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Jure Šprajc, 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: Srečno 2018

Spoštovane sokrajanke in sokrajani

Komemoracija
Krajevna organizacija za vrednote NOB Stražišče je tudi letos 
s komemoracijo  pri spominskem obeležju in pri padlih iz I. 
svetovne vojne počastila  spomin na mrtve. Natopili so učenci 
Osnovne šole Stražišče, pevci DPD Svoboda Stražišče, govo-
ril pa je Brane Virant, predsednik borcev s Kokrice.

Veliko lepih, prijetnih dni, zadovoljstva v družbi sorodnikov 
in prijateljev želimo v letu 2018 vsem našim članom in kraja-
nom Stražišča.

KO ZB za vrednote NOB Stražišče

Moram priznati, da čas res hitro teče. 
Pred nami je zadnje leto tega našega 
mandata. Tri leta so minila, kot bi 
mignil. To pa ne pomeni, da smo bili 
v tem času ležerni. Ne, nasprotno, 
bili smo dejavni na vseh področjih. 
Če se ozremo nazaj, si lahko mirne 
duše priznamo, da smo bili tako na 
investicijskem, kot tudi na drugih 
področjih zelo uspešni. 

Organizirali smo različne dejavno-
sti. Imeli smo na primer proslavo ob 
Prešernovem dnevu 8. februarja. 
Slovesno smo s številni nastopajoči-
mi polnili dvorano, ko smo obeležili 

30. Stražiški kulturni teden. Tržnica je bila vsak drugi petek v 
mesecu in z njo več prireditev; na primer Kurentovanje, Festival 
piva, Pečenje kostanja, Predstavitev stražiških kmetov s »tensta-
nim« krompirjem, Blagoslovitev mladega vina itd. 

Na gospodarsko-komunalnem in druž-
benem področju se je začela ena večjih 
gradenj v zadnjih 30. letih - telovadnica ob 
Osnovni šoli Stražišče. Pridobili smo nova 
igrala v športnem parku ob nogometnem 
igrišču, parkirišča na vrhu Poti na Jošt, 
postavili smo vodne črpalke ob zadrževal-
niku na Bantalah, prenovili Zdravstveni dom Stražišče, poskrbeli 
za optično povezavo na internetnem omrežju in imeli smo še vr-
sto drugih manjših investicij.

Tudi v prihodnjem letu 2018 se obeta, da bo živahno. Proračun 
Mestne občine Kranj je že potrjen, v njem je dokončanje telova-

dnice, prenova Gasil-
ske ulice, komunalna 
ureditev industrijske 
cone Laze, izgradnja 
južnega dela ceste 
pod Graščino, uredi-
tev potoka Trenča in 
povezava z zadrže-

valnikom na Bantalah. Predvidena je priprava dokumentacije za 
izgradnjo krožišča na odseku Kranj–Škofja Loka. 

Tudi na prireditve ne bomo pozabili. Že 8. februarja bomo 
pripravili proslavo ob Kulturnemu prazniku. Takoj naslednji dan, 
ko bo Tržnica, pričakujemo, da nas bodo obiskali pravi Ptujski 
kurenti, ki bodo preganjali zimo. In tudi vse druge tržnice med 
letom bodo poleg ponudb na stojnicah bogatili še drugi različni  
dogodki in dejavnosti. Skratka, pestro bo v petkovih popoldne-
vih, ko bodo tržnice. 

Torej, če je bilo letošnje leto recimo zelo živahno, uspešno in 
polno različnih dogajanj, bo, kaže, tako tudi prihodnje leto; nove 
investicije, dogodki, srečanja … Zato, da bomo imeli v naši lepi 
krajevni skupnosti Stražišče čim bolj prijazno leto.     

Prijetne božične praznike in vse dobro v novem letu 2018 vam 
želim!

