
3  Ivanjščice
V začetku marca, ko so se 
ukrepi nekoliko sprostili, 
smo se klekljarice spet 
pričele družiti in ustvarjati 
v Gasilskem domu v 
Stražišču. Z mentorico 
Marjeto smo ponovile nekaj 
klekljarskih veščin in se 
naučile tudi nekaj novih 
spretnosti. 

2 Uvodna beseda 
Predsednika KS 
Na ravni občinske politike 
smo le dosegli, da smo 
krajevne skupnosti deležne 
participatornega proraču-
na, kar pomeni, da bomo 
krajevne skupnosti za 
projekte manjših vrednosti 
prejele sredstva, s katerimi 
bomo lahko potem tudi 
same razpolagale.

4  OŠ Stražišče
Na naši šoli smo junija 
pripravili Podnebni dan za 
vse učence, ki jih je kar 
1007. Sodelovali smo vsi – 
od prvčkov do devetošolcev. 
Potekal je na matični šoli v 
Stražišču ter na podružni-
cah v Žabnici, Besnici in 
Podblici. 

6  Matevž Matko Oman
»Moja mama je bila mojstrica 
šivilja, imela je svojo šiviljsko 
obrt. Kot mlada je sanjarila, 
da bi bila učiteljica ročnih del. 
V tovarno ni hotela, zato se je 
potem izučila za šiviljo. Oče 
Ludvik se je na Hrvaškem pri 
trgovcu Ivanu Sušniku izučil 
za trgovca z železnino, kot 
pomočnik je pri njem delal še 
nadaljnjih 5 let. ...« 

GLASILO KRAJEVNE SKUPNOSTI STRAŽIŠČE
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Dan slovenske državnosti, 25. junij, je 
praznik, ki nas, državljanke in državljane 
Republike Slovenije, spominja na prelomni 
čas pred 30 leti. Ponosni smo na dogodke, 
ki so ustvarjali temelje slovenske države, 
njene samostojnosti in suverenosti.

Ob prazniku naše domovine, 25. 
juniju – DNEVU DRŽAVNOSTI, vam 

iskreno čestitamo in želimo prijetno 
praznovanje. Hkrati vam želimo tudi 
prijetne, lepe in varne počitnice ter 

miren dopust.
Jure Šprajc, uni. dipl. org. 

Predsednik Sveta KS Stražišče

Jure Šprajc, predsednik 
Sveta KS Stražišče

SPOŠTOVANE SOKRAJANKE IN SOKRAJANI!
Življenje se počasi 
vrača v ustaljene 
tirnice, kot smo ga 
bili vajeni pred 
epidemijo korona-
virusa. Sproščanje 
ukrepov nam v KS 
Stražišče omogoča 
vračanje v nor-
malno življenje. 
Zdaj smo lahko 
ponovno začeli z 
oddajo prostorov 
v Šmartinskem 
domu, v okviru 

Stražiške tržnice pa smo začeli vzporedno 
izvajati prireditve, a v nekoliko manjšem 
obsegu. 

Na ravni občinske politike smo le dosegli, 
da smo krajevne skupnosti deležne partici-
patornega proračuna, kar pomeni, da bomo 
krajevne skupnosti za projekte manjših 

vrednosti prejele sredstva, s katerimi bomo 
lahko potem tudi same razpolagale. V 
praktičnem primeru to izgleda tako, da 
bomo s sokrajani lahko določili potrebo po 
»mali« investiciji. To pomeni, da nam ne 
bo treba vsakič treba na vse možne urade 
in institucije Mestne občine Kranj, če bomo 
želeli postavitev enega smetnjaka za pasje 
iztrebke, ene ulične svetilke ali 2 metrov 
pločnika itd. Sicer so bile to obljube seda-
njega vodstva pred tremi leti, a po vsem 
tem času je le padla ideja na plodna tla, kar 
pomeni veliko pridobitev za nas, ki želimo 
uslišati želje svojih sokrajanov.

Pred dobrim mesecem je KS Stražišče v 
upravljanje dobila nekdanje prostore Fol-
klorne skupine Sava na Medetovi ulici 1, ki 
jih sedaj lahko uporabljamo bodisi za svojo 

dejavnost bodisi 
za dejavnost 
društev v javnem 
interesu.   

