
5  Kulturno društvo Sava 
Kranj

 Člani Kulturnega društva 
ostajamo zvesti svojemu 
delu in povezani s Krajevno 
skupnostjo Stražišče. Vezi, 
ki smo jih stkali, so nevidne, 
a so močne in trajne. 

.

2 Predsednik KS 
Ker je želja kulturnega 
odbora, da vas bomo, drage 
sokrajanke in sokrajani, 
končno lahko povabili pred 
naš oder, je sledila odločitev, 
da bomo krajšo izvedbo 
Kulturnega tedna izpeljali 
drugo leto v pomladanskem 
času. 

5-7 Osnovna šola 
Stražišče Kranj
Na Osnovni šoli Stražišče 
Kranj je 23. novembra 
2021 v okviru projekta 
Three4Climate ali na 
kratko TRIO potekal 
podnebni dan. 

10  Matevž Matko Oman
V mojih letih je prijatelje-
vanje samoumevno, zato 
teče nemoteno tudi v tem 
času, z upoštevanjem 
navodil. Človek je 
družabno bitje, zato ne 
recite, da nimate časa in 
ne popustite. 
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Jure Šprajc, predsednik 
Sveta KS Stražišče

SPOŠTOVANE SOKRAJANKE IN SOKRAJANI!
Bližamo se prazni-
kom pred koncem 
letošnjega leta in 
sedaj je pravi čas, 
da se nekoliko 
ustavimo in uzre-
mo nazaj v leto 
2021. Vsekakor je 
bilo povezano s 
številnimi omeji-
tvami, ki nam jih 
je povzročil koro-
navirus. Mislim, 
da smo se nekako, 
hočeš nočeš, nava-

dili živeti s tovrstno nevarnostjo, a še zda-
leč ne smemo zanemariti posledic. Ena iz-
med večjih prepovedi, ki nam jo je prinesel 
virus, je ta, da že drugo leto zapored v za-
četku decembra nismo mogli organizirati 
Stražiškega kulturnega tedna. Kljub pe-
stremu programu, ki je bil sestavljen, smo 
bili ta kulturni dogodek primorani odpo-
vedati. Stoli v dvorani namreč niso fiksno 
pritrjeni in vsled tega ni dovoljeno organi-
zirati dogodkov. Težko seveda sodim o 
tem, morda malo čudnem ukrepu, a dej-
stvo je, da moramo biti v KS Stražišče od-
govorni do zdravja vseh nas v našemu 
okolju. Ker je želja kulturnega odbora, da 
vas bomo, drage sokrajanke in sokrajani, 
končno lahko povabili pred naš oder, je 
sledila odločitev, da bomo krajšo izvedbo 
Kulturnega tedna izpeljali drugo leto v 
pomladanskem času.   

Že dve desetletji spremljamo žalostno 
podobo nekdanjega Tekstilindusovega 
samskega doma in pred nami so dnevi, ko 
se bo objekt končno začel rekonstruirati. 
Prilagojen bo tako mladim kot tudi starej-
šim generacijam ter gibalno oviranim 
osebam. Namen je predvsem spodbuditi 
medgeneracijsko sobivanje, kar je tudi 
smernica urbanega sodobnega časa. Iz 
dokončane projektne naloge je lahko raz-
vidno, da bo v objektu 30 oskrbovanih 
stanovanj in 36 sodobnih stanovanj, kar 
pomeni skupaj 66 stanovanj. Na voljo bo 
97 parkirnih mest.   

Ob koncu letošnjega leta se je začel pro-
jekt gradnje prve faze fekalne kanalizacije 
na območju Laz. Gre za prvi večji korak 
pri reševanju okoljske in infrastrukturne 
problematike na tem območju. Izvajalec 
ELICOM d.o.o. bo v prvi fazi zgradil dva 
kraka gravitacijske fekalne kanalizacije, 
krajši krak tlačnega fekalnega voda in čr-
pališče fekalne kanalizacije. MOK bo 
hkrati obnovila tudi vodovod, vključno s 
hišnimi priključki, cestiščem in meteorno 
kanalizacijo. Dela 625.000 EUR vredne 

Vir: https://www.neuhaus.si/

investicije bodo predvidoma končana 
spomladi 2022.

Že mnogo let Mestno občino Kranj 
opozarjamo (tudi na pobudo mnogih ob-
čanov), da je Stražišče del Kranja in bi si 
tudi naš kraj zaslužil prednovoletno okra-
sitev. A ker po mnogih letih prepričevanj 
in prošenj nismo bili uspešni, smo se z le-
tošnjim letom odločili, da bomo z nekaj 
snežinkami opremili kraj v lastni režiji. V 
začetku bo vse skupaj nekoliko bolj skro-
mno, a bomo vsako leto sproti dokupovali 
nove novoletne okraske, tako da bo sčaso-
ma tudi v naši Krajevni skupnosti začutiti 
veselo decembrsko razpoloženje. 

