Stražišče,
8. november 2018

Številka 145

V nedeljo, 18. novembra, se bomo odločali za štiri leta.

Stran 2: Predsednikov 4-letni pogled na krajevno skupnost.

Pozdravljene sokrajanke in sokrajani
Trajanje mandata Sveta Krajevne skupnosti Stražišče gre h koncu, saj so pred
nami nove lokalne volitve. Zaradi tega
je to tudi moja zadnja kolumna v času
mojega vodenja. To pa je hkrati tudi
priložnost, da se ozremo v preteklost in
pogledamo, kaj smo naredili in kaj bi
bilo potrebno postoriti v bodoče.
Če pregledamo področje družbene
in kulturne dejavnosti, smo v tem času
izpeljali štiri Stražiške kulturne tedne s
pestrim in zanimivim programom, kar
Jure Šprajc, predsednik je bilo razvidno tudi po velikem številu
Sveta KS Stražišče
obiskovalcev. Naj poudarim, da smo
znotraj Mestne občine Kranj in tudi
širše edina krajevna skupnost, ki ima vsebinsko tako bogat kulturni
teden, po vrhu tega še z dolgoletno tradicijo in ki organizira proslavo
pred kulturnim praznikom v mesecu februarju. Vsebina in program
letošnjega 31. Stražiškega kulturnega tedna sta že pripravljena, zato
vas ob tej priložnosti vabim, da se v prvem tednu decembra udeležite kulturnih večerov. V nadaljevanju glasila Sitar je program tudi
podrobno predstavljen. Tudi z našo podporo in pomočjo je Stražišče
ponovno dobilo gledališko skupino, ki je letos odigrala vrhunsko
predstavo v stražiškem govoru z naslovom Sama nej zbere.
Največjo dodano vrednost v
našem širšem družbenem življenju smo pridobili z organizacijo Stražiških tržnic. Dosegli smo svoj namen, in sicer
smo okoliške pridelovalce
približali nam potrošnikom in
s tem ustvarili krog biološke in
ekološke pridelave na eni
strani in zadovoljne kupce na
drugi strani. Presegli pa smo
pričakovanja glede obiska in predvsem želje sokrajanov, da smo
omogočili druženje ob petkovem popoldnevu. V ta namen smo
ves čas stremeli k cilju, da ponudimo dodatni program in prireditve, ki so pritegnile veliko množico.
Na področju investicij smo tik pred odprtjem telovadnice. Sicer
se zavedamo, da je bilo naše izhodišče, da bi pridobili večjo
dvorano, a s strani Mestne občine Kranj je bil žal ponujen tak
načrt telovadnice ali pa bi denar porabili v kateri drugi krajevni
skupnosti. Na področju infrastrukture smo preplastili kar nekaj
ulic, uredili obvoz okoli graščine, pridobili popolno prenovo in
razširitev Zdravstvenega doma in uredili parkirišča ob graščini
ter pod vznožjem Jošta. Še v tem letu se načrtuje tudi izgradnja
novih parkirišč pred vrtcem Živ Žav in krožišča v Zgornjih Bitnjah na glavni cesti med Škofjo Loko in Kranjem.
Mnogo let se je načrtoval zadrževalnik na Bantalah, v tem
mandatu nam je uspel veliki začetek tega projekta, saj je bila to
šele prva faza reševanja poplavnih območij v Stražišču. Tudi
druga faza je z ureditvijo potoka Trenča končana, v prihodnjih
letih pa bo potrebno sanacijo nadaljevati proti zalednim vodam
vse do vznožja Šmarjetne gore na področju Torkle. Gre za večmilijonsko investicijo, na podlagi katere se je na našo pobudo tudi že
izdelala projektna naloga reševanja poplavne problematike.
Za varnost v cestnem prometu smo pod Šmarjetno goro dodali

