
Življenje je potovanje, 
za katerega nihče ne dobi zemljevida. 

Vsak potuje po svoje in si sproti riše zemljevid.
Vsaka risba je nov smerokaz za vse, 

ki hodimo po poteh življenja.
Naj bo novo leto pot dobre volje, ljubezni in zdravja.

GLASILO KRAJEVNE SKUPNOSTI STRAŽIŠČE 23. december 2020
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Jure Šprajc, predsednik 
Sveta KS Stražišče

Spoštovani!
Zavedam se, da smo že vsi naveličani 
novic in razpravljanja o koronavirusu, 
a na žalost tokrat ne morem začeti 
drugače. Zadnjih nekaj mesecev ve-
dno bolj čutimo posledice virusa in 
žal so za koronavirusom začeli zbole-
vati tudi ljudje okoli nas. Bolezen se-
veda ne izbira in na žalost je za posle-
dicami te »kuge 21. stoletja« 7. 
novembra 2020 za vedno odšel naš 
dolgoletni urednik in novinar gospod 
Andrej Žalar. Za vse, ki smo ga po-
znali, je bil to velik šok, saj smo izgu-
bili izjemnega človeka, ki je Stražišče 
ljubil in častil v vsej svoji veličini. Za-

radi te žalostne novice bo tokratna številka Sitarja delno posveče-
na spominu na Andreja, saj ima toliko zaslug, da jih težko zapiše-
mo le v nekaj stavkih.

Pred vami je nova številka Sitarja, ki je delo nove urednice Žive 
Drinovec. Živa Drinovec je naša odrešiteljica, saj ni odlašala, 
ampak se je takoj odzvala našemu povabilu k sodelovanju. Takoj 
je prijela za uredniško delo in novinarsko pero. V nadaljevanju te 
številke bo sledila njena predstavitev. Glede na svež veter v ure-
dniških vodah smo v tem času iskali tudi oglaševalce, ki nam bi 
pomagali pri rednem izdajanju Sitarja, in vsem, ki so se odzvali, 
se ob tej priliki zahvaljujem za sodelovanje.

Vsako leto prvi teden v decembru organiziramo Stražiški kul-
turni teden, a glede na omejitve, ki jih imamo, smo bili primorani 
letošnji kulturni teden prestaviti. To pomeni, da ni odpadel, 
temveč ga bomo izvedli v enem izmed pomladanskih mesecev v 
letu 2021, ko bodo razmere glede koronavirusa dovoljevale orga-
nizacijo kulturnih dogodkov.

Kljub vsem navodilom in ukrepom za preprečevanje okužbe z 
novim koronavirusom v Krajevni skupnosti nismo stali križem 
rok, temveč smo bili aktivni na vseh področjih delovanja. V za-
dnjem mesecu smo pridobili dve novi parkirišči, in sicer pri Le-
karni in pod Šmarjetno goro. S prebivalci degradiranega območja 
Laz smo imeli sestanek s predstavniki MO Kranj in Civilne inici-
ative za zeleno Stražišče, na katerem smo skupaj iskali rešitve za 
dostojno življenje teh sokrajanov. Z veseljem lahko povem, da je 
bil sestanek uspešen in da smo našli skupne rešitve, ki jih bo treba 
realizirati. 

Z županom MOK Matjažem Rakovcem smo imeli sestanek na 
temo investicij in reševanja Laz. V Lazah na področju bivšega glino-
kopa smo bili tudi na ogledu – tam se namreč vidijo smeti, kamor so 
jih še v času naše nekdanje »ljudske države« (pred skoraj pol stoletja) 
vozili iz kranjskih industrijskih obratov. Nemudoma je stekla akcija 

in konec novembra so prišli predstavniki Nacionalnega laboratorija 
za zdravje, okolje in hrano RS. V analizo so vzeli tekočine in blato iz 
potoka nad t. i. »Račnjakom«, kjer je oranžni potok, in vzorce potoka 
pod industrijsko cono Laze pri t. i. »Peter Mayerju«.

Kljub epidemiji pa še vedno organiziramo Stražiško tržnico, saj 
nam odlok Vlade RS to omogoča. Tudi Ministrstvo za kmetijstvo 
spodbuja delovanje teh panog, saj si s tem povečujemo izmenjavo 
med lokalnim ponudnikom in lokalnim kupcem in se tako drži-
mo slogana »Radi imamo domače«. 

Pred nami so prazniki, ko se obdarujemo in smo polni novih 
pričakovanj. Naj vam s kratkim verzom zaželim, da bi doživeli vse 
radosti praznikov. 

Življenje je potovanje, 
za katerega nihče ne dobi zemljevida. 
Vsak potuje po svoje in si sproti riše zemljevid.
Vsaka risba je nov smerokaz za vse, 
ki hodimo po poteh življenja.
Naj bo novo leto pot dobre volje, ljubezni in zdravja.

