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Spoštovane sokrajanke in sokrajani.
Čestitamo ob mednarodnem 

prazniku dela - 1. maju.
Predsednik Jure Šprajc, uni.dipl.org.

in člani Sveta krajevne skupnosti Stražišče
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Še pred dvema mesecema sem v fe-
bruarski kolumni pisal o potencialih 
trajnostnega EKO turizma v naši re-
giji in kako velik potencial imamo za 
tovrstno turistično ponudbo. Čez noč 
se je vse spremenilo. Turizem in go-
stinstvo sta dve panogi, ki se jim pri-
pisuje največji padec v poslovanju in 
kar nekaj let bo trajalo, da bo ta del 
gospodarstva okreval do likvidnosti. 

Seveda je ta čas epidemije povzročil krizo na vseh ravneh javne-
ga življenja, saj virus ne izbira. 

Tudi v Krajevni skupnosti Stražišče smo bili primorani sprejeti 
ukrep o zaprtju Šmartinskega doma in odpovedi tržnice v mesecu 
marcu. Tudi za nas tovrstni ukrepi povzročajo dodatno zaskrblje-
nost, saj imamo z domom kar nekaj fi ksnih stroškov, ki pa jih 
brez prihodkov pri oddaji doma težko pokrivamo. 

Zavedamo se, da moramo v tem težkem času ostati optimistični 
in da si moramo pomagati, zato smo pridobili donatorja, ki je 
Osnovni šoli Stražišče doniral tri računalnike. S tem smo pomagali 
učencem, ki niso imeli pogojev za učenje na daljavo. KS Stražišče 
je od Civilne zaščite Kranj dobila 910 zaščitnih mask. V sodelova-
nju z Društvom upokojencev Bitnje-Stražišče in Rdečim križem 
smo jih razdelili starejšim občanom in rizičnim skupinam. Pouda-
riti moram, da zaradi varovanja osebnih podatkov nismo mogli 
povsem pravično razdeliti vseh mask, saj smo maske delili po ne-
kih domnevah. Seveda se zavedamo, da smo lahko koga izpustili, 
zato na elektronski naslov ks.strazisce@siol.net prosim pošljite 
podatke in vam bomo dostavili masko. Ob tej priliki bi se vsem 
sodelujočim tudi zahvalil za nesebično pomoč pri delitvi mask.  

Jure Šprajc, predsednik 
Sveta KS Stražišče

SITAR – Krajevna skupnost Stražišče, Škofjeloška 18, 4000 Kranj; Uradne ure vsak torek in četrtek od 11. do 12. ure in vsako sredo 
od 17. do 18. ure. Glasilo 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: Koronavirus

Spoštovane sokrajanke in sokrajani
»Življenje je kot bonboniera. Nikoli ne veš, kaj boš dobil«, je izjavil Forrest Gump v istoimenskem 

fi lmu. Kako nepredvidljivo je življenje, lahko občutimo danes, ko nas je zajel koronavirus.

Naj bo tokrat zaradi virusa slika v spomin na prvomajska 
srečanja.

Kako bo, ko bo to mimo....?

Ne, to niso študentske in šolske počitnice.

Kljub razmeram smo bili dejavni predvsem pri prenovi asfalta 
v ulicah, saj so te v katastrofalnem stanju in jih bo potrebno nujno 
preplastiti. S predstavniki MO Kranj smo si ogledali sledeče 
ulice: Pševska, Gasilska, Pante ter Skokova. Predstavniki občine 
so nam zagotovili, da bodo v čim krajšem možnem času prepla-
stili poškodovane dele. 

V mesecu marcu smo planirali čistilno akcijo, ki pa smo jo bili 
primorani prestaviti na drug mesec. Predvideva se, da bo ta čistilna 
akcija kljub vsemu organizirana v bližnji prihodnosti, saj veliko 
sprehajalcev v tem času žal za seboj pušča večje količine odpadkov.  