prehod za pešce, podpisali pa smo tudi pogodbo, da se bo ob
kmetiji Pr Korošc v
naslednjem letu zgradil pločnik. To kmetijo
je namreč doletela
velika nesreča, in sicer
velik požar, zato bodo
hlev prestavili na drugo stran dvorišča in tako so odstopili zemljišče ter s tem poskrbeli za dodatno varnost pešcev v našemu
kraju. Ob tej priložnosti se lastniku kmetje tudi zahvaljujem za to
razumno dejanje. Dolgujem pa še eno zahvalo, in sicer kmetiji
Pr' Krnc, ki je donirala kozolec in brezplačno ureja krožišče ter
tako prispeva pomemben delež k naši urejeni okolici.
Na področju tehnologije je skoraj že celotna krajevna skupnost
pridobila optično povezavo za internet, postavili smo pet brezplačnih
internetnih točk, in sicer na območjih, kjer se zadržuje večje število
uporabnikov (območje Osnovne šole Stražišče, športni center Prošport, nogometno igrišče, okolica Šmartinskega doma itd.)
Na področju športa smo pridobili odbojkarska igrišča, športni
park pa ima nova igrala za otroke. Nogometni klub je dobil nove
garderobe, prenovili so se tudi družbeni prostori v športnem parku.
Zavedamo se, da se je v tem mandatu premalo naredilo na področju Laz, saj je to območje potrebno celovite skupne ureditve.
Sicer se bo konec letošnjega leta morda le začela komunalna
ureditev znotraj degradiranega območja, a mnenja smo, da bo
morala Občina kot investitor resneje pristopiti k odpravljanju
neprimernega stanja v Lazah.
Drugi večji črni madež v naši
skupnosti je bivši Samski dom,
kjer gre za problematiko lastništva, saj se žal lastniki med seboj
ne znajo dogovoriti o rešitvi,
hkrati imajo v rokah škarje in
platno, mi kot Krajevna skupnost
pa žal popolnoma zvezane roke.
No, seveda se v štirih letih,
kolikor traja en mandat, ne more
postoriti vsega, a s ponosom se
lahko ozremo nazaj in si priznamo, da se je kar nekaj investicij
uresničilo, da smo kraju dodali
sodobnost, prepoznavnost, predvsem pa, da smo začeli združevati sokrajanke in sokrajane. V tem času smo veliko sodelovali z
različnimi interesnimi skupinami in jih med seboj tudi povezovali. Bili smo odprti za vsa vprašanja in prisluhnili vsaki želji in
pobudi. Zavedati se moramo, da je delo, ki ga opravljamo, brezplačno, vendar pa resnično radi dajemo našemu kraju nekaj, kar
vsem omogoča prijetnejše bivanje v naših toplih domovih. Ob tej
priložnosti se zahvaljujem vsem članom Sveta Krajevne skupnosti za vse opravljeno delo. Če bomo v naslednjem mandatu dobili
priložnost, se bomo tudi v bodoče trudili reševati naše skupne
probleme. Skupaj z vami bomo stremeli k skupnim ciljem vseh
krajank in krajanov Stražišča. Hvala vsem za zaupanje in
srečno.
Jure Šprajc, uni. dipl. org.,
predsednik Sveta KS Stražišče

SITAR – Glasilo krajevne skupnosti Stražišče je izdal in založil Svet krajevne skupnosti Stražišče. Zanj Jure Šprajc,
predsednik sveta KS. Urednik Andrej Žalar. Priprava za tisk in tisk: BOLD. Naslovnica: 31. Stražiški Kulturni teden
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V Stražišču nov prostor športnih uspehov
Gradnja se je začela 17. oktobra 2017 s podpisom na žogo.

možnostih zadolževanja se namreč nenehno trudimo iskati rešitve tudi izven doslej ustaljenih
okvirov. In telovadnica v Stražišču, ki že predolgih 20 let čaka na uresničitev, je dokaz, da lahko
z voljo in pogumom, predvsem pa skupaj, izpeljemo in rešimo še tako velike projekte,« je ob
ogledu gradbišča še enkrat poudaril župan Trilar
in dodal, da objekt že danes, v času gradnje
vzbuja zanimanje strokovne javnosti.
Prav za slednjo bo v novembru organiziran
ogled objekta, po pridobitvi uporabnega dovoljenja pa bo v decembru za vse sokrajane pripravljen
Dan odprtih vrat telovadnice, ko si boste lahko
novo športno pridobitev v Stražišču ogledali tudi
sokrajani, učenci OŠ Stražišče pa bodo pripravili
manjši program.
Urška Planinc
Kabinet župana / Služba za komuniciranje

Dobro leto nazaj so se kranjski župan Boštjan Trilar, Branko Žiberna, direktor GGD d.o.o., Jure Šprajc, Predsednik KS Stražišče
in Pavel Srečnik, ravnatelj OŠ Stražišče s podpisom na košarkarsko žogo simbolično zavezali k izgradnji nove telovadnice. Takrat
so skupaj obljubili, da bodo zvoki otroškega smeha iz nove telovadnice slišani že v prvi polovici šolskega leta 2018/2019. Danes
telovadnica stoji, v njej se izvajajo zaključna dela, čas prve polovice šolskega leta – ta se bo iztekel v februarju 2019 -, se približuje, zato je prav, da sokrajane obvestimo o poteku del in o izpolnitvi lani dane obljube.
Pripravljalna dela na terenu so stekla v začetku oktobra 2017,
ko so na gradbišče prispeli bagerji. Gradnja telovadnice je skladno s terminskim planom potekala tudi med poletnimi počitnicami, letos, po vrnitvi otrok v šolo, so sledila obrtniška in inštalacijska dela, danes se izvajajo ﬁna zaključna dela in pa ureditev
zunanje okolice ter priprava dokumentacije za predajo objekta v
uporabo. Po informacijah uprave bo takoj po krompirjevih počitnicah oddana vloga za tehnični pregled za pridobitev uporabnega
dovoljenja, kar pomeni, da bo telovadnica predvidoma v prazničnem decembru predana OŠ Stražišče v uporabo.
Po poročilu nadzornikov je gradnja nove telovadnice potekala
brez večjih izzivov in v skladu s skrbno pripravljenimi načrti.
»Stražiška telovadnica je zagotovo nov mejnik v Kranju, za katerega smo v mestni upravi prepričani, da mu bodo - po vzoru sledili še drugi. Ob omejenem občinskem proračunu in omejenih

