
3  Krajevna knjižnica 
Stražišče
V krajevni knjižnici so nam 
pripravili bralne predloge 
za vse generacije.

2 Uvodna beseda 
Predsednika KS 
Po besedah predstavnikov 
laboratorija dotok v jezerce 
Račnjak nakazuje, da gre 
za zaznavo spojin, ki so 
antropološkega izvora.  

4  Blaž Vodopivec - Voda
Prav je, da si postavljamo 
cilje, kar pa je še bolj 
pomembno, je, da se 
motiviramo na vsakodnevni 
ravni in da delamo s 
strastjo. Rezultat bo 
neizbežen.

5  Krajevne okoljske 
novice
S povečanim obiskom 
zelenega sveta se je znatno 
povečalo tudi onesnaženje. 
To povečanje so opazili tudi 
na območju Krajevne 
skupnosti Stražišče in 
Krajevne skupnosti Jošt.
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Jure Šprajc, predsednik 
Sveta KS Stražišče

SPOŠTOVANE SOKRAJANKE IN SOKRAJANI!
Kljub nekoliko 
umirjenemu jav-
nemu življenju, ki 
nam ga omejuje 
koronavirus, smo 
v naši krajevni 
skupnosti še vedno 
aktivni in sledimo 
zastavljenim ci-
ljem. Ena izmed 
večjih omejitev, ki 
trenutno velja in 
jo tudi najbolj ob-
čutimo, to je pre-
poved po druže-

nju, nam je preprečila izpeljavo prireditve, 
ki jo vsako leto organiziramo 8. februarja v 
čast kulturnemu prazniku in z njim pove-
zanim poetom dr. Francetom Prešernom. 

Druga omejitev, ki jo občutimo, je, da ne 
moremo oddajati najetih prostorov v 
Šmartinskem domu, kar nam posledično 
povzroča tudi finančne probleme, saj na 
eni strani osnovni stroški ostajajo, na drugi 
strani pa imamo močno okrnjene prihod-
ke. Ob tej priliki bi se zahvalil župniku 
gospodu Bojanu Likarju, da je uslišal naši 
prošnji in nam v času epidemije znižal 
najemnino.  

Konec marca smo vseeno uspeli izpeljati 
čistilno akcijo, ki smo jo organizirali s po-
močjo tabornikov Roda zelenega Jošta in 
Lovske družine Jošt. Po zaključku akcije 
smo ocenili, da je v naravi manj večjih ko-
sovnih odpadkov, kar je posledica vsakole-
tnih čistilnih akcij. Velik porast smeti je 
zaznati ob pohodnih poteh na Jošt in 
Šmarjetno goro zaradi enormnega porasta 
pohodnikov na te destinacije. Množični 
obisk je vodil v kaotično stanje, zaradi če-
sar so svetniki KS Jošt pripravili Kodeks 
obnašanja obiskovalcev Jošta. S predsedni-
kom KS Jošt in predsednikom Lovske 
družine Jošt smo imeli v začetku aprila se-
stanek na to temo, kjer smo prišli do za-
ključkov, da naj nihče ne odganja obisko-
valcev, vendar se naj ti držijo etičnih 
norm, da ohranimo dostojnost naše 
narave in življenja v njej.   

Lansko leto so konec novembra na 
mojo pobudo na Mestni občini Kranj 
končno prisluhnili želji, da se opravi 
laboratorijski test oz. vzorčenje vode 
na področju Laz. Občina je nato fi-
nancirala preiskavo, ki so jo naredili 
predstavniki Nacionalnega laborato-
rija za zdravje, okolje in hrano (NL-
ZOH). Marca smo dobili rezultate z 
dveh žarišč, in sicer ob ribniku oz. 
tako imenovanem račnjaku ter pod 
Industrijsko cono Laze.

  
Po besedah predstavnikov laboratorija 
dotok v jezerce Račnjak nakazuje, da gre 
za zaznavo spojin, ki so antropološkega 
izvora. Čeprav trdijo, da ne gre za alar-
mantno stanje, vseeno navajajo, da zadeva 
ni varna za okolje.   

Seveda so izjave malo kontradiktorne, 
kar pomeni, da bo država, ki je lastnik tega 
območja, primorana v sanacijo kaotičnega 
stanja, na katerem se vrši okoljska škoda. 

Po izjavah predstavnikov laboratorija pa 
so druge meritve na področju pod IC Laze 
pokazale, da gre v večini za fekalne vode, 
tovrstno onesnaženje pa bi odpravili s ko-
munalno ureditvijo.  