Jure Šprajc, uni.dipl.org.,
predsednik Sveta krajevne skupnosti Stražišče



3

Zadnja seja mestnega sveta 
letos bo v luči sprejemanja 
proračuna za leto, ki pri-
haja. Opaziti je izjemno 
veliko investicij. Res nas z 
mestno upravo čaka veliko 
investicijskih projektov in v 
Kranju se bo v naslednjem 
letu ogromno delalo, vse ti-
sto, kar so Kranjčanke in 
Kranjčani pogrešali. Spre-
mljamo namreč vse pobude 
in vprašanja, ki jih prejmemo 
prek Kr'povej, iKranj in v 
našo pisarno za zadovoljstvo 
občanov. Največ zanimanja 
in predlogov so deležni pro-
metna infrastruktura, avto-

busna postaja, komunalna ureditev, sledijo pa investicije v pred-
mestju in manjših zaselkih ter obnove vrtcev in šol. Kot verjetno 
veste, so naši viri omejeni in vsako leto skušamo v proračun zajeti 
čimvečji obseg želja, hkrati pa se moramo zavedati, da sta pred-
nostni še vedno infrastruktura za čimboljšo kakovost bivanja v 
naši občini in zagotovitev čimbolj enakovrednih razmer za biva-
nje in delovanje znotraj našega območja. 

Pravite, da je proračun razvojno naravnan. Kaj to pomeni 
za posameznika?

Občine Ministrstvo za fi nance razvršča po koefi cientu razvito-
sti. Kranjska je na tretjem mestu med mestnimi občinami, kjer 
kazalniki razvitosti upoštevajo tako stopnjo brezposelnosti (ta je 
v Kranju manj kot 8 %) kot delež prebivalcev, priključenih na 
javno kanalizacijo. Z letošnjim izborom projektov, ki smo jih 
predlagali v potrditev mestnemu svetu, bomo lahko tudi v priho-
dnje ne le obdržali pozitivni koefi cient razvoja, temveč ga še 
povečali ter tako obdržali in privabili nove družine, ki predsta-
vljajo prihodnost, in dali vso podporo gospodarstvu ter razvoju. 
Vsi si želimo živeti in delovati v zdravem, razvitem, mirnem in 
prijaznem okolju. Tako smo pri načrtovanju sledili štirim smerni-
cam strategije: okoljske investicije, ki jih združujemo pod »čisto 
mesto«, prometne investicije pod »povezano mesto«, urbani ra-
zvoj za »pametno mesto« in »mesto za mlade in družine«. Zdru-
žili smo sredstva iz občinskega 
proračuna, državnega proraču-
na, evropskih sredstev, javno-
zasebnih partnerstev, energet-
skega pogodbeništva in tako 
zagotovili več kot 35 milijonov 
za investicije. 

Kako bi ocenili sodelovanje 
s krajevnimi skupnostmi? 

Redna srečanja s predsedniki 
v okviru sosveta in tudi sodelo-
vanje z vašim predsednikom 
Juretom Šprajcem ocenjujem 
kot dobro, seveda pa so vedno 
še možne izboljšave in trudili 
se bomo, da bomo komunika-

S pozitivno energijo lažje premikamo meje 
in gremo naprej

Z županom Mestne občine Kranj Boštjanom Trilarjem smo se pogovarjali predvsem o načrtih, 
ki jih snuje z mestno upravo v novem letu.

cijo še nadgradili. Ne pozabimo, skupaj nas je skoraj 60 tisoč in 
sokrajani ste lahko aktivni tudi znotraj 26 krajevnih skupnosti, ki 
predstavljajo »mestno občino v malem«. Prav je, da imamo želje, 
še bolj je pomembno, da imamo cilje, da so ti skupni in da se 
zavedamo omejitev.  V mestni upravi si želimo še boljšega sode-
lovanja, predvsem predlogov za izboljšave in optimizma.  Vese-
lim se vsakega, ki rad rešuje izzive in v vsem najde tudi kaj do-
brega. Predvsem pa gleda naprej. In se veseli, kaj novega prinaša 
prihodnost. Veliko je namreč dobrega okoli nas in pogosto se 
moramo le naučiti gledati in videti s prave perspektive. Pa seveda 
v svoj pogled vključiti ne le sebe, temveč širšo okolico. Ne gre 
vedno le za enega, temveč za skupnost. Prav to smo imeli v mi-
slih, ko smo v mestni upravi iskali način, kako proračun, ki je v 
velikem delu že participatoren, torej vključuje sodelovanje mno-
gih občanov, še bolj »odpreti« za besedo, predlog vsakega izmed 
vas. 