Na podlagi priporočil Ministrstva za kmetijstvo smo v aprilu 
glede na situacijo poskusno spet organizirali Stražiško tržnico, ki 
pa je prinesla odlične rezultate in zadovoljstvo tako med ponudni-
ki kot tudi med kupci. Krizni čas je pokazatelj, kako pomembna 
je naša usmeritev do SAMOOSKRBE in da s tovrstno tržnico 
ustvarjamo dodano vrednost, da imamo KVALITETNO SLO-
VENSKO hrano v naših domovih. To je naša pot, ki jo bomo pe-
ljali naprej, zato ste vljudno vabljeni tudi na MAJSKO tržnico.  

Spoštovane sokrajanke in sokrajani, čestitam vam ob medna-
rodnem prazniku dela, 1. maju.  Želimo vam prijetno praznovanje 
v družinskem krogu in veliko delovnih uspehov.

Jure Šprajc, uni.dipl.org.
Predsednik KS Stražišče 

Na predlog KS je predvidena  naslednja prometna ureditev in 
vključevanje ceste iz Bantal na Škofjeloško cesto v Stražišče.
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Leta 2020 se spominjamo 75. 
obletnice zgodovinske zmage nad 
nacizmom in fašizmom, najhujšim 
terorjem nad človeštvom v drugi 
svetovni vojni. Slovenci smo lahko 
ponosni , da smo bili takrat v se-
stavi zmagovalcev - Anglije, 
Amerike in Rusije. Spominjati se 
moramo vseh vojakov padlih na 
bojiščih, prisilnih delavcev, zapor-
nikov, taboriščnikov, ukradenih 
otrok. Posledice občutimo še danes 
kot nesoglasje med partizani in iz-

Za ohranjaje vrednot NOB Stražišče
dajalci pomagačem okupatorjev. Nesoglasje sedaj podpirajo na-
sprotniki sožitja med narodi. Presenečeni smo nad popravljanjem 
zgodovinske resnice, ob obujanju fašizma in nacizma v Evropi. 

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

Zelo pogrešamo naša druženja, skupno delo članstva, odpove-
dan občni zbor. Potrudili se bomo, da z vašo pomočjo opravimo 
naš letni načrt.

VAM vsem želim veliko zdravja in sreče pri preživljanju 
karantene. 

Za izvršni odbor zveze združenja za vrednote narodno osvobodilne vojne 
Stražišče Lado Guna

Dragi krajani in krajanke. Koronavirus je ustavil tudi dejavnosti 
v našem društvu. Sredi meseca marca smo do nadaljnjega od-
povedali vse nenujne aktivnosti, hkrati je bilo prestavljeno tudi 
orientacijsko tekmovanje gasilske mladine, ki bi potekalo v 
Stražišču ter zbiralna akcija papirja. V pripravljenosti je ostala 
le naša operativna enota, ki na srečo še ni imela dela.

S postopnim odpravljanjem ukrepov, ki jih je uvedla država v 
boju proti koronavirusu, bomo tudi mi počasi vnesli življenje 
nazaj v gasilski dom. 4. julija 2020 načrtujemo vsakoletno ga-
silsko veselico pod kostanji na Pantah. Če bodo razmere dopu-
ščale, veselica bo. Vse ostale aktivnosti pa bodo, po vzoru naše 

Prostovoljno gasilsko društvo Stražišče

Če bo nesreča, smo pripravljeni
krovne organizacije 
Gasilske zveze 
Slovenije, najbrž 
prestavljene na je-
senski čas.

Za več informacij 
spremljajte naš Fa-
cebook profi l in 
oglasno desko na 
steni gasilskega 
doma. Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!

Računalniki za šolo
Krajevna skupnost Stražišče s predsednikom Juretom Šprajcem je dobila donator-
ja, ki je Osnovni šoli Stražišče dal tri računalnike. »S tem smo pomagali učencem, 
ki niso imeli pogojev za učenje na daljavo.«

Šola Stražišče ima sicer skupaj s podružnicami 1003 učenke in učence in doda-
tnih sto v varstvu. Zaposlenih v šoli pa je skupaj 133. Ravnatelj Srečnik  je tudi 
povedal, da bodo 60-letnico šole praznovali, ko bodo sedanje virusne težave mimo, 
še pred tem pa bo izšel bilten ob šolskem jubileju.

