
4  Ana iz Stražišča 
navdušila z žganci
Na kratko so se ustavili tudi 
v Kranju, kjer so pr’ Končovc 
posneli Fani Kristan, kako 
zavija slane sirove štruklje, v 
Stražišču pa so bili na 
obisku pri mesarju Antonu 
Kalanu in pri 87-letni Ani 
Žerovnik, ki je pokazala, 
kako skuha žgance.

2 Uvodna beseda 
Predsednika KS 
Na področju investicij lahko z 
velikim veseljem sporočim, 
da je podjetje Krprojekti 
pridobilo pravnomočno 
gradbeno dovoljenje za 
prenovo nekdanjega 
samskega doma. Z deli naj bi 
začeli v jesenskem času in 
končali proti koncu leta 2023. 

8  Folkorna skupina  
Sava Kranj
Proti večeru se je počasi 
stopnjevala napetost ob 
pričakovanju bližajočega 
se nastopa. Še zadnje 
priprave: urejenost noše, 
brezhiben make-up, 
nasmehi na obrazu ob 
sproščenem vzdušju. 

10  Matevž Matko Oman
»Igral sem tudi v gledaliških 
predstavah, tukaj v Stražišču 
v Šmartinskem domu. Tam 
smo tudi stanovali 22 let. V 
Šmartinskem domu se je res 
veliko dogajalo, bile so kino 
predstave in gledališke 
predstave. Po vojni smo imeli 
v Stražišču kar 6 premier ...«

GLASILO KRAJEVNE SKUPNOSTI STRAŽIŠČE
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Jure Šprajc, predsednik 
Sveta KS Stražišče

SPOŠTOVANE SOKRAJANKE IN SOKRAJANI!
Ob izidu te števil-
ke smo posebno 
pozornost name-
nili društvom, ki s 
svojim delovanjem 
pokrivajo podro-
čje, kjer se lahko 
mladi udejstvujejo 
s svojimi znanji in 
veščinami. Vkora-
kali smo v čas, ko 
so se odprla šolska 
vrata in vsi upamo, 
da nas bodo ome-
jitve zaradi koro-

navirusa obšle v čim večji možni meri, saj 
njihove posledice še najbolj občutijo šolar-
ji. Tudi društva so bila v preteklem letu 
prikrajšana, saj praktično več kot pol leta 
niso mogla normalno izvajati svojih aktiv-
nosti. Predvsem se kaže problem pri društvih 

s športnimi vsebinami. Omejevanje dejav-
nosti v preteklem letu je vodilo v neaktiv-
nost otrok, kar se posledično zrcali v nji-
hovem izredno slabem fizičnem in tudi 
psihološkem stanju. Poleg omenjenih 
omejitev pri aktivnostih pa smo našim 
otrokom vzeli še socialni stik, ki predsta-
vlja eno izmed temeljnih potreb vsakega 
posameznika, ki jo najbolj potrebujemo 
pri odraščanju. V Krajevni skupnosti 
Stražišče si bomo prizadevali, da bodo 
društva lahko delovala s čim manjšimi 
omejitvami in v ta namen imajo tudi mo-
žnost, da se predstavijo na naši tržnici, ki 
bo v petek, 10. septembra.

Na področju investicij lahko z velikim 
veseljem sporočim, da je podjetje Krpro-
jekti pridobilo pravnomočno gradbeno 
dovoljenje za prenovo nekdanjega samske-
ga doma. Z deli naj bi začeli v jesenskem 
času in končali proti koncu leta 2023. V 

projektu je potrjenih 59 stanovanj, od ka-
terih bo polovica oskrbovanih. Če se bodo 
napovedi direktorja podjetja Iztoka Lam-
piča uresničile, bo Stražišče končno od-
pravil veliko črno piko sredi naše Krajevne 
skupnosti. Poleg estetske urejenosti bomo 
pridobili tudi varen predel Stražišča. 
Hkrati bo zagotovo velik interes krajanov, 
da bi lahko kupili oskrbovano stanovanje 
za mirno in udobno življenje v pokoju.

Če nam bodo razmere zaradi omejitev 
koronavirusa dopuščale, bomo po dveh 
letih v dogovoru s stražiškimi kmeti na 
septembrski tržnici ponovno organizirali 
praznik »tenstanega krompirja«. Najpo-
membneje je, da boste lahko vsi obiskovalci 
brezplačno poizkusili krompir, ki ga bomo 
sveže pripravljali na sami tržnici, zato 
vljudno vabljeni in upam, da se vidimo v 
čim večjem številu.   