V drugem letu bo novost tudi participa-
tivni proračun, kar pomeni, da bo Mestna 
občina Kranj zbirala predloge na način, da 
bo lahko vsak krajan podal predlog za no-
vo investicijo, na koncu pa se bo izbral 
najbolj všečen. Vsi predlogi bodo v nekem 
finančnem okvirju, ki bo podan pred 
glasovanjem. 

krajevnih skupnosti. Predvsem je na nas, 
da izpeljemo projekte do konca in omogo-
čimo vsem v našem kraju življenja vredno 
bivalno okolje na vseh področjih.   

Trenutki sreče,
lepe misli in doživetja

naj vas v novem letu pripeljejo do
osebnega zdravja, zadovoljstva in uspehov.
Prijetne božične praznike in vse dobro v 
novem letu 2022!

Jure Šprajc, uni. dipl. org.
Predsednik KS Stražišče 
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Leto 2022 bo tudi leto volitev, saj bomo 
odločali o predsedniku RS, državnem 
zboru RS, županu ter svetnikih občin in 
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Leto, ki se izteka, je bilo polno preizkušenj 
in izzivov, vendar nam je prineslo tudi 

SPOŠTOVANE KRAJANKE, SPOŠTOVANI KRAJANI!
marsikatero novo spoznanje. V knjižnici 
smo se uspeli hitro prilagajati nenehnim 
spremembam in za naše uporabnike po-
skušali narediti vse, da bi ohranili pristen 
človeški  stik in izboljšali bralno kulturo. 
Med drugim smo ukinili karanteno za 
gradivo in prešli na običajni odpiralni čas. 
Trudili smo se, da so vrata knjižnice skozi 
celo leto ostala odprta in naše usluge do-
stopne vsem.

V letošnjem letu smo poleg osnovne 
dejavnosti izvedli kar nekaj akcij promoci-
je branja, za odrasle in otroke smo pripra-
vljali bralne pakete, uspešno zaključili 
projekt Družinskega branja, otroci so lah-
ko reševali uganke in knjižni kviz, pripra-
vljali smo razstave in izpostavljali knjižne 
novosti.

Knjižnica je prostor, ki omogoča vstop v 
brezmejni svet zgodb, raziskovanj in poto-
vanj. Iskreno verjamemo, da je bil tudi zato 
v tem letu marsikdo manj osamljen. Našim 
bralcem smo se poskušali približati tudi s 
kakšnim bralnim nasvetom, predvsem pa 

s prijazno besedo in klepetom.
 

V leto, ki prihaja, zremo z upanjem. Že-
limo si, da nas vse spremembe, ki smo 
jim priča, ne bi delale manj človeške ter 
da bi ohranili modrost in strpnost za 
boljši jutri.

Vsem krajankam in krajanom Stražišča 
voščimo vesel božič in srečno novo leto 
2022! Želimo vam obilo zdravja, sreče in 
bralnih užitkov. 

Ines Jenšterle
Krajevna knjižnica Stražišče

Krajevna knjižnica Stražišče je odprta:
Pon., tor., sre.: 13.00–19.00

Čet., pet.: 8.00–14.00

Ine
s J

en
šte

rle

2021 je bilo za DU Bitnje Stražišče neobi-
čajno leto. Ves čas smo se srečevali z epide-
miološkimi ukrepi in bili primorani prila-
gajati naše dejavnosti. Pogrešali smo 
druženje in medsebojne stike. Plan za delo 
društva za leto 2021 je bil zastavljen ambi-
ciozno, vendar predvidenih aktivnosti do 
sredine maja nismo mogli realizirati. Nato 
pa smo končno lahko nemoteno izvedli 
aktivnosti kolesarjenja, planinskih in 
kratkih pohodov, enodnevnih kopalnih 
izletov v Izolo in terme Paradiso v Dobovi, 
kontrole holesterola, sladkorja in krvnega 
pritiska, balinanja. Turistične izlete smo 
morali sproti prilagajati. Še posebej zani-
miv je bil kolesarski izlet z vlakom do Jese-
nic in nato s kolesi do Planice in nazaj. 
Udeleženci so prevozili preko 60 km in 
premagali kar nekaj vzponov. V juniju smo 
po domovih v Bitnjah, Stražišču ter v Do-
mu upokojencev Preddvor in Tržič obiskali 
109 članov društva, starih nad 85 let.

Konec julija smo izvedli občni zbor, na 
katerem smo izvolili novega predsednika 
društva, gospoda Jožeta Derlinka iz Stražišča, 
in realizirali društveni piknik na strelišču v 
Crngrobu. V Poletnem gledališču Studenec 
smo si ogledali predstavo Pri belem konjičku 
ter poslušali  predavanje dr. Ande Perdan o 
skrbi za dober imunski sistem.