V poletnem 
času bomo nada-
ljevali z izvedbo 
tržnice, ki bo ku-
linarično obarva-
na in glede na 
sproščanje ome-
jitev bomo temu 
primerno tudi 
poskrbeli za za-

Spoznala sva se 
pred mnogimi 
leti pri tabor-
nikih, nato pa 
naju je sodelo-
vanje kot neko 
skupno pot vo-
dilo vse do da-
nes. Seveda so 
najine vezi po-
stale še moč-
nejše, ko sem 
pred sedmimi 
leti prevzel vo-
denje Krajevne 

skupnosti, kamor spada tudi upravljanje s 

V SPOmIN: JANKO BAJT (1935–2021) 
Šmartinskim domom. Že ob samem pre-
vzemu funkcije me je navdihnila tvoja skrb 
za našo skupno imovino. Izražal si neiz-
merno pripadnost, saj sta bila Dom in 
okolica vsakič do zadnjega kotička urejena 
in vzdrževana. Poleg časa, ki si ga posvetil 
tako imenovanemu »drugemu domu«, si 
vedno našel čas še za angažma v raznih 
družbenih skupinah, kot so Folklorna 
skupina Sava, Društvo upokojencev Bitnje 
Stražišče, Kulturni odbor Stražiškega kul-
turnega tedna in še bi lahko našteval. Poleg 
svoje marljivosti si vedno izražal neizmer-
no voljo do življenja ter dobro voljo znal 
deliti okoli sebe. Ob vsakem pogovoru ali 
kakršni koli situaciji si znal napeljati zgod-

bo, ki je izražala duhovitost. Pred teboj ni 
bilo nikdar problemov – bili so samo izzivi, 
ki si jih vedno uspešno rešil. Do zadnjih 
dni si bil čil, zdrav in vedrega razpoloženja, 
a žal je na koncu usoda izbrala drugače. 

Dragi Janko, 
bridko je slovo, a vsi, ki smo te poznali, 
smo ti hvaležni, da smo trenutke lahko 
preživeli v tvoji bližini. Počivaj tam zgoraj 
nekje v lastnem miru, mi pa te bomo za 
vedno ohranili v naših srcih.      

Predsednik KS Stražišče Jure Šprajc in tvoji 
prijatelji 

bavni program. Vljudno vabljeni.

Zaradi tehničnih težav nam žal ni uspelo 
izdati glasila pred našim državnim prazni-
kom, ki smo ga praznovali pred dobrim 
tednom, a vseeno bi vam rad, spoštovane 
sokrajanke in sokrajani, namenil voščilo. 
Prav vsak dan bodimo ponosni na to, da 
smo Slovenci.  

VOŠČILO ZA DAN DRŽAVNOSTI:
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Radi bi zavrteli čas nazaj, a ne moremo … 
Večkrat bi te objeli, ti povedali, kako te 
imamo radi, in da smo neizmerno pono-
sni nate. Prav vsi. Spomini, ki si nam jih 
dal, nam bodo ostali v srcih za vedno. 
Vedno si bil nasmejan in tvoje šale so na-
smejale vsakogar. Življenje si zajemal s 
polno žlico in izkusil si vse, kar se je dalo. 
Nikoli nam nisi dal občutka, da kaj ni 
mogoče. Žal se je tvoja življenjska pot 
končala prej, kot bi želeli. Čeprav vemo, 
da je zemeljsko življenje omejeno in se 
enkrat sklene, je težko, res težko, ko odide 

NAŠEmU 
dragemu Janku 
BAJTU V SLOVO!

tako VELIK človek. Dragi 
naš ata Janko, počivaj v 
miru. Mi bomo poskrbeli, 
da tvoja zapuščina ne bo 
nikoli pozabljena.

Zahvaljujemo se vsem, 
ki ste na zadnje potovanje 
pospremili našega Janka. 
Hvala za vsa izrečena so-
žalja in misli podpore. 
Občutek, da je bil ljubljen, 
nam res veliko pomeni.  

Vsi tvoji.

Lani je našo redno razstavo preprečila 
epidemija korone. Skoraj celo šolsko leto 
smo pripravljale izdelke na teme: stare 
čipke po papircih Loškega muzeja, kle-
kljane obrobe prtičkov ter del razstave iz 
Trebnjega o življenju in delu misijonarja 
Friderika Barage, prikazane s čipkami. 
Baraga je služboval v Stražišču in v Ame-
riki med Indijanci. Ta del bi predstavile 
članice krožka Žnurce iz Trebnjega, čipke 
pa smo izdelale članice klekljarskih krož-
kov iz Slovenije, med drugimi tudi 
Ivanjščice. Razstava bi morala biti 25. 
maja 2020, a se je marca zaradi epidemije 
vse ustavilo, ni bilo več krožka, zato so 
zbrani izdelki morali na čakanje. Kakšno 
razočaranje!