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

14. avgusta 1922 so bila potrjena pravila 
Sokolskega društva Stražišče, kar je pred-
stavljalo začetek organizirane športne 
vadbe v Stražišču. Takrat so mislili in 
delovali po načelu »dvigniti in krepiti te-
lesne in naravne sile v jugoslovanskem 
narodu«. Da so to načelo resno jemali in 

upoštevali, je mogoče videti in razbrati iz 
vseh dosedanjih zbornikov o telesni kul-
turi oziroma športu v Stražišču. Telesne 
kulture ni bilo konec, ko ni bilo denarja 
in ustreznih športnih pripomočkov, ni je 
bilo konec, ko je območje zavzel okupa-
tor, ni je bilo konec ob hudi februarski 
izdaji leta 1942, niti po vojni. Vedno so se 
našli ljudje, ki so stopili skupaj in se orga-
nizirali na tak ali drugačen način ter na-
daljevali športno zgodbo. Ta zgodba in 
močna volja po športu v Stražišču traja in 

raste že skoraj 100 let. V obdobju pande-
mije se je šport po celotnem svetu za re-
lativno kratek čas, a še vedno predolg, 
ustavil. Ustavil se je tudi v Stražišču, a 
takoj, ko je bilo to možno, so športna 
društva in klubi nadaljevali z izvajanjem 
organizirane športne vadbe. Prihodnje 
leto bo Stražišče obeležilo 100. obletnico 
organiziranega športa, zato bo ob tem 
jubileju izšel nov zbornik, posvečen or-
ganiziranemu športu v Stražišču.

Živa Drinovec 
Fotografija je iz zbornika 60 let telesne kul-
ture v Stražišču, 1982.

SITAR
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To poletje se je v Sloveniji mudila ekipa 
spletnega kuharskega fenomena Pasta 
Grannies (lahko bi rekli: Babice s testeni-
nami), ki ima na Facebooku, Instagramu 
in YouTubu blizu dva milijona sledilcev 
oziroma naročnikov. Bili so tudi v 
Stražišču!

Če začnemo na začetku: Vicky Bennison 
je britanska vlogerka, ki je razpeta med 
osrednjo Italijo in domačo Britanijo. Pred 
sedmimi leti je opazila, kako spretno itali-
janske »none« pripravljajo testenine. Zače-
la jih je snemati, in to kar v domačih kuhi-
njah. Pristni posnetki so potovali po svetu 

ANA Iz STRAŽIŠČA NAVdUŠILA z ŽGANcI
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in postali neverjetno priljubljeni, kajti po-
seben čar je opazovati spretne gospodinje, 
kako hitro, natančno in ljubeče izdelujejo 
domače testenine v tisočerih odtenkih. 

To poletje se je britanska vlogerka, ki jo 
na poti spremljata dva snemalca ter iskalka 
italijanskih babic Livia Di Giovanni, prvič 
krenili izven meja Italije. Na kratko so 
obiskali Hrvaško, nato pa so kar tri dni 
preživeli v Sloveniji. 

Pri nas so najprej obiskali zaledje Slo-
venske Istre, kjer so pripravljali domače 
fuže. Nato so se pomaknili na Gorenjsko, 
kjer so v okolici Radovljice posneli peko 

potice, blizu Bleda so cvrli zmedene, torej 
krhke flancate, v vasi Dovje so raziskali 
dovške krape in se v Bašelj povabili na do-
mače nudlčke. 

Beli krompirjevi in ajdovi žganci
Na kratko so se ustavili tudi v Kranju, kjer 
so pr’ Končovc posneli Fani Kristan, kako 
zavija slane sirove štruklje, v Stražišču pa 
so bili na obisku pri mesarju Antonu Kala-
nu in pri 87-letni Ani Žerovnik, ki je poka-
zala, kako skuha žgance.

A ne le enih, temveč dvoje, kajti Anina 
kuhalnica se je tisti dan zasukala tako okrog 

Žgance je pred kamerami iskrivo pripravila 87-letna Ana Žerovnik iz Stražišča
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krompirjevih belih žgancev, zraven katerih 
je postregla še ajdove. Žgance je v soju ka-
mer pripravila zares imenitno in zraven 
povedala še marsikatero zanimivost.