V Šmartinskem domu je bila sredi sep-
tembra 10. razstava sekcije ročnih del 
Ivanjščice, kjer so bile prikazane čipke po 
starih vzorcih iz Loškega muzeja s kleklja-

DU BITNJE STRAŽIŠČE V LETU 2021

nimi obrobami. Na razstavi so se predsta-
vili tudi gostje – klekljarski krožek Žnurce 
iz Trebnjega je na ogled postavil dela iz 
Baragove razstave. Članice so izdelale čip-
ke za oltarne prte na Sv. Joštu in jih v maju 
položile na oltarje. Svoje izdelke so prika-
zale na razstavi ročnih del PZDU Gorenj-
ske, v festivalni dvorani na Bledu.

V novembru se je situacija v zvezi s ko-
ronavirusom pričela slabšati, zato smo 
morali odpovedati vse aktivnosti, planira-
ne za zadnje dva meseca.

Tudi za leto 2022 pripravljamo zanimiv 
program. Upajmo, da se bo situacija s ko-
ronavirusom izboljšala, da ga bomo lahko 

v celoti realizirali. Vljudno vabimo nove 
člane, da se nam pridružijo. Tudi v letu 
2022 bo članarina znašala 8 EUR. Več in-
formacij dobite na tel. 040 350 589 ali na 
dubitnjestrazisce@gmail.com. 

Majda Jančar
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Vsak pohod na Jošta, vsak pogled Joštarja,
vsako dejanje in vsak nasmeh Joštarja

lahko prinese srečo drugim ljudem.
Vsak trenutek Joštarja je lahko nov začetek.

Vsako upanje ustvarja veliko ljudi,
zato pojdimo pogumno naproti novem letu 2022.

Da bi se vam in vašim najdražjim, dragi Joštarji,
uresničila vsa pričakovanja in želje

vam želimo UO Prijateljev Jošta, Rudi B., Andrej S.,
Milan Z., Nina S., Nina B., Matjaž T.

 

Hvala vsem tistim, ki ste z nami pisali skupno zgodbo o uspehu, tako MO 
Kranj – županu g. Matjažu Rakovcu in njegovemu kabinetu, KS Jošt z gasil-
ci, PD Kranj, najemniku Doma na Joštu, lokalnim novinarjem in še in še bi 

lahko naštevali.

Vsak pohod na Jošta, vsak pogled Joštarja,
vsako dejanje in vsak nasmeh Joštarja

lahko prinese srečo drugim ljudem.
Vsak trenutek Joštarja je lahko nov začetek.

Vsako upanje ustvarja veliko ljudi,
zato pojdimo pogumno naproti novem letu 2022.

Da bi se vam in vašim najdražjim, dragi Joštarji,
uresničila vsa pričakovanja in želje

vam želimo UO Prijateljev Jošta, Rudi B., Andrej S.,
Milan Z., Nina S., Nina B., Matjaž T.

 

Začetek letošnjega šolskega in taborniške-
ga leta nam je kljub koronskim omejitvam 
zelo dobro uspel. Sodelovali smo pri pro-
mocijah po okoliških šolah, na stražiški 
tržnici ter na prikazih oživljanja ob svetov-
nem dnevu oživljanja. Organizirali smo 
taborniško nogometno tekmovanje in se 
udeležili zimskega nočnega orientacijskega 
tekmovanja. Na Joštu smo ob naši koči 
postavili totem orla. 

Pri nas še vedno deluje pet vodov različnih 
starostnih skupin, od 1. razreda OŠ naprej. 
Prav tako smo še vedno odprti za nove člane. 
Če vas zanima včlanitev med taborniške vr-
ste, nam pišite na rod.rzj@gmail.com ali 
pokličite na 070 868 640 (Jaka). Tedenska 
srečanja zopet izvajamo v naših prostorih in 
v naravi, izvedli pa smo tudi štiridnevno je-
senovanje na Joštu. Komaj čakamo dogodi-
vščine, ki prihajajo z novim letom. Tudi 
vam želimo novo leto polno pozitivnih 
izkušenj in lepih spominov.