Ne samo predstavniki NLZOH, tudi v 
KS Stražišče se zavedamo, da je treba In-

dustrijsko cono Laze komunal-
no urediti, saj bomo s tem 
prekinili onesnaževanje potoka  
Žabnica in še pomembneje – 
ureditev nam bo omogočala, 
da bodo inšpekcije z monito-
ringi lahko do potankosti izva-
jale nadzor nad tekočinami, ki 
jih izpuščajo podjetja v Lazah. 
Občina Kranj je v tem času 
pridobila gradbeno dovoljenje 
za izgradnjo I. faze komunalne 
ureditve, kar je razvidno na 

sliki spodaj. 

Kot predsednik KS Stražišče sem javno iz-
razil podporo gradbenemu dovoljenju za 
pričetek reševanja I. faze, saj gre le za ko-
munalno ureditev znotraj Laz, ki se še ne 
bo priklapljala na obstoječo infrastrukturo. 
Ti priklopi se bodo izvajali v II. fazi pro-
jekta, ki so še v fazi projektiranja in dejan-
skih rešitev še nimamo na mizi. Predvsem 

je šlo za podporo stroki, ki naj 
zadevo izpelje tako, da naši 
krajani ne bodo čutili negativ-
nih posledic. Ker nisem stro-
kovnjak, to prepuščam njim in 
verjemite mi, da bom osebno 
še naprej deloval v smeri, da 
sleherna sokrajanka ali sokra-
jan ne bo ostal v nemilosti sla-
bih rešitev. Tu sem s svojimi 
sodelavci zato, da vam poma-
gamo in da vam vsem zagota-
vljamo udobno, zdravo in pri-
merno življenje v naši KS 
Stražišče.     

Spoštovane sokrajanke in sokrajani, naj 
vam ob tej priložnosti še čestitam ob 
mednarodnem prazniku dela, 1. maju.  
Želim vam prijetno praznovanje in veli-
ko delovnih uspehov.

Jure Šprajc, uni. dipl. org. 
Predsednik Sveta KS Stražišče
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Za odrasle:
Søren SVEISTRUP – Kostanjev mož; 
kriminalni roman

V Københavnu mori nori psihopat, ki na 
vsakem prizorišču zločina pusti kostanjevega 
možica. Prstni odtisi, ki jih najdejo na moži-
cu, vse skupaj še dodatno zapletejo, saj odtis 
pripada dekletu, ki je bilo pred enim letom 
ugrabljeno in umorjeno. Glavna detektiva 
imata pred sabo težko in zapleteno nalogo.

Carlos RUIZ ZAFON – Senca vetra; roman
Delo enega najbolj branih in občudova-

nih španskih avtorjev nas popelje v Barce-
lono, v čas po španski državljanski vojni. 
Osrednji lik je deček Daniel, ki z očetom 
obišče “pokopališče knjig”. Tam si izbere 
knjigo Senca vetra, delo skrivnostnega av-
torja Juliana Caraxa. Knjiga dečka pelje na 
dolgo pot, polno mračnih skrivnosti, ne-
srečne ljubezni in  temne strasti.

Za mladostnike:
John GREEN – Krive so zvezde; mladin-
ski roman

Delo izredno priljubljenega ameriškega 
avtorja, po katerem je bil posnet tudi film.

Zgodba o najstniški ljubezni, ki jo tra-
gično zaznamuje bolezen. Oba glavna ju-
naka delita podobno usodo, kar pa ju ne 
ovira v želji, da ne bi v kratkem času izku-
sila ves silovit pomen ljubezni. 

KRAJEVNA KNJIŽNIcA STRAŽIŠČE
V knjižnici Stražišče za branje priporočamo:

Rick RIORDAN – Junaki Olimpa; zbirka 
petih knjig za mladino

Gre za nadaljevalno serijo petih knjig o 
junaku Percyju Jacksonu, ki bo navdušila 
tako mlade kot tudi malo starejše. Zgodbe 
so polne avantur in  nas spretno popeljejo 
v skrivnostni svet rimskih in grških 
bogov. 

Za otroke:
Zvonko ČOH – Čoharije; zgodbe, pesmi 
in uganke s podobami Zvonka Čoha

Izbor besedil za najmlajše, delo prilju-
bljenih domačih in tujih avtorjev, ki jih je 
ilustriral naš večkrat nagrajeni ilustrator 
Zvonko Čoh.

David WALLIAMS – Polnočna tolpa; za 
otroke 9–12 let

Knjiga je delo priljubljenega angleškega 
avtorja, ki ima v slovenščino prevedenih 
že kar nekaj naslovov. Vsa njegova dela so 
med otroki izredno priljubljena.