Denimo to, da se je v mladosti iz rodne 
Dolenjske, kjer jo je mama že v otroštvu 
naučila kuhati bele krompirjeve žgance, 
preselila v Kranj. Ali pa to, da še danes šo-
fira, medtem ko je ne tako dolgo nazaj še 
obdelovala vinograd v okolici domačega 
Šentjerneja. Med drugim je Ana Žerovnik 
spotoma omenila tudi, da mesnine rada 
kupuje pri stražiškem mesarju Kalanu.

Ne samo zato, ampak predvsem zaradi 
tega, ker je mešano britansko-italijansko-
špansko ekipo zanimalo, kako se pripravi 
zaseka, je besedo prevzel mesar Anton Ka-
lan iz tretje generacije mesarjev v družini. 

Kaj pa to: mesni šopek
Poleg zas’ke je ekipa Pasta Grannies pri 
Kalanovih zabeležila kar nekaj zanimivih 
detajlov: mesomat (ki stoji za vogalom 
mesnice), iz brezovega lesa narejenega 
pujska (ki krasi prodajalno) in mesni šopek 
(tega naredi Helena Rozman v bližnji cve-
tličarni Krnc, v njem pa rože nadomestijo 
česen, por, paradižnik, paprika in, jasno, 
suhe klobase iz Mesarije Kalan). 

In kako je ekipa svetovnega formata med 

vsemi slovenskimi babicami našla ravno 
našo sokrajanko? Tja jih je usmeril predse-
dnik Krajevne skupnosti Jure Šprajc, ki je s 
pomočjo stražiških upokojenk kaj hitro na-
šel tisto, ki ji kuhalnica (pa tudi iskriva bese-
da) hitro in zanesljivo teče v pravo smer.

Samo še to: ko pišemo te besede, posnet-
ki slovenskih babic še niso na spletu. Se 

bodo pa na spletnem kanalu Pasta Granni-
es predvidoma pojavili v prihodnjih tednih 
oziroma mesecih, ko bodo naše babice 
svetu pokazale, kako dobro, urno in spre-
tno, predvsem pa s kakšno neverjetno lju-
beznijo pripravijo vsem znane, domače 
jedi.

Špela Ankele

Bele krompirjeve žgance Ane Žerovnik je poskusil tudi Jure Šprajc, predsednik KS Stražišče

Vlogerka Vicky Bennison, mesar Anton Kalan in mesni šopek

SITAR
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Poznaš Mateja Mohoriča ali Jana Polanca? 
Oba sta zmagovalca etap na največjih dirkah 
na svetu, nosilca majic vodilnega na Giru in 
oba sta se kalila v našem klubu ter kolesarsko 
zrasla v Kolesarskem klubu Kranj.

Kolesarski klub Kranj je eden najstarejših 
kolesarskih klubov v Sloveniji, ki se lahko 
pohvali z več kot šestdesetletno tradicijo 
vzgajanja in treniranja predanih in uspešnih 
kolesarjev. Že od samega začetka so se v 
našem klubu razvijali nadvse uspešni kole-
sarji in kalil strokovni kader. Vodstvo kluba 
je vseskozi stremelo k napredku in se ambi-
ciozno trudilo ohranjati tradicijo kluba.

Celostni projekt Kolesarskega kluba 
Kranj predstavlja spodbujanje in večanje 
zanimanja za kolesarski šport, predvsem 
pa temelji na vzgoji otrok, poučevanju o 
zdravem in športnem načinu življenja, 
varnosti na cesti ter razvijanju kakovostne-
ga in vrhunskega športa pri otrocih. Pred-
vsem si prizadevamo, da bi čim več mladih 
potegnili z ulic, izpred računalnikov in 

POSTANI NOVI 
MATEJ 
MOHORIČ!

televizorjev ter jih pritegnili k udejstvova-
nju v športu.

Med 50 otroki, ki trenutno aktivno tre-
nirajo v našem klubu, so tako fantje kot 
dekleta, stari med 10 in 23 let. Glavna de-
javnost je cestno kolesarstvo, kjer kolesarji 
in kolesarke nastopajo na tekmovanjih po 
Sloveniji in sosednjih državah. Letni tre-
ningi potekajo na velodromu v Stražišču 
in okoliških, manj prometnih cestah, 

zimski treningi pa v telovadnici, na spin-
ning kolesih in po okoliških hribih.