KS Stražišče je od Civilne zaščite Kranj dobila 910 zaščitnih mask. V sodelova-
nju z Društvom upokojencev Bitnje-Stražišče in z Rdečim križem so jih razdelili 
starejšim občanom in rizičnim skupinam. Interesenti naj na ks.strazisce@siol.net  
sporočijo svoje podatke in jih jim bodo dostavili. 

- A. Ž.
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Neviden, a strašno nalezljiv in nevaren koronavirus je tako rekoč 
ustavil svet. Več kot mesec dni se že spopadamo z epidemijo, ki 
nam je povsem spremenila življenje. Številni ukrepi, s katerimi 
se trudimo zajeziti širjenje okužb in ohranjati življenja, so posegli 
v naše vsakodnevne aktivnosti in dejavnosti. Kar naenkrat smo 
se morali prilagoditi novim razmeram tako na poklicnem, dru-
žinskem kot tudi na družabnem področju. Koronavirus je posegel 
tudi v delovanje Folklorne skupine SAVA Kranj.

Za Folklorno skupino SAVA Kranj je bilo leto 2019 jubilejno 
leto. Bilo je leto, ko smo praznovali 70 let delovanja. Z gotovostjo 
lahko trdimo, da je bilo to leto za našo skupino ustvarjalno zelo 
bogato leto, ki je obrodilo sadove in nas, Savske folklornice in 

Po epidemiji Gremo naprej
folklornike, še bolj povezalo in nam dalo še več delovnega elana. 
Veliki dogodki, kot je bilo praznovanje 70. obletnice obstoja in 
delovanja, povežejo različne generacije članov, obudijo številne 
spomine in utrdijo vezi, ki so nas s plesom, petjem, z glasbo, 
ljubeznijo do ohranjanja naše kulturne dediščine, za vedno zdru-
žile. Posledično se je v nadaljevanju dela, na vajah v letu 2020, 
članstvo močno okrepilo. Članska, »stara« ekipa se je pomladila 
z nekdanjimi člani, povratniki in tako smo za prihajajoče nastope 
vadili kar v dvanajstih do petnajstih parih ... in to je bilo res super. 
Voljo do dela, pozitivno energijo je bilo moč občutiti prav pri 
vsakem članu in veselili smo se z nastopi bogatega leta, ki se nam 
je obetalo. Koledar nastopov, gostovanj doma in v tujini, … pe-
stra sezona je bila pred nami in veselili smo se vseh dogodkov. 

Že na prvem letošnjem nastopu, ki smo ga na povabilo tambu-
raške skupine Bisernica v januarju tradicionalno izvedli v Retečah 
pri Škofji Loki, smo navdušili občinstvo. Veliko gledalcev in 
velik aplavz smo poželi na nastopu ob Prešernovem dnevu, 8. 
februarja na Mestnem trgu v Kranju. Za folklorni kulturni utrip 
smo na kulturni dan poskrbeli tudi na našem najvišjem smučišču 
v okolici, na Krvavcu, kjer smo tamkajšnje smučarje in ljubitelje 
snega navdušili s prikazanim spletom gorenjskih plesov. Z vsemi 
temi nastopi in rednimi vajami smo dvigali delovno temperaturo 
in se pripravljali na sodelovanje na območnem Maroltovem sre-
čanju odraslih folklornih skupin. Namen srečanja je prikazati in 
nagraditi najbolj kakovostne in reprezentativne koreografi je od-

Kako se kot eko-kmetija prilagajate sedanjim razmeram?
»Krave, kmetija, delo... ne poznajo nobenih virusev, nobenih 

omejitev. Kar zadeva pa prodajo, se pač soočamo z iracionalnim 
zaprtjem (tržnic). Ljudje lahko hodijo v supermarkete, kjer kupu-
jejo tujo, nekvalitetno hrano. Ne razumem potez države in raču-
nam, da se jim čim prej »odprejo zdrave misli, zdrava pamet«, da 
proizvajalci-kmetovalci (recimo tržnice) lahko oskrbujemo ob-
čane, državljane z domačo lokalno, zdravo hrano.«