Gre za zabavno in napeto zgodba, polno 
pustolovščin in nenadnih obratov. 

Vsem krajanom in krajankam priporoča-
mo, da spremljajo našo spletno stran 
(www.mkk.si), kjer ažurno posodabljamo 
naš delovni/odpiralni čas, ki se spreminja 
glede na ukrepe, povezane z epidemijo. 
Poleg aktualnih obvestil pa na spletni 
strani lahko najdete marsikaj zanimivega. 
Odrasli tako lahko pregledujejo knjižne 
novosti in priporočila za branje ter spre-
mljajo naše številne spletne dogodke. Pri-
poročamo tudi pogled  v spletni katalog 
razstave “Tri žlahtne Gorenjke”.

Članom knjižnice omogočamo tudi brez-
plačno izposojo e-knjig in zvočnih knjig.

Otroci pa lahko prek portala Modri pes 
rešujejo uganko in kviz Modrega psa, so-
delujejo v Družinskem branju ter posluša-
nju pravljic. V sodelovanju s Prešernovim 
gledališčem Kranj smo namreč pripravili 
pester in zanimiv izbor pravljic, ki jim 
lahko prisluhnejo tako otroci kot odrasli.

Vabljeni v knjižnico! 
Lep pozdrav, Ines Jenšterle, knjižničarka

Krajevna knjižnica Stražišče
Škofjeloška cesta 18, 4103 Kranj

telefon: 04 231 64 00
e-pošta: strazisce@mkk.si

Matevž Matko Oman – Jaklčkov je ko-
nec marca izdal knjigo Drevesa, ki jo je 
posvetil nekdanjemu duhovniku Cirilu 
Berglezu, ki je 23 let srčno deloval v žu-
pniji Šmartin. V knjigi je Oman zajel in 
predstavil 60 priimkov družin iz vasi 
Stražišče in Bitnje v zapisih župnije 
Šmartin. Knjiga je bila izdana v nakladi 
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170 kosov in slab 
mesec po izdaji je 
knjiga že razproda-
na. V prihodnji iz-
daji glasila Sitar pa 
vam bomo knjigo 
še malo bolj po-
drobno predstavili.

Letošnja zadnja marčevska sobota je bila 
sončna in je kar klicala po tem, da se tradi-
cionalno udeležimo spominske slovesnosti 
padlim borcem na Planici nad Kranjem. 
Zaradi znanih omejitev je bila udeležba 
okrnjena, prisotni pa so bili župan in 
podžupan Mestne občine Kranj, predse-
dnik ZB Kranj, častna straža ter praporno-
še iz Bitenj in Stražišča. Pri spomeniku, ki 
je opomin nikoli pozabljenim izdanim 
borcem, je bil položen venec. Dan pred 
tem pa se je delegacija ZB v vojašnici Kranj 
poklonila tudi Stanetu Žagarju ter položila 
venec.

Kljub zahtevnim časom KO ZB Stražišče 
ne sedi križem rok. Namesto odpadlega 

ŽIVLJENJE TEČE dALJE …
občnega zbora se je sestal izvršni odbor in 
pregledal delovanje v minulem letu. Orga-
nizacija je z veliko prostovoljnega dela v 
dobri kondiciji. Predstavljeni so bili načrti 
za leto 2021 s tradicionalnim, že 12., obi-
skom muzeja Titovih eksponatov v Rako-
vici, piknikom pri tovarišu Kavčiču in je-
senskim, tudi že tradicionalnim, piknikom 
na Jamniku. Pred prvim novembrom se 
vedno poklonimo vsem padlim krajanom 
v spominskem parku pri cerkvi sv. Marti-
na. Pri tem se zahvaljujemo predsedniku 
KS in svetu KS za darovano ikebano. Za-
hvaljujemo se tudi osnovni šoli, s katero 
vzorno sodelujemo. Vedno nam pripravijo 
odličen program, naša organizacija pa se 

jim oddolži s predavanji s še živečimi in-
terniranci in borci 2. svetovne vojne. Na 
občinskem zboru in komemoraciji pa nam 
že vrsto let popestri program MPZ Svobo-
da Stražišče.

Ob koncu izvršni odbor ZB Stražišče 
pozdravlja vse svoje člane v želji, da se 
kmalu spet srečamo.

KO ZB za vrednote NOB Stražišče
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NAJRAJE STRIŽEm S ŠKARJAmI, 
dELAm SEKcIJE IN NA “KONc 
fAJN zAŠPONAm fRIzURO”.