Krajevna skupnost Stražišče

Vabilo
Civilna iniciativa za zeleno Stražišče in KS Stražišče vabita na okroglo mizo.
Laze – za vedno izgubljena ali celostno rešljiva zabloda umestitve industrijske cone.
V uvodu bo Marko Špolad, predstavnik civilne iniciative, širši za krajevno skupnost, ki bi si že zavoljo svoje velikosti in gospojavnosti pojasnil, kaj je bilo oz. kaj ni bilo storjeno v poldrugem darske pomembnosti zaslužila drugačno obravnavo pri lokalnih
desetletju boja za čisto vodo, preprečevanja onesnaževanja, oblasteh, kot je je deležna.
preživetje avtohtonih vrst in predvsem za ohranitev osnovnih
Okroglo mizo bo vodil izkušeni radijski voditelj Radia Kranj
človekovih pravic prebivalcev tega nekdanjega bisera Kranja.
Peter Šalamon.
S kandidatko in kandidati za župana MO Kranj, predstavniki
Vljudno vabljeni.
CI za zeleno Stražišče, predstavniki AAG in svetniki KS se
Poslano:
bomo o rešitvah pomenili
− županski kandidatki in kandidatom za župana MO Kranj;
v četrtek, 15. novembra 2018, ob 18. uri v dvorani Šmar− svetnikom KS;
tinskega doma.
− predsedniku KS Bitnje;
Zavedamo se, da je industrijska cona Laze morda najtrši, nika− Vojku Bernardu, predsedniku Alpe Adria Green, mednarodne
kor pa ne edini oreh naše KS. Zato ste, spoštovani Strašani, organizacije za varstvo okolja in narave;
vabljeni, da županskim kandidatom poveste svoje mnenje, po− županu MO Kranj Boštjanu Trilarju.
bude, zastavite vprašanje … Hkrati bo to priložnost, da županski Marko Špolad,
Jure Šprajc,
kandidati in kandidatka predstavijo povsem konkretne rešitve Civilna iniciativa za zeleno Stražišče
predsednik KS Stražišče
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31. Stražiški kulturni teden
SLAVNOSTNO
ODPRTJE 31.
STRAŽIŠKEGA
KULTURNEGA TEDNA
Ponedeljek, 3. december 2018, ob 19.00
v dvorani Šmartinskega doma

dr. Aleks Leo Vest

Nagovor predsednika Sveta KS
Stražišče
***
Slavnostni govornik dr. Aleks Leo Vest
***
Kvartet za zadet, Jože Vunšek, Erazem
Žganjar, kljunasta ﬂavta - spremljava
Gašper Jereb, Jože Barachini-D. Papler,
slikarska razstava Celjski grofje, Harmonikar Janez Kalan, učenec Glasbene
šole Jerry.

Kvartet za zadet
Kvartet sestavljajo solo pevci, ki
so svoje znanje solo petja pričeli
pridobivati pri učitelju Janezu
Hostniku, in sicer sopranistka
Mateja Grašič, altistka Ana Benedik, tenorist Tilen Lotrič in
basist Mitja Rozman. Med njimi
sta se že v času skupnega učenja
solo petja stkala močno prijateljstvo in želja po skupnem muziciranju. Ugotovili so, da se njihovi glasovi lepo pobarvajo, zato
radi skupaj sodelujejo in izvajajo različne skladbe ob posebnih
priložnostih, kakršna bo tudi otvoritev Stražiškega kulturnega
tedna. Tokrat se jim bo zaradi odsotnosti
Tilna Lotriča na tenorju pridružil Lovro
Krišelj, ki se še vedno uči solo petja ravno
tako pri profesorju Janezu Hostniku.