In ko bo ta epidemija mimo?
»Ko bo to mimo, računam na domačo hrano, na zalaganje z 

domačo hrano. In da preidemo od besed k dejanjem: Da je treba 
za domačo hrano podpirati domačo proizvodnjo. Naj beseda 
postane, kot pravimo, meso. Naj bo spet tako, kot je nekdaj rekel 

Ekološka kmetija 

Pr' Črnet iz Verja pri Medvodah
Je redno vsak drugi petek v mesecu na Stražiški tržnici.

en naš velikan: Delajmo, kot da bo večni mir, in kot da bo jutri 
vojna.«

Kako poslujete v teh izrednih razmerah? 
»Na naši kmetiji smo 24 ur na voljo; ob četrtkih in sobotah od 

9. do 12. ure pa za distribucijo kruha po naročilu. (Izjema je 
Stražiška tržnica.) Kmetija je vedno odprta in vsi obiski so do-
brodošli. Mi se prilagajamo in sodelujemo na vseh tržnicah, če 
nas povabijo. Na njih izmenjujemo tudi recepte. Naš nastop na 
tržnici namreč ni samo posel, ampak tudi in predvsem dodana 
vrednost.«

V Trgovini je največkrat ceneje. Zakaj?
»Naj država (na primer z javnimi razpisi) omogoči cenejšo 

dobavo. Ker pa je tako, da proizvajalci ne morejo javno plasirati 
izdelke, jih trgovci prisilijo z rabati za prodajo pri njih. Ob tem 
pa je »uporaba imena Domače« zlorabljena. Samo pri kmetoval-
cu-proizvajalcu je zares domače. Če bi država domačim proda-
jalcem subvencionirala doma pridelano hrano in tako spodbujala 
domačo proizvodnjo, bi bile takšne podpore še kako dobrodošle. 
Vendar le, če bi se v velikih centrih potem to tudi tako prodajalo. 
Ja, zelo malo je treba, da bi država omogočila in spodbudila 
domačo proizvodnjo in zdravo hrano. Ker pa je danes pomemb-
no, da zasluži sedem posrednikov, je tako, kot je.«

Dva, malo večja svinjska kremenatla sta v znanem, nekdaj 
prvem slovenskem marketu s popustom 7.46 EUR. In sploh se 
vse draži ob popustih. V kmetijskih zadrugah, ki sodelujejo in 
nastopajo, kot predstavniki kmetovalcev oz. domačih proizva-
jalcev, so namreč danes izdelki praviloma veliko dražji kot pri 
nas v tujih marketih.
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Po slikah, ki jih 
objavljamo, verja-
mem, da ga številni 
poznate. Novinar-
ski kolega iz slo-
venske RTV Tine 
Golob, pred časom 
je deloval v tande-
mu z radijsko novi-
narko Metko Sosič, 
ki se je predstavlja-
la, da je novinarka 
Radia Ljubljana, 
Tine pa jo je dopol-
nil, da je pa on tisti, 
ki po spomenikih 
»serj..«. No, Tine 
Golob za Janka 

Bajta iz Stražišča rad pove in poudari, da je Janko Legenda. Rad 
pritrdim njegovi trditvi, dodajam le, da je Janko Bajt legenda  
med gorenjskimi legendami.

Kaj je doživljal, da je doživel ime Legenda, bomo v Sitarju še 
pisali. Tokrat pa vseeno povejmo, da se je pred 85. leti rodil v 
vasi Laniše nad Sovodnjem v Poljanski dolini. Pa da je imel še 
šest bratov in dve sestri. Skupaj je bilo torej pri Sretnikarjevih v 
Lanišah devet otrok. Janko je bil po starosti predzadnji otrok. 
Danes, pove, nista več živa, ne mama, ne oče in tudi bratov in 
sester ni več med živimi. Ima pa Jankova tri leta mlajša žena 
Tončka, s katero bosta  letos praznovala 60 let skupnega »prena-
šanja«, in ki po žensko »merka« svojega moža Janka Bajta, v 
Komendi sorodnico, polsestro Marijo Kern, Mežnarjevo iz Sre-
dnjih Bitenj. Da »glih tič uk'p lete«, kaže Marija, ko poje pri 
Mešanem pevskem zboru zborovodje Gorjanca iz kranjskega 

