavo so prispevale
tudi Ivanjščice. Glede na
virus je projekt prestavljen v leto 2021.
Članice krožka so izdelale čipke za oltarne
prte na sv. Joštu. Prti so
sešiti in pripravljeni, ker
letos zaradi epidemije na
sv. Joštu ni sv. maš, bodo
prti dani namenu in blagoslovljeni prihodnje leto.
Klekljarice in kvačkarice so se do epidemije srečevale v prostorih OŠ Stražišče. Po epidemiji so zaradi razmer z virusom
našle začasen prostor za druženje v prostorih GD Stražišče ob
upoštevanju ukrepov NIJZ in vneto ustvarjajo naprej ob učenju
novih tehnik. Kvačkarice imajo začasno srečanja v prostorih KS
Stražišče. Iskrena hvala gasilcem in KS Stražišče za pomoč.
Majda Jančar

MePZ DPD SVOBODA STRAŽIŠČE

Zbor je v 69 letnem delovanju bil deležen številnih uspešnih nastopov in bil prejemnik številnih priznanj,solidnih strokovnih ocen kot
doma, kot tudi izven naših meja. Bila so tudi nepozabna srečanja
med štirimi slovenskimi zbori,dva iz Slovenije in dva izven naših
meja, s katerimi sodelujejo že polnih 49 let Letos pa jim je Covid
19 prekrižal načrte za srečanje v Železni Kapli v Avstriiji. Veliko je
nastopov v načrtu, a kljub trenutni situaciji se trudijo kar se da izpeljati vsaj nekaj od teh. Leto 2019 je bilo za zbor eno najbolj plodnih
in uspešnih, med drugim so nastopali na Ohridskem festivalu
»SLOVENIJA NA OHRIDU 2019« in na Poseku pri Kontovelu
(Italija), kjer so poželi buren aplavz..Zbor pod vodstvom zborovodje Andreja Zupana deluje uspešno v pripravah za naprej.
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Postani novi Matej Mohorič!
Poznaš Mateja Mohoriča ali Jana Polanca? Oba sta zmagovalca etap na največjih dirkah na svetu, nosilca majic vodilnega
na Giru 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 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 kolesarji, ki trenutno aktivno trenirajo v
našem klubu, so
tako fantje kot dekleta, od 10 pa do
23 let. Glavna dejavnost je cestno
kolesarstvo, kjer
kolesarji in kolesarke nastopajo na tekmovanjih po Sloveniji in sosednjih državah.
Letni treningi so na velodromu v Stražišču in okoliških, manj
prometnih cestah, zimski treningi pa v telovadnici, na spinning
kolesih in po okoliških hribih.
Vse, ki vas zanima kolesarstvo in ste zainteresirani za vpis
v naš klub, lahko več informacij poiščete na www.kklub-sava.
si ali pišete na kksava@siol.net.

Uspešno delo Rokometnega kluba Sava Kranj
Rokometni klub Sava Kranj ima dolgo in bogato tradicijo vadbe
in igranje rokometa. Klub izhaja iz krajevne skupnosti Stražišče,
v klub se vključujejo mlada dekleta iz OŠ Stražišče, podružničnih
šol Žabnica in Besnica. Vsako leto pa v klub vključimo tudi
ostala zainteresirana dekleta iz celotne Mestne občine Kranj in
tudi drugih občin.
Je edini ženski rokometni klub v Mestni občini Kranj (MOK)
in trenutno imamo preko 70 deklet v klubu, ki tudi aktivno igrajo
(glede na starost) v različnih kategorijah v DP v rokometu Rokometne zveze Slovenije. imamo V DP imamo ekipo mladink,
eki-po kadetinj ter ekipi starejših in mlajših deklic. Kot interesno
dejavnost pa izvajamo rokomet na OŠ Stražišče, OŠ Orehek in
OŠ Jakoba Aljaža na Planini.
Zakaj vas vabimo, da se včlanite v naš klub?
• V vseh skupinah je veliko veselja, radosti, prijateljstva,zabave
tako na treningih kot tekmah
• Smo urejen in organiziran klub
• Imamo prijazne, zabavne, mlade in starejše strokovno usposo-

bljene trenerje
in trenerke
• Za vse starostne
kategorije imamo
ustrezna
tekmovanja
• Vsem igralkam
lahko priskrbimo ustrezno in kvalitetno športno opremo in oblačila
• Rokomet je dinamična in atraktivna športna panoga za vse
starostne skupine
• Vadba rokometa je na različnih krajih v MOK.
Perspektivna mlada dekleta so tudi vključena v razne državne
selekcije. Vse dodatne informacije (urnik treningov, prvenstvenih
tekem, trenerji) dobite na naši spletni strani www.rksavakranj.si
in na telefonski številki 041/338-075 / Slavko
RK Sava Kranj,
Kontakt: Slavko Stržinar, tel.041/338-075
Škofjeloška cesta 12, 4000 Kranj