Vse, ki vas zanima kolesarstvo in ste za-
interesirani za vpis v naš klub, lahko več 
informacij poiščete na kklub-sava.si ali 
pišete na kksava@siol.net. 

Postani kot Matej Mohorič, dvakratni 
svetovni prvak in dvakratni zmagovalec 
etape na Tour de France! Vabljen/a k vpisu.

KK Sava Kranj

Rokometni klub Sava Kranj obstaja že 
več kot 60 let. V klubu trenira 70 igralk – 
od mlajših deklic do članic. Mlajše katego-
rije trenirajo v Stražišču in na Planini, čla-
nice pa v Strahinju. Tekme igrajo v glavnem 
v Strahinju. Letošnja sezona športnikom 
ni bila naklonjena; tako so denimo ligaško 

ROkOMETNI klub SAVA kRANJ
tekmovanje izvedli samo pri starejših kate-
gorijah, mlajše pa so igrale trening tekme. 

Rokometni klub Sava Kranj v svoje vr-
ste vabi nove članice. Za več informacij 
se obrnite na Slavka Stržinarja (051 458 
282).

RK Sava Kranj 

SITAR

http://www.kklub-sava.si
http://www.kklub-sava.si
mailto:kksava@siol.net
https://nksava.si/
http://rksavakranj.si/


7

Tudi gasilci smo se morali prilagoditi 
omejitvam in priporočilom. Zato je letos 
zaradi vseh omejitev in zahtev ponovno 
odpadla  gasilska veselica. Gasilci že moč-
no pogrešamo druženje in srečanje s kraja-
ni v veselem, sproščenem vzdušju pod ko-
stanji na Pantah. Upamo, da nam prihodnje 
leto uspe pripraviti veselico ob 120-letnem 
delovanju društva. 

Omejene so tudi vse ostale aktivnosti 
gasilcev na minimalno potrebne za delo-
vanje društva ter intervencije. Na srečo je 
narava s svojo močjo do sedaj prizanesla 
področju Stražišča in Gorenje Save. Zadnja 
neurja k sreči niso povzročala večjih ne-
všečnosti, kakršnih smo bili deležni za-
dnjih nekaj let. Upamo, da bo tako tudi v 
prihodnje.

V koledarski jeseni in ob začetku šolske-
ga leta bomo izvajali aktivnosti na področju 

Z OPTIMIZMOM NAPREJ

preventive, pregledovanja hidrantov, gasil-
skih vaj in dela z mladino, vse v skladu 
z omejitvami in ukrepi, na katere na ža-
lost nimamo vpliva. Če bodo okoliščine 

dopuščale, bomo v mesecu oktobru izvedli 
dan odprtih vrat gasilskega doma. 

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ, 
Gasilci PGD Stražišče
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Iščeš nova doživetja in dogodivščine? Si 
želiš spoznati nove prijatelje in se skupaj 
zabavati, delati »kul« stvari, se skozi igro in 
izzive naučiti koristnih veščin? Si naveličan 
posedanja za računalnikom in bi rad mla-
dost preživel z vrstniki v naravi? Ti je že 
kdaj kak tabornik govoril, kako je taborni-
štvo zanimivo? Od taborjenj, bivakiranj, 
večerov ob ognju, petja ob kitari, nočnih 
straž … do zmag na različnih tekmovanjih. 
To in še veliko več. V taborništvu se za 
vsakega najde nekaj in zagotavljamo vam, 
da je za vsakega taborništvo zabava in do-
živetje, ki ga bo celo življenje ohranil v le-
pem spominu. Tu se družiš, spoznaš naravo 
in njene lepote, spoznaš ljudi, sebe ter raz-
vijaš svoje potenciale. Taborništvo nista le 
šotor in ogenj ter zagotovo ni »kr neki«. Vsi 
imajo možnost prispevati ideje, zato vsak 
lahko uresniči svoj interes in so akcije zani-
mive za vse. Taborništvo je 40-milijonsko 

PRIdRUŽI SE TAbORNIKOM!

svetovno gibanje, katerega član lahko po-
stane vsak. Taborniki delujemo na nivoju 
rodov. V Stražišču, Orehku in okolici deluje 
Rod zelenega Jošta (RZJ), ki ima tedenska 
srečanja v svojih prostorih v Stražišču, na 
Gasilski ulici 17 (nasproti Trenče), in 
Orehku (Osnovna šola Orehek).