Z naravo k boljšemu človeku!
Rod zelenega Jošta

TABORNIKI VAm ŽELImO VESELE PRAzNIKE
Ar

hiv
 R

ZJ

SITAR

mailto:rod.rzj@gmail.com


5

Kulturno dru-
štvo Sava Kranj 
že več desetletij z 
ljubiteljskim de-
lovanjem uresni-
čuje svoje intere-
se na področju 
kulture. V sklo-
pu društva delu-

jeta likovna in folklorna skupina. Obe sta 
vsa leta zelo aktivni in v Krajevni skupnosti 
Stražišče ni dogodka, ki ga ne bi obogatili 
člani našega društva s svojo dejavnostjo, pa 
naj bo to likovna, folklorna, godčevska ali 
pevska. V čast nam je, da nas krajanke in 
krajani Stražišča vsa ta leta spremljate in 
nagrajujete s svojo prisotnostjo, pohvalami 
ter z aplavzi na prireditvah, kjer se pojavlja-
mo. Naša želja v letu 2020 je bila, da bi bilo 
2021 bolj prijazno, da bi se razmere umirile 
in bi vsi skupaj normalno in mirneje zaži-
veli, da bi uresničevali svoje programe ter 
privabili čim več mladih v svojo sredino, ki 
bi nadaljevali naše delo. Kljub neugodnim 
časom smo bili člani folklorne skupine v 
letu 2021 na dveh gostovanjih v Italiji, s 
samostojnimi točkami smo obogatili doga-
janje v starem mestnem jedru Kranja, po-
pestrili dogajanje na Stražiški in Mavčiški 
tržnici ter vadili tako v članski kot mladin-
ski skupini, dokler so ukrepi to dopuščali. 
Tudi likovniki so svoja dela razstavljali na 
mnogih razstavah ter se aktivno udeleževali 
raznih dogodkov. Naša želja v minulem letu 

POVEzANI TUDI V LETU 2022

je bila, da se ob izteku letošnjega srečamo 
na tradicionalnem Stražiškem kulturnem 
tednu. Žal so nam zdravstvene razmere to 
zopet preprečile. Vendar člani Kulturnega 
društva ostajamo zvesti svojemu delu in 
povezani s Krajevno skupnostjo Stražišče. 
Vezi, ki smo jih stkali, so nevidne, a so 
močne in trajne. December je mesec vese-
lih, prijetnih pričakovanj in radosti, ki nam 
pričarajo praznično vzdušje. Naj vam naše 
besede, naš novoletni prispevek z voščilom, 
polepša decembrske dni in doda kanček 
čarobnosti v vaš dom. 

V novem letu vam želimo predvsem 

zdravja, optimizma, dobre energije in 
veliko sreče.

Vsako leto je nova neprehojena pot in 
vsako leto se porajajo nova spoznanja ter 
zavedanja. Najdragocenejša so tista, s 
katerimi osrečujemo sebe in druge. Vse-
ga slabega bo enkrat konec in takrat se 
ponovno snidemo na prijetnih dogod-
kih, ki jih bomo likovno obarvali ter po-
lepšali s plesom, petjem in glasbo.

Želimo vam prijetne božično novole-
tne praznike ter prijazno, zdravo in 
SREČNO 2022!

Članice in člani Kulturnega društva SAVA Kranj

Strašani!
Res naj bo novo leto srečno,
Ej, kako ne bi bilo,
če mladost traja večno?
Naša mladina pravi, da vse bo še lepo,
o, da bi zares bilo!

Na Osnovni šoli Stražišče Kranj je 23. no-
vembra 2021 v okviru projekta Three4Cli-
mate ali na kratko TRIO potekal podnebni 
dan. Rdeča nit tokratnega podnebno obar-

PODNEBNI DAN V OSNOVNI 
ŠOLI STRAŽIŠČE KRANJ
VARUJMO VIR ŽIVLJENJA – VODO

vanega dneva dejavnosti je bila VODA kot 
vir življenja.

Na podnebnem dnevu so sodelovali 
učenci in učitelji centralne šole v Stražišču ter vseh podružnic – v  Besnici, Žabnici in 

Podblici, torej vsi od prvega do devetega 
razreda. Podnebni dan je bil razdeljen 
na dva glavna dela. Vsak razred je imel 
prve ure namenjene teoretičnemu delu – s 

PRIJETNE BOŽIČNO NOVOLETNE PRAZNIKE
TER PRIJAZNO, ZDRAVO IN SREČNO 2022!

KULTURNO DRUŠTVO SAVA KRANJ
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Bolezen
Ko kaj te doleti,
bolezen se zgodi.
Doma obležiš
in v postelji tičiš.

Mama čaj ti prinese
in prazno skodelico odnese.
Ko preverit pride te,
k zdravniku kar odpelje te.

Malo potrpiš,
saj ogaben sirup ti dobiš.
A glej,
že kmalu se s prijatelji podiš.

Leja 

Moj maček
Moj maček ni maček,
moj maček je pes,
za mano hodi in vesel je ves.

Ko ga pobožam, se prevrne na hrbet
in skorajda zalaja,
repek mu čisto ponori,
tačke mi v obraz pomoli.