raslih in mladinskih folklornih skupin in s tem spodbuditi razvoj 
in kakovostno rast tovrstne produkcije. Teh srečanj se Savski 
folkloristi udeležujemo že vsa leta in zavedamo se, da dolgoletno 
ustvarjanje in delovanje folklorne skupine zahteva od nas izva-
jalcev visoko kvaliteto. Zato se na ta srečanja vedno pripravimo 
in prikažemo novo koreografi jo, nov splet plesov in glasbe, vedno 
koreografi jo in prikaz ljudskega izročila različnih slovenskih 
pokrajin. Tako je bilo tudi letos. Odločili smo se, da na letošnjem 
območnem Maroltovem srečanju, ki se je 8. marca tradicionalno 
odvijalo v Cerkljah, prikažemo plese Zgornjega Posočja. Samo 
plesno postavitev in glasbeno priredbo je avtor Tomaž Gantar 
poimenoval ŠPOTANJE. In zakaj? Zgornje Posočje je lahko 
prehodna dolina in tam so se od nekdaj mešali številni kulturni 
vplivi – od alpskih do furlanskih in tudi mediteranskih. Ti vplivi 
so se izrazili tudi v šaljivem, morda včasih celo posmehljivem 
posnemanju nekaterih plesov in pesmi svojih sosedov – npr. 
Tolmincev, Trentarjev, Rezijanov, Furlanov – čemur so rekli, da 
»se špótajo«. Torej smo prikazali dinamično, veselo točko, ki 
smo jo primerno popestrili in obogatili tudi kostumsko. Moramo 
se pohvaliti, da smo v sicer že zelo bogato garderobo Savske 
folklore, dodali nove dele kostumske podobe iz Posočja, ki jo je 
oblikovala naša plesalka, etnologinja mag. Tita Porenta. 

Poleg nastopov, ki smo jih načrtovali, smo bili prijetno prese-
nečeni, ko so nas – Folklorno skupino Sava Kranj predstavniki 
Mestne občine Kranj povabili k sodelovanju za snemanje oddaje 
DOBRO JUTRO v živo, ki je bila na sporedu 31. januarja na TV 
SLO. Mestna občina Kranj je kandidirala za Evropsko prestolni-

co kulture in s ponosom 
smo sodelovali v oddaji, 
ki je bila predvajana v 
tem kontekstu. 

V zares kratkem obdo-
bju, v slabih dveh mesecih 
letošnjega leta, je Fol-
klorna skupina Sava de-
lovala zelo intenzivno. Z 
veliko zavzetostjo in vo-
ljo je delovala tudi mla-
dinska skupina pod vodstvom Tine Koprivec in se z na novo usvo-
jeno koreografi jo pripravljala na premierni nastop, ki bi ga izvedli 
maja v Železnikih. Ampak… prišel je koronavirus, ustavil življenje 
in ustavil naše aktivnosti. Na tak način, zaradi takega razloga, sku-
pina v vseh teh sedemdesetih letih delovanja, ni obstala. Pa lahko 
rečemo, da tudi sedaj nismo obstali v celoti. V zavetju varnih domov 
marsikdo od članov skupine kar zapleše, ali zapoje, zaigra, morda 
pogleda kakšen posnetek našega nastopa, vaje ali fotografi je na naši 
novi spletni strani https://kdsava.si/. Dejstvo pač je, da ljubezen do 
folklorne dejavnosti, do medsebojnega druženja, pa čeprav le preko 
družbenih omrežij, niti virus ne uniči. Sproščenost, dobra volja, 
pozitivnost, ki na splošno velja v Folklorni skupini Sava Kranj 
nas bo ponovno združila po prenehanju epidemije in ukrepov, saj 
je naš slogan »GREMO NAPREJ«. Se kmalu vidimo!

Darja Eterovič,
predsednica Kulturnega društva Sava Kranj

Kdo je Janko Bajt iz Stražišča
konca, pa tudi pesmi piše in 
rada ob priliki kakšno svojo 
pesem pove. Janko pa ima 
gensko nadarjenost zapisa-
no v glasbi, saj igra kitaro, 
bas pa tudi citre mu včasih 
niso bile tuje.