Vse smo preložile na jesen, pa nas je 
novi val epidemije spet ustavil. S krožkom 
smo začele septembra v Gasilskem domu, 
saj v šoli to ni bilo več mogoče. Že po dveh 
srečanjih smo spet obtičale doma.

Sedaj, ko se protikoronski ukrepi umir-
jajo, upamo, da nam bo uspelo postaviti 

10. RAzSTAVA »IVANJŠČIC« KLEKLJARSKEGA 
KROŽKA PRI DU BITNJE – STRAŽIŠČE

razstavo jeseni letos, in sicer od 17. do 19. 
septembra 2021 v Šmartinskem domu v 
Stražišču.

Ker smo si omejitve med epidemijo laj-
šale tudi s kleklji in bulo, bomo k razstavi 
posebej dodale še koronske čipke.

Podobno kot z našo razstavo se je do-
gajalo tudi z oltarnimi prti za cerkev na 
sv. Joštu. Prti so bili izdelani in pripra-
vljeni za veliko noč 2020. Epidemija je 
preprečila, da bi prte predali namenu, še 
zlasti, ker maševanje v manjših cerkvah 
ni bilo dovoljeno. V začetku maja 2021 
so bili prti končno položeni na oltarje na 
Joštu in tako so oltarji resnično zažareli v 
svoji lepoti. Čipke je izdelovalo preko 20 
klekljaric.

V začetku marca, ko so se ukrepi neko-
liko sprostili, smo se klekljarice spet pri-
čele družiti in ustvarjati v Gasilskem domu 
v Stražišču. Z mentorico Marjeto smo 
ponovile nekaj klekljarskih veščin in se 
naučile tudi nekaj novih spretnosti. Upa-
mo, da bomo začetek septembra lahko 

nadaljevale tam, kjer smo konec maja 
končale.

 Majda Jančar in Dora Rihar
Ivanjščice DU Bitnje – Stražišče

SITAR
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Na OŠ Stražišče smo se pridružili podneb-
nim aktivnostim, ki se izvajajo v treh drža-
vah: v Sloveniji, Nemčiji in na Portugal-
skem. Nemško ministrstvo za okolje je lani 
dalo pobudo, da v obdobju predsedovanj 
treh držav njihova okoljska ministrstva iz-
vedejo skupni projekt – imenovan projekt 
TrioPRED. Na kratko mu rečemo kar Trio. 
V vsaki državi so k sodelovanju povabili 
dve mesti in dve šoli. V Sloveniji sta to 
Maribor in Kranj, ki ju zastopata III. gim-
nazija Maribor in OŠ Stražišče Kranj.  

Osnovne naloge so spodbujanje okoljske 
zavesti, ki se začne že pri najmlajših. Tudi ti 
so soočeni z onesnaževanjem okolja in ne-
pravilno rabo naravnih virov. S sodelovanjem 
v projektu Trio želimo pospešiti večnivojsko 
sodelovanje pri skrbi za varovanje okolja in 
podnebja. Želimo vplivati na zavedanje o 
podnebnih spremembah ter spremeniti de-

zDRUŽENA EVROPA – TRI PREDSEDSTVA  
zA PODNEBJE

lovanje otrok in odraslih. Učenci in učitelji s 
šestih šol bodo tako sodelovali med seboj, si 
izmenjali izkušnje in primere dobre prakse, 
obrnili pa se bomo tudi na odločevalce v 
našem lokalnem okolju in na državni ravni. 