Liza 

poudarkom na varovanju in ohranjanju 
neoporečnosti naših voda. Sledil je prak-
tični del, kjer so učenci v 6. razredih izde-
lovali maketo kroženja vode v naravi, sed-

mošolci pop-up infografiko o zmanjšanju 
porabe vode v gospodinjstvu, v 8. in 9. ra-
zredih pa so sodelujoči spoznali lokalne in 
zgodovinske zanimivosti o Kranju in Stra-
žišču ter izdelali brošure in stripe. Učenci 
na razredni stopnji so podnebni dan na-
menili raziskovanju stražiške mlake, po-
menu življenja v njej in ustvarjali izdelke.

S podnebnim dnem smo učence ozave-
stili o pomembnosti vode v vsakdanjem 
življenju, skrbi za vodo in o ohranjanju či-
ste vode s poudarkom, da po nepotrebnem 
ne točijo vode in kaj lahko naredijo sami 
za to, da voda ostane neoporečen vir 
življenja.

Bojana Ropret in Simona Špolad

SITAR
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Živali
Zajec
ima le en palec.
Le kako tako dobro skače,
zagotovo bolje od kače.

Ta veliki medved
poje celo jed,
in ker so medvedi,
so vsevedi.

Pujsi
pa so čisto umazani prav vsi.
Le kje imajo bonton
in vljudni ton?

Kaj pa ribe,
so čisto nepotrebne?
Morda kot mi,
a skupaj na svetu smo vsi.

Naja

Dolgočasna šola 
Vsi pravijo dolgčas jim je,
a dolgčas vsi premagamo.
Veliko smo zunaj,
narave se veselimo,
čeprav zunaj dež pada kot iz škafa.

Vsi hitimo v šolo,
da se učimo in smejimo.
Hitro naredimo dolgočasno nalogo
in zunaj se s prijatelji zabavamo.

Neja 

SITAR
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KO ZB za vrednote NOB je 1. novembra 
2021 odkrila pomnik oz. spomenik padlim 
talcem, očetu in trem sinovom družine 
ŠIŠKO iz Stražišča.

Po posvetu z MO Kranj in Spomeniškim 
varstvom Kranj smo se dogovorili, da za-
radi denacionalizacije Šempetrskega gradu 
na pročelju, na katerega je bila do sedaj 
vzidana spominska plošča, le-to prestavi-
mo na ustreznejše in vidnejše mesto. 

PRESTAVITEV SPOmINSKE PLOŠČE

Potomci družine Šiško

Prepričani smo bili, da nas bo epidemija 
virusa omejevala krajši čas, kot se je nato 
izkazalo. Odloki vlade so se vsakodnevno 
spreminjali in s tem smo bili tudi mi pri-
morani spreminjati naše programe.

Kljub temu nam je v drugi polovici leta 
uspelo izvesti že tradicionalna srečanja na 
Idrijskem, pri L. Kavčiču, pri Golobovih v 
muzeju Maršala Tita in na Jamniku pri lo-
vski koči.

Vsa ta srečanja so pomembna za naše 
člane, saj utrjujejo prijateljstva, predvsem 
pa človeku nudijo notranje zadovoljstvo in 
sproščenost …

Ob koncu oktobra smo se, kot vsako le-
to, ob dnevu spomina na mrtve spomnili 
žrtev I. in II. svetovne vojne. Na komemo-

da so bili med nami tudi ljudje, ki so se 
borili za svobodo brez orožja, a so jih 
okupatorske krogle vseeno pokončale, zato 
so ti ljudje heroji. 

Popotnik, ki mimo pomnika greš,
se za trenutek ustavi
in se zazri sam vase.

Nihče nima pravice pahniti v smrt sočlo-
veka, zato je ta spomenik pomnik, ki bo 
generacije spominjal na težko zgodovino 
slovenskega naroda.

KO ZB  za vrednote NOB Stražišče

SPOŠTOVANI ČLANI IN 
SImPATIzERJI zB zA VREDNOTE NOB!

raciji so sodelovali: MPZ Svoboda Straži-
šče pod vodstvom pevovodje g. Zupana, 
recitatorka, slavnostni govornik, naš bivši 
sokrajan tov. J. Kavčič, ki je med drugim 
poudaril spomin na vse, ki so umrli v II. 
– imperialistični svetovni vojni. Pri tem 
ne smemo omenjati zgolj številke umrlih, 
kajti vsi preminuli imajo imena. Spomin 
nanje je zato potrebno spoštovati, saj so 
bili ti ljudje nekomu prijatelji, sosedje, so-
rodniki. Žrtvovali so se za današnji čas, ki 
ga živimo tukaj in zdaj. Žrtvovali so se, da 
smo kot narod lahko ostali svobodni in 
samostojni.

V sodelovanju s KS Stražišče smo, kot 
vsako leto, na skupno grobišče položili 

Čestitamo ob dnevu 
samostojnosti in 

enotnosti

ikebano ob prisotnosti praporščakov:
DU Bitnje-Stražišče•	
ZB Bitnje-Žabnica•	
ZB Stražišče•	
Žal letos pri kulturnem programu niso 

bili prisotni učenci OŠ Stražišče, saj je ko-
memoracija potekala v času jesenskih 
počitnic. 