Nogometni klub Sava Kranj
To je klub z bogato tradicijo, saj v Stražišču deluje
že od leta 1933. V hitro razvijajočem se športnem
parku Stražišče je v klubu trenutno aktivnih preko
200 nogometašev in nogometašic vseh starosti.
Glavni cilj nogometnega kluba je ustvarjanje
odličnih pogojev za nogometno vadbo, skrb za razvoj posameznikovih znanj, ﬁzičnih, socialnih področij, razvijanje ter krepitev
pozitivnih osebnostnih lastnosti (delovnih navad, samostojnosti,
odgovornosti...), prav tako spodbujanje medsebojnega sodelovanja in prijateljstva ter seveda skrb za dobro počutje.
Želimo soustvarjati aktivne državljane, jim pomagati, da v čim
bolj razvijejo vse svoje zmožnosti.
V našo sredino
vabimo vse dečke in
deklice od 5. leta
naprej, ki imajo veselje do igranja nogometa. V poskusno
vadbo vabimo tudi
vse tiste, ki se z nogometno igro spo6

gledujejo, ali so v preteklosti celo prenehali z redno vadbo.
Vabljeni in dobrodošli v nogometno zgodbo Enega kluba, enih
sanj, v pravi športni ambient.
Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na info@nksava.si
ali na telefonskih številkah:
- za letnike rojstva 2012 in mlajši Žare, tel. 031 711 230
- za letnike rojstva 2011 Nikola, tel. 040 755 600
- za letnike rojstva 2010 Vlado, tel. 040 295 366
- za letnike rojstva 2009 Luka, tel. 040 459 450
- za letnike rojstva 2008 in starejši Goran, tel. 070 881 148
V pozni jeseni in zimskem obdobju vadba poteka v športnih
dvoranah. Prav tako v športnih dvoranah poteka vadba za najmlajše v primeru slabega vremena.



PRIJAVNICA!
Ime Priimek : ____________________________________
Leto rojstva : ____________________________________
Naslov prebivališča : ______________________________
Kontakt staršev ali skrbnikov: _______________________
Email : _________________________________________
Tel. št. : _________________________________________

Društvo upokojencev Bitnje-Stražišče
DU Bitnje Stražišče deluje že 12 let. Povprečna starost članov je 74 let in pol.
Vsem prostovoljcem se za delovanje v 12 letih zahvaljujemo.

Pred štirimi leti smo nenadoma izgubili predsednika Toneta Kaštivnika. Predsedovanje društvu je prevzel Borut Pičulin. Zaradi
epidemije smo imeli občni zbor dva meseca kasneje in za novega
predsednika smo izvolili Viktorja Eržena. Z žalostjo pa sporočam
članom, da nam je pred dnevi umrl.
Društvo vsako leto pripravi letni program. Zaradi korona virusa
nismo imeli planinskih in turističnih izletov aprila, maja, deloma
junija, kolesarskih izletov aprila in maja in društvenega piknika
junija. Meritve holesterola so bile junija, balinanje ob torkih in
četrtkih v Spodnjih Bitnjah, ostale aktivnosti pa smo prilagodili
predpisanim razkužilom, maskam in oddaljenosti. Imeli smo tudi
izlete Izola, Javorca, Most na Soči, planinska pohoda na Mrežce
in Vršič ter kratke pohode na Jeterbenk, Rožnik in v Baško grapo.
Obiskali smo tudi 104
nad 85 let stare člane.
V sodelovanju s KS
Stražišče so poverjenice
Marija Gašperlin, Dani-

jela Benedik, Viktorija
Šilar in Majda Jančar
aprila razdelile prek
700 zaščitnih mask članom in krajanom.
V programu imamo
še turistična izleta v
Maribor, Lendavo, planinska pohoda na Petelinjek inv neznano, kratka pohoda na Uskovnico in Koseški hrib, 5-dnevno letovanje v hotelu Delﬁn v Izoli, meritve
in bowling; seveda ob spoštovanju predpisov glede virusa. Skušali
bomo organizirati tudi martinovanje in prednovoletno srečanje.
Uradne ure društva so vsak ponedeljek v gasilskem domu v
Bitnjah in prvo sredo v mesecu v Šmartinskem domu v Stražišču
od 9. do 10. ure. Vabimo nove člane, da se nam pridružijo. Pri
delu spoštujmo navodila in priporočila o uporabi zaščitnih mask,
ﬁzični razdalji in razkuževanju rok.
Zahvaljujemo se tudi Mestni občni za dodeljena sredstva za
delo društva.
Majda Jančar,tajnica