Projekt TRIO nudi okvir in možnost za 
izmenjavo znanj in izkušenj. Posamezne 
aktivnosti projekta bodo povezane s sku-
pnimi okoljskimi prioritetami predsedova-
nja Svetu Evropske unije in bodo sledile ra-
zvoju njegovih strategij in programov, 
predvsem programa Zeleni dogovor (Green 
Deal), ki ga je sprejela Evropska komisija.
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Na naši šoli smo junija pripravili Podnebni 
dan za vse učence, ki jih je kar 1007. Sodelo-
vali smo vsi − od prvčkov do devetošolcev. 
Potekal je na matični šoli v Stražišču ter na 
podružnicah v Žabnici, Besnici in Podblici. 
Namen Podnebnega dneva je bil ozavestiti 
učence o dejavnikih, ki vplivajo na podnebne 
spremembe. Učenci so iz odpadnih materia-
lov ustvarjali obleke za modne revije, akvari-
je, iz odsluženih majic so izdelovali trajnostne 
vrečke, ustvarjali so namizne igre iz odpadne 
plastike, risali stripe, v stare čevlje so posadili 
rože in si okrasili prostor pred učilnico. Na 
PŠ Podblica so sadili rože in okrasili okolico 
svoje šole, v PŠ Žabnica so izvedli čistilno 
akcijo, v PŠ Besnica pa so dan posvetili čebe-
lam in trajnostnemu razvoju v vsakdanjem 
življenju. V Žabnici so učenci zapeli pesem o 
okolju ter jo posneli v slovenščini, nemščini 
in angleščini. Fotografije so na voljo v sple-
tnem plakatu na spletni strani OŠ Stražišče, 
nekaj pa jih prilagamo tudi članku. 

Strašanka Živa iz 8. razreda je napisala 
pesem Okolje: 

OkOLJe
Na tem planetu res vsak kraj
bi lahko bil pravi raj.
A namesto čistih tal
zanima nas le kapital!

Onesnažujemo zrak in vodó,
vodilo za to pa je črno zlato.
Za pohištvo in kurjavo
drevesa padajo kot za stavo.

Za živali mar nam ni,
še sam lev se nas boji.
Ubijamo jih prav predrzno,
za prestiž nosimo krzno.

Do vrha polnimo smetnjake,
v vsaki luži so odplake.
Namesto da očistili bi olje,
bežimo na Mars, v vesolje.

Kje smo pravo pot zgrešili,
da naravo smo skazili?
Zbirajmo papirne vrečke,
ne pa virtualne všečke!

Če vsi očistimo svoj kraj,
povrnil raj se bo nazaj.
Potrudimo se za okolje,
saj to za vse nas bo bolje!

Bojana Ropret in Simona Špolad 
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Juhuhu, počitnice so tu!
Teden dni nazaj se je končala šola in tu so šolske počitnice. 
Spodaj najdete nekaj predlogov, kje lahko vaši najmlajši preživi-
jo aktivne in ustvarjalne počitnice. 
Migimal, akademija za gibanje, organizira in vabi na aktivne 
počitnice v parku trampolinov na otroškem igrišču Gibi gib in 
v vodi na letnem kopališču v Kranju. Za otroke od 4. do 12. leta.  
(www.migimal.si)
Plavalni klub Triglav Kranj organizira in vabi na celodnevne 
ali dopoldanske plavalne počitnice, ki se izvajajo na Letnem 
kopališču v Kranju. Poleg intenzivnega plavalnega tečaja se 
varstvo kombinira še s številnimi ostalimi športnimi, družabni-
mi in ustvarjalnimi aktivnostmi. Za otroke od 5. do 12. leta. 
(https://www.pklub-triglav.si/pocitnice)
Plezarna skupaj s Športnim društvom Naravnost organizira in 
vabi na poletne aktivne in plezalne počitnice z razgibanim in za-
bavnim športnim programom. Za otroke od 6. do 12. leta. (https://
plezarna.si/2021/05/01/poletne-aktivne-in-plezalne-pocitnice/)
Champ, center športa, organizira in vabi na Kranjske športne 
počitnice, kjer bodo otroci spoznavali znamenitosti Kranja, se 
družili in zabavali ob najrazličnejših igrah. Šport, kultura, zaba-
va, druženje, smeh in in pustolovščine. Za otroke med 6. in 10. 
letom. (https://champ-center.si/)
Naturo, center za izkustveno učenje in aktivnosti na prostem, 
organizira in vabi na gozdne počitnice, preživete in doživete v 
objemu narave in na idilični lokaciji ob reki Kokri na Kosorepu 
v Kranju. Za otroke od 4. do 12. leta. (https://www.naturo.si/
projekti/gozdne-pocitnice/)
Spice dance studio organizira in vabi na počitniško varstvo 
tudi otroke brez plesnega predznanja, saj dejavnosti izvajajo 
usposobljene plesne pedagoginje. Plesnim vsebinam bo dodan 
tudi pester družabni in ustvarjalni program. Za otroke od 5. do 
12. leta. (www.dancestudiospice.com)