Prijetne božične praznike in vse dobro v novem letu 2021!
Jure Šprajc, uni. dipl. org. 

Predsednik Sveta KS Stražišče
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Globoko nas je pretreslo sporočilo, da se je 7. novembra zaradi 
posledic okužbe s koronavirusom poslovil naš prijatelj Andrej 
Žalar, ki je bil dolgoletni član Turističnega društva Tuhinjska 
dolina in urednik lokalnega časopisa Tuhinjski glas.

Andrejevo delo je bilo vedno opravljeno strokovno, fotoaparat 
je bil njegov stalni spremljevalec, kakor tudi njegova dobra volja 
in nasmeh na obrazu. Spremljal je napredek naše doline in o vsaki 
novi pridobitvi zapisal z izbranimi besedami, kot je znal le on.

Zanimala so ga različna področja družbenega dogajanja na 
različnih nivojih, predvsem pa ga je odlikovala zdrava mera rado-
vednosti, ki jo je v kombinaciji s svojo komunikativnostjo, zaradi 
katere je ves čas navezoval stike z novimi, zanimivimi ljudmi, 
odlično uporabil na svoji novinarski poti. Najini poti sta se prvič 
križali pred dobrimi 30 leti. Andrej je bil novinar Gorenjskega 
glasu, sam pa sem začel uresničevati svoje sanje o izgradnji Term 
Snovik, ki so po Andrejevih besedah gorenjske terme, in brez 
dvoma je na svoj način soustvarjal uspešno pot term, saj so njego-
ve besede ob izjemnih fotografijah pripomogle k njihovi 
prepoznavnosti.

Andrej je znal ceniti svoje domače okolje, zelo rad je imel svojo 
Gorenjsko, ki jo je prevozil po dolgem in počez. Pot ga je večkrat 
zanesla v našo dolino in našo občino, kamor je zelo rad prihajal. 
In skoraj vedno je ob teh obiskih dodal: »Prihajam iz Komende in 
v Komendo grem.«

Andrej je bil v vlogi novinarja prisoten ob ustanovitvi našega 
društva in sprejel je mojo prošnjo, da bi postal urednik našega 
glasila. Vendar pa ni bil le urednik in član našega društva, ampak 
sva spletla tudi trdno prijateljsko vez, rad sem preživljal čas v 
njegovi družbi in on v moji.

Vedno sem občudoval njegovo natančno in nezmotljivo presojo 

Dragi Andrej, 
rad bi ti rekel: HVALA za tvojo družbo in so-
delovanje! Hvala ti, da sem bil lahko del tvojega 
izjemnega ustvarjanja. 

Usoda naju je povezala pred šestimi leti, ko 
sem prevzel vodenje naše Krajevne skupnosti 
Stražišče. Prav hitro sva našla skupno besedo 
in skupno pot sodelovanja. Vedno sva kon-
struktivno našla rešitev in peljala sodelovanje 
k skupnemu cilju za dobro našega Stražišča. 
Najini dolgi telefonski pogovori so bili odraz 
odličnega sodelovanja in podobnega pogleda 
na nazore naše družbe.

Tvoja pripadnost do našega kraja je bila ne-
izmerna, saj ni pomenila samo urednikovanja 
in novinarskega dela v glasilu Sitar, ampak ve-
liko več. Prisoten si bil na vseh sejah Organi-
zacijskega odbora za pripravo kulturnega tedna 
ter vseh sejah Sveta Krajevne skupnosti. 

Vedno si prihajal z nasmehom in vsako temo 
odprl z zanimivo in smešno anekdoto. V sebi si nosil nešteto 
zgodb, ki so bile plod tvoje širine in temelj tvojega profesionalne-
ga dela. Ves čas si nam pomagal pri sestavi programa za kulturne 
prireditve in tvoja poznanstva so nam velikokrat olajšala organi-
zacijo kulturnih večerov v dvorani Krajevne skupnosti. Kadar 
smo potrebovali reportažo o dogodku iz Stražišča, si brez odlaša-
nja prispel iz vasi Križe pri Tržiču, kjer si živel s svojo družino. 
Tvoja ljubezen do novinarstva je bila neizmerna. Velikokrat si v 

ponedeljek še zbiral material, v torek popoldan pa 
že prinesel še toplo tiskano edicijo Sitarja na pošto 
v Stražišče. Prav zaradi dolgoletnih izkušenj te nič 
ni moglo presenetiti, saj si vedno odlično izpeljal 
organizacijo in pripravo Sitarja. 

Rad si poudaril, da je bila povprečna življenjska 
doba novinarjev iz tvoje generacije le 50 let, ti pa 
si leta 2016 praznoval častitljivih 50 let dela v 
novinarstvu. 