Blaž Vodopivec – Voda je 25-letni Straži-
ščan, ki se je pred 3 leti podal na samostojno 
poslovno pot. V središču Kranja je odprl 
svoj frizersko-brivski salon Underground 
Barber Kranj. Ima se za ležernega človeka, a 
ko se nečesa loti, pri tem vztraja do konca in 
želi, da je vse popolno izpeljano. Stranke v 
svojem salonu sprejema izredno gostoljub-
no, s kavico ali čajem, dobrodošli pa so tudi 
pasji prijatelji. Svoje znanje nenehno nad-
grajuje, v prihodnosti pa si želi svoje znanje 
predajati tudi mlajšim. Kako je bilo odraščati 
v Stražišču, kako in kdaj se je znašel v frizer-
skih vodah ter kako je prišel do svojega posla, 
pa v nadaljevanju najinega pogovora. 

Blaž, greva najprej v preteklost, v tvoje 
otroštvo. Kakšni so tvoji spomini na prva 
leta življenja in vse tja do konca osnovne 
šole? 

Spomini na otroštvo so zanimivi. Lahko 
rečem, da sem bil radoveden otrok, poln 
idej. Nekatere so bile kar malo nepremišlje-
ne; recimo, ko sva se s sestro odločila, da na 
morju z najinim napihljivim čolničkom od-
veslava na sredino zaliva in se dotakneva res 
velike ladje, ki je bila zasidrana tam. Medtem 
pa so mimo naju švigali čolni. Na srečo se 
nobena izmed idej ni slabo končala, mogoče 
so bile samo malo stresne za starše. Prve ra-

zrede osnovne šole sem veliko časa preživel 
zunaj, za hišo na vrtu, kjer smo zmeraj nekaj 
ustvarjali, od hišk na drevesu do lastnega 
ziplina, ali pa smo se z raznimi tricikli, rol-
kami ipd. spuščali po naši ulici. Sem pa že v 
mladih letih začel odkrivati “podjetniško 
žilico”. Veliko poletij smo preživeli na morju, 
kjer smo se potapljali in nabirali školjke. Te 
pa smo konec poletja prodajali na stojnici 
pred hišo. In pa vse do tega, da smo vse naše 
domače živali postavili za hišo in imeli do-
mači živalski vrt. Vsega skupaj smo nabrali 
za kakšen sladoled. 

Kasnejša leta osnovne šole smo veliko 
časa preživeli na igrišču za šolo. Tam je 
bilo vedno dovolj ljudi in vedno se je igralo 
košarko, nogomet ali pa smo samo metali 
na koš iz neobičajnih mest. Eden izmed 
teh je izpod smreke pri šoli – moral si vreči 
direktno skozi odprtino med vejami. V 
glavnem tista leta zaznamujejo druženje in 
športanje.

Eno poletje proti koncu osnovne šole 
smo našli voziček iz trgovine in se spomnili 
svoje športne discipline, in sicer vozička-
nje. To je izgledalo nekako tako: en sedi v 
vozičku, dva pa ga vlečeta s kolesi. Ta vozi-
ček imam še danes nekje v kleti. Ker smo 
ga tako “sfrizirali”, da ga je bilo škoda vreči 
proč. Bil je živo rumene barve, znotraj 
obložen z blazinami, spredaj je imel lučko 
na baterije in pa zastavico z napisom “Vo-
zičkanje team”. Pravi frajerji smo bili, ko 
smo se v njem peljali po Stražišču.

V zadnjem razredu osnovne šole pa si 
moral izbrati srednjo šolo in izbral si …

In izbral sem frizersko ... oziroma ne še. 
Moja prva izbira je bila živilstvo in prehra-
na na biotehniški šoli. Takrat res nisem 

imel nobene vizije, kaj bi počel, zato sem  
počakal do zadnjega možnega vpisnega 
roka. Odločil sem se za biotehniško šolo in 
ko sem prišel na vpis, so mi dali na voljo 3 
možnosti. Tako rekoč v roku minute sem 
se odločil, kaj bom, kar pa se je do konca 
šolanja še precej spremenilo. 