Ob prihajajočih praznikih želimo vsem 
krajanom Stražišča, še posebej članom ZB, 
zdravo, zadovoljno in srečno leto 2022. 

KO ZB za vrednote NOB Stražišče
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V programu so sodelovali:
MPZ Svoboda Stražišče•	
Recitatorka•	
Slavnostni govornik podžupan MOK, g. •	
Janez Černe
G. Černe je v svojem govoru poudaril, 
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mATEVŽ mATKO OmAN - JAKLČKOV, III. 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 glasi-
la Sitar. 

Matevž, pozdravljeni. Kaj je novega, ka-
ko preživljate decembrske dni? 

»Živa, pozdravljena. Pišem knjigi o straži-
ških šrangah in mojem življenju, ki ga 
vpletam v življenje Strašanov in etnograf-
sko dopolnjujem njihove dejavnosti iz ti-
stega časa. Še vedno se družim z bližnjimi 
prijatelji, s katerimi si privoščimo kavo in 
klepet.«

Zaradi slabe epidemične slike in razmer 
v državi je letos že drugič odpadel Straži-
ški kulturni teden. Vrsto let ste bili tudi 
vi del organizacijskega odbora. Kako se 
spominjate prvih Stražiških kulturnih 
tednov?  

»Kulturni teden je pravzaprav nadaljevanje 
dejavnosti galerije Dom, ki sta jo po adap-
taciji Šmartinskega doma začela organizi-
rati Meta Skok in Bojan Kramžar. To so 
bile stalne razstave v avli dóma.  

Kulturni teden je postal v Stražišču stal-
nica. Zapolnil je dolge zimske dni z razsta-
vami, gledališkimi predstavami, koncerti 
pevskih zborov ter predstavil druge dejav-
nosti krajanov in okoliških vasi. V dana-
šnjem času smo ga seveda pogrešili. Koro-

navirus nas je oropal tudi za to veselje.«

Odkar nas je »objela« korona, smo ljudje 
na kulturnem področju močno prikraj-
šani, v lanskem letu se je kultura za nekaj 
časa dobesedno ustavila. V primerjavi z 
lanskim letom smo morda v letošnjem 
dobili kanček več dostopa. V mislih 
imam obiske kulturnih prireditev in 
ustanov pod posebnimi pogoji, a še da-
leč, daleč smo od tiste prijetne kulturne 
veličine, ki smo je bili vajeni še dve leti 
nazaj. Kako vi občutite manjko kulture 
in umetnosti, glasbe, druženja …?  

»Korona nas je res kar dobro prikrajšala, 
ja. Sem član Folklorne skupine DU Naklo 
in opustiti smo morali redne vaje plesne in 
pevske skupine. Odpadli so vsaj trije na-
stopi obeh skupin v domovih starejših ob-
čanov. Tudi vsakotedenske obiske mojih 
dveh tet v kranjskem domu sem moral 
delno opustiti. Tako vem, kako se počutijo 
ljudje v domovih, kako pogrešajo obiske in 
razne prireditve. Kar redno sem obiskoval 
tudi otvoritve razstav v Kranju, kar sedaj 
opravim v drugih terminih.«

Letošnje leto zaznamuje tudi 90-letnica 
Šmartinskega doma. Kar 22 let ste tam 
živeli. Povejte mi, kateri je čisto prvi 
spomin, ki vam pade na pamet. 

»V polletju mojega prvega razreda osnov-
ne šole smo se preselili v Šmartinski dom. 
Otroški spomini se nanašajo na kino pred-
stave. Privatno podjetje Mirka Cegnarja 
nas je, otroke, zaposlovalo z brisanjem 
stolov v dvorani. Tako smo si zaslužili 
ogled predstav. Potem smo se imenovali 
po znanih filmskih junakih, jaz sem bil 
npr. Errol Flynn. Z bratom sva z delom 

Errol Leslie Thomson Flynn 
(1909–1959), avstralsko ame-
riški igralec, ki je posnel več 
kot 50 filmov. Največ uspeha 
sta mu prinesli vlogi Robina 
Hooda (Dogodivščine Robina 
Hooda, The Adventures of 
Robin Hood, 1938) in zapeljivca Don 
Juana (Dogodivščine Don Juana, Ad-
ventures of Don Juan, 1948). Svoje pe-
stro življenje je zaradi infarkta končal v 
50. letu starosti in je po urbani legendi 
pokopan v družbi šestih steklenic nje-
govega najljubšega viskija. 
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Utrinek za spomin
Leta 1922 je bilo ustanovljeno Sokolsko društvo v Stražišču. Drugo leto bomo tako 
praznovali 100. obletnico športa v Stražišču. Na sliki stražiške sokolice na župnem 
izletu v Kranju leta 1934.