Iščeš nova doživetja in dogodivščine? Si želiš spoznati nove prijatelje
in se skupaj zabavati, delati 'kul' stvari, se skozi igro in izzive naučiti
koristnih veščin? Si naveličan posedanja za računalnikom in bi rad
mladost preživel z vrstniki v naravi? Ti je že kdaj kak tabornik govoril, kako je taborništvo zanimivo? Od taborjenj, bivakiranj, večerov
ob ognju, petja ob kitari, nočnih straž… do zmag na različnih tekmovanjih. To, in še veliko več. V taborništvu se za vsakega najde nekaj,
in zagotavljamo vam, da je za vsakega taborništvo zabava in doživetje, ki ga bo celo življenje ohranil v lepem spominu. Tu se družiš,
spoznaš naravo in njene lepote, spoznaš ljudi, sebe, ter razvijaš svoje
potenciale. Taborništvo ni le šotor in ogenj ter zagotovo ni »kr neki«.
Vsi imajo možnost prispevati ideje, zato vsak lahko uresniči svoj interes in so akcije zanimive za vse. Taborništvo je 40-milijonsko svetovno gibanje, katerega član lahko postane vsak. Taborniki delujemo
na nivoju rodov. V Stražišču, Orehku in okolici deluje Rod zelenega

Jošta (RZJ), ki vodi tedenska srečanja v svojih
prostorih v Stražišču,
na Gasilski ulici 17
(nasproti Trenče) in na
OŠ Orehek.
Včlanite se lahko kadarkoli. Na voljo smo
vam na 070 868 640
(Jaka), na rod.rzj@gmail.com, na Facebooku in Instagramu pod @
TabornikiRodZelenegaJosta in na rodzelenegajosta.si. Taborništvo
je popolnoma prostovoljno. Edini strošek je letna članarina 30€ (20€
za ostale člane družine), in pa stroški akcij, za katere poskrbimo, da
so čim cenejši. Taborništvo ni le šport ali hobi, je način življenja.
Z naravo k boljšemu človeku!

Pridruži se tabornikom!

Mladostni utrip v župniji Kranj-Šmartin
Letošnje leto je močno
zaznamovala korona kriza. Vse naše življenje se
je vrtelo okoli tega problema. Na eni strani strah
pred okužbo, na drugi pa
želja, da bi naše življenje
vendarle normalno teklo.
Če znamo stvari pogledati
globlje, se lahko iz vsake krize tudi česa naučimo. Morda smo v tem
času močneje občutili, da ni nič samo po sebi umevno, da nam je v
življenju potreben red in da se je treba za dobre stvari potruditi.
V naši župniji je ena glavnih poletnih dejavnosti župnijski
ORATORIJ. Dolgo je viselo na nitki, če nam ga bo uspelo izvesti. Čeprav smo morali večjo skrb posvečati zdravstvenim zahtevam, smo bili morda ravno zato toliko bolj veseli, da je vse potekalo brez težav. Največje koristi pri izvedbi programa imajo
animatorji, ki se tako rekoč vse leto pripravljajo na ta podvig.
Letos jih je sodelovalo preko 50. Otroci, ki se oratorija udeležijo,
pa dobesedno uživajo lepoto skupnega druženja, ki vsebuje vse
tisto, kar človek potrebuje: pogovor, pesem, igra, zabava, moli-