Včlanite se lahko kadarkoli. Na voljo smo 
vam prek mobilne številke 070 868 640 
(Jaka), e-pošte rod.rzj@gmail.com, na 
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Facebooku in Instagramu pod @Taborni-
kiRodZelenegaJosta in prek spletne strani 
rodzelenegajosta.si. Taborništvo je popol-
noma prostovoljno. Edini strošek je letna 
članarina, ki znaša 35 €, ter stroški akcij, za 
katere poskrbimo, da so čim nižji. Taborni-
štvo ni le šport ali hobi, je način življenja.

Z naravo k boljšemu človeku!
RZJ Stražišče
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Foto utrinki letošnjega taborjenja
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Folklorna skupina SAVA Kranj 
je med najstarejšimi folklornimi 
skupinami v Sloveniji. Deluje v 
okviru Kulturnega društva SA-

VA Kranj. Program, ki ga skupina predsta-
vlja po Sloveniji, Evropi ter drugod po 
svetu, zajema plesne postavitve iz vseh 
slovenskih pokrajin. Skupina aktivno so-
deluje z mednarodno organizacijo CIOFF 
(Conseil international des Organizations 
de Festival de Folklore), v okviru katere je 
redno vabljena na številne mednarodne 
festivale. Največkrat je gostovala v sose-
dnjih državah ter po celotni Evropi, poleg 
tega se je udeležila tudi folklornih festi-
valov v Kanadi, Braziliji, na Kanarskih 

FOlklORNA SkuPINA SAVA kRANJ VPISuJE 
NOVE ČLANE
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otokih, na kitajskem otoku Macao ter v 
Nepalu. Na prav vseh gostovanjih po svetu, 
v vseh letih, kjer koli že je skupina nasto-
pala, so ostale nepozabne sledi, lepi spo-
mini in mnoge nagrade. Pravkar se je sku-
pina vrnila s 27. mednarodnega folklornega 
festivala »Incontro di cultura populare«, ki 
je potekal od 17. do 23. avgusta 2021 v 
provinci Macerata (Marche, Italija). Na-
stopili so z razširjenim spletom gorenjskih 
plesov v fantastični Areni Sferisterio v 
Macerati in na festivalskem odru na trgu 
mesteca Civitanova Alta, stkali nova prija-
teljstva z ostalimi sodelujočimi skupinami, 
si ogledali kar nekaj italijanskih znameni-
tosti, skratka – bilo je zelo lepo, nepozabno.

Folklorna skupina SAVA Kranj deluje v 
dveh skupinah – v članski in mladinski. 
Folklora združuje mlade in mlade po sr-
cu, vse člane pa druži ljubezen do plesa. 
Na rednih vajah in druženju po vajah se 
spletajo nova prijateljstva, nova znanstva, 
zato VABIMO VSE, ki radi plešete, pojete 
ali igrate inštrument in si želite novih iz-
zivov, znanj, prijateljstev in zabave, poto-
vanj v dobri družbi, da se nam pridružite 
– FOLKLORNA SKUPINA SAVA 
KRANJ je pravi naslov. Vpis novih čla-
nov bo v ponedeljek, 20. 9. 2021, od 
19.00 do 21.30 v avli Osnovne šole Stra-
žišče – DOBRODOŠLI.

FS Sava Kranj

Bila je zgodnja jutranja ura, ravno po ne-
vihti, ko smo se v torek, 17. avgusta 2021, 
odpravili letošnjemu festivalu naproti. 
Mesto Macerata leži v pokrajini Marche, 
od Jadranskega morja pa je oddaljeno pri-
bližno 30 kilometrov. Ob prihodu pred 
športno dvorano, kjer so nam pripravili 
improvizirano nastanitev, smo ob dobro-
došlici opravili še formalnosti glede ome-
jevanja širjenja koronavirusne bolezni 
COVID-19. Letošnji mednarodni folklorni 
festival “Incontro di Cultura Popolare” je 
bil že 27. po vrsti, a zaradi epidemiološke 
situacije tokrat izveden v nekoliko okrnjeni 
obliki. Poleg nas in domače skupine Li 

FOlklORNA SkuPINA SAVA 
NA FESTIVAlu V ITAlIJI

SITAR
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Pistacoppi je na festivalu sodelovala še ena 
italijanska skupina Ri Ualanegli iz Ponte-
landolfa ter romunska veteranska skupina 
Nuntasii Bihorului iz Oradea.