Pred dvema mesecema sva govorila o novi po-
godbi za leto 2021 in da boš kljub odpovedi Stra-
žiškega kulturnega tedna v Sitarju naredil objavo 
kot nek kolaž preteklih kulturnih tednov. Poslovila 
sva se pri vratih vhoda v Krajevno skupnost z za-
dnjim stavkom: »Se slišiva, da bova pripravila 
novo številko pred Stražiškim kulturnim tednom.« 
Žal tvojega klica nisem prejel. Poklicala pa me je 
tvoja žena Nuša in mi sporočila žalostno novico, 
da si nas po boju s koronavirusom za vedno 
zapustil. 

Zaradi preventivnih ukrepov proti novemu koronavirusu te 
žal nismo mogli pospremiti na tvoji zadnji poti, a smo bili in 
bomo vedno s teboj. In tudi ti boš vedno z nami. Nate bomo 
mislili vsak s svojo svečko in pogledom tja gor med zvezde. 
Radi te imamo!

Jure Šprajc in vsi tvoji prijatelji iz Stražišča
Jure Šprajc, uni. dipl. org.
Predsednik KS Stražišče 
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»Andrej, hvala za vse zgodbe.«
o tem, kateri zorni kot 
uporabiti, ko želi po-
sneti osebo, dogodek 
ali utrinek iz narave.

Andrej, hvala za 
vse zgodbe.

Veliko sva sodelovala 
tudi na gasilskem po-
dročju. Bil je zvest 
zapisovalec gasilskega 
dogajanja, humani-
tarnega poslanstva, 
pomagati komer koli 
in kadarkoli – poma-
gati človeku. Tudi 
sam je prispeval k 
dragocenim vredno-
tam, graditvi duha pripadnosti in bil urednik kronike ob 100-le-
tnici gasilskega društva Šmartno v Tuhinju.

Ponosen in zadovoljen sem, da sem imel priložnost sodelo-
vati z njim. Njegovo delo in odnos sta me pripeljala do marsi-
katerega spoznanja.

Živimo v obdobju epidemije, zato sva se zaradi trenutnih okoli-
ščin od njega poslovila le z županom Občine Kamnik, Matejem 
Slaparjem, ki ve, da je Andrejev prispevek k razvoju občine velik.

Trudili se bomo nadaljevati z delom, ki bo vredno njegove 
dediščine.

Ivan Hribar
Predsednik Turističnega društva Tuhinjska dolina
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V slovo, spomin in zahvalo
Andrej Ernest Žalar (1942–2020)
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Spoštovani krajani, drage sokrajanke.
Če bi se svet v teh dneh vrtel, kot se je vrtel pred marcem 2020, bi se 
v začetku decembra v Šmartinskem domu lahko srečevali na večerih 
že 33. Stražiškega kulturnega tedna 2020. V avli bi na ogled postavili 
slikarsko razstavo, ponudili bi vam glasbeni koncert in ogled ko-
medije, učenci in učiteljice osnovne šole bi končno lahko prazno-
vali 60-letnico šole, zaplesali bi folklorniki in nas s plesom pope-
ljali po Sloveniji, vse pa bi proti koncu tedna obiskal sveti Miklavž. 
Seveda pa vse to zaradi znanih razlogov žal ni bilo mogoče.

 Člani in članice organizacijskega odbora smo se na kulturni teden 
kljub različnim stanjem in spreminjajoči se epidemiološki sliki vse-
eno pripravljali. Na prvem sestanku v začetku poletja smo se odločili, 
da ne glede na stanje pripravimo in določimo vsebine posameznih 
večerov. Določili smo okvirni termin kulturnega tedna. Med pole-
tjem je naš načrt počival, zorel in čakal (na boljše čase). Spet smo se 
zbrali konec septembra. Ker je bilo takrat stanje glede organizacije 
prireditev spet zelo negotovo, je bilo glavno vprašanje, ali bi oziroma 
kako bi izvedli letošnji kulturni teden. Člani odbora smo se odlo-
čili, da v decembru kulturnega tedna ne izvedemo, ampak ga presta-
vimo za nedoločen čas, najverjetneje na pomladne mesece. Odlo-
čili smo se, da bomo spremljali situacijo glede novega koronavirusa 
in glede organizacije drugih podobnih prireditev in se ob primer-
nem času odločili, kdaj in kako bomo izvedli nekaj kulturnih 
prireditev. Zagotovo pa to ne bo v obliki kulturnega tedna, ampak 
mogoče le kulturnega vikenda. Ker kulturnega tedna v decembru 
torej nismo mogli načrtovati niti izvesti, je Andrej Žalar takrat 
predlagal, da bi v decembrskem Sitarju zato nekaj več vsebin na-
menili spominom na nekatere pretekle kulturne večere. 