Govorimo o kar 100 tisoč evrih, kar je novost v 
proračunu.

Krovni dokument, ki mu sledimo pri načrtovanju investicij, je 
Trajnostna urbana strategija, v katero je bilo vloženega veliko 
truda, vključeni so bili vsi deležniki in izpeljane so bile številne 
fokusne (posvetovalne) skupine. Večina zaključkov v tem strate-
škem dokumentu, ki so merljivi cilji sedmih tematskih področji, 
v okviru zmožnosti prelivamo v proračun in tako sledimo željam 
in potrebam občanov. Marsikdo ne ve, a Kranj je tudi v nacional-
nem merilu izpostavljen kot primer dobre prakse in kot zgled 
vključevanja splošne in strokovne javnosti. V proračunu smo le-
tos dodatno namenili kar 100 tisoč evrov, in sicer za projekte, ki 
jih bodo lahko prijavile posamezne krajevne skupnosti na poziv 
mestne uprave in tako same odločale o namenski porabi za pred-
nostne projekte (izbrane po v naprej določenih kriterijih) po iz-
boru občank in občanov. Dobro zasnovani projekti in konkretne 
rešitve bodo imele v tem glavno besedo, zato se prav vseh resnič-
no zelo veselim. 

Kaj bi sporočili krajanom KS Stražišče?
Izzivov, s katerimi se spopadamo, ni malo, in nekateri bodo 

zagotovo še ostali. Želel bi si, da bi raje kot nazaj, gledali naprej. 
Veste, če smo preveč obrnjeni v preteklost, se kaj hitro spotakne-
mo. Prav tako si želim, da bi sodelovali. In da bi  v vsaki situaciji 
in v vsakem človeku iskali in našli pozitivno, delali skupaj, saj 
nam bo tako še lepše.

Župan Boštjan Trilar
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Kresniček letošnjega Kultur-
nega tedna.

Potem pa petek Butalcev z 
Loškega odra. Lep, globoko 
miselni pogled v včeraj, da 
vemo, da smo. 

In za konec 30. Še enkrat ti-
sti, tudi prvi - začetni nastop 
folklornih plesalcev, ki bi naj-

brž tudi tokrat, še enkrat spomnili Doktorja Fig na tisti njegov 
pogled:

Ko brez miru okrog divjam, prjat'li vprašajo me - Kam?
Naj bo tudi enaintrideseti.

Andrej Žalar

Ni veliko prireditev, ki že tri desetletja prikazuje in z ljudmi-
obiskovalci v praviloma vedno v polni dvorani bdi in potrjuje 
zibelko imena in jezika, običajev in svojega obstoja na še ve-
dno trdnih temeljih. Letošnji 30. Stražiški kulturni teden je 
bil del tega mozaika slovenstva, narodovega jezika s številni-
mi narečji, ki opominjajo in poudarjajo, da sta kultura in 
jezik pogoj za ime Slovenec sem.

Kul, full, de'best nas vodi 
tja, ko se sprašujemo, Bo moj 
vnuk še pel slovenske pe-
smi?, ko se samo še spomi-
njamo, da so pred 150 leti 
pod Grossglocknerjem še 
slovensko znali in govorili. 