tev… Niso se ustrašili korone, saj se je oratorija udeležilo 120
otrok. Naše delo je naravnano na dolgi rok in prepričani smo, da
takšni dogodki pustijo močan pečat za prihodnost naših otrok.
Pred nami je še en mladinski dogodek, imenovan STIČNA
MLADIH. Dogodek, ki se vsako leto odvija v Stični, je letos zaradi
zdravstvenih omejitev predstavljen a dekanijsko raven. Za kranjsko
dekanijo se bo Stična mladih zgodila v župniji Kranj-Šmartin in
sicer v soboto, 19. septembra. Seveda program ne bo mogel biti
tako dovršen, kot je vsako leto v Stični, moram pa reči, da so mladi
iz naše dekanije že doslej pokazali veliko volje in pripravljenosti,
da pripravimo za mlade lep program. Naj omenim, da se bo zbiranje
mladih v parku pred našo cerkvijo začelo ob 13.30. Ob 14.00 se bo
začel program, ki bo trajal do 20. ure. Na tem mestu vabim vse
mlade, da se pridružite temu dogodku, na katerega pa se je potrebno
prijaviti vsaj do 12.9. na naslov: sticna.net. Moramo pač upoštevati
vsa navodila NIJZ, ker je skrb za zdravje naša prva skrb.
Vsi dogodki, ki jih pripravljamo za mlade, imajo en glavni cilj:
storiti nekaj lepega za Boga, zase ter drug za drugega. Zavedamo
se, da je vse, kar smo in kar imamo, dar od zgoraj. Za te darove
smo hvaležni, zato jih uporabljamo v večjo čast Božjo in v blagor
ljudi. Naj bo tako tudi v bodoče.
Bojan Likar, župnik
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Poroka Savske folklornice

Srečen dan Lucije in Anžeta
Z Lucijinim izbrancem Anžetom je bil 8. avgust 2020 njun poročni dan.

Bila je prelepa avgustovska sobota. Za folklornico Folklorne
skupine Sava Kranj Lucijo Malovrh je bil namreč 8. avgust
2020 najbolj srečen dan. Z izbrancem Anžetom sta se odločila
za njun poročni dan. Povabilo na poročni obred pa so z veseljem sprejeli tudi članice in člani Folklorne skupine Sava, saj
je Lucija mlada, obetavna in uspešna folklornica.

DRAGA LUCIJA IN ANŽE!
Srečno na vajini skupni življenjski poti vama želimo
folklornice in folklorniki FS SAVA Kranj

Zato so se tudi fantje folklorniki odločili, da jo kar tako, »prav
poceni že ne dajo«.Preizkusili so ženina, če mu jo lahko zaupajo.
In tako je potem mladoporočenca na prizorišču poročnega slavja
v Skednju v Vopovljah pričakala prava folklorna »šranga«. S
folklornimi kovčki in potovalnimi skrinjami so mlademu paru
preprečili pot do matičarja.
Ob nasmejani nevesti Luciji je ženin Anže, v pričakovanju
težkih nalog, kar malo zaskrbljeno pogledoval k šrangarjem. Le-

Srečni za njuno srečo so Savski folklorniki v »špalirju« mladoporočencema Luciji in Anžetu iskreno čestitali in zaželeli
veliko ljubezni, medsebojnega spoštovanja in razumevanja.

MEDENJAK nasproti šole Pri Džimiju
Že 30 let, mladi, nekdaj učenci v šoli, poznajo Strašani, kje je
najboljši sladoled. Dela ga Džimi. Zato nihče ne pravi Pr'
Medenjaku, ampak: Dobimo se pri Džimiju. Zanimiva je tudi
Džimijeva zgodba; o njej pa drugič.

ti so ga kar dobro namučili s poznavanjem slovenskega ljudskega
izročila – tako plesnega, geografskega kot oblačilnega. Ženin se
je res izkazal in dokazal, da folkloro pozna in tudi njihovo folklornico Lucijo. Zato so se Savski šrangarji nazadnje odločili, da
mu Lucijo zaupajo v zakonski stan.
Ampak. Čisto zastonj pa tudi ne. Anžetu so pojasnili, da so se
močno namučili, da so Lucijo zanj pazili in odganjali snubce. Zato
seveda upravičeno pričakujejo za njeno skrbno in zavzeto varovanje
tudi spodobno plačilo. In ženin je segel v žep in razveselil šrangarje
z evrčki. Potem pa je zaljubljeno objel svojo nevesto Lucijo.
Lep poročni obred, v idiličnem naravnem okolju, so Savski
folklorniki zaokrožili s spletom gorenjskih plesov. In seveda, kot
veleva folklorni običaj, je solo ples pripadal nevesti. Lucijin dolgoletni soplesalec Luka je kot prvi plesalec muzikantom ponosno
plačal in z nevesto Lucijo odplesal solo ples. To je bila seveda »ta
potrkana«, potem pa jo je pospremil k ženinu Anžetu v objem.
D. A. - A. Ž.