Za nekaj časa smo odložili misli v povezavi s kulturnim tednom, 
ko nas je novembra razžalostila novica, da se je Andrej od nas za 
vedno poslovil. Člani bomo pogrešali vse njegove ideje, predloge, 
zgodbice, s katerimi je popestril naše sestanke. Najbolj zanimivo 
je bilo vsakoletno načrtovanje skupnega fotografiranja vseh čla-
nov odbora. Ko smo že vsi potrdili, da pridemo, je »vedno« kdo 
manjkal. Andrej, člani smo prepričani, da nam boš tudi od 
tam, kjer si zdaj, še naprej pomagal z idejami in tako soobliko-
val naše kulturne dogodke. Hvala za vse tvoje delo, za vse 

»Korona« prestavila 33. Stražiški kulturni teden
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zapise, fotografije, za tvoj bogat doprinos h kulturni dejavnosti 
v Stražišču. V svojem imenu in imenu vseh članov organizacij-
skega odbora Andrejevi družini izrekam iskreno sožalje. 

 Zdaj pa izpolnjujemo Andrejevo idejo in želimo z vami obuditi 
spomin na nekaj odmevnejših dogodkov zadnjih kulturnih te-
dnov. Zagotovo se spomnite dogodkov na fotografijah …

2018 
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Spoštovani učenci, starši, krajani,
tako kot v vseh šolah, tudi v 
OŠ Stražišče Kranj zaključu-
jemo koledarsko leto 2020 na 
neobičajen način, podobno 
kot šolsko leto 2019/2020.

V prihajajočem letu 2021 
si želimo, da bi lahko vsi naši 

učenci čim prej ponovno obiskovali šolo, tako kot pred ukrepi 
za preprečevanje širjenja koronavirusa. V pričakovanju izpol-
nitve te velike želje pa vam, spoštovani krajani, želimo ZDRA-
VO, uspešno in zadovoljno leto 2021. 

Pavel Srečnik, ravnatelj

Glede na preteklo leto vsem želim bolj zdravo, bolj srečno in 
bolj veselo novo leto 2021 z upanjem, da se srečamo na kultur-
nih dogodkih. 

Tadeja Česen Šink, 
predsednica odbora za pripravo Stražiškega kulturnega tedna

2020
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V Mestni knjižnici Kranj nam je 
mar za člane in uporabnike, skr-
bimo za njihove bralne navade in 
pozorno spremljamo, kako doži-
vljajo knjižnico v svojem okolju. 

Epidemija COVID-19 je v tem 
letu močno spremenila človekov 
vsakdan, z omejitvami je zarezala 
tudi v poslovanje knjižnic. Okoli-
ščine so nas spodbudile k hitrim 
prilagoditvam in zagotavljanju 

knjižničnega gradiva v čim širšem obsegu. Najprej je zaživela izposo-
ja e-knjig na spletnem portalu Biblos, spletni vpis, promocija e-virov 
z oddaljenim dostopom, predvsem dostop do časopisov in revij v 
aplikaciji PressReader, v Kranju tudi naročanje gradiva po pošti. 
Sledilo je sproščanje ukrepov, Krajevna knjižnica Stražišče se je za 
uporabnike odprla do izposojevalnega pulta. Gradivo se je lahko 
rezerviralo v spletni storitvi Moja knjižnica ali naročilo s spletnim 
obrazcem, po telefonu in na elektronski naslov. Za vse, ki so potrebo-
vali nasvet pri izbiri gradiva, smo pripravili knjižne vrečke po žanrih, 
Bralni mišmaš, pri tem nismo pozabili na otroke in na gradivo za naš 
dolgoletni projekt, Družinsko branje. Otrokom smo omogočili reše-
vanje ugank in Grimmovega čarobnega kviza na spletnem portalu 
Modri pes. Ponovno je začela delovati medoddelčna izposoja 
(izposoja gradiva iz drugih enot Mestne knjižnice Kranj) in med-
knjižnična izposoja (izposoja iz drugih domačih in tujih knjižnic). 
Omogočili smo vračanje gradiva, ki smo ga ob vračilu začeli raz-

Krajevna knjižnica Stražišče:  
kako se odzivamo na epidemijo

kuževati in ga še vedno puščamo v karanteni. V ta namen smo 
pred vhod v Krajevno knjižnico Stražišče namestili poseben zaboj 
za vrnjeno gradivo. Postopki v knjižnici so z omejitvami postali 
zamudni, povečal se je obseg manipulativnih del, zato smo v 
Stražišču začasno skrajšali obratovalni čas knjižnice za eno uro. 