Že doma smo na intenzivnih vajah pri-
pravili 20-minutni gorenjski program, saj 
nam tokrat organizator ni omogočil preo-
blačenja, kot smo ga sicer vajeni. Predstav-
niki vseh skupin pa smo sodelovali tudi v 
otvoritveni koreografiji festivala, ki so jo 
nas naučili domači folklorniki na nekaj 
popoldanskih vajah. 

Dan otvoritve festivala je bil zelo aktiven 
– že dopoldan smo imeli generalko v Areni 
Sferisterio in bili smo prevzeti nad lepoto 
in veličino tega prireditvenega prostora! 
Opoldne sta predstavnike skupin sprejela 
župan mesta Macerata in guverner provin-
ce Macerata. Uradnikoma smo prenesli 
darilo in pozdravno pismo župana Mestne 
občine Kranj. Uradnega sprejema se je 
udeležilo vodstvo naše skupine ter dva 

godca in en plesni par v noši, ki so tudi 
priložnostno nastopili. 

Proti večeru se je počasi stopnjevala na-
petost ob pričakovanju bližajočega se na-
stopa. Še zadnje priprave: urejenost noše, 
brezhiben make-up, nasmehi na obrazu ob 
sproščenem vzdušju. Po uradni otvoritvi 
dogodka ob 21. uri in otvoritveni skupinski 
koreografiji je bil na vrsti naš nastop. Na-
stopili smo prvi in občinstvo ogreli s pre-
pričljivo izvedeno dinamično predstavitvi-
jo gorenjskih plesov. Zadovoljni s svojim 
nastopom smo med občinstvom spremljali 
še nastope ostalih skupin, ki so bili vsi zelo 
dobri. 

Naslednji večer smo nastopili v slabo 
uro vožnje oddaljenem mestecu Civitano-
va Alta, kjer smo na festivalskem odru 
pred številni gledalci v prijetnem staro-
davnem mestecu zelo sproščeno in dožive-
to ponovno odplesali naš gorenjski splet. 
Za zaključek prireditve smo vsi nastopajoči 
skupaj zarajali na odru in pokazali občin-
stvu, kako uživamo in oni so uživali z nami. 
Res fantastičen večer! 

En večer smo namenili tudi krstu naših 
novih članov. Novinci so na prvi turneji 
‘krščeni’ in šele takrat zares postanejo 
polnopravni člani Folklorne skupine Sava. 
Mlada plesalka in plesalec sta na gostova-
nju izkazala veliko pripadnost skupini, 
odgovornost in prizadevnost za čim bolj-
šo izvedbo nastopov ter pokazala svojo 

družabnost tudi do članov ostalih skupin. 
Organizatorji so poskrbeli za voden 

nočni ogled mesta Macerata, obiskali pa 
smo tudi romarsko središče Loreto, kamor 
so po starodavnem izročilu prenesli del 
Marijine nazareške hiše, in še sosednji 
hrib, kjer leži prestolnica harmonik Ca-
stelfidardo. V mestu imajo muzej harmo-
nik, kjer hranijo tudi največjo delujočo 
harmoniko na svetu, ki so jo seveda preiz-
kusili tudi naši glasbeniki. 

V nedeljo smo se vsi udeleženci festivala 
v narodnih nošah odpravili k sveti maši, ki 
je potekala na prostem, v mirnem medite-
ranskem parku. Napočil je čas za slovo in 
čas poslavljanja smo preživeli ob medna-
rodni zakladnici glasbe in plesa, ki smo ga 
Savčani posladkali s pravo slovensko ore-
hovo potico in z njo navdušili vse prisotne! 
Veseli novih poznanstev, izkušenj, polni 
lepih vtisov smo se odpravili nazaj proti 
domu, kamor smo prispeli v zgodnjih urah 
ponedeljkovega jutra, ravno pred nevihto.