zaključuje nižjo glasbeno šolo. Kljunasta ﬂavta
vseeno ostaja Erazmov najljubši inštrument. Po
osmih letih nižje glasbene šole od leta 2017 svoje
izobraževanje nadaljuje na Konservatoriju za
glasbo in balet v Ljubljani pri prof. Mateji Bajt,
kjer nadaljuje tudi z izobraževanjem na področju
zborovske glasbe. Redno se udeležuje različnih
izobraževanj mednarodno priznanih ﬂavtistov in
tekmovanj, tako na državnem kot tudi na mednarodnem področju, kjer dosega najvišja priznanja.
Leta 2014 je na mednarodnem tekmovanju SVIREL prejel Zlato priznanje ter se uvrstil med ﬁnaliste, najboljših
6 udeležencev tekmovanja, v vseh naslednjih letih pa je na SVIRELU dosegal najvišja mesta. Na zadnjem državnem tekmovanju
TEMSIG leta 2016 je prejel Zlato plaketo in 1. nagrado. Leta
2017 je na GŠ Kranj izvedel 1. samostojni recital, kjer se je z
raznolikim programom predstavil polni dvorani, tako kot izjemen
solist kot tudi v različnih komornih zasedbah.
Tokrat se bo Erazem predstavil s Sonato
št. 2 iz Opusa I., znanega italijanskega
skladatelja Francesca Barsantia. Na klavirju ga bo spremljal prof. Gašper Jereb.
Slikarska razstava Jože Barachini
Portret avtorja razstave Celjski grofje

Janez Kalan
učenec Glasbene šole Jerry
Glasbena šola Jerry je zasebna glasbena
šola, kjer pouk izvajajo v skladu s standardi
državnih glasbenih šol, vendar prisluhnejo
posameznim željam in glasbenim okusom.

Torek, 4. december 2018, ob 19.00
Šmartinski dom

Gledališki večer
Fran Milčinski: Ptički brez gnezda
KD dr. Ivan Tavčar Poljane

Jože Vunšek
Iz Cankarjevega Kurenta in pesem...
Jože Vunšek

Erazem Žganjar
Erazem Žganjar je kljunasto ﬂavto začel igrati s šestimi leti na
Glasbeni šoli Kranj pri prof. Mojci Zaplotnik. Svojo ljubezen do
glasbe je nadgrajeval s petjem v otroškem pevskem zboru RTV
Slovenije, kjer je uril svoje nastope pred najštevilčnejšo publiko,
na velikih odrih Cankarjevega doma in Slovenske ﬁlharmonije
ter na malih ekranih. Pri 11-ih letih je ljubezni do glasu in kljunaste ﬂavte dodal še igranje klavirja, pri katerem v letošnjem letu
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Pred 34 leti so bili Ptički brez gnezda v Poljanah uprizorjeni prvič. Predstava je imela velik uspeh, pesmice, zapete v njej, so si
otroci še dolgo prepevali, odkupil jo je Cankarjev dom, ogledali
so si jo člani družine Milčinski …

Letos jo je obnovila ista ekipa, igralci in pevci: Bojan Trampuš,
Andrej Dolenc, Milan Benedičič, Matjaž Rešek, Majda Irt (roj.
Dolenc), Jerneja Bonča, Janez Oblak, Irma Zevnik (roj. Dolenc),
Leon Demšar, Mirjam Šinkovec (roj. Šifrar), Vera Ahlin (roj.
Galičič), Jože Debeljak in Aleš Šubic. Maja Šubic, ki je uglasbila
songe pred 34 leti, bo tudi tokrat v živo spremljala igralce na
klavirju. Režiser obeh uprizoritev je Andrej Šubic. Takrat so bili
nagajivi otroci, danes nas je zanimalo, kakšni so sedaj, kako bi
zgodbo povedali, kako bi jo zapeli? Bi si upali?
Pa so si! Vsi so pristali in to takoj.

Sreda, 5. december 2018
Šmartinski dom

Miklavžev večer
Gregor Čušin: Pravljični božič
Priredba in režija: Maja Ahačič
Obisk svetega Miklavža s spremstvom
(Pripravlja Župnijska Karitas Kranj Šmartin
Prva predstava ob 15.30 za predšolske otroke, druga predstava ob 17.00
za šolske otroke.
Prejem darila bo samo s predhodno
prijavo - 10 evrov. Prijave na sedežu
Karitasa ali v župnišču Kranj-Šmartin do 25. novembra 2018)

Četrtek, 6. december 2018, ob 19.00
Šmartinski dom

Večer Glasbene šole
Kranj
Koncert
Eden od tradicionalnih koncertov, ki jih pripravljajo z učenci
Glasbene šole Kranj, je zagotovo Božični koncert solistov in komornih skupin. Na njem se predstavijo odlični solisti – instrumentalisti in pevci. Prav tako pestro so sestavljene komorne skupine, v
katerih učenci navdušujejo z mladostniškim muziciranjem. Koncert z božičnim vzdušjem bo navdušil vse glasbene sladokusce.