Z jesenskim valom epidemije se je življenje ponovno ustavilo, 
vendar ne v knjižnicah. Našo ponudbo smo v drugem valu še 
popestrili in nadgradili s slovenskimi zvočnimi knjigami v apli-
kaciji Audibook in s snemanjem pravljic za otroke s pravljičarjem 
Bojanom in Modrim psom. Za svoje zvesto občinstvo smo pro-
gram dogodkov prenesli v virtualni svet. Z uvedbo brezstičnih 
storitev in z upoštevanjem priporočil NIJZ smo zagotovili prila-
gojeno poslovanje. Bolezen nas je prisilila, da smo Krajevno 
knjižnico Stražišče za krajši čas zaprli, vendar smo ob tem poskr-
beli za primerno obveščanje, pomoč uporabnikom in zamrznitev 
zamudnine. Za zaključek pa še podatek, ki je obenem tudi po-
hvala knjižničarki Ines Jenšterle – Krajevna knjižnica Stražišče 
ima v zadnjih letih, in tudi v času epidemije, procentualno 
najvišjo izposojo gradiva v Mestni knjižnici Kranj.

Leto se izteka, zato ob tej priložnosti vsem krajankam in kraja-
nom Stražišča voščimo vesel božič in SREČNO novo leto 2021, ki 
naj bo polno zdravja, podkrepljeno z branjem in izpolnjeno s 
srečanji v knjižnici! 

Maja Vunšek
Mestna knjižnica Kranj

www.mkk.si 
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DU Bitnje Stražišče je za leto 2020 pripravilo zanimiv program. 
Uspešno smo pričeli s pustovanjem, kopalnim izletom, planin-
skim pohodom, umovadbo, vitalis vadbo, bowlingom, žensko 
telovadbo ter klekljanjem in kvačkanjem. Sredi marca smo morali 
z aktivnostmi zaradi epidemije koronavirusa in ukrepi vlade za-
časno prekiniti, kar je trajalo do konca maja. V juniju smo s 
sproščanjem ukrepov tudi mi ponovno pričeli z našimi aktivnost-
mi po programu. V gasilskem domu v Bitnjah smo uspešno izvedli 
občni zbor društva, izvolili predsednika društva g. Viktorja Erže-
na iz Orehka ter organe v novem mandatnem obdobju. Izvedli 
smo kopalne izlete v Izolo, planinske pohode, kratke pohode, tu-
ristične izlete, balinanje, kolesarske izlete, kontrolo holesterola, 
krvnega pritiska in holesterola, kvačkanje in klekljanje. Udeležba 
na naših aktivnostih je bila nekoliko manjša kot sicer. Septembra 
smo izgubili novoizvoljenega predsednika društva g. Eržena. Za-
četek oktobra smo morali ponovno prekiniti z našimi aktivnostmi 
zaradi širitve epidemije koronavirusne bolezni in ponovnih 
ukrepov vlade v zvezi z njo. Odpovedati smo morali razpisana 
planinska pohoda na Petelinjek in v neznano, pohod na Koseški 
hrib, izlet v Pomurje, umovadbo, klekljanje in kvačkanje. Odhod 
na 5-dnevno letovanje v Izoli smo morali odpovedati tik pred 
zdajci, v jutranjih urah na dan načrtovanega odhoda. Ponovno 
smo morali ostajati doma, nositi maske, se držati predpisane 
medsebojne razdalje in se odpovedati druženju. Upali smo, da 
ukrepi vlade ne bodo trajali dolgo, da bomo članom lahko pripra-
vili še kakšno dejavnost po letnem programu, a žal je bilo naše 
upanje zaman.

Tudi za leto 2021 pripravljamo program, prilagojen različnim 

Društvo upokojencev Bitnje Stražišče
željam in okusom. Upamo, 
da bomo imeli z njegovo rea-
lizacijo več sreče kot letos. 
Objavili ga bomo tudi na 
spletni strani KS Stražišče. 
Običajno smo svoje člane v 
začetku januarja povabili k 
plačilu članarine, kako bo 
tokrat, bo odvisno od ukre-
pov, ki jih spoštujemo in 
upoštevamo. Svoje člane in 
krajane bomo pravočasno 
obveščali – takoj, ko bo mo-
goče, bomo pričeli z aktiv-
nostmi. Ob tej priliki vabimo 
nove člane, da se nam pri-
družijo. Več informacij lahko dobite prek mobilne telefonske 
številke: 040 350 589, lahko pa tudi pišete na dubitnjestrazisce@
gmail.com.

Le še nekaj dni nas loči od božičnih in novoletnih praznikov, 
ki smo se jih vedno veselili. Naša praznovanja bodo letos glede 
na napovedi drugačna. Praznovati bomo morali v ožjem dru-
žinskem krogu s čim manj druženja, kar bo težko. Vajeni smo 
srečanj, pogovorov in druženj s prijatelji.

Članom DU Bitnje Stražišče in krajanom Stražišča voščimo 
blagoslovljene božične praznike, v novem letu pa srečno, uspe-
šno, predvsem pa dobrega zdravja.