Sedijo od leve: Nika Rozman, Anica Pucelj, Cvetka Čadež; klečijo: Hedva Šnaj-
der, Slavka Benedik, Angelca Gorjanc, neznana, Rozi Bohinc; stojijo: Francka Ba-
jželj, Vera Benedik, Jožica Oman, Jelica Bajželj, Pepca Ropret, Mihaela Oman, 
Daniela Rutar. Slika bo zanimiva sinovom in hčeram, saj bodo lahko spoznali svoje 
matere, zato jih imenujem po imenu in priimku.

Matevž Matko Oman 

Ar
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vala v skladišče. Za vsako predstavo sva 
ure prej v dvorani kurila dve veliki Lucovi 
peči. Tako sva si zagotovila brezplačen 
ogled desetih predstav na leto. Včasih so 
predstave istih filmov tekle z zamikom pol 
ure. Takrat so v snegu in zimskih razmerah 
uslužbenci s kolesom vozili kolute filmov 
iz Kranja v Stražišče. Nepredstavljivo! 
Spominjam se veliko gledaliških predstav. 
V Krčmarici Mirandolini je pel Trilarjev 
Francelj: “Nikdar ljubezni se ne dam, svo-
boda mi je vse, ženske bi me le varale ...’’ 
Sam sem nastopal v predstavah: Miklova 
Zala, Dobri vojak Švejk, najboljšo vlogo 
hlapca pa sem odigral v otroški predstavi 
Pastirček Peter in kralj Briljantin. O tem 
sva nekaj malega že govorila v prejšnji iz-
daji glasila.«

Za konec pa vas 
prosim, da nam ob 
prihajajočih prazni-
kih namenite ka-
kšno optimistično 
misel za 
prihodnost.

»V mojih letih je 
prijateljevanje samo-
umevno, zato teče 
nemoteno tudi v tem 
času, z upoštevanjem 
navodil. Človek je 
družabno bitje, zato 

Arhiv Matevža Omana ŠMARTINSKI DOM, Šmartno pri Kranju je popi-
sana leta 1936.

zaslužila ogled predstav tudi v času Kino-
podjetja Kranj. Kot mladeniča sva skrbela 
za kurjavo. Petnajst ton premoga in pet 
metrov drv sva za zimske mesece shranje-

ne recite, da nimate časa in ne popustite. 
Lahko se slišite tudi na dva metra ali pa se 
samo pozdravite na sprehodu. V prihaja-
jočih praznikih želim Strašanom vse naj-
lepše. Praznujte jih kot vedno. Ko se sreča-
mo, pa vas vprašam: “Ste zdravi?”« 

Matevž, hvala vam za vaše lepe, zabavne 
in iskrive besede in spomine. Ustvarjajte 
jih še naprej. Vse dobro vam želim. 

Živa Drinovec 
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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: Živa Drinovec.
Lektoriranje: Nežka Kukec. Urednica: Živa Drinovec. Priprava za tisk in tisk: BOLD.

Bojan Likar, župnik

Zopet so pred nami 
božični prazniki. 
Božič ni samo spo-
min na zgodovinski 
dogodek, temveč 
nam tudi sporoča, da 
je Bog postal človek, 
da bi prebival med 
nami in v nas. Postal 
je človek, da bi nas 
lahko ljubil s člove-
škim srcem. Postal je 

človek, da bi vsak izmed nas imel brata, da 
ne bi bil sam in osamljen. V času, ko se že 
tako dolgo borimo z nevidnim sovražni-
kom, ki se imenuje koronavirus, je božično 
sporočilo o Božji bližini še toliko bolj zgo-
vorno. Nihče ne more reči, da Bogu ni mar 
za naše strahove in naše upanje.

Lepo je biti človek, ker smo Bogu tako 
neizmerno dragoceni. Lepo je živeti v 
družini, ker je ta skupnost blagoslovljena 
po sveti nazareški družini. In božič je na 
poseben način praznik družine. V tem ča-
su starši čutite posebno radost materinstva 
in očetovstva. Bodite hvaležni za dar ži-
vljenja. Otroci so vaše bogastvo, ob njih 

VESELImO SE ŽIVLJENJA
Sporočilo ob božičnih praznikih

rastete in se vzgajate tudi sami. Veseli ste, 
da ste služabniki življenja. Čutite, kako 
pomeni vaš DA življenju klic k velikodu-
šnosti, nesebičnemu služenju in požrtvo-
valnosti. Služiti življenju ne pomeni le ro-
jevati otroke, ampak jih vsak dan znova 
spremljati in izročati Bogu, da bi zrasli v 
zdrave in trdne osebnosti. Služiti življenju 
pomeni ohraniti veselje do življenja in is-
kati življenjski smisel tudi, ko ne gre vse po 
naših načrtih in hotenjih.