Petek, 7. december 2018, ob 19.00
Šmartinski dom

Glasbeni večer
Garažni decet
Skupina Garažni decet
prihaja iz Škofje Loke.
Izoblikovala se je iz čiste
ljubezni do slovenske
pesmi. Fantje se enkrat
na teden sestanejo v garaži in od tod njihovo
ime »garažni decet«. Prepevajo in raziskujejo po zakladnici slovenskih ljudskih, narodnih in ponarodelih pesmi. Tako ohranjajo dolgoletno tradicijo moškega petja, pa tudi kulturo naših prednikov.
Peklenski muzikantje
Peklenski muzikantje so
narodno-zabavni ansambel, ki uspešno nastopa
od leta 2009. Zasedba je
sprva začela delovati kot
trio s pevko, zelo kmalu pa se je ansambel iz tria spremenil v
kvintet s pevko. Danes zasedbo sestavlja 5-članska moška zasedba, ki prihaja iz različnih krajev Slovenije.
Sedež oziroma središče svojega pekla imajo v Miljah pri Šenčurju. Zasedbo sestavljajo harmonikar in klaviaturist Jernej
Gašperlin, prvi steber ritem in solo sekcije Klemen Brečko,
basist in baritonist Blaž Prašnikar, trobentač in bobnar Jan
Grčar ter klarinetist in saksofonist Jernej Korbar.
Udeležili so se že nekaterih odmevnih festivalov, kjer so poželi
zavidljive uspehe. Večino melodij in besedil napišejo kar člani
ansambla, ki so polni novih idej, sodelujejo pa tudi z drugimi
priznanimi pisci melodij in besedil. Vso glasbo izvajajo popolnoma v živo. Poleg igranja, fantje kdaj pa kdaj tudi kakšno ušpičijo
ter nasmejejo občinstvo s show programom.

Sobota, 8. december 2018, ob 19.00
Šmartinski dom

Folklorni večer

Folklorna skupina Sava
Godci, Dečve, Tamburaši Bisernica
Vodja Zvonko Gantar, umetniški vodja Tomaž Gantar
Savčani še vedno pridni
Folklorniki SAVA se lahko z
velikim ponosom ozirajo po
uspešni že 69. sezoni svojega
delovanja. Savčani imajo med
folklornimi skupinami Gorenjske najdaljšo zgodovino svojega zelo aktivnega delovanja.
Skupina še vedno deluje redno
tako na področju rednih vaj,
nastopih in urejanju obstoječih
narodnih noš.
Pohvalijo se lahko z že 159.
gostovanjem na večdnevnih
mednarodnih festivalih v tujini.
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Letošnje gostovanje v Franciji
pa je bilo že 11. v tej veliki državi. Omeniti je vredno tudi
gostovanje v sosednji Hrvaški
in to že petič na istem festivalu,
kjer se vedno predstavijo s še
ne poznanim sporedom. Ne
zanemarjajo pa tudi nastopov
doma, kjer so jih letos izvedli
že 17. Nastopali pa so tudi 3-krat v Ljubljani, v Komendi in v
Cerkljah na Gorenjskem. 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 arhiv si
bodo spravili tudi prijateljsko gostiteljstvo 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 praznovanju njihovega že
20-letnega prepevanja v isti zasedbi. Strokovna ocena teh dveh
nastopov je bila odlična.
Za njimi je leto rednega delovanja in pestrega nastopanja, za
kar se je potrebno zahvaliti celotni skupini in tudi vsakemu članu
posebej. Zahvaljujejo pa se tudi za ﬁnančno podporo članstva, saj

sponzorjev žal ne morejo pritegniti, kateri bi bili pri volji podpreti
ohranjanje slovenske identitete.
Tudi za letošnji Stražiški kulturni teden bomo pripravljajo zanimiv in pester spored.
***

Organizacijski odbor 31. Stražiškega
kulturnega tedna
Maja Ahačič, Janko Bajt, Jože Benedik, Tadeja Česen Šink,
Zvonko Gantar, Irena Hočevar, Marija Pogačnik, Simona Špolad,
Jure Šprajc, Andrej Žalar

Od leve: Jože Benedik, Janko Bajt, Tadeja Česen Šink, Jure Šprajc,
Zvonko Gantar, Marija Pogačnik

Prostovoljno gasilsko društvo Stražišče

Oktober – mesec požarne varnosti

Letos je bila tematika meseca požarne varnosti številka 112 in njena uporaba. Naj še tu izkoristimo priložnost da
predstavimo pomembne informacije.

