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NAGOVOR SLAVLJENCA, G .JOŽETA STRGARJA, OB NJEGOVI 90-LETNICI 

Za gospoda Jožeta Strgarja sem prvič slišal leta 1990, ko ga je ljubljanski mestni svet izvolil za 

župana Ljubljane, ki se je v času njegovega uradovanja preoblikovala v eno od evropskih 

prestolnic. Tudi sam sem bil v tistem času Demosov funkcionar v eni od večjih slovenskih 

občin in sem vesti o Strgarju spremljal z velikim občudovanjem. Kasneje sem bil kar nekoliko 

presenečen, da je glas o Strgarju politiku utihnil, saj se ni pojavil na prvih mestnih volitvah, ki 

so bile leta 1994 po vzpostavitvi zakonodaje o lokalni samoupravi.   

Pa sva se z gospodom Strgarjem spet srečala pri Časniku. Bil je med pobudniki spletnega 

portala, saj pogrešal medijsko okolje, ki opazuje, analizira in komentira dogodke in pojave, za 

katere je prav, da za njih državljan ve in ima o njih svoje, na razumu utemeljeno mnenje. 

Zaradi poplave informacij, ki jih prinaša spletno okolje, je bilo po njegovo pomembno, da 

bralec ve za relevantne dogodke in tematike, kakovostno mnenje pa si je mogoče ustvariti 

samo na osnovi poznanja dejstev in razmišljanja različnih, kompetentnih ljudi. Tako je tudi po 

njegovi zaslugi nastal spletni portal, v katerem njegovi ustvarjalci želimo dogajanje opazovati 

in ga komentirati z vidika konservativne, katoliške in klasično liberalne vrednotne paradigme, 

kar je naš prispevek k aktivnemu državljanstvu in vsestranskemu razvoju Slovenije. 

V arhivu Časnika je shranjeno preko petdeset Strgarjevih prispevkov, s katerimi je širil 

vedenje o državljanski pobudi Prebudimo Slovenijo, in analiziral aktualna politična dogajanja 

v državi . Posebno dragoceni so gotovo prispevki, ki govorijo o delovanju stranke Nova 

Slovenija, ki po njegovem prepričanju nadaljuje žlahtno tradicijo predvojne 

krščanskodemokratske Slovenske ljudske stranke.  

Nekega dne je v uredništvo poslal sporočilo, da želi objaviti članek z njegovega poklicnega 

področja. V njegovem pisanju sem začutil, da je izjemno ponosen na svoje poklicno delo, da 

želi svoje poklicne dosežke podeliti s širšo javnostjo, vsaj s tisto, ki vsak dan obišče njegov 

Časnik z mero.  Če v slovenskem knjižničnem informacijskem sistemu COBISS vpišemo 

njegovo ime, se nam odkrije neverjetna širina vsebinskih področij, ki je jih je loteval v dolgem 

obdobju njegovega ustvarjanja. Skratka Jože Strgar je človek širokega znanja, še vedno sledi 

družbenemu dogajanju, je ponosen na svoje delo in dosežke na poklicnem, civilno-

družbenem in političnem področju. In še vedno, kljub visokim letom, vztraja. Želimo mu še 

veliko ustvarjalnih let, predvsem pa v uredništvu nestrpno čakamo na njegov prispevek, ki ga 

bomo objavili v njegovem Časniku z mero.  
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