https://narocanje.underground-barber.si/underground-barber
http://www.migimal.si/
https://www.pklub-triglav.si/pocitnice
https://plezarna.si/2021/05/01/poletne-aktivne-in-plezalne-pocitnice/
https://plezarna.si/2021/05/01/poletne-aktivne-in-plezalne-pocitnice/
https://champ-center.si/
https://www.naturo.si/projekti/gozdne-pocitnice/
https://www.naturo.si/projekti/gozdne-pocitnice/
http://www.dancestudiospice.com/
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Matevž Matko Oman – Jaklčkov je do-
mačin, Strašan, mož, oče, dedek, nekda-
nji profesor, športnik, gledališki igralec, 
glasbenik, pripovedovalec, pisatelj, avtor 
desetih knjig, poznavalec sitarstva, zbi-
ratelj, ljubitelj in poznavalec zgodovine, 
rodoslovja, etnografije, vojak, gasilec ... 
in leta 1940 je bil najbolj “fejst” fant v 
Stražišču. 
Njegova zadnja knjiga Drevesa zajema 
podroben pregled 60 priimkov družin iz 
vasi Stražišče in Bitnje. Pripravlja pa že 

mATEVŽ mATKO OmAN - JAKLČKOV 

novo knjigo, v kateri bo tekla beseda 
o tem, kako so se včasih ženili. 
Na mednarodni dan reke Save, ki ga obele-
žujemo 1. junija, sem se odpravila na zvočni 

sprehod Mapiranje spo-
minov ob reki Savi v or-
ganizaciji Layerjeve hiše v 
Kranju. »Dva izmed go-
vorcev sta danes z nami,« 
nam je povedala modera-
torka. Nekje na pol poti, 
pred krožnim križiščem 
nad Majdičevim otokom, 
zaslišim moški glas, ki 
začne pripovedovati o ži-
vljenju nad desnim bre-
gom Save in o sitarstvu. 
»Sitarsko življenje je po-
sebno življenje,« pove. 
»To je sigurno Matevž 
Oman iz Stražišča,« si re-
čem. V začetku januarja 
sva govorila po telefonu, 
srečala se še nisva.

Poslušam njegovo pripoved in zgodbe 
drugih. Pridem na konec poti, kjer se mi 
pridružijo ostali udeleženci zvočnega 
sprehoda. Opazim starejšega gospoda s 
prijetnim nasmehom in iskrivimi očmi. 
Vzamem telefon in v brskalnik hitro vpi-
šem ime Matevž Oman ter potrdim svojo 
domnevo. Zajamem sapo in pristopim k 
njemu. »Oprostite, ste vi Matevž Oman?« 
»Ja, res sem, ja.« Predstavim se mu in on se 
me spomni iz tistega kratkega telefonskega 
pogovora. Skupaj se odpraviva proti nove-
mu mostu čez Savo v Majdičev log, k Maj-

dičevi elektrarni, danes Gorenjske 
elektrarne.

»Ste že bili na tem mostu?« ga 
vprašam. »O, seveda sem bil, celo 
omenjen sem tamle,« s prstom poka-
že na fotografijo razglednice.

Sprehod smo zaključili v Layerjevi hiši, 
kjer sva se poslovila in se domenila za 
srečanje pri njem doma.

Na srečanje sem se odpravila s svojim 
prijateljem, tudi Strašanom, Lukom Ro-
gljem. Skoraj tri ure smo se pogovarjali 
in prav v užitek mi je bilo poslušati pri-
povedi gospoda Matevža. Del pogovora 
objavljamo v tej izdaji glasila Sitar, nada-
ljevanje sledi v prihodnjih številkah. 

»Rojen sem bil v Ljubljani, v Šlajmarje-
vem domu. Bil je kleščni porod, tako da 
sem imel od začetka eno tako dolgo gla-
vo. Ko je prišel oče, se me je kar malo 
ustrašil, a so ga pomirili in mu povedali, 
da se bo vse poravnalo in da bom čisto v 
redu.«

Šlajmarjev dom (1932–1946) 
Trgovsko bolniško in podporno društvo je 

leta 1932 zgradilo za svoje člane najmo-
dernejši sanatorij, ki je sprejemal tudi 
druge bolnike. Bil je opremljen predvsem 
za kirurgijo, a je imel še druge moderne 
aparate in naprave, kot npr. rentgen. Znan 
je bil kot kakovostna ustanova z vseskozi 
polno zasedenostjo. (vir: Arhiv Republike 
Slovenije, Sanatorij Šlajmarjev dom)