Ko kličete na številko 112, povejte:
KDO kliče, KAJ se je zgodilo, KJE se je zgodilo, KDAJ se je
zgodilo, KOLIKO je ponesrečencev, kakšne so POŠKODBE,
kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče (požar, nevarne
snovi, poškodovane plinovodne ali druge napeljave... ), kakšno POMOČ potrebujete.
Nesreče so različne, za vse pa velja naslednje:
• ohranite mirno kri, samo tako pomagate sebi in drugim,
• najprej pomagajte sebi, nato drugim,
• prvo pomoč poiščite pri ljudeh, ki so na kraju nesreče ali v bližini,
• če situacije sami ne morete obvladati, pokličite klic v sili na
številko 112,
• čas je zelo pomemben, zato takoj storite vse, kar znate in zmorete.
Z dobrimi podatki je intervencija lahko učinkovitejša, potrebne ekipe pa hitreje pridejo na lokacijo.
Aktivnosti PGD v oktobru
Člani PGD Stražišče smo sodelovali pri predstavitvah gasilske
dejavnosti v Mestni občini Kranj, katere je organizirala Komisija
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za preventivo Gasilske zveze Mestne občine Kranj. Tako smo v
začetku meseca predstavili gasilsko dejavnost na Glavnem trgu v
Kranju. Predstavitev smo izkoristili za izlet najmlajših članov, ki
so se s spremstvom peš podali na ogled delavnice v Kranj.
20. oktobra smo imeli dan odprtih vrat PGD Stražišče. Kljub začetnemu meglenemu vremenu, ste krajani vseeno prišli na ogled
opreme in prikaz gašenja. Obiskovalci so lahko preizkusili uporabo
ročnih gasilnih aparatov, prikazali smo reakcijo gašenja gorečega
olja z vodo. Najmlajši pa so uživali gašenju kulise hiše z vedrovko.
Isto soboto popoldan smo člani pomagali pri izvedbi dogodka
Gasilci se predstavijo v trgovske centru Tuš planet Kranj, ter nato
teden dni kasneje še v nakupovalnem centru na Primskovem.
V oktobru smo člani izvajali pregled hidrantov na področju KS
Stražišče in KS Gorenja Sava. Če hidrantov na vaši ulici še nismo
pregledali, jih bomo pregledali v novembru.
Zadnje neurje je nekaj nevšečnosti povzročilo tudi v Stražišču.
Zato smo gasilci posredovali na različnih lokacijah poplav. Tokrat
je voda velikokrat zastajala tudi zaradi odpadlega listja, ki je zamašilo odtočne rešetke.
Ker je to zadnja številka Sitarja pred decembrom, obveščamo
krajane, da se bomo tudi letos člani oglasili po domovih z gasilskim koledarjem, da vam voščimo praznike.

Naročnik in plačnik oglasa: PLS
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Naročnik in plačnik oglasa: VEČ ZA KRANJ
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Naročnik in plačnik oglasa: Lista Bojana Hafnerja

NOVO STRAŽIŠČU

Glasbena šola Jerry

Več informacij dobite na spletnem naslovu: www.gs-jerry.
si ali na telefonski številki: 040/875-126 (Jernej)

Glasbena šola Jerry je zasebna glasbena šola, kjer pouk izvajajo v skladu s standardi državnih glasbenih šol, vendar prisluhnejo posameznim željam in glasbenim okusom.
Pogoj za vpis je veselje do glasbe. Ni važno, koliko si star(a).
Tudi glasbeno predznanje ni potrebno, saj boste šli popolnoma
od začetka in postavili dobre temelje za gradnjo vašega glasbenega talenta.
Naučite se lahko igranja na naslednje inštrumente: diatonična in klavirska harmonika; klavir; akustična in bas kitara.
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Spomin na mrtve

V parku pri spominskem obeležju v Stražišču je bila tudi letos
25. oktobra spominska slovesnost Zveze združenj borcev za
vrednote NOB Stražišče s predsednikom Ladom Guno ob dnevu
spomina na mrtve. V kulturnem programu so nastopili pevke in
pevci Mešanega pevskega zbora Svoboda, učenke in učenci šole
Stražišče, ob peščici udeležencev pa je bil govornik profesor dr.
Miran Hladnik, njegov oče je bil učitelj telovadbe v šoli v Stražišču, pobudnik za vpis partizanskih obeležij v zbornik. Skromno
udeležbo na spominski slovesnosti je zaznamoval komentar, da
ima krajevna skupnosti Stražišče, spominsko obeležje je krasila
njena ikebana, blizu pet tisoč krajanov oziroma občanov. Na
slovesnosti pa jih je bilo pičlih trideset.
Zakaj se spominjamo
(Iz govora Mirana Hladnika na spominski svečanosti)
Spoštovani sokrajani (najbrž smem uporabiti izraz sokrajani,
saj sem 50 let preživel v Stražišču), vsako leto počnemo isto:
zberemo se ob grobovih umrlih svojcev in gremo vase, da bi vsaj
za en dan ponotranjili Prešernov klic Memento mori (pomisli na
smrt). Naša srečanja ob grobovih talcev, padlih in umrlih v koncentracijskih taboriščih med drugo svetovno vojno so vendarle
malo drugačna od siceršnjih prvonovembrskih obiskov grobov.