Ali pa da v svojem 68. letu 
obstoja in dela niso »zamudi-
li« niti enega samega Straži-
škega Kulturnega tedna z 
nastopom na zaključnem, 
zadnjem večernem dnevu v 

dvorani Šmartinskega doma. Prešeren bi jih bil vesel, morda bi 
jih celo pohvalil na svoji proslavi v Prešernovem mestu. Saj 
vendar plešejo in z etnofolkloro predstavljajo ime nekega obstoja 
in običaja, ki potrjuje, da so bili, so in smo z imenom Slovenci in 
Slovenija. Da tudi s ponosom in širokih razsežnosti s plesom in 
pesmijo v mozaiku Evrope, sveta, … pripovedujejo, da so Fol-
klorna skupina Sava iz Slovenije, iz Kranja, iz Stražišča … 

Hvala vam plesalci, ki vam ni žal imena Sava, ki ste si ga na-
deli, ko je bila tudi Sava ponosna na vas. 

Bil je lep teden, bogat. Skušal je ohraniti ikono začetka in tra-
cijo številnih vsebin različnih narečnih običajev. 

Že prvi večer sta pripravljalnemu odboru in prireditvi priznala 
tudi pomembno po-
slanstvo tega druženja 
župan Boštjan Trilar, 
igralec Tine Oman-
Foma, ženski pevski 
zbor Carmen manet in 
razstavni utrinek me-
dijskega mozaika pa 
tudi imena dejavnosti, 
ki je ohranjala dom in 
generacije v tem pro-
storu desnega brega 
žlahtne reke Save.

Poklon ohranjanju 
in poudarjanju, da nas 
kultura ohranja, je bil 

Kulturni teden kot ohranjanje temeljev 

tudi drugi večer z Glasbeno šolo Kranj. Hvala, da so za nami in 
da na ta način mladi nadaljujejo in ohranjajo ime dveh 
milijonov. 

In zares velika hvala, da nam je tretji večer Martinov lulček 
povedal in nas predvsem tudi spomnil, da si je za Prijatelje treba 
čas vzet. Hvala Andrej, ostani zdrav in še naprej takšen Naš. 

In potem šolarji. Učenci Stražišča in iz Žabnice. Bili so res lep 

Donatorji 
30. Stražiški kulturni teden so podprli Tiskarna Košir, Prodaja 
suhega cvetja Yasmin, Pekarna Don don, Bojan Čepin s.p., 
Boštjan Mihelič s.p. - Gostilna Benedik, Spenter d.o.o. - Go-
stilna in picerija Gitadela, Vrtnarija Pr Krnc, Mesarija Kalan, 
Bauimex d.o.o., Anna Hladnik s.p., Goodyer Dunlop Sava 
Tires, Precisium, d. o. o. in Mestna občina Kranj 
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Bili smo skupaj spomladi letos na Delavski cesti 47 v Stražišču. 
Takrat je praznoval Slavko Benedik. . Lepo, prisrčno in slovesno 
je bilo tisto sredo, 3. maja 2017, ob petih popoldne na Delavski 
cesti 47 v Stražišču, ko je imel Slavko rojstni dan. Poznan kot 
dober in natančen mizar v Stražišču in okolici je praznoval 100 
let. Takrat  mu je tudi župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar 
čestital, izročil Listino za častitljivih 100 in košaro zdravja. Ko-
šaro priboljškov ob čestitki pa mu je izročil tudi predsednik kra-
jevne skupnosti Stražišče Jure Šprajc. In številni svojci, tudi 
najmlajši vnuki, so takrat čestitali dedku.

10. novembra pa je Slavko Benedikv svojem 101. letu odšel.
»Na petkov večer, kot bi si želel, da v miru sprejmemo tvoj 

odhod, si odšel v miru in tišini, kot si živel. Skromen, delaven, 
pošten, s toplim srcem, z vedno prijazno besedo in z nasmeškom 
na obrazu, si bil vzor človeka. Če bi bili vsi ljudje kot ti, bi bil 
svet lepši in prijaznejši. Z lepimi spomini, saj drugačnih tudi 
nimamo in z globoko hvaležnostjo za vse kar si nam dal«, so 
zapisali njegovi najožji ob slovesu. 