Majda Jančar, tajnica
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Cerkev Sv. Duha v Javorci

https://www.mkk.si/lokacije/strazisce/
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Pred skoraj tremi leti je Mestna občina 
Kranj (MOK) prejela sklep o svoji od-
govornosti za že dokazano lokalno veli-
ko okoljsko škodo v Lazah zaradi malo-
marnosti. Tedanji župan je pozabil na 
zaveze o sodelovanju javnosti. Skrivo-
ma in v rekordnem času je MOK prido-
bil gradbeno dovoljenje za 1. fazo fekal-
ne kanalizacije v Lazah. Vsebinske 

pripombe Civilne iniciative za zeleno Stražišče (CI) in mednaro-
dne okoljske organizacije Alpe Adria Green (AAG) ter zahteve po 
sklicu zbora krajanov so naletele na gluha ušesa, tako na MOK 
kot na svetu KS Stražišče. Zbor krajanov je bil sklican šele po 
zbranih podpisih Strašanov januarja 2019. Takrat smo Strašani 
lahko soglasno zahtevali trajnostno ureditev z odvajanjem tako 
fekalnih kot meteornih voda iz Laz, in sicer od izliva v Centralno 
čistilno napravo Kranj do izvora. Če bi nova občinska oblast to 
spoštovala, bi danes občani lahko v pretežnem delu Stražišča lažje 
živeli z odpadnimi vodami. Tako pa je Ministrstvo za okolje in 
prostor (MOP) presodilo, da z gradbenim dovoljenjem ni nič 
narobe. O bistveni vsebini pritožbe AAG ni niti odločalo!

Poraženci
bolezni, z uradno zatajeni-
mi zastrupitvami po poža-
rih se ukvarjajo sodišča ... 
Mešana kanalizacijska cev 
na Ješetovi je že od nastan-
ka pred tridesetimi leti 
poddimenzionirana. Vse 
do danes jo navzlic temu 
trpajo z novimi priključki 
fekalne kanalizacije. Pov-
sem jasno je, da morajo zato dolvodno na Ješetovi in Bavdkovi ulici 
ljudje uporabljati lopute, sicer lahko dobijo vsebino kanalizacije 
nazaj v kleti. Tudi predvideno novo naselje Lipje ob IC Laze čaka 
priklop. Zato je priključitev kanalizacijske cevi iz Laz na Ješetovo 
potencialno huda grožnja javnemu zdravju in okolju, če tveganja 
ne odpravimo s celostno, evropsko rešitvijo. To lahko pomeni 
tudi selitev za okolje najbolj kočljivih dejavnosti iz IC Laze.

Analiza tekočine in blata iz potoka nad t. i. »Račnjakom« in potoka 
pod industrijsko cono Laze pri t. i. »Peter Mayerju«, ki jih je izvedel 
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano RS. Foto Jure Šprajc 

Upravno sodišče je prav zaradi tega v oktobru letos razsodilo, da 
je »za prejšnjega župana najvišji strokovni organ« ravnal nezakoni-
to. Gradbeno dovoljenje je razveljavilo in vrnilo v ponovno odloča-
nje na UE Kranj. Zato smo člani AAG in CI porabili ogromno časa, 
truda in znanja. Pa tudi lastnih denarnih sredstev. Ne glede na in-
terpretacije gre za vsebinsko odločbo. Ker lastniki industrijskih 
obratov in zemljišč nelegalno in nemoteno posegajo v prostor (črne 
gradnje parkirišč, nadstrešnic in celo prestavitve potočnih stug, iz-
suševanje mokrišč na samem robu zaščitenega območja Nature 
2000), se danes stanovalci v Lazah borijo s poplavami ob vsakem 
večjem nalivu. Skozi odslužene meteorne cevi, zgrajene za povsem 
druge namene, se zlivajo vode (in z njimi odplake vseh barv), tudi 
z manipulativnih površin podjetij, ki se ukvarjajo s predelavo (v 
glavnem) tekočih nevarnih odpadkov, tlačne livarne aluminija ... in 
ob nesrečah lahko povzročijo ogrožanje neslutenih razsežnosti. 
Rak in demenca trkata na sleherna vrata, v porastu so respiratorne 

Končno je tragiko tega območja (po pripombah AAG) priznala 
država in z vodovarstveno odločbo posebej zaščitila zajetje Sorško 
polje. Tako je do izgradnje kanalizacije v Lazah prepovedala gra-
dnjo nestanovanjskih objektov. Rekonstrukcije in novogradnje 
obratov za predelavo odpadkov oz. obratov, ki potrebujejo okolje-
varstveno dovoljenje, sploh niso več mogoče. Ne glede na vse na-
vedeno pri podjetnikih še vedno obstaja interes za širitev (tudi za 
legalizacijo, v ta namen se že prodajajo zemljišča), čemur domačini 
ostro nasprotujejo. Davka na to, da MOK nima ene same urejene 
industrijske cone, domačini ne nameravajo več plačevati z opu-
stošenim okoljem, zdravjem, dostojanstvom in strahom za priho-
dnost. Pa mi? Je v nas še toliko sočutja, da bi to vsaj razumeli? 
Če je odgovor negativen, v Lazah še dolgo ne bo zmagovalca.