Proti koncu prvega letnika sem zmeraj 
bolj razmišljal, da to ni zame. Konec dru-
gega pa sem se dokončno odločil, da se 
prepišem v 2. letnik na medijsko šolo v 
Radovljico ter opravim dva diferencialna 
izpita. Vendar se je pri drugem zataknilo 
in ob vpisu na drugi rok sem predčasno 
izvedel, da se ni sprostilo dovolj mest. Tako 
mi je konec poletja zopet preostala samo 
hitra odločitev – to je bila ekonomski teh-
nik. Tukaj pa se nikakor nisem ujel s sošolci 
in sem večino časa preživel z družbo s fri-
zerske šole, ki je domovala v prostorih iste 
šole. Žal smo tudi veliko časa, ko bi morali 
biti pri pouku, preživeli skupaj. Na sredini 
leta sem se moral izpisati zaradi prevelikih 
izostankov od pouka. Nato sem pol leta 
delal v Iskratelu. Ampak mislim, da se 
drugače ne bi poklopilo tako, kot se je. Šele 
potem sem končno pristal na frizerski šoli. 
Ko sem bil v tretjem letniku frizerske šole, 
so v ospredje zmeraj bolj prihajale brivni-
ce. V to sem se zaljubil zelo hitro in točno 
sem vedel, da je to nekaj zame. Vse od retro 
stila brivnic, načina dela in pripadnosti 
brivcev do samega poklica, ki sem ga videl 
pri brivcih na družbenih omrežjih

V glavnem, celotna stvar me je zelo 
pritegnila. 

In kakšna je bila potem tvoja pot po 
končani srednji šoli? 

Po končani srednji šoli sem nadaljeval v 
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Prijatelji Jošta 
Rudi Burgar

Kaj na območju Jošta predstavlja večji 
problem – parkiranje ali onesnaženost? 

Na površinah Sv. Jošta večji problem 
predstavlja parkiranje. Če podam v raz-
merju, parkiranje predstavlja 70 %, one-
snaževanje površin 20 % in ostale dejav-
nosti pohodnikov obiskovalcev 10 %.

Konec marca je potekala tradicionalna 
čistilna akcija Očistimo Kranj – Kranj ni 
več usran. Mi lahko poveste, koliko ljudi 
je čistilo na območju Jošta, koliko se je 
nabralo odpadkov in kakšno je stanje 
onesnaženosti gozdnih in travniških po-
vršin ter parkirišč sedaj po enem 
mesecu?

Letos smo želeli z izdanimi boni za hrano 
(golaž) ter napitek (čaj) čim bolj točno 
ugotoviti pravo število udeležencev očišče-
valne akcije. Na poti na Jošt nam je najbolj 

salonu Nus Nus, kjer sem med šolo opra-
vljal prakso. Vendar se je salon po kakšnem 
letu zaprl in primoran sem bil najti novo 
službo.

Mislim, da sem povpraševal v vsaj 20 sa-
lonih po Kranju in na koncu dobil prilo-
žnost v Levčku. V tistem obdobju sem začel 
pridobivati vedno več strank in tudi želja po 
znanju je bila še večja kot prej. Obiskal sem 
prvi brivski seminar v Ljubljani in tudi prvič 
prestopil prag prave brivnice. To je bila tudi 
pika na i, da sem začel resno razmišljati o 
samostojni poti. Vse skupaj se je začelo 
poleti 2018. Najprej sem imel ogledanih 
nekaj prostorov, pa se ni izšlo, potem pa je 
povsem nepričakovano kolega našel pro-
stor, ki je bil kot nalašč zame. Takoj, ko sem 
ga prvič obiskal, sem vedel, da je to to. 

Sedaj teče že tretje leto in tudi ekipa se je 
povečala na tri brivce. Glede na vnemo, ki 

jo imamo vsi trije, mislim, da bomo v pri-
hodnje še napredovali. Kar je najpomemb-
nejše, gremo tudi po službi na kakšno pivo 
in debatiramo o raznih idejah, ki kar letijo 
na vse strani. 

Danes si sam svoj šef, v Kranju imaš la-
sten frizersko-brivski studio Undergro-
und Barber, počneš tisto, kar te veseli, 
ostane ti čas še za hobije … Je to tisto, kar 
si si želel ali imaš v glavi še kakšne želje 
in ideje za prihodnost? 

Če bi se postavil na začetek svoje poti in 
bi mi nekdo rekel, da bom imel čez nekaj let 
nekaj takega kot sedaj, bi se mi to zdelo ne-
predstavljivo. Vendar pa mi to daje še doda-
tno motivacijo in tudi nove cilje. Eden izmed 
njih je želja po predajanju znanja naprej in 
mogoče nekoč imeti brivsko akademijo. 