Odšel je Slavko Benedik

Odšel je v 101. letu Slavko Benedik - Pr' Štefan, poznan kot 
dober in natančen mizar iz Stražišča.        

A. Žalar

Letos mineva 150 let od 
rojstva pomembnega slo-
venskega čebelarja Fran-
čiška Rojine. Rodil se je 
3. oktobra 1867 v Šiški, 
obiskoval realko in učite-
ljišče v Ljubljani. Njegovo 
prvo službeno mesto je bil 
Kolovrat pri Litiji, sledila 
je Dobrava pri Kropi, Va-
če nad Litijo, Šmartno 
pod Šmarno goro in nato 
je do upokojitve 27 let 
služboval na ljudski šoli v 
Stražišču pri Kranju. 

V vsaki šoli je skrbel za 
šolski vrt, uredil sadov-
njak in mu dodal 
čebelnjak. 

Zelo si je prizadeval, da 
bi povzdignil kranjsko 
čebelarstvo. Na njegovo 
pobudo so 1898 leta usta-

novili Čebelarsko društvo za Kranjsko, Štajersko, Koroško in 
Primorsko s sedežem v Ljubljani. Frančišek se je vneto izpopol-
njeval na raznih tečajih in na potovanjih. Udeležil se je čebelarske 
razstave  Bruslju, čebelarskega kongresa v Parizu, shoda čeških 
čebelarjev, shoda nemških čebelarjev. Leta 1900 je opravil na 
Dunaju izpit za strokovnega čebelarskega učitelja. Na svojih 
potovanjih je spoznaval, da zaostajamo za naprednimi čebelarji 
po svetu, zato je pridobljeno znanje posredoval domačim čebe-
larjem na predavanjih v številnih krajih po Kranjski. 19. marca 
1905 je predaval tudi na ustanovnem shodu čebelarske podružni-
ce v Kranju.

Zavzemal se je za uvedbo novega načina čebelarjenja v velikih 
panjih, čeprav je znal odlično čebelariti s preprostimi kranjiči. 
Bil je urednik Slovenskega čebelarja, katerega je urejal 21 let ter 
v njem objavil tudi več strokovnih člankov. Poleg tega je leta 

Frančišek Rojina

Tudi stražiško ime v čebelarstvu
1906, po več kot 100 letih, ponovno prevedel v slovenščino 
Janševo delo Popolni nauk o čebelarstvu. 

Za izredne zasluge sta ga Slovensko čebelarsko društvo ter 
Čebelarska podružnica v Kranju imenovali za svojega častnega 
člana.

Umrl je 2. februarja 1944 v rojstnem kraju.
Čebelarsko društvo Kranj  po viru Matevža Omana

Frančišek Rojina pred svojim 
čebelnjakom
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Policisti v prazničnem decembru vsako leto obravnavajo več 
premoženjskih kaznivih dejanj. Predvsem gre za vlome v stano-
vanjske objekte in tatvine na javnih krajih. Ker je december čas 
daril, zato ne dovolite, da bi vam jih kdo pokvaril.

Pazite na svoje stvari, ko se gibate na prostem in jih ne puščate 
na vidnih mestih brez nadzora. V večernem in nočnem času se 
izogibajte dvomljivim krajem ter razkazovanju denarja in vrednih 
stvari. Če pa postanete žrtev ropa, se ne spuščajte v konfl ikt z 
napadalcem in takoj, ko je dovolj varno za vas, z glasnim kriča-
njem opozorite nase.

Ob odhodu od doma poskrbite za varnost nepremičnin in stvari 
v stanovanju, kamor tudi ne spuščajte neznancev oziroma jih ne 
pustite brez nadzora. Doma ne hranite večjih količin gotovine in 

Zahvala ob koncu leta
zlatnine. Poskrbite tudi za varnost svojega vozila in v njem ne 
puščajte predmetov večjih vrednosti, telefonov, denarnic ali tor-
bic. Tudi če lastnik vozilo zapusti le z namenom, da bo plačal 
gorivo, je treba vozilo zakleniti.