Spoštovani,
smo strankarsko neobremenjena skupina Strašanov, ki kandidira
pod skupnim imenom Lista Bojana Hafnerja in skupina volivcev. Odločili smo se, da zopet kandidiramo na lokalnih volitvah
v svet KS Stražišče. Našo skupino odlikuje pestrost, kajti s
svojo strukturo zajemamo upokojensko, vzgojno, športno, razvojno in vsakdanjo problematiko našega kraja. Prav ta pestrost
in starostna razlika doprineseta do pretehtanih strpnih reakcij,
ki vodijo v ciljno usmerjene in premišljene projekte, poteze oz.
sklepe. Zaletavost nekaterih in prevelika pričakovanja lahko
rodijo prevelik razhod interesov in s tem neuspeh ali zamere,
kar pa je za nas ena od najslabših rešitev in nesprejemljivost.
Kot vsi Strašani smo tudi mi v preteklosti pozorno spremljali
razvoj Stražišča, saj nam ni vseeno za prihodnost našega kraja in
za kvaliteto bivanja v njem. V zadnjem obdobju se je naredilo
veliko, z gotovostjo lahko rečemo, da so se začeli reševati problemi, ki bi se jim lahko naši predhodniki posvetili že v preteklosti, a so bili žal do sedaj pozabljeni. Kljub napredku ves čas kritično gledamo na prepočasen razvoj okoliša in odpravljanje
problemov v naši KS. O tem smo MO Kranj opozarjali preko
predsednika sveta KS Jureta Šprajca in s sklepi v zapisnikih sej.
Če skupaj želimo nadaljevati že začeti razvoj Stražišča, boste
glasovali za naše kandidate in nam omogočili, da končamo začeto.
Lista Bojana Hafnerja in skupina volivcev:
Jure Šprajc, Irena Hočevar, Rok Pintar, Mira Plahuta, Frenk Podlipnik,
Polona Kalan, Bojan Hafner,...
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Marsikdo od teh 135, katerih imena so našteta na spomenikih, namreč nima nikogar
od svojih, ki bi prihajal sem, in tudi marsikdo med nami tule nima med pokopanimi
kakega svojca. Njihovega spomina nismo
prišli počastit iz družinske ali rodbinske
zavesti, ampak zato, ker jih imamo za svoje
v rodovnem, značajskem ali nazorskem
smislu: kot sonarodnjake, kot junake in
kot somišljenike. Svoja življenja so zastavili za ideal nacionalne in socialne svobode, stavo izgubili in jo plačali z življenjem. Miran Hladnik
Da izguba vendarle ni bila zaman, si dopovedujemo in se prepričujemo, da so umrli zato, da smo svobodni potomci in rojaki. Saj se spomnimo iz slovenščine v srednji
šoli tisti nauk iz berila: Junak ﬁzično propade, vendar moralno
zmaga. Ali, kot se je izrazil pesnik Kajuh, ki je šel po isti poti in
končal pod streli, z neštetokrat recitiranim verzom »Veš, mama
[…] za kar sem umrl, bi hotel še enkrat umreti« (...)
Ampak druga svetovna vojna ni bila normalno obdobje. Vojn ne
smemo dojemati kot normalnega stanja! Ko gre za biti ali ne biti,
ko gre za obstanek, skupnosti izbirajo med radikalnejšimi strategijami za preživetje. Slovencem je šlo med drugo vojno za biti ali
ne biti, dežela je bila zapisana ponemčenju. Fizično bi se najbrž
sicer ohranili, celo zasloveli bi morda kot zvesti sluge krutega
gospodarja, kot zanesljivi kurjači v krematorijih Tretjega rajha, če
bi ta zmagal. Ne bi pa obstali v jezikovnem in kulturnem smislu.
Ohraniti moramo spomin na usodna obdobja v svoji zgodovini, če
hočemo v prihodnje pravočasno odvrniti podobno nevarnost.
V prostem času popisujem partizanska in podobna obeležja po
Sloveniji in za mejo, več kot 4000 jih je, dve tretjini sta že popisani.
Zadnjič sem naletel na možaka, ki je s svoje hiše snel ploščo v spomin na starega očeta, ki so ga ustrelili v gestapovskem zaporu v
Begunjah. Češ, da hoče vse skupaj pozabiti, kdo pa bo še sto let
odpiral stare rane. Žal ni edini tak pri nas. Samozavestnejši narodi ne
počnejo takih reči: v Varšavi sem videl npr. na skoraj vsaki drugi hiši
obeležje, ki spominja na nemško okupacijo in na upor meščanov.
Pozabljanje, tlačenje in odrivanje spomina je nevarno početje.
Skupnost brez spomina je skupnost brez zgodovine, skupnost
brez zgodovine je skupnost brez identitete, skupnost brez identitete pa nima prav nobenega razloga za samostojno kulturno eksistenco, brez oklevanja lahko prevzame drug jezik, si izbere drugega gospodarja in se razpusti v množico posameznikov.
To ne more biti naš cilj. Zato se vsako leto ob tem času zbiramo
ob grobovih in spomenikih padlim, umrlim v taboriščih in ustreljenim talcem. Ne spominjamo se, da bi odpirali rane, ampak da
bi se ne ponovilo.
Teniški klub Stražišče