Underground Barber – zakaj takšno ime? 
Ker smo “pod zemljo” in malo skriti. O 

imenu sem veliko razmišljal, na vsak način 
sem hotel dodati nekakšno povezavo z lo-
kacijo, Kranj, Gorenjska, na koncu pa sem 
prišel do imena z dobesedno lokacijo “un-
derground”, tj. podzemlje.

Kako pa se poslovno in osebno soočaš s 
trenutno situacijo, v kateri smo sedaj že 
več kot eno leto? 

Poslovno je bilo na začetku kar težko. 
Sploh, ker nismo vedeli, koliko časa bo vse 
skupaj trajalo; tudi določeni načrti so nam 
splavali po vodi. Sedaj v tretjem valu vse 
jemljem nekoliko bolj lahkotno, kot da je 
to že ustaljena praksa. 

Osebno pa gledam na to obdobje bolj 

pozitivno. Imel sem veliko več časa zase. 
Po dolgem času sem se spet lotil nekaterih 
hobijev, prebral par knjig, moj vsakdan 
sestavljajo tudi sprehodi po Stražišču itd. 
Upam, da bom tudi v bodoče našel malo 
več časa za te stvari.

Imaš kakšen nasvet za mlade, ki razmi-
šljajo o tem, da bi šli na samostojno po-
slovno pot? 

Imam. Uživajte v tem, kar delate. Ko bo 
čas za to, boste vedeli – in to zajemite s 
polno žlico. Prav je, da si postavljamo cilje, 
kar pa je še bolj pomembno, je, da se moti-
viramo na vsakodnevni ravni in da delamo 
s strastjo. Rezultat bo neizbežen.

Blaž, hvala ti za “koronski” pogovor in 
vse dobro ti želim še naprej. 

Živa Drinovec

V zadnjem letu so nas ukrepi proti pre-
prečevanju širjenja virusa množično po-
gnali v naravo. Gostinske lokale in trgo-

KRAJEVNE OKOLJSKE NOVIcE
vine so zamenjali občinski hribčki in 
skriti kotički ob rekah. S povečanim obi-
skom zelenega sveta pa se je znatno po-
večalo tudi onesnaženje. To povečanje so 
opazili tudi na območju Krajevne sku-
pnosti Stražišče in Krajevne skupnosti 
Jošt. 

Če je bilo prej srečati prazno plastenko 
sredi ene izmed mnogih pešpoti na Jošta 
bolj izjema kot pravilo, je v času omejitev 
to postalo že nekaj povsem “običajnega”. 
Prav na vseh parkiriščih pod Joštom so se 
pojavljale prazne kartonske škatle, maske, 
pločevinke, steklenice, cigaretni ogorki 
ter mnogo drugih najrazličnejših vrst od-
padkov. V začetku februarja je bilo stanje 
najhujše, Prijatelji Jošta so na svoji Face-
book strani objavili zapis: “JOŠTARJI VAS 
IMAMO DOVOLJ!!! Prenehajte smetiti 
površine Jošta!”, priložene slike pa … 
žalostne.  

R.
 B

ur
ga

r
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zagrizenim udeležencem uspelo razdeliti 
60 bonov + 12 brez bonov. Večjega števila 
bonov nismo želeli izdati, saj smo udele-
žence na podlagi preteklih izkušenj v leto-
šnjem letu usmerjali na točno določene 
točke, ki so bile najbolj onesnažene.

Skupina 12 udeležencev pa je čistila 
breg med koncem vasi Pševo ter pričetkom 

vasi Javornik. Na tem odseku se je nabralo 
največ nesnage, in sicer 5–6 m3, drugje pa 
med 2–3 m3.

Ker se vsakodnevno povzpnemo na naš 
priljubljeni hrib nad Kranjem, lahko reče-
mo, da že dolgo ni bil tako čist, kot je prav 
zdaj, res pa je, da smo na določenih mestih 
(parkirišča) že naleteli na nove smeti, ki 
pa jih sproti saniramo.

Da ni vse samo žalostno, črno, onesnaženo 
in nerešljivo, temveč, da se iščejo dolgo-
ročne rešitve in da je vedno bolj pomemb-
no razmišljati zeleno/ekološko, pa so nam 
z zanimivim projektom pokazal domači 
taborniki iz Rodu zelenega Jošta. Skupaj s 
taborniki iz vse Slovenije so pripravili 
ekološko in trajnostno usmerjen projekt 7 
dni za okolje – Taborništvo in cilji trajno-
stnega razvoja. 