V prazničnem decembru je aktualna tudi uporaba pirotehnike 
in je nujen poziv k varni in uvidevni rabi pirotehničnih izdelkov, 
v prometu naj vozniki ne vozijo, ko so pod vplivom alkohola in 
naj pazijo na pešce, ki naj z upoštevanjem prometnih pravil tudi 
sami zmanjšujejo tveganje za nesreče, pri praznovanjih doma pa 
naj lastniki poskrbijo, da hrup ne bo motil sosedov in okolice.

Prijetne in varne praznike vam želijo policisti Policijske postaje 
Kranj.

Lep pozdrav.      Marjan Meglič, vodja Policijskega okoliša

Gasilci nikoli ne počivamo. Z začetkom šolskega leta smo po-
novno začeli z gasilskimi vajami za najmlajše. Le-te potekajo ob 
petkih popoldan, člani društva pa smo zelo ponosni, saj se je 
število otrok v primerjavi z lanskim letom močno povečalo. Prva 
gasilska tekmovanja jih sicer čakajo šele v naslednjem koledar-
skem letu, v začetku oktobra pa se je desetina mladincev udeležila 
regijskega tekmovanja v Šenčurju, kjer so med štiriindvajsetimi 
ekipami zasedli več kot odlično osmo mesto. To je bil velik uspeh 
za celotno društvo, saj je minilo že veliko časa, od kar se je ka-
kšna naša ekipa uvrstila iz občinskega na regijsko tekmovanje.

Prostovoljno gasilsko društvo Stražišče

Zaključek leta 2017

društvi in poklicnimi gasilci. Aktivni smo bili tudi na področju 
usposabljanj in se udeleževali raznih izobraževanj. 21. oktobra 
smo uspešno izvedli Dan odprtih vrat, saj je bilo obiskovalcev 
več, kot smo pričakovali. Novembra smo gostili najmlajše goste 
iz Baragovega vrtca, v preteklih tednih pa smo sodelovali tudi na 
dveh intervencijah. Aktivno nam pomagajo tudi veterani in člani-
ce, v prihodnjem letu pa se nam obeta tudi desetina veterank, kar 
bo tudi novost za naše društvo.

In tako kot smo aktivni mi, ste aktivni tudi tisti, ki nas na ka-
keršenkoli način podpirate. Za to se vam vsem najlepše 
zahvaljujemo.

Bliža pa se najlepši čas v letu, gasilski dom je praznično okra-
šen, koledarje za prihajajoče leto pa tisti najbolj pridni že razna-
šamo po Stražišču. To je čas, ko se spominjamo preteklosti in 
pričakujemo prihodnost. Čas, ko se želja po sreči, zdravju in 
uspehu seli iz srca v srce. Naj se vam uresničijo sanje, udejanjijo 
želje in izpolnijo vsa pričakovanja. Člani PGD Stražišče vam 
želimo prijetne praznike ter vse dobro v novem letu, predvsem pa 
mirno in varno. Na pomoč!

Manca Perdan

Na dnevu odprtih vrat smo obiskovalcem pokazali, kako gasiti z 
ročnimi gasilnimi aparati.

Nasmejana desetina mladincev po zaključnem regijskem 
tekmovanju.

Utrinek z nočne vaje.

Nove člane z veseljem sprejmemo v naše vrste.

Pridni smo bili tudi operativni člani. V mesecu septembru smo 
imeli dve vaji, nočno in komisijsko, ki potekata tako, kot bi šlo 
za pravo intervencijo. V sklopu evropskega projekta Postanimo 
odporni na nesreče smo se udeležili dveh vaj skupaj z drugimi 
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Bojan Likar, župnik

Leto, ki se počasi izteka, je bilo za župni-
jo Kranj-Šmartin zelo rodovitno in 
vsakdo je lahko v njej našel potrebno 
duhovno hrano za svoje življenje.