Legendo Janka Bajta pa 
se bodo spomnili tudi Janezi 
(in bralci Gorenjskega glasa 
iz zapisov) z njihovih sre-
čanj v Novi Oselici nad 
Sovodnjem. Učiteljica in 
ravnateljica Osnovne šole 
Sovodenj Milka Burnik je 
bila takrat vodilno ime tistih 
dogajanj, ko so se šli gorenjski župani v Novi Oselici tudi kosce, 
njihove žene pa so bile grabljice. 

Še več pa o Legendi Bajtu, kot rečeno, naslednjič v Sitarju ...
Andrej Žalar
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Bojan Likar, župnik

Pod vodstvom Ivice in Darinke so se ljubiteljice klekljanja pričele 
zbirati v Šmartinskem domu, prostor je postajal premajhen zaradi 
velikega zanimanja, našle so večji prostor v OŠ Stražišče pri tem 
gre velika zahvala g. ravnatelju Srečniku. V študijskem letu 
2019/20 obiskuje krožek 48 članic, večina prihaja iz Stražišča, 
večine KS iz Kranja, pa tudi iz širšega območja Gorenjske.

Članice so svoje izdelke predstavile na devetih samostojnih 
razstavah, prva je bila v Šmartinskem domu, vse  ostale pa v 
prostorih OŠ Stražišče. Na povabilo TD Železniki so se s projek-
tom rajskih ptic predstavile na čipkarskih dnevih v Železnikih, 
sodelovale na prireditvi Lesena čipka v Šentrupertu, razstavljale 
so v hotelu Golf na Bledu, redno sodelujejo na razstavah ročnih 

Ivanjščice članice že 18 let
Sekcija Društva upokojencev Bitnje-Stražišče

del PZDU Gorenjske na Kokrici. Izdelale so čipke za oltarne prte 
za cerkev v Šmartinu, Šenčurju, sodelovale pri izdelavi oltarnih 
prtov za Marijino Celje v Ligu, ljubljansko stolnico in franči-
škansko cerkev v Ljubljani, oltarne prte za Marijino svetišče na 
Brezjah, v Lurdu, sodelovale pri izdelavi klekljane slovenske 
zastave. Ob jubileju 170-letnice Botaničnega vrta v Sežani so 
izdelale klekljane liste, prireditev je bila načrtovana spomladi, 
verjetno bo tudi to prestavljeno na kasnejši čas.

V maju 2020 so načrtovale prikaz svojih izdelkov na svoji 10. 
razstavi, tokrat v Šmartinskem domu. K sodelovanju so povabile 
članice klekljarskega krožka Žnurce iz Trebnjega za prikaz raz-
stave o življenju in delu misijonarja Friderika Barage v čipki z 
naslovom  BA-ČI. Misijonar Friderik Baraga je deloval tudi v 
Šmartinu, nazadnje pa med Indijanci v Ameriki. Članice so izde-
lale preko 120 čipk.

Žal pa je epidemija korone virusa preprečila načrte krožka. 
Zaradi varnosti in spoštovanja ukrepov so prenehale z druženji v 
začetku marca, članice z veseljem ustvarjajo in ostajajo doma, 
razstavo so bile prisiljene prestaviti v kasnejše obdobje. 

Za oltarne prte na sv. Joštu so za 5 oltarjev in 3  mizice so izde-
lale 117 čipk, prti so všiti, blagoslov prtov je prav tako 
prestavljen.

Komaj čakajo sprostitev ukrepov, ponovno druženje in sreče-
vanje ob ponedeljkih in četrtkih na krožku in kasneje na kavici.

Majda Jančar

V zgodovini in življenju ni naključij, am-
pak ima vse, kar se zgodi, svoj globlji vzrok 
– in dopustitev. V teh dneh, ko se vsi soo-
čamo z boleznijo našega časa, je marsikdo 
rekel: »Saj ni čudno, da je do tega prišlo, 
saj tako ni šlo več naprej«. 