Matevž Matko Oman je bil rojen 10. okto-
bra 1939 mami Justini Benedik – Jaklčkovi 
in očetu Ludviku Omanu – Farčkovemu iz 
Stražišča. Justina in Ludvik sta se poročila 
januarja leta 1939 na Joštu. Ata Benedik 
nad poroko ni bil navdušen, saj so Farčki 
spadali med občinske reveže. Stari ata je 
mamo Justino izobčil iz družine, zato ni 
bila več Jaklčkova. To je bilo zelo neprije-
tno, mama namreč kar devet let ni smela 
domov.

»Moja mama je bila mojstrica šivilja, 
imela je svojo šiviljsko obrt. Kot mlada je 
sanjarila, da bi bila učiteljica ročnih del. 
V tovarno ni hotela, zato se je potem izu-
čila za šiviljo. Oče Ludvik se je na Hrva-
škem pri trgovcu Ivanu Sušniku izučil za 
trgovca z železnino, kot pomočnik je pri 
njem delal še nadaljnjih 5 let. Bil je tudi 
prostovoljni bolničar in se izobraževal 
na kirurškem oddelku stalne vojne bol-
nice v Ljubljani, Šlajmarjevem domu. Že 
na Hrvaškem je bil član Sokola in drugih 
društev, zato se je po vrnitvi takoj vklju-
čil v Sokolsko društvo v Stražišču. Bil je 
tudi član Sokolskega pevskega zbora in 
nekaj časa predsednik ŠD Savica. Po vr-
nitvi v Kranj dolgo ni dobil zaposlitve, a 
na koncu jo je dobil v Elektrarni Majdič, 
kjer je delal kot skladiščnik.«

Justina in Ludvik Oman sta imela dva 
otroka, prvi je bil rojen Matevž, dve leti 
kasneje se mu je pridružil še Branko. Nji-
hova družinska sreča ni trajala dolgo. Leta 
1941 so Ludvika tik pred odhodom v par-
tizane ujeli Nemci.

Večer pred odhodom v partizane je imel 
Ludvik vse pripravljeno: nahrbtnik s peri-
lom, toplo obleko in močno obutev. Kljub 
ženinemu prigovarjanju, naj se odpravi, se 
je želel drugo jutro posloviti od Majdičeve 
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Krajevno glasilo SITAR Izdajatelj in založnik: Krajevna skupnost Stražišče, Škofjeloška 18, 4000 Kranj. Za svet KS Jure 
Šprajc. Uradne ure KS Stražišče: torek, 16.00–18.00. Naslovnica: Podnebni dan OŠ Stražišče, foto: Dominik Konjedic.
Lektoriranje: Mojca Mrak. Urednica: Živa Drinovec. Priprava za tisk in tisk: BOLD.

Marice. »Na koncu Savskega mostu so ga 
legitimirali Nemci, vrgli na kamion in od-
peljali,« je pripovedoval Mihov Jernej, ki je 
bil slučajno navzoč. (vir: Matevž Oman – 
Jaklčkov, Moj Stražiški rod)

»Leta 1941 je oče umrl v Auschwitzu, 
mama pa je pri 22 letih ostala sama z 
dvema majhnima otrokoma. Dve leti 
kasneje, leta 1943, pa so nas selili. 88 
družin iz Stražišča so preselili v Goričane 
v zbirno taborišče. No, kmalu pa nas je 
Majdičeva Marica rešila. Izposlovala je, 
da so nas spustili in smo se lahko vrnili 
nazaj v Stražišče. Ostale pa so selili po-
tem naprej v Nemčijo, v razna delovna 
taborišča ali pa so delali pri kmetih na 
Bavarskem. 21. 6. 1943 je bil dan, ko so 

nas selili. Dolgo 
smo potem na ta 
dan praznovali tudi 
krajevni praznik.
Ko smo se vrnili, smo 
živeli v zgradbi, kjer 
je bil nemški štab za 
Stražišče. Od Nem-
cev smo dobivali 
hlebčke kruha, ker 
jim je mami posojala 
jedilni pribor.«