Omeniti želim nekatere dogodke, ki so 
se zgodili v zadnjem času in imajo širši 
cerkveni in družbeni pomen:

SLOVESNOST SV. BIRME smo imeli v 
nedeljo, 24 septembra. G. nadškof Stanislav 
Zore se je ob tej priložnosti srečal z različni-
mi skupinami in povsod spomnil na lepoto in 
moč krščanskega oznanila. Vera nam je bila 

podarjena, kot velik zaklad in to nas zavezuje, da jo posredujemo 
tudi mlajšemu rodu, kajti Bog hoče, da se vsi ljudje zveličajo.

10-LETNICO BARAGOVEGA VRTCA smo praznovali 1. 
oktobra. Začeli smo s sv. mašo, ki so jo na čudovit način soobli-
kovali otroci in vzgojiteljice. Po maši je sledil sproščen kulturni 
in zabavni program v parku pred našim župniščem. Vsi smo 
uživali in vsakdo je čutil en poseben dotik prijateljstva, ki je za-
velo skozi celotno veliko skupnost. 

Praznovanje 10-letnice Baragovega vrtca je bila res manifesta-
cija veselja in navdušenja, da imamo župnijski vrtec, ki množici 
otrok ponuja vse, kar potrebujejo za zdrav razvoj. Človek je tele-
sno, duševno in duhovno bitje in ko se vse tri dimenzije skladno 
med seboj dopolnjujejo, lahko človek živi zares polno življenje. 
To je dano otrokom v Baragovem vrtcu in zato ni čudno, da v 
njem tako uživajo in da to občutijo tudi njihovi starši in celotna 
okolica. Česa bi si starši lahko bolj želeli, kot tega, da so njihovi 
otroci srečni in lepo preživljajo svoja otroška leta. Ni čudno, da 
je Jezus rekel: »Pustite otroke k meni in ne branite jim, ker ta-
kšnih je Božje kraljestvo!«

280-LETNICO POSVETITVE ŽUPNIJSKE CERKVE 
smo obhajali 15. oktobra. Z nami je bil upokojeni g. nadškof 
msgr. Alojz Uran. Ob tej priložnosti je blagoslovil vso obnovljeno 
opremo v naši župnijski cerkvi: križev pot, prižnico, oltarje, orgle 
in nove oltarne čimpaste prte, ki so jih izdelale klekljarice krožka 
Ivanjščice pri Društvu upokojencev Bitnje-Stražišče. G. nadškof 
nas je v nagovoru spodbujal k živemu odnosu z Bogom. »Živeti 
poln odnos z Bogom pomeni odločiti se, pomeni izbrati. Danes je 
veliko različnih ponudb, tudi takšnih, ki človeka odvračajo od 
Boga. Zato je tako pomembna človekova zvestoba. Kadar v ne-
kem odnosu ni zvestobe, to ni več odnos druženja in darovanja, 
ampak postane izkoriščanje. Z Bogom ravnamo kot s postrežčk-
om: ko ga potrebujemo, smo goreči in neučakani; ko mislimo, da 
zmoremo sami, mu to s svojimi izgovori damo vedeti, naj nas 

Obilna žetev
pusti pri miru. Toda samo ena pot je, ki zares vodi v življenje - to 
je Kristusova pot. Vse druge odločitve so napačne in so v našo 
škodo«, je zaključil g. nadškof.

NOVI ZVON »NAVČEK« NA POKOPALIŠČU V BI-
TNJAH, ki smo ga blagoslovili 18. novembra, mi je v posebno 
veselje. Pesem zvonov je čudovita: včasih nam oznanja radost in 
mir - božični zvonovi; velikonočni zvonovi so polni veselja in 
upanja. Zvonovi z nami tudi jočejo, nas tolažijo in oznanjajo vero 
v večno življenje - to je ob pogrebu. Novi zvon »navček« bo imel 
ravno to vlogo: nas bo tolažil in oznanjal vero v večno življenje, 
ter nas spodbujal k molitvi za rajne. Odslej se bo oglašal vselej, 
ko bomo naše drage pokojne spremljali od vežic do groba.