Marko Špolad
Civilna iniciativa za zeleno Stražišče

Leto 2020 je leto, ko se spominjamo 75. 
obletnice zgodovinske zmage nad naciz-
mom in fašizmom, najhujšim terorjem 
nad človeštvom v drugi svetovni vojni. 
Slovenci smo lahko ponosni, da smo bili 
takrat v sestavi zmagovalcev Anglije, 
Združenih držav Amerike in Rusije (ta-
kratne Sovjetske zveze). Spominjati se 
moramo vseh vojakov, padlih na bojiščih, 

prisilnih delavcev, zapornikov, taboriščnikov, ukradenih otrok. 
Posledice občutimo še danes kot nesoglasje med partizani in izda-
jalci, pomagači okupatorjev. Nesoglasja sedaj podpirajo nasprotniki 
sožitja med narodi. Presenečeni smo nad popravljanjem zgodovin-

KO ZB za vrednote NOB Stražišče 
skih dejstev – resnice, ter obujanju fašizma in nacizma v Evropi. 

Sedaj, ko doživljamo karanteno, zaustavitev šolstva, gospo-
darstva itd. moramo biti enotni, da bomo nekoč znali ponovno 
složno živeti kot zmagovalci.

Zelo pogrešamo naša druženja, skupno delo članov in odpo-
vedan občni zbor. Potrudili se 
bomo, da z vašo pomočjo opra-
vimo naš letni načrt.

Vsem vam želim veliko 
zdravja in sreče pri preživljanju 
karantene. 
Za KO ZB za vrednote NOB Stražišče

Lado Guna

SREČNO 2021
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Čestitamo ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti

https://www.facebook.com/zelenostrazisce/
https://www.zzb-nob.si/
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Z vami že od leta 1939. 

Bojan Likar, župnik

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 Ks Stražišče je izdalo in založil Svet Ks Stražišče, zanj predsednik Ks Stražišče Jure Šprajc. 
Lektoriranje Mojca Jagodic, urednica Živa Drinovec. Oblikovanje in tisk BOLD. Naslovnica: Življenje je potovanje, Živa Drinovec

Misel v naslovu nam je zelo domača. Radi 
ponavljamo, da je božič praznik družine. 
To izhaja iz dejstva, da se je Odrešenik rodil 
v družini in s tem povzdignil vrednost vsa-
ke človeške družine. Kljub temu si božične-
ga praznovanja ne moremo predstavljati 
brez vsega tistega, kar se dogaja zunaj dru-
žine – slovesnih bogoslužij v cerkvah, bo-
žičnih koncertov, praznične podobe mest 
in privlačnih nakupovalnih središč. Slednje 
je marsikdaj zatemnilo glavni božični do-
godek, namreč, da se je Bog rodil v revnem 

betlehemskem hlevu.
Korona kriza naše letošnje božično praznovanje zopet postavlja 

tja, kamor spada – v družino. Če se bomo pustili nagovoriti bo-
žičnemu dogodku, bodo naše družine iz njega lahko izšle boga-
tejše in srečnejše.

O koroni, ki je preplavila ves svet, je bilo napisanih in izrečenih 
veliko besed. Večina v njej vidi predvsem zdravstveno nevarnost, 
ki ogroža človeštvo; nekateri jo vidijo kot zaroto peščice ljudi 
proti človeštvu; nekateri pa se iz nje norčujejo in jo imajo za nekaj 
namišljenega. Zelo redki pa so tisti, ki zmorejo pogledati v ozadje 
tega pojava in se vprašati, kaj nam ta virus sporoča in kaj se lahko 
pri tem naučimo. 

Tukaj želim izpostaviti vsaj dve stvari:
1. Naše življenje je krhko in minljivo. Včasih dajemo vtis, da 

nam nihče nič ne more. Zdravi smo, polni moči, z vsem preskr-
bljeni. Pa se pojavi ta droben, nevidni sovražnik, ki vse postavi na 
glavo. In ob tem spoznamo, da smo res samo prašek v vesolju, ki 
ga veter odnese.