Rod zelenega Jošta
Tadej Rajgelj – Krt

Ker v letošnjem letu Zveza tabornikov 
Slovenije praznuje 70-letnico, bomo ta-
borniki letos izvedli kar nekaj dogodkov. 
Eden izmed takih je bil tudi 7 dni za okolje. 
V tem marčevskem tednu smo taborniki 
po celi Sloveniji organizirali pogovore in 

o načinih, kako se s temi težavami spopa-
dati. Teden smo končali s tradicionalno 
čistilno akcijo Očistimo Kranj – Kranj ni 
več usran, kjer smo čistili Stražišče z okoli-
co in Orehek.

Z vami že od leta 1939. 

R.
 B

ur
ga

r

predavanja o načinu življenja, ki je prijazen 
do okolja, ciljih trajnostnega razvoja in 
okoljskih problematikah. Tudi naša teden-
ska srečanja so bila 
tematsko obarvana, 
pogovarjali smo se o 
“zero waste” pobudi, 
torej, kako prilagoditi 
svoje življenje tako, 
da ustvariš čim manj 
smeti. Ogledali smo 
si tudi dokumentarec 
o vplivu podnebnih 
sprememb na sloven-
sko naravo in kmetij-
stvo. Člani so se tako 
izobrazili o okoljskih 
in ekoloških težavah, 
ki pestijo današnji 
svet, in se pogovarjali 

Za konec pa še nekaj besed o že omenjeni 
čistilni akciji Očistimo Kranj – Kranj ni 
več usran. Letošnja akcija je bila že 20. 
zaporedna. Zvezi tabornikov Kranj je s 
pomočjo Mestne občine Kranj, Civilne 
zaščite Kranj, Komunale Kranj, številnih 
drugih podpornih organizacij in društev 
ter z udeležbo številnih posameznikov 
letošnjo akcijo uspelo speljati v običaj-
nem terminu. Sodelovalo je 1700 udele-
žencev, končna številka nabranih smeti 
pa je bila 16 m3 odpadkov. Število vseh 
sodelujočih je pohvale vredno, medtem 
ko je število nabranih odpadkov 
zaskrbljujoče. 

Naj nas na sprehodih v naravi spremlja 
misel, da je narava le ena in naj nam na 
poti družbo delajo cvetoče rože, drevesa 
in grmi, ne pa prazne plastenke, ploče-
vinke in podobni odpadki, ki tja nikakor 
ne sodijo. 

Živa Drinovec 

Ta
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year Boljša prihodnost. V lanskem letu 
zaradi zagotavljanja varnosti zaposlenih in 
lokalnih skupnosti prostovoljskih projek-
tov niso izvajali, so pa pred tem v treh letih 
v različnih lokalnih skupnostih Kranja iz-
vedli skupno več kot 20 prostovoljskih 
projektov, v katerih je sodelovalo skoraj 
200 Goodyearovih zaposlenih. Goodyear z 
lokalnimi skupnostmi povezuje tudi tradi-
cionalni program donacij pnevmatik 
prostovoljnim reševalnim službam, ki je 
potekal nemoteno tudi v lanskem zahtev-
nem letu.

www.goodyear-slovenija.si 
www.goodyear.si 

Krajevno glasilo SITAR Izdajatelj in založnik: Krajevna skupnost Stražišče, Škofjeloška 18, 4000 Kranj. Za svet KS Jure 
Šprajc. Uradne ure KS Stražišče: torek, 16.00–18.00. Naslovnica: Blaž Vodopivec, foto: Luka Rogelj. Lektoriranje: Mojca Mrak. 
Urednica: Živa Drinovec. Priprava za tisk in tisk: BOLD.

Kranjski Goodyear zaposluje več kot 1600 
ljudi in je eden vodilnih proizvajalcev 
pnevmatik v jugovzhodni Evropi. Podjetje 
je že vse od leta 1998 del mednarodne kor-
poracije Goodyear, katere prodajni splet se-
stavljajo pnevmatike petih blagovnih znamk: 
Goodyear, Dunlop, Sava, Fulda in Debica. 
Kranjsko podjetje se je sicer v letošnjem 
marcu z namenom poenotenja načina poi-
menovanja vseh Goodyearovih evropskih 
družb preimenovalo v Goodyear Slovenija 
(prej Goodyear Dunlop Sava Tires).