SLOVO OD G. ŽUPNIKA CIRILA BERGLEZA. Od g. 
župnika Cirila smo se poslovili v torek, 21. novembra. To je bilo 
mogočno dejanje vere; ni se toliko čutilo žalovanje ob slovesu, 
ampak bolj velikonočno zmagoslavje. Pogrebne slovesnosti, ki 
jo je vodil g. nadškof msgr. Stanislav Zore, se je udeležilo preko 
60 duhovnikov in veliko število vernikov. Slovesnost so s čudo-
vitim petjem obogatili pevci in pevke iz domače župnije. G. 
nadškof je v svoji pridigi spomnil na nekatere darove, ki so krasili 
življenje g. Cirila. To so bili predvsem trdna vera, pristno veselje, 
ki je bilo nalezljivo, prijateljske vezi in zavzetost za pastoralno in 
gospodarsko skrb na župnijah. Kljub temu, da se poskuša delo 
duhovnika v naši družbi na vse načine razvrednotiti, pa je slovo 
od g. župnika Cirila pokazalo, kaj še danes pomeni duhovnik 
slovenskemu človeku. Naša župnija ostaja g. Cirilu velik dolžnik 
za veliko delo, ki ga je vanjo vlagal. Upam, da pri mnogih, ki ste 
bili z njim v tesnih prijateljskih odnosih, tudi po smrti ne bo po-
zabljen, ampak se ga boste radi spominjali v molitvi.

PRIPRAVA NA BOŽIČNE PRAZNIKE. Advent je čas, v 
katerem nam sv. Janez Krstnik kliče: »Pripravite pot Gospodu, 
izravnajte mu steze!« To pomeni, da se osvobodimo vsega tistega, 
kar nas ovira, da bi se mogli bolj približati Gospodu. V cerkvi se 
v teh svetih dneh dogaja veliko stvari, ki so nam pri tem v pomoč 
(božična devetdnevnica, božična spoved, priprava jaslic …), 
predvsem pa mora vsak sam narediti svoj načrt, kako bo »izravnal 
steze« do prihajajočega Gospoda in tudi do svojih bližnjih. 

Božič pomeni rojstvo Boga. V Betlehemu zanj ni bilo prostora. 
Ali bo prostor zanj v naših družinah in v naših srcih? To je odvi-
sno od nas in Bog se ne vsiljuje, ampak nam daje popolno svobo-
do. Pove pa, da »tistim, ki so ga sprejeli, pa je dal pravico, da 
postanejo Božji otroci« (Jn 1, 12) in zato tudi dediči nebes. To 
upanje in veselje naj bo v nas v teh božičnih praznikih in tudi v 
prihajajočem letu 2018.

Bojan Likar, župnik

Bila je Tržnica 10. novembra, na Martino-
vo, v Šmartinskem domu. In po blagoslo-
vitvi župnika Bojana Likarja, ki sta ji bo-
trovala tudi organizator Tržnice Matjaž 

In iz soda je priteklo vino

Jerala in predsednik Sveta krajevne sku-
pnosti Stražišče Jure Šprajc, je iz soda 
priteklo vino. In - Na zdravje!



Gorenjska gradbena družba d.d. ima več kot pol stoletno tradicijo na področju vzdr-
ževanja in gradnje cest. 

Danes je podjetje široko specializirano za gradnjo najzahtevnejših inženirskih 
objektov, kot so mostovi, čistilne naprave, zahtevni oporni zidovi, ceste, objekti 
komunalne infrastrukture, športni objekti in objekti visoke gradnje. Podjetje je 
postalo vodilno na Gorenjskem in tudi širše sodi med večja in uspešnejša gradbena 
podjetja v Sloveniji.

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

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

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