2. Odgovorni smo zase in za druge. Sklicevanje na lastno 
svobodo prav hitro zadene ob svobodo drugega in če se ne bom 
odgovorno obnašal do drugih ljudi, bom škodoval tudi sebi. 
Družbena bitja smo, postavljena na to ljubo zemljo, ki je samo 

Božič – praznik družine
ena, in preživimo 
lahko samo skupaj, 
drug z drugim in 
drug ob drugem. 
Papež Frančišek to 
sporočilo lepo po-
jasni s prispodobo 
čolna: »Vsi smo na 
istem čolnu in ve-
slamo skupaj. Nih-
če se ne more rešiti 
sam, rešimo se lah-
ko samo skupaj.« To spoznanje lahko ob svetovni krizi v sebi po-
globimo in iz nje vsi izidemo bolj močni, bolj zreli in preprosto 
boljši ljudje.

Iz zgoraj povedanega lahko zaključimo, da virus ni samo nekaj 
slabega. To je lahko obdobje streznjenja, je čas, ko si postavljamo 
najosnovnejša življenjska vprašanja: »Kdo sem? Čemu sem na 
svetu? Kam gre moje življenje?«

Človek, ki mu vse gladko teče, misli, da nič in nikogar ne potre-
buje, tudi Boga ne. Znano je, da so ravno v stiskah in trpljenju 
ljudje najbolj goreče molili.

Kako bomo torej praznovali letošnje božične praznike? 
Znotraj svojih družin – in morda obogateni z novim spozna-
njem, da je z rojstvom Božjega Sina vse minljivo deležno ne-
minljivosti in vse umrljivo deležno neumrljivosti. To je zmaga 
Življenja nad smrtjo, ki jo je zaslužil naš Odrešenik. Zato kljub 
krizi ostajamo optimisti, ker verujemo, da ta nima zadnje be-
sede; zadnjo besedo ima On, ki je začetek in konec vsega. Ob 
letošnjih božičnih praznikih vam želim veliko poguma, s kate-
rim bomo premagali strah pred sedanjo nevarnostjo. Pustimo 
se dotakniti Njemu, ki prihaja k nam iz ljubezni do vsakega 
človeka. Blagoslovljen božič vam želim in vse dobro v letu 
2021.

V kakšnem neverjetnem obdobju živimo, 
verjetno je za mnoge to najtežje obdobje v 
življenju. Leto 2020 tudi zame ni bilo ravno 
prijetno. Soočila sem se z dvojno izgubo 
službe, prodati sem morala avto in večkrat 
v tem letu sem se spraševala, kaj vse gre 
lahko še narobe. A saj veste, ko se ena vrata 
zaprejo, se druga odprejo. Moja radove-
dnost me je pripeljala do nove službe, ta-
kšne, ki sem si jo dolgo želela, pripeljala me 

je do novega kolesa in ja, še vedno gre lahko kaj narobe. Veseli pa 
me, da me je leto 2020 pripeljalo tudi k vam v Stražišče, h glasilu 
Sitar. V 14 dneh sem bila v vašem kraju kar petkrat, obiskala sem 
sedež Krajevne skupnosti, cerkev Sv. Martina in petkovo decem-
brsko tržnico. Za dobre fotografije pa sem se po nekaj letih pov-
zpela tudi na Jošt.

V lanskoletni decembrski izdaji glasila Sitar sem prebrala: V naši 
lepi, slovenski domovini, bi verjetno težko našli kraje, kjer bi lahko 
ponosno rekli: »Ja, že 31 let cel teden častimo ime narodove blaginje, 
narodove prvobitnosti, kulture in slovenskega jezika pod imenom 
Stražiški kulturni teden.« Zvonko Gantar, ta izjava se me je izredno 

Pozdravljeni, dragi krajani in krajanke Stražišča.
dotaknila in obenem sem občutila kanček ponosa. Zakaj, se spra-
šujete, ko pa nimam prav nič s preteklimi izvedbami kulturnega 
tedna? Zato, ker sem v prvi vrsti zavedna Kranjčanka in Slovenka, 
rada imam slovenski jezik, predvsem pa sem velika ljubiteljica 
kulture in umetnosti. Tudi sama že vrsto let delujem na tem po-
dročju, in sicer znotraj Kulturno-umetniškega društva SubArt.

Urednikovati glasilo Sitar je zame velika čast. Z vsem spoštova-
njem do vas, krajanov, in do dolgoletnega urednika gospoda An-
dreja Žalarja se bom močno trudila, da bo glasilo Sitar še naprej 
prinašalo dobre novice, zanimive intervjuje, prijetne zgodbe in 
aktualne novice, povezane s KS Stražišče.

Za konec pa še: naj bo leto, ki prihaja, prijaznejše do vseh 
nas. Srečno 2021. Živa Drinovec
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Živa Drinovec

https://www.fasaderstvo-jaklic.si/
https://kranjsmartin.si/
https://www.strazisce.com/
https://kranjsmartin.si/
https://subart.si/


https://www.ggd.si/
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https://laser-cepin.si/