Javna zahvala

Teniški klub Stražišče izreka javno zahvalo Jakobu Drmoti in
Bogdanu Kociju za nesebično, hitro in učinkovito posredovanje, ko je našemu prijatelju med igranjem tenisa prišlo do zastoja srca. S hitrim postopkom oživljanja sta prizadetega
ohranjala pri življenju do prihoda reševalcev. Zahvaljujoč
njunemu posredovanju in ekipe prve pomoči, prizadeti uspešno okreva.
S to zahvalo želimo opozoriti, kaj pomeni poznavanje postopka oživljanja in s ciljem, da se čim več ljudi usposobi za
tovrstno nudenje prve pomoči; še posebej na športnih površinah in objektih.

Gorenjska gradbena družba d.d. ima več kot pol stoletno tradicijo na področju vzdrževanja in gradnje cest.
Danes je podjetje široko specializirano za gradnjo najzahtevnejših inženirskih
objektov, kot so mostovi, čistilne naprave, zahtevni oporni zidovi, ceste, objekti
komunalne infrastrukture, športni objekti in objekti visoke gradnje. Podjetje je
postalo vodilno na Gorenjskem in tudi širše sodi med večja in uspešnejša gradbena
podjetja v Sloveniji.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

imamo znanje in tehnični kader z referencami in znanjem
proizvajamo in prodajamo asfaltne mešanice vseh zahtevnosti, najzahtevnejše betonske mešanice,
peščene in kamnite agregate. Vsi materiali so visoke kakovosti, kar dokazujemo z lastnim laboratorijem.
uvajamo tehnologije in znanja, ki temeljijo na čim večji ponovni uporabi vgrajenih materialov
izdelujemo in montiramo kovinske konstrukcije in ostala ključavničarska dela s področja gradbeništva
načrtujemo in projektiramo objekte cestne in komunalne infrastrukture
V zadnjih nekaj letih smo zgradili več velikih projektov:
Poslovno-tehnični objekt IRGO
Nadgradnja odseka železniške proge Dolga gora–Poljčane
Izgradnja kanalizacije v občini Kamnik
Rekonstrukcija Zaloške ceste v Ljubljani
Izvedba gradbenih del za novo linijo za toplotno obdelavo debele pločevine v podjetju ACRONI Jesenice
Rekonstrukcija regionalne ceste Zali Log–Davča v dolžini preko 7 km
Izgradnja Obvoznice Škofja Loka v skupni dolžini skoraj 4 km skupaj s predorom Sten v dolžini 712 m
Rekonstrukcijo čistilne naprave Kranj
Izgradnja fekalne kanalizacije na območju naselij Bitnje–Žabnica v dolžini 33 km
Izgradnja vodovoda Bašelj–Kranj
Izgradnja vodovoda v porečju Sotle, ki obsega dobrih 60 km vodovoda v občinah Kozje, Podčetrtek,
Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah

Trenutno izvajamo dela na projektih: Prva etapa izgradnje avtoceste Draženci–Gruškovje,
Rekonstrukcija glavne ceste G2-104/1136 Kranj–Sp. Brnik, prestavitev ceste v območju letališča Brnik,
Gradnja Severne razbremenilne ceste na Bledu 2. In 3. Faza,rekonstrukcija RT 910/1130 Sorica–Podrošt in
križišče Podrošt na R2–403/1075 Petrovo Brdo–Podrošt–Češnjica, izgradnja OŠ Stražišče - telovadnica,
dozidava ter rekonstrukcija obstoječega vrtca Škratek Svit Vodice, ureditev odseka kolesarske poti Šenčur–
Voklo–nadvoz AC ter vzdržujemo državne ceste na območju Gorenjske in deloma na območju Ljubljane.

Gorenjska gradbena družba d.d. je zanesljiv in stabilen partner,
ki vedno izpolnjuje svoje obljube.