Kako je mogoče, da ljudje pridejo do te 
ugotovitve v začetku 21. stoletja, ko se 
hvalimo z razvojem in napredkom na vseh 

področjih in ko tako radi poudarjamo, da smo enkrat za vselej 
razčistili z vsem, kar nam je negativnega naplavila zgodovina. 
Živimo v moderni oziroma post moderni dobi.

Kako je torej mogoče, da nekdo ugotovi, da »tako ni šlo več 
naprej«? Morda pri tem misli na nekatera dejstva, ki jih prinaša 
sedanji način življenja. 

Naj omenim nekatera: že otroci v šoli v borbi za čim boljšim 
uspehom ne privoščijo tega uspeha svojim sošolcem; starši nima-
jo časa za vzgojo svojih otrok, zato opravičujejo njihovo početje, 
četudi je to napačno; zakonska nezvestoba je v marsikaterih 
krogih postala že kar pravilo; starejši ljudje so breme za okolico, 
zato se jih zanemarja in nanje pozablja; življenje nima vrednosti, 
zato v imenu človekove svobode razpravljamo o možnostih 
splava in evtanazije; nič več na tem svetu ni vrednota sama po 
sebi, ampak si vrednoto določam sam po tem, kaj si bom privo-
ščil, kam bom šel in kje bom bolj užival. Še in še bi lahko naštevali 
simptome moderne družbe, ob katerih človek, če o njih premi-
šljuje, res ugotovi, da »tako ni šlo več naprej«. 

Koronavirus, ta nevidna, pa tako nadležna stvar, je prišla nad nas 
tiho, neopazno in je tako ostro zarezala v naše življenje. Naenkrat se 
nismo več borili za vse tisto, kar nam je bilo prej najpomembnejše v 
življenju. Niti nismo imeli nobenih večjih pripomb pri omejevanju 
naše svobode. Vse bi storili, da bi le ostali zdravi. Občudovali smo 
tiste, ki so zastavili svoje zdravje in življenje za dobro drugih: zdra-

Globlji pogled na sedanjo krizo
vstveno osebje, dobrodelne ustanove, celo politične voditelje…

Ostaja pa vprašanje: kaj se je v našem razmišljanju in ravnanju 
s tem virusom na dolgi rok spremenilo? Ali bo odslej življenje 
postalo večja vrednota? Bomo bolj hvaležni za svoje življenje in 
življenje naših bližnjih? Bomo znali videti človeka, ki potrebuje 
našo pomoč? Bomo ostali ljudje tudi na cesti, pri razvedrilu, na 
družbenih omrežjih, v delovnih kolektivih in v med sosedskih 
odnosih? Ali bomo sposobni ta vzorec ravnanja, ki ga občuduje-
mo pri nekaterih, prenesti tudi na osebno raven in na raven naše 
družbe? Če bo tako, potem ne bo zastonj davek, ki ga bo ves svet 
moral plačati ob tej katastrofi .

Ob tem razmišljanju mi prihaja na misel pomembna, pa tako 
pozabljena krepost in to je ponižnost. Ko človeku gre dobro, 
misli, da nikogar ne potrebuje in da se mu ne more nič hudega 
zgoditi. Spominjam se nekega veroučnega srečanja, pri katerem 
sem otroke spodbujal, naj se radi priporočajo sv. Florijanu, da bi 
nas obvaroval pred nevarnostjo ognja. Oglasil se je neki deček in 
rekel: »Jaz ne potrebujem pomoči sv. Florijana, ker imamo be-
tonsko hišo in je požar ne more uničiti«. Kaj pomaga najboljša 
hiša in vse ostalo premoženje, ko pride nad človeka takšna ne-
predstavljiva preizkušnja?! Ker nas življenje vedno znova prese-
neča, bomo še doživljali takšne in drugačne preizkušnje in blagor 
nam, če bomo nanje pripravljeni. Vedno nam bo torej potrebna 
zdrava ponižnost in priznanje, da smo odvisni drug od drugega.

Presenečen sem bil, ko sem te dni slišal na nacionalni televiziji, 
ko se je novinarka spraševala: »Ali bomo sposobni odslej življe-
nje postaviti na nove temelje«? Gre za vprašanje, na katerega 
mora odgovoriti vsak sam. Jaz pa želim, da bi iz te krize izšli 
boljši ljudje, ki bodo gradili tudi prijaznejšo družbo.