Festival je kljub vsem omejitvam in 
dvomom pred odhodom čudovito uspel! 
Mi smo bili ponovno uspešni in imeli smo 
se zelo lepo, nepozabno! Upamo, da bodo 
taka gostovanja omogočena tudi v priho-
dnje, da jih bo možno organizirati in se jih 
udeležiti. 

Vabljeni, da nove folklorne zgodbe 
ustvarjate z nami! 

FS Sava Kranj

SITAR
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MATEVŽ MATKO OMAN - JAKLČKOV, II. del

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. 

… nadaljevanje iz prejšnje številke glasila 
Sitar. 

»Pri 12 letih sem začel hoditi v glasbeno 
šolo, igral sem v orkestru, imeli smo tudi 
majhen ansambel. Igral sem violino in 
trobento, pa malo sem se ‘sitil’ s kitaro. 
Glasbena šola me je držala kar dolgo ča-
sa. V glasbeno šolo sem hodil v Ljubljano, 
kjer sem v petem razredu prišel k profe-
sorju Staničiču. Bil je sila pedanten člo-
vek in imel je krasno stanovanje v Lju-
bljani. Ko sem pri njem končal šolo, sem 
začel sam inštruirati, tako sem zaslužil 
tudi nekaj denarja. Najboljše pri tem pa 
je bilo to, da sem bil prehranjen. V tistih 
časih sem bil vedno lačen, doma ni bilo 
ne denarja, ne hrane.«

»Igral sem tudi v gledaliških predsta-
vah, tukaj v Stražišču v Šmartinskem 
domu. Tam smo tudi stanovali 22 let. V 
Šmartinskem domu se je res veliko doga-
jalo, bile so kino predstave in gledališke 
predstave. Po vojni smo imeli v Stražišču 

kar 6 premier. V predstavah je igralo ve-
liko igralcev, ki so kasneje igrali v Pre-
šernovem gledališču. To so bili Mirko 
Cegnar, Jože Kovačič, Božo Šprajc, ki je 
bil kasneje režiser. Šprajc in njegovi gle-
dališki prijatelji Jože Vunšek, Tine 
Oman, pa Edka, njegova takrat še bodo-
ča žena, Cveto Sever, Bojan Kramžar in 
Minka Oblak so ustanovili tudi amater-
sko skupino Žarometi. Nekaj predstav so 
naredili tudi zunaj, nad graščino.«

Amaterska igralska skupina Žarometi je 
med letoma 1964–1966 v domu DPD 
Svoboda v Stražišču uprizorila 6 predstav: 
Raztrganci, Via mala, Sluga dveh gospo-
dov, Poročil se bom s svojo ženo, Dnevi 
naše sreče in Divji lovec. 

(Vir: Obrazi slovenskih pokrajin, dosto-
pno prek: https://www.obrazislovenski-
hpokrajin.si/oseba/vunsek-joze)

»Povečini sem igral v predstavah, ki jih 
je režiral Cegnar. Ko sem bil star 12 let, 
sem prvič igral v Miklovi Zali. Bil sem 
tisti fantič, ki prileti iz tunela in zavpije: 
‘Turki so vdrli v podzemljski hodnik,’ in 
to je bilo povsem na koncu. Tako da sem 
prišel na vrsto tam okrog desete ure zve-
čer, nato pa so sledile še vaje, ki so trajale 
do polnoči.«

»Igral sem tudi v predstavi Pastirček Pe-
ter in kralj Briljantin, tudi ta je bila Ce-
gnarjeva, tam sem se najbolj vživel, bil 
sem hlapec, ki čarovnico vrže s skale in 
ob tem so mi otroci pod odrom vedno 
navdušeno ploskali in vzklikali.«

Matevž Oman je v Kranju dokončal 1. 
stopnjo filozofske fakultete, potem pa mu 
je za šolanje zmanjkalo denarja. Zato se je 
prijel mnogih honorarnih zaposlitev. De-
loval je na Društvu prijateljev mladine, bil 
je član mladinskega komiteja na občinski 
in okrajni ravni. Pri 27 letih je odšel k vo-
jakom, v Bilećo. To je bila ena izmed boljših 
vojaških akademij tistega časa. Napredoval 
je v komandanta bataljona, a potem je hu-
do zbolel. Doživel je infarkt in zgodba z 
aktivno vlogo v vojski je bila končana. 10 
let je nato vodil predvojaško vzgojo na 
Pokljuki, ki je bila namenjena fantom, ki 
niso hodili v službe in so bili malo bolj 
problematični. »Ti fantje, pobalini, so 
imeli sedež v Prešernovem gaju v Kra-
nju,« mi pove.