Služenje življenju zahteva od nas, da se 
odločno postavimo po robu miselnosti, ki 
je do otrok sovražno nastrojena; ki se jih 
boji, še preden so spočeti; ki jih zavrže, še 
preden so rojeni. Z vsemi močmi se mora-
mo boriti proti civilizaciji smrti, ki pomeni 
človekov razkroj. In še z večjo močjo se 
moramo boriti za civilizacijo ljubezni, ki 
bo spreminjala obličje zemlje. Bodimo 
služabniki in nosilci življenja.

Človek je iskalec. Iskalci so bili tudi pa-
stirji, ki so prvi obiskali novorojenega 
Otroka. Njihovo iskanje je bil sad prepro-
stosti in uglašenosti do Boga. Tudi vsak 
človek na svoj način išče Boga. Ali ni vsako 
iskanje smisla, sreče, veselja pravzaprav 
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eno samo iskanje Boga, ki daje življenju 
pravi smisel in napolnjuje človekovo srce z 
veselim upanjem? Želim vam, da bi v 
otroku, ki ga je podarila božična noč, našli 
Boga, ki prihaja, da nas reši; prihaja, da 
nas obdari; prihaja, da bi imeli življenje.

Vesele in blagoslovljene božične 
praznike vam želim.

Bojan Likar, župnik

Šmartinski dom letos praznuje dva po-
membna jubileja. V letu 1931 je bil do-
končno dograjen (90-letnica), v juniju 
1996 pa je bil objekt s parkom z denacio-
nalizacijo vrnjen lastniku župniji Kranj – 
Šmartin (25-letnica) in oddan v upravljanje 
Krajevni skupnosti Stražišče.  

Leta 1902 je bilo v Stražišču ustanovljeno 
Slovensko katoliško izobraževalno društvo 
Šmartin. Največ zaslug za to je imel kaplan, 
g. V. Paulus. Društvo je živelo, delovalo in 
se polagamo širilo. Največja ovira pri ra-
zvoju je bila, da ni imelo lastnih prostorov. 
Zgledi drugih župnij po Gorenjskem so 
opogumili člane društva, da so začeli mi-
sliti na izgradnjo lastnega doma. Tedanji 

ŠmARTINSKI DOm – 90 LET
župnik v Šmartinu, g. Alojzij Šarec, je v 
Božiču 1927 predlagal, da bi pričeli s pri-
pravami za gradnjo novega objekta. Poleti 
1928 je bil blagoslovljen temeljni kamen, 
čez dve leti pa je bil dom že izročen svoje-
mu namenu. 

Šmartinski dom je bil eden najlepših v 
Sloveniji in ponos župnije. Dom je postal 
novo pomembno ognjišče ljudskoprosve-
tnega dela v Stražišču. Največ zaslug za iz-
gradnjo je imel kaplan, g. Franc Urbanec, v 
veliko pomoč so mu bili še člani gradbenega 
odbora, predvsem predsednik Miha Cegnar 
in tajnik, šolski upravitelj, Franc Keržič.

Od leta 1996 dalje Šmartinski dom služi 
namembnosti Krajevne skupnosti Straži-
šče, njegovim organizacijam in društvom 
ter za delovanje cerkvenih organizacij žu-
pnije Kranj – Šmartin. S prvo pogodbo o 
6-letnem najemu Šmartinskega doma med 
KS Stražišče in župnijo Kranj – Šmartin je 
bilo določeno, da najemnik upravlja dom 
in sam vzdržuje stavbo ter plačuje obrato-
valne stroške. Župnija pa je odgovorna za 
investicijsko-vzdrževalna dela. Najemnina 
je bila v prvih letih za obe stranki ugodna 

in se je večinoma vlaga-
la nazaj v Šmartinski 
dom. V letu 2003 pa se 
je za polovico znižala, 
kar sedaj negativno 
vpliva na večje investi-
cijske posege. Kljub 
vsemu je lastniku uspe-
lo ob 90-letnici pridobi-
ti posebno »darilo« – 
dom je dobil novo 
kritino. To je bil velik izdatek. Župnija je 
pričakovala primerno sofinanciranje s 
strani lokalne skupnosti, podobno kot v 
jubilejnem letu 2002 (1000-letnica Straži-
šča in župnije), ko je Mestna občina Kranj 
na lastne stroške (38.000,00 €) zapuščeni 
travnik med domom in staro šolo preure-
dila v lep Baragov trg in ga zdaj že skoraj 
20 let tudi redno vzdržuje. Le spominski 
kip svetniškega kandidata Friderika Barage 
je bil strošek župnije. Baraga je kot kaplan 
4 leta (1824–1828) vzorno in aktivno so-
deloval v Stražišču in pri Stražanih zapustil 
nepozaben spomin. 

Jože Javornik 
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