»Vojne se bežno 
spominjam, boljši je 
spomin na grad Go-
ričane, mami sem 
velikokrat pripove-
doval o tem, in se je vedno čudila, kako, 
da sem si toliko stvari zapomnil. Je res 
zanimivo, kaj sem si kot 4-letni otrok za-
pomnil. Ko je bilo vojne konec, sem šel v 
šolskem letu 1945/46 v prvi razred. Zra-
ven zdravstvenega doma so bile neke ba-
rake in tja sem hodil v šolo do četrtega 
razreda.  Šolanje sem nadaljeval v Kranju 
na peti gimnaziji. Hodil sem tudi k telo-
vadbi. Res nisem bil ne vem kakšen telo-
vadec, edino enkrat je naša vrsta prišla do 
državnega tekmovanja in potem še na re-
publiškega. Mi smo po večini kar sami 
telovadili, v Ljubljano smo hodili gledat 
Mira Cerarja in potem smo se sami trudili 

izvajati vaje, podobno, kot jih je on. Moje 
orodje je bila bradlja. Zaščitili smo orodje 
in delali vaje – eden je izvajal vajo, štirje 
pa so ga lovili. Joj, to smo padali po tleh.«

Matevž Oman v mladosti ni bil le telova-
dec, gibal se je tudi v glasbenih vodah in 
po gledaliških odrih. Začel je kot mlad 
fantič, z manjšimi vlogami, nadaljeval kot 
glasbeni spremljevalec in scenarist. O nje-
govi mladosti, odraščanju, dogajanju in 
življenju v Stražišču skozi leta pa vse do 
tega, kar počne danes, pa v naslednji izdaji 
glasila Sitar. 

Živa Drinovec

Lu
ka

 R
og

elj
Lu

ka
 R

og
elj

Lokalne novice
V Župnijski karitas Kranj – Šmartin je s 
koncem maja ponovno mogoče oddati 
oblačila in obutev, ki jih ne potrebujete 
več. Skladišče oblačil deluje ob ponedelj-
kih, sredah in četrtkih med 15.00 in 
18.30. 
Vse informacije v zvezi s COVID-19 
lahko spremljate na spletni strani KS Stra-
žišče (https://www.strazisce.com/), pod 
zavihkom Povezave – MOK. Na strani je 
urejen tudi obrazec za oddajo vloge za na-
jem dvorane v Šmartinskem domu. Za več 
informacij o najemu se lahko obrnete tudi 
na tajnico KS, in sicer vsak torek med 
16.00 in 18.00 prek telefona 04/2311-231. 
Na spletni strani pa je tudi redno poso-
dobljen urnik odvoza odpadkov. 
Kot ste verjetno že opazili, je ob cvetli-
čarni Flora na parkirišču svoje mesto 
dobil jajcemat, kjer so na voljo jajca s 
Kmetije Jeraj iz Vodic. Na njem pa piše: 
»Kmetija Jeraj je raj za kokoši.« Tik ob 
jajcematu stoji še nov kavomat Dalmayer. 
V stavbi cvetličarne Flora je bil aprila na 

novo postavljen tudi bankomat Gorenj-
ske banke. 
Prostovoljno gasilsko društvo Stražišče 
vse krajane in krajanke obvešča, da letos 
tradicionalne veselice ne bo, in sicer za-
radi vseh okoliščin, ki nas obdajajo že 
leto in pol. Srčno upajo, da se ob letu 
osorej pa le vidimo.
Vabljeni na že tradicionalno Stražiško 
tržnico, ki je, kot vedno, na sporedu 
drugi petek v mesecu. Tokrat bo to 9. ju-
lija 2021 od 17.00 do 19.00, in sicer na 
stalni lokaciji v parku KS Stražišče.
Organizatorji: KS Stražišče, KUD Bitnje 
“Krožek za zdravo življenje” in Društvo 
Sorško polje. Živa Drinovec
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https://www.strazisce.com/
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ODPIRALNi ČAS

ponedeljek - ZAPRTO

torek - 8. do 12. ure

sreda - 8. do 18. ure

četrtek - 8. do 18. ure

petek - 7. do 18. ure

sobota - 7. do 13. ure

Gasilska ulica 7, 4000 Kranj
Tel.: 041 23 11 11

Za peko v naravi vam priporočamo
vam priporočamo

DIŠEČE IN OKUSNE

Kalanove m
esnine

Z vami že od leta 1939. 

https://www.ggd.si/
https://www.fasaderstvo-jaklic.si/
https://mesarstvo-kalan.business.site/