Vrhunski rezultati za Goodyearove 
pnevmatike na neodvisnih testih 

Kakovostne pnevmatike so ena od po-
membnejših komponent vozila, saj vpliva-
jo na mnogo dejavnikov, ki omogočajo 
varno vožnjo. Zato v Goodyearu neneho-
ma stremijo k novim razvojnim dosežkom, 
kar med drugim dokazujejo tudi zmage 
na priznanih testih neodvisnih revij. 
Goodyear je letošnjo sezono na testih le-
tnih pnevmatik pričel zmagoslavno, saj so 
Goodyearove pnevmatike osvojile prva 
mesta na kar treh različnih testiranjih vo-
dilnih nemških avtomobilističnih revij. 
Pnevmatika Goodyear Eagle F1 Asymme-
tric 5 je s svojo zmogljivostjo navdušila 
strokovnjake revij Auto Zeitung1 in Gute 
Fahrt2, najnovejša pnevmatika za športne 
terence Goodyear EfficientGrip 2 SUV pa 
je slavila na neodvisnem testu prestižne 
revije Auto Bild allrad3. 

Goodyearove investicije v trajnostno 
in varno mobilnost

Goodyear se v zadnjih letih sicer še izrazi-

1 Auto Zeitung, št. 5, 17. februar 2021.
2 Gute Fahrt, št. 3, 19. februar 2021.
3 Auto Bild allrad, 4. marec 2021. 

NOVOSTI Iz KRANJSKEGA GOOdyEARA
teje usmerja v razvoj tehnoloških rešitev, 
ki bodo odgovarjale na dinamične izzive 
trajnostne, učinkovite, varne in poveza-
ne mobilnosti v prihodnosti. Tako je ne-
davno sklenil različna partnerstva z inova-
tivnimi podjetji, kot so: Starship 
Technologies, ki gradi mrežo električnih 
samovozečih dostavnih robotov; TuSim-
ple, ki se ponaša s prvo mrežo samovozečih 
tovornih vozil na svetu; Voyomotive, ki se 
ukvarja s tehnologijo pametnih vozil; razi-
skovalno organizacijo TNO, v sklopu pro-
jekta boljše integracije pametnih pnevma-
tik in zavornih ABS sistemov vozila; ter 
UFODRIVE, ki na napredni platformi 
omogoča izposojo električnih vozil v 
osmih državah po Evropi – ta bo s pomo-
čjo Goodyearovega pametnega sistema 
nadzora pnevmatik zagotavljal optimizira-
no delovanje ter najmanjši možni ogljični 
odtis voznih parkov.

Potek razširitvenega projekta
V letošnjem letu bodo v kranjskem podje-
tju nadaljevali tudi z deli na razširitvenem 
projektu, ki so ga napovedali v letu 2018 in 
ki bo povečal zmogljivost proizvodnje v 
segmentu premium pnevmatik. Prvo fazo 
projekta, ki zajema postavitev dodatne 
stavbe in namestitev naprednih strojev za 
izdelavo pnevmatik, so ob koncu pretekle-
ga leta zaključili v skladu z načrti. Zaklju-
ček celotnega projekta je sicer predviden v 
drugi polovici leta 2022. 

Zaposleni Goodyeara za Boljšo 
prihodnost 

Zaposleni v Goodyearu že vrsto let v sode-
lovanju z lokalnimi skupnostmi in društvi 
predano izvajajo projekte družbene od-
govornosti pod okriljem programa Good-

Tradicionalni program donacij pnevmatik 
povezuje Goodyear ter prostovoljna reševal-
na društva (na sliki PGD Kokrica).

Program Goodyear Boljša prihodnost pove-
zuje Goodyearove zaposlene z lokalnimi 
skupnostmi (na slikah izvedena projekta v 
Stražišču: slika zgoraj - medgeneracijske klo-
pi, slika spodaj - lopa za vrtec, posneto poleti 
2019).

V posebni promocijski akciji “Včeraj daleč, danes še dlje”, ki na pooblaščenih prodajnih mestih 
velja do 31. 5. 2021 oziroma do izteka zalog, boste ob nakupu 4 letnih ali celoletnih potniških 
pnevmatik znamke Goodyear v dimenziji 16'' ali več prejeli kakovostno športno jakno Craft ali 
trendovske pohodne palice Masters. Več o akciji na: www.goodyear.si

SITAR
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ODPIRALNi ČAS

ponedeljek - ZAPRTO

torek - 8. do 12. ure

sreda - 8. do 18. ure

četrtek - 8. do 18. ure

petek - 7. do 18. ure

sobota - 7. do 13. ure

Gasilska ulica 7, 4000 Kranj
Tel.: 041 23 11 11

Za peko v naravi vam priporočamo
vam priporočamo

DIŠEČE IN OKUSNE

Kalanove m
esnine

https://www.ggd.si/
http://www.flora.si
https://mesarstvo-kalan.business.site/