Nas koncu vam kot župnik šmartinske fare zagotavljam, da se 
v teh dneh vseh krajanov redno spominjam pri svetih mašah v 
naši prazni cerkvi in molim za vaše zdravje in potrpežljivo pre-
našanje stanja, v katerem se nahajamo.               Bojan Likar, župnik
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V 78. letu se je 8. aprila poslovil dramski igralec Jože Mraz, 
»ki je vloge oblikoval z veliko mero tankočutnosti. Njegove 
vloge sta odlikovala ostra karakterizacija ter smisel za humor 
in grotesko.«Rodil se je leta 1942 v Stražišču pri Kranju. Leta 
1999je prejel  priznanje ZDUS za življenjsko delo.

Predan in profesionalno natančen
Jože Mraz je svoje delo vedno opravil predano in s profesionalno 
natančnostjo, obenem pa je bil tudi odličen kolega in vedno v 
umetniško podporo mlajšim sodelavcem, so zapisali v Mestnem 
gledališču ljubljanskem (MGL), kjer se je leta 1984 
pridružil ansamblu in odigral več kot petdeset vlog ter 

Igralec Jože Mraz
član ostal vse do upokojitve leta 2005. 

Z MGL se je prvič srečal že leta 1962, ko je še kot študent 
ljubljanskega AGRFT nastopil v vlogi Lisjaka v Vrtiljaku igrač. 
Na Akademiji je leta 1963 prejel študentsko Prešernovo nagrado. 
Po končanem študiju je leta 1965 opozoril nase z vlogo Popotnika 
v Cankarjevem Pohujšanju v dolini šentfl orjanski v režije Mileta 
Koruna na odru SNG-ja Drame. Svoj prvi stalni angažma je is-
tega leta dobil v ljubljanskem Mladinskem gledališču v Ljubljani, 
kjer je ustvaril več kot štirideset vlog. Sodeloval je tudi z ekspe-
rimentalnimi odri in lutkovnimi gledališči. V Gledališču Glej je 
oblikoval nekaj izjemnih vlog iz sodobnega repertoarja eksperi-
mentalnega gledališča, med njima sta bili vloga Antoina v Vitra-
covem Viktorju ali Otrocih na oblasti (1971) ter duet z Branetom 
Ivancem v Handkejevi igri Varovanec hoče biti varuh (1972). 
Leta 1979 se je pridružil ansamblu Primorskega dramskega gle-
dališča v Novi Gorici, kjer je ustvarjal do leta 1984, ko je postal 
član ansambla MGL. Med drugim je bil Zmešnjava v Linhartovi 
igri Ta veseli dan ali Matiček se ženi (1989), Človek pes v Flisar-
jevi igri Kaj pa Leonardo (1992), Storžek v Zupanovem Jurčku 
in Storžku (1993), Zmaj v Showu strahov Svetlane Makarovič 
(1994), Lambert v Bricairovi Dohodnini (1995). V kar šestih 
vlogah je nastopil v Jesihovem Desetem račku (1997). Bil je Šta-
cunar v Cankarjevem Pohujšanju v dolini šentfl orjanski (1998) 
in Helmuth Rode v Harwoodovi igri Na čigavi strani (2003).

Prejel je tudi veliko Borštnikovo nagrado. Predvsem je bil za-
pisan gledališču,  ustvarjal pa je tudi na fi lmu, televiziji in radiu.

Društvo Sorško polje in KS Stražišče
Za to, da so v Stražišču vsak drugi petek v mesecu na 
Baragovem trgu oz. v Šmartinskem domu Tržnice, 
sta »kriva« oziroma zaslužna predsednik Društva 
Sorško polje Mavčiče Matjaž Jerala (slika zgoraj) in 
predsednik Sveta KS Stražišče Jure Šprajc. Kako se 
dogaja to sodelovanje in še kaj, bo Matjaž Jerala 
predstavil v prihodnjem Sitarju.    – A. Ž.



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.
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