»No, potem pa sem začel igrati scensko 
glasbo. Mirko Cegnar, igralec Prešerno-
vega gledališča, je bil tudi režiser, režiral 
je na Koroškem, Brezjah in Visokem. 
Ravno na Visokem je režiral predstavo 
Molčeča usta, o dekletu, ki ni moglo go-
voriti, bila je nema. Jaz pa sem predstavo 
spremljal z violino. Večinoma sem igral 
Schuberta.«

Z leti je močno vzljubil slovensko besedo 
in njegovo naklonjenost do našega jezika je 
moč čutiti in prebirati še danes. Dobrih 12 
let je bil učitelj na osnovni šoli v Stražišču, 
kjer je poučeval slovenščino, srbohrvašči-
no in temelje socialistične morale. Takrat 
je začel tudi s šolskim glasilom, Brstje. 
Glasilo je urednikoval in ga izdajal kar tri 
desetletja. »In takrat sem se malo navadil 

Seveda smo govorili tudi o sitarstvu
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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: Svit, foto: Živa Drinovec.
Lektoriranje: Mojca Mrak. Urednica: Živa Drinovec. Priprava za tisk in tisk: BOLD.

pisanja,« mi skromno pove. Po bolezni je 
zamenjal službo in postal predsednik Zveze 
kulturnih organizacij Kranj (1978–1992). 
Leta 2018 je v družbi vseh dotedanjih 
predsednikov omenjene organizacije prejel 
tudi nagrado Prešernov srebrnik. 

Spomladi 1952 so na Gorenjskem začeli 
ustanavljati delavska prosvetna društva 
Svoboda, ki naj bi delovala predvsem v 
delavskih središčih in naj bi bila kulturna 
avantgarda. Med prvimi so bile Svobode 
ustanovljene v Stražišču, na Primskovem 
in v Kranju. Leta 1964 se je Svet Svobod in 
prosvetnih društev na nivoju republike 
preimenoval v Zvezo kulturno prosvetnih 
organizacij, kar naj bi odsevalo sodobnejšo 
vsebinsko in organizacijsko usmeritev ter 
večjo odprtost. V občini Kranj je nastal 
Občinski svet Zveze kulturno prosvetnih 
organizacij Kranj. Januarja 1977 so se s 
sklepom skupščine Zveze kulturno pro-
svetnih organizacij Slovenije v Novi Gorici 
vsi občinski sveti preimenovali v občinske 
svete Zveze kulturnih organizacij. Spre-
memba imena naj bi v zvezo pritegnila tudi 
društva poklicnih kulturnih ustvarjalcev.

(Vir: Zgodovina Zveze kulturnih društev 
Kranj, dostopno prek: https://zkd-kranj.
eu/zgodovina)

Glasba ga je spremljala dobršen del njego-
vega življenja, od glasbene šole, inštruira-
nja, igranja scenske glasbe pa do igranja v 
različnih zasedbah. 

»Ko sem malo odrastel, sem igral pri ro-
gistih, najprej pri loških in nato pri 
domžalskih. Ker sem bil že malo bolj 
glasbeno izobražen, sem jih lahko tudi 
vodil. Kar lepa in dolga doba je bila to, 
dobrih deset, dvanajst let. Bilo je zanimi-
vo, spoznal sem lovstvo in ‘trajbane’. Ni-
sem želel biti lovec, živali nisem želel po-
bijati. Sem pa igral, ‘trajbal’ sem. Vsake 
deset minut sem zatrobil in lovcem dajal 
znak za pogon. Kasneje sem potem za-
ključil s to zgodbo, a še danes za 1. maj ob 
9.00 zaigram na rog v Pševem.«

Dobrih 15 let je igral na violino tudi v 
Folklorni skupini društva upokojencev 
Naklo. »Krasno zasedbo smo imeli; jaz 
na violini, potem pa še bas, harmonika 
in klarinet, dali so nam note in smo 
igrali. Na koncu smo še malo improvizi-
rali in to je bilo to.«

Nadaljevanje obujanja spominov z g. Ma-
tevžem Matkom Omanom pa sledi v na-
slednji številki glasila Sitar.

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

