
5  Folklorna skupina Sava

 Savski folklorniki se tudi že 
pripravljamo na prihajajoče 
poletne nastope v Kranju in 
okolici. Izredno smo se 
razveselili vabila na 
jubilejni 50. mednarodni 
folklorni festival v Beltincih, 
kjer se bodo 24. julija na 
Dnevu slovenske folklore 
predstavile najboljše 
slovenske folklorne skupine.

2 Predsednik KS 

V Krajevni skupnosti 
Stražišče je naša prioriteta 
varnost udeležencev v 
cestnem prometu. V okviru 
izboljšav so nam odobrili 
predlog talnih kolesarskih 
poti na dveh odsekih 
Škofj eloške ceste in Ješetove 
ulice. 

8  OŠ Stražišče 

 Naš cilj v letošnjem letu 
je, da bi vseh 1.023 
učencev naše šole opravilo 
prostovoljno bralno 
značko, in pokazati, da 
tudi v Stražišču učenci še 
vedno radi in z veseljem 
berejo tiskane knjige. 
Po trenutno dostopnih 
številkah nam gre zelo 
dobro. 

11  Teniški klub Stražišče 

Najbolj pa člane kluba in 
ostale številne ljubiteljske 
igralce tenisa veseli 
prihajajoča obnova. Obeta 
se namreč preplastitev 
teniških igrišč z umetno 
travo. Prav to je bil eden 
izmed predlogov, podanih 
v sklopu Participarnega 
proračuna Mestne občine 
Kranj za leto 2022. 

GLASILO KRAJEVNE SKUPNOSTI STRAŽIŠČE
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Jure Šprajc, predsednik 
Sveta KS Stražišče

POZDRAVLJENI.
Kot vsako leto 
smo začetek po-
mladi v soorgani-
zaciji Kranjskih 
Tabornikov in 
Roda zelenega Jo-
šta očistili našo 
Krajevno sku-
pnost. Poleg skrbi 
za čisto okolje, v 
katerem živimo, je 
predvsem po-
membno, da s ta-
kšnimi akcijami 
dajemo zgled 
mladim. Glede na 

veliko udeležbo otrok in mladostnikov se 
je tudi letos izkazalo, da mladim ni vseeno 
za naš prelepi planet.   

V preteklem mesecu je v celotni občini 
prvič potekalo zbiranje predlogov in gla-
sovanje v okviru participativnega proraču-
na. Bistvo tega projekta je bilo, da so občani 
sami predlagali noviteto oz. investicijo v 
svojem kraju, v višini 24.000 EUR. Nato so 

krajanke in krajani vsake 
krajevne skupnosti lahko 
oddali svoj glas. Največ 
glasov je dobil predlog o 
preplastitvi teniškega igri-
šča v Športnem parku v 
Stražišče. Sicer pa lahko 
ocenim, da je eksperiment 
s strani MO Kranj uspel in 
bo z določenimi popravki 
lahko to postala stalnica črpanja mestnega 
proračuna. Za vse nas, ki vodimo krajevne 
skupnosti v Kranju, smo s takšnim pristo-
pom dobili veliko koristnih informacij v 
zvezi s potrebami in željami ljudi v svojem 
kraju. Mislili smo, da je v Stražišču največji 
problem slabo stanje cest, a je pobuda o 
obnovi ceste prišla le za Pot na Jošta, ki je 
resnično v slabem stanju. Pri odpravi na-
pake na vodovodu so prišli do zaključka, 
da bo potrebno sanirati 250 metrov ome-
njene ceste, vse od Delavske do Trojarjeve 
ulice. Po celotni prenovi komunalnih cevi 
bo sledila tudi preplastitev.  

V okviru investicij se pripravlja projekt 
za obvozno cesto 
na Jošta, ki se bo 
izognila ozkemu 
prometnemu grlu 
na koncu Ješetove 
ulice. Pripravlja se 
rešitev, da se bo v 
dolžini 50 metrov 
desno od ceste 
uredila popolnoma 
nova cesta, ki pelje 
v Industrijsko cono 
Laze. Že dalj časa 
si v KS Stražišče 

namreč prizadevamo za izgradnjo kanali-
zacijskega omrežja na območju te indu-
strijske cone in naše želje so se začele ure-
sničevati. Prva faza izgradnje bo 
predvidoma končana do letošnjega poletja. 
Hkrati se na našo pobudo in pobudo so-
krajank in sokrajanov Občine Kranj, v so-
delovanju z Ministrstvom za okolje in 
prostor, pripravlja sanacijski načrt v pove-
zavi s starimi bremeni nekdanje kranjske 
industrije na tem območju.       

V Krajevni skupnosti Stražišče je naša 
prioriteta varnost udeležencev v cestnem 
prometu. V okviru izboljšav so nam odo-
brili predlog talnih kolesarskih poti na 
dveh odsekih Škofj eloške ceste in Ješetove 
ulice. V bodoče bomo opravili tudi rekon-
strukcijo kolesarske poti med Stražiščem 
in Potjo v Bitnje, saj je obstoječa v naspro-
tju z novimi pravili in doktrinami o varno-
sti kolesarjev v cestnem prometu.      

Spoštovