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Številka 146

Vse dobro v letu 2019!
Predsednik Jure Šprajc, uni.dipl.org.

in člani Sveta krajevne skupnosti Stražišče
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Uvodnik te številke Sitarja zače-
njam s pogledom nazaj, v sredi-
no meseca novembra, ko so po-
tekale volitve za župana Mestne 
občine Kranj, Občinski svet in 
Svete krajevnih skupnosti. V 
Stražišču smo imeli rekordno 
število kandidatov, saj se je za 
svet KS Stražišče prijavilo kar 
26 kandidatov za sedem prostih 
mest. To je visoko nad povpre-
čjem glede na ostale krajevne 
skupnosti v občini Kranj in to 
lahko razumemo tudi tako, da 
mnogim Strašankam in Straša-
nom ni vseeno, v kakšni okolici 
živijo in so se pripravljeni anga-

žirati za dobrobit kraja.
Glede rezultata sem bil tudi osebno presenečen in se vam ob tej 

priliki zahvaljujem, da ste mi tokrat namenili skoraj dvakrat toli-
ko glasov kot pred štirimi leti. Omeniti moram, da funkcija 
predsednika Sveta ni plačana, visoko število glasov, ki smo jih 
prejeli v Listi Bojana Hafnerja, pa mi pomeni plačilo in nagrado 
za dobro delo v preteklosti. Seveda se zavedamo, da ste nam z 
vašim izkazanim zaupanjem jasno sporočili, da smo bili na pravi 
poti in predvsem, da moramo v bodoče nadaljevati začrtano pot 
za dobro in v korist našega kraja. Upam, da tudi z vašo 
pomočjo. 

In ker ne sedimo križem rok, smo v začetku decembra uspešno 
izpeljali že 31. Stražiški kulturni teden in s tako dolgo tradicijo 
smo redka krajevna skupnost na širšem območju, ki goji tovrstno 

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: FS SAVA naš kulturni steber

Spoštovani!

Irena Hočevar

Mitja RozmanFranc Podlipnik

Helena Rozman

ljubiteljsko kulturo. 
Na področju investicij so se v začetku meseca decembra začela 

zaključna dela ob potoku Trenča na Bantalah, tako da so začeli 
postavljati varovalno ograjo in dokončno ureditev okoli struge. V 
tem tednu smo pred vrtcem Živ Žav od prvotnih desetih parkirnih 
mest pridobili dodatnih petnajst, kar pomeni, da imajo zaposleni 
in starši otrok od zdaj naprej na razpolago kar 25 parkirnih mest. 

Pred nami so prazniki, ko se obdarujemo in smo polni novih 
pričakovanj za naslednje leto. Tudi s strani Sveta krajevne sku-
pnosti Stražišče smo v pričakovanjih, da bomo v naslednjem letu 
in tudi mandatu dobro sodelovali z novo oblastjo, torej Mestno 
občino Kranj, saj le z njihovo pomočjo lahko izvajamo investici-
je, ki jih kraj potrebuje. Ena izmed bistvenih investicij bo reševa-
nje problematike v Poslovni coni Laze. V začetku leta 2019, na-
tančneje 17. januarja, ob 17. uri Civilna inciativa za zeleno 
Stražišče organizira zbor krajanov v Šmartinskem domu. To bo 
idealna priložnost, da bomo že na začetku mandata vse pristojne 
v Mestni občini Kranj opozorili in informirali o alarmantnem 
stanju na tem območju. Upam, da se vidimo v čim večjem 
številu. 

Prijetne božične praznike in vse dobro v novem letu 2019!
Jure Šprajc, uni.dipl.org., 

predsednik Sveta KS Stražišče

Jure Šprajc, predsednik Sveta 
KS Stražišče

Marko Špolad

Bojan Hafner

Zbor krajanov 
Župan MO Kranj g. Matjaž Rakovec 

in Civilna iniciativa za Zeleno Stražišče 
organizirata  in vabita na

ZBOR 
KRAJANOV
v torek, 15. januarja 2019, ob 17. uri 

v Šmartinskem domu.

Župan Matjaž Rakovec 
in Civilna iniciativa

Novi Svet krajevne 
skupnosti

Na letošnji lokalnih volitvah 18. novembra 2018 so bili v krajevni 
skupnosti Stražišče izvoljeni tudi novi člani Sveta krajevne sku-
pnosti. Na prvi seji izvoljenih članov je bil za predsednika Sveta 
krajevne skupnosti izvoljen stari novi predsednik krajevne sku-
pnosti Jure Šprajc. Člani Sveta krajevne skupnosti Stražišče pa 
so: Marko Špolad, Helena Rozman, Franc Podlipnik, Bojan 
Hafner, Mitja Rozman in Irena Hočevar.

A. Ž.
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Še enkrat se je z letošnjim Kulturnim tednom potrdilo, da je 
Stražišče največja kulturna prireditev na Gorenjskem. Če pa 
jo primerjamo po celotedenski dolžini vsakokratne priredi-
tve, je primerljiva z največjimi slovenskimi kulturnimi 
prireditvami. 

Bili so lepi dnevi oziroma večeri. Spomnimo. Začeli smo slo-
vesno s programom in (tudi) s pozdravom starega novega pred-
sednika Sveta krajevne skupnosti in sklenili prvi večer po kultur-
nem programu z zanimivo razstavo. Tudi Gledališki večer v 
torek je bil tokrat nekaj posebnega. Vajeni na komedijo smo bili 
priča presenečenju z nastopajočimi, ki so ponovili tisto s Ptički 
brez gnezda, kar so prvič postavili na oder v mladih letih. Potem 
je prišel Miklavž in bil tudi tokrat, po zanimivo izvirni igrici, 

Uspel 31. Kulturni teden Stražišče

radodaren najmlajšim. Glasbena šola je s kvalitetnim progra-
mom nastopajočih tudi napolnila dvorano. Nekakšno preseneče-
nje bi rekli je bil potem petkov Glasbeni večer. Program zanimiv, 
nastopila sta Garažni decet in Peklenski muzikanti. In obisk v 
dvorani? Tako, tako... Nekdo je rekel, skrbi me, ali bo šel še kdo 
za mojim pogrebom, ker so že skoraj vsi Odšli... Ja, mladi se z 
narodno danes običajno razživijo z »avsenikovimi...« ob skoraj 
jutranjem poslavljanju večera... 

Sobota pa je bila tudi tokrat, kot pravimo: Zakon. Folklorna 
skupina Sava vedno, ampak res vedno potrdi tradicijo kulturnega 
tedna. Tudi tokrat jo je. Res je FS Sava Naš, v pravem po in širo-
kem pomenu besede, Kulturni Steber. 

Laser Čepin Bojan Čepin s.p.
Gostilna Benedik, Boštjan Mi-
helič s.p.
Gitas Kranj d.o.o.
Yasmin d.o.o.
Trgovina Kocar, Irena Šantak s.p.
Vrtnarija Pr Krnc

Spenter d.o.o , Gostilna in 
picerija Gitadela
Mesarija Kalan
Mestna občina Kranj
Goodyear Dunlop Sava Tires
Rodex d.o.o.
Precisium d.o.o.

Donatorji

Hvala, čestitke in bodite še naprej tako vztrajno pogumni v 
potrjevanju Slovencev s kulturo ,v upanju, da bomo to znali tudi 
ceniti v našem slovenskem prostoru. 

Vsem Srečno v letu, ki prihaja!
Andrej Žalar
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Delovanje folklorne skupine SAVA je v 
letu 2018 potekalo, žal, v okrnjenem pro-
gramu. Skupina se že več let sooča z veli-
kim pomanjkanjem denarja, čeprav si ne-
prestano prizadevamo za pridobitev nujno 
potrebnih sponzorjev oziroma donatorjev. 

Takšno stanje zato vpliva tudi na kvaliteto delovanja.
Čeprav so vaje potekale redno brez prekinitev; vendar samo 

1-krat na teden. Članstvo v skupini je glede na starost zelo pestro, 
saj je sestavljeno iz dijakov, študentov in aktivno zaposlenih. Iz-
vedenih je bilo 53 vaj, na katerih je prisotnih največ 14 plesnih 
parov z 11 godci. V delo skupine se vključuje tudi pevska skupina 
Dečve, ki jo sestavlja 8 pevk. V tem letu so obeležile visok jubilej, 
20-let prepevanja v isti zasedbi. Občasno še vedno sodelujemo z 
veterani Bisernica iz Reteč.

Skupina se trudi ohranjati bogat nabor plesnih postavitev z 
vseh slovenskih pokrajin. Skupina se trudi obdržati celoten že 
osvojeni program različnih plesnih postavitev. Tako smo v tem 
letu ponovno postavili na oder splet plesov iz doline Rezije. 
Plesno znanje plesalk in plesalcev ter godcev je vedno takšno 
(kvalitetno), da lahko kadar koli izvedemo tudi celovečerni spo-
red, s čimer lahko predstavimo raznolik spored slovenske kultur-
ne plesne dediščine. 

Pomanjkanje fi nančnih sredstev pa najbolj občutimo pri vzdr-
ževanju noš in instrumentov. 
Skupina je v letu že izvedla naslednje nastope in gostovanja: 

Folklorna skupina Sava v letu 2018

12. 5. že peto gostovanje FS z godci v Čučerju/Zagreb, Hrvaška;
24. 5. rezijanska godca in plesalca nastopijo v Predosljah;
26. 5. 2-krat celovečerna nastopa Dečev ob 20. obletnici prepe-
vanja v Škrlovcu;
26. 5 . nastop FS z godci v Struževu pri Kranju; 
-4. 6. Celovečerni nastop FS z godci v domu starejših občanov v 
Šmartnem pri Cerkljah;
16. 6. nastop FS z godci v Kranju na Pozdravu poletja;
15. - 25. 6. gostimo prijatelja iz Alencona;
23. 6. nastop FS v Bitnjah
28. 6. Celovečerni nastop v Kranju za oživljanje mestnega jedra;
Avgusta od 20. do 26. je skupina z 30 člani izvedba gostovanje 
v Dijonu, Francija;
27. 8. Dečve nastopijo v gostilni Pri kolovratu v Ljubljani; 
14. 9. nastop FS z godci na Stražiški tržnici;
17. 9. nastop FS z godci v Ljubljani – Skriti kot;
24. 9. nastop FS z godci v Ljubljani – Skriti kot;
27. 9. nastop godcev s plesnim parom v domu ostarelih v Sr. vasi 
v Bohinju;
29. 9. Dečve nastopijo na Jezerskem v kulturnem domu; 
20. 10. nastop FS v Prešernovem gledališču za KD Brdo;
26. 10. nastop Dečve v Cerkljah na Gorenjskem;
24. 11. Folklorna skupina pripravlja tradicionalni pohod na Jo-
šta ob rojstvu FS SAVA;
8. 12. v Stražišču izvede celovečerni nastop z Dečvami in tambu-
raši na zaključku SKT. 

Za naslednje leto 2019 pa se mora skupina posvetiti organizaciji 
70. obletnice delovanja. Zavedamo se, da bo zaradi fi nančnih 
sredstev zelo, zelo težko. Trudili se bomo izvesti tudi, za nas, 
primerno gostovanje v tujini. 

Vodja FS SAVA Zvone Gantar

3. 2. FS z godci sodelovala na Kokrici ob Sveto-savskih 
dnevih;
7. 2. Dečve nastopijo na fakulteti za OV v Kranju; 
8. 2. FS z godci se predstavi na kranjskem Prešernovem semnju;
11.3. FS z godci nastopi na Območnem srečanju z Rezijanskimi 
plesi v Cerkljah;
22. 3. Dečve nastopijo na razstavi aranžmajev Cerklje;
24. 3. FS z godci, Dečvami in tamburaši Bisernica izvedejo 
CV nastop v Komendi;
29. 3. s plesalcema sodelujemo ob sprejemu športnikov pri župa-
nu Kranja;
04. 4. godci FS nastopijo v domu starejših občanov v Preddvoru; 
08. 5. nastop FS z godci v Ljubljani za turiste – Skriti kot;
10. 5. nastop FS z godci na otvoritvi TLK v Kranju;



5

DRUŠTVO UPOKOJENCEV BITNJE - STRAŽIŠČE V LETU 2019
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Spomnim se kar nekaj desetletij nazaj. Že takrat, ko je pisalo, da 
je tramvaj v Ljubljani povozil 52-letnega starčka, se je govorilo o 
njem. Potem sem se srečal z njim in sodeloval, ko je bil redni so-
delavec na športnem področju z mojo nekdanjo medijsko gorenj-
sko hišo. Šport je bilo njegovo področje v dopisovanju v Gorenjski 
glas. V časih, ko je bil Rok Žibert predsednik krajevne skupnosti 
današnjega izdajatelja glasila Sitar, ko je bila njegova življenjska 
sopotnica tajnica krajevne skupnosti Stražišče, in ko je bil fi nanč-
nik na občini, sva se včasih videvala. Ob zadnjem 31. Kulturnem 
tednu pa sva se na razstavi v preddverju Šmartinskega domu po 
dolgem času spet videla. Z ženo je bil in me nagovoril: »Knjigo 
imam zate, za mojih 70 let službovanja v smučarskih skokih.«

Jože Javornik se je nazadnje po novinarskem pisanju in do-
pisovanju v medije, odločil za skakalni šport in delo z mladimi 
skakalci.

 »Kot trener sem v šestdesetih letih vzgojil prvo generacijo 
odličnih skakalcev (Peter Štefančič, Marjan Mesec, Vinko Boga-
taj, Janez Gorjanc), od katerih sta Štefančič in Mesec že po sed-
mih letih treninga leta 1968 nastopila na olimpijskih igrah v 
Grenoblu v Franciji.  Od leta 1963 dalje sem opravljal tudi funk-
cijo sodnika za skoke, od 1978 – 2000 kot mednarodni FIS sodnik 

JOŽE JAVORNIK

70 let v službi smučarskih skokov
ANDREJ ŽALAR

in tehnični delegat FIS ter bil predsednik sodnikov 
pri SZS. Med ostalim sem bil sodnik na dveh 
olimpijadah (Sarajevo 1984, Albertvill – Francija 
– 1992) in na treh svetovnih prvenstvih (Oberst-
dorf – Nemčija 1987, Val di Fiemme – Italija 
1991, Thunder Bay – Kanada 1995).«

Ste danes po toliko letih zadovoljni z današnjo 
smučarsko razglednico Kranja? 

»Sem. Zelo. Posebej sem zadovoljen, da mi je 
uspelo s sodelavci ustvariti odlične pogoje za 
vzgojo mladih skakalcev. Ko sem v letu 1960 
pričel z delom v klubu, je bila v Kranju le ena 
povsem zapuščena 25-m skakalnica na Gorenji 
Savi. Pod mojim vodstvom je bil zgrajen Skakalni 
mladinski center Gorenja Sava s sistemom petih 
skakalnic od K 10 do K 50 m, pokritih s plastiko 
in ob njih Dom skakalcev. Največji dosežek pa je 
nedvomno izgradnja 110-m skakalnice, pokrite s 

plastiko, pod Šmarjetno goro v Kranju. Zgrajena je bila prav v 
času, ko v Planici ni bilo nobene skakalnice za treninge. 10 let je 
kranjska skakalnica »reševala« skoke v Sloveniji. Sodeloval pa 
sem tudi pri zametkih ustanovitve DPNC Kranj (gimnazija 
+skakalnica).«

Zaželim mu, in ženi Marjeti, dobro voljo za zdravje in še 
naprej uživanje ob spremljanju razvoja skakalcev iz njegove 
zibelke. Hvala za knjigo, Jože. In srečno, da se spet srečamo. 

Za svoje delo je Jože Javornik prejel Bloudkovo nagrado, kot 
najvišje državno priznanje v športu, pa Priznanje Mednarodnega 
olimpijskega komiteja, Športno nagrado Kranja Mestne občine 
Kranj za dolgoletno življenjsko delo na področju športa, Kip 
Bloškega smučarja - najvišje priznanje Smučarske zveze Slove-
nije za 50 let aktivnega dela v smučarskem športu ob 75-letnici 
življenjskega jubileja in Prostovoljno Plamenico Olimpijskega 
komiteja Slovenije – Združenje športnih zvez za podarjeno ži-
vljenjsko energijo in prostovoljno delo v smučarskem športu. 
Zadnja volilna skupščina SK Triglav Kranj pa mu podelila tudi 
naslov prvega »častnega predsednika SK Triglav«.
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Prednovoletni prazniki so pred vrati in tudi 
čas, ko morate poskrbeti tudi za svojo lastni-
no tako doma, kot na javnih krajih. Svoje 
domove zaščitite pred vlomi, ne »oglašujte« 
svoje odsotnosti in prosite soseda, naj popazi 
tudi na vašo hišo ali stanovanje. 

Na javnih krajih pa imejte stvari vedno pri 
sebi in pazite na svojo varnost. 

Veliko sreče in varnosti v 2019
Ne tvegajte z alkoholom, pozornost pa namenite tudi najmlaj-

šim in živalim. Verjamemo, da bo marsikoga »zamikala« tudi 
pirotehnika. In če jo že morate uporabljati, z njo ravnajte varno 
in prosimo ne povzročajte nevarnosti sebi, drugim in živalim. 
Posledice nepravilne in objestne rabe so namreč lahko 
grozljive!

Kranjski policisti vam želimo 
veliko sreče in varnosti 

v prihajajočem letu 2019.

Bojan Likar, župnik

Čas tako hitro beži in kmalu se bo iztekel 
še zadnji mesec v tem letu, ki ga mnogi 
imenujejo »veseli december«. Nič nimam 
proti takemu poimenovanju, če mu damo 
pravo vsebino. Če je to veselje samo v 
materialni obsedenosti, povezani z naku-
povalno mrzlico in zunanjim bliščem, se z 
njim ne morem poistovetiti. Če je pa to 
veselje izraz hrepenenja in pričakovanja 
Božje in človeške obdarovanosti, ki smo je 
deležni v božičnih praznikih, potem vsem 
privoščim tovrstno veselje. 

Če bi vprašali ljudi na ulici, kaj vam pomeni božič, bi dobili 
različne odgovore. Mnogi ta praznik povezujejo z družinskim 
praznovanjem v smislu: več bomo skupaj, marsikaj si bomo pri-
voščili in lepo se bomo imeli.

Toda, ko govorimo o praznovanju božiča, ne moremo mimo 
bistvenega. Božič je najprej praznik svete družine – Jožefa in 
Marije, ki pričakujeta in sprejemata novorojeno Božje Dete. Ta 
Otrok je temeljito spremenil potek človeške zgodovine. On pri-
haja na svet iz čiste ljubezni; prihaja, da bo človeka rešil najhuj-

Veseli december
šega sovražnika - greha in smrti. V to zgodbo sem vpleten tudi 
sam, zato je s tem Otrokom usodno zaznamovano tudi moje in 
tvoje življenje. V tem smislu je božič tudi praznik vsakega posa-
meznika in vseh družin po svetu.

Božič je vstop Boga v ta svet. Da bo to lahko tudi moj praznik, 
je potrebno, da Novorojenemu odprem svoje srce in stopim z 
njim v odnos. Ko je ta odnos živ, takrat se začne moje božično 
praznovanje v najglobljem pomenu besede. Dokler pa tega odno-
sa ni, vse ostaja le folklora in lepa tradicija, jaslice pa prijeten 
okras stanovanja. 

Adventni čas in božični prazniki – to so res dnevi veselja, ki 
me dvigajo v območje neskončne Božje ljubezni. Ko to zaznam, 
si ne bom več dovolil, da me priklepa k tlom vsakdanja bitka za 
politični prestiž, ne borba v dokazovanju, kdo uporablja bolj so-
vražni govor, ne gonja po tem, da bi dokazal soljudem, da sem 
močnejši od njih. V luči božičnega dogodka vse zemeljsko posta-
ne relativno in prehodno. 

Iz višine se vse drugače vidi. In v teh prazničnih dneh želim prav 
vsem, da se dvignemo v območje Božjega, potem bodo prazniki 
veseli in blagoslovljeni in bo tudi novo leto čas novih priložnosti 
in nova doba razodevanja Božje ljubezni.   Bojan Likar, župnik

Damjan Nartnik

Na 5. strani Sitarja je program aktivnosti Društva upokojencev 
Bitnje – Stražišče za leto 2019, kar pomeni, da se bližamo 
koncu leta, dnevom polno izrečenih dobrih želja.

Društvo upokojencev Bitnje-Stražišče se tudi pridružuje 
dobrim željam in vsem krajanom obeh krajevnih skupnosti 
želi vesel Božič, v novem letu pa zdravja, smeha, druženja in 
življenje v okolju dostojno za človeka.

Člani in bodoči člani društva pa naj si izberejo aktivnosti in 
s sodelovanjem, gibanjem in druženjem omogočijo, da se bodo 
napovedane želje lažje uresničile.

Srečno 2019!
Predsednik društva upokojencev Bitnje-Stražišče

Borut Pičulin

Vsem našim članom, njihovim družinam in prijate-

ljem ter vsem občanom Stražišča želimo zdravo, za-

dovoljno in uspešno leto 2019. 

Zveza združenj borcev za vrednote NOB

Odbor krajevne organizacije Stražišče
Petnajst novih parkirišč -Ta mesec, decembra, je Stražišče 
pred vrtcem Živ Žav od prvotnih desetih parkirnih mest dobilo 
dodatnih petnajst. Za zaposlene in starše otrok je sedaj pred 
vrtcem kar 25 parkirnih mest.



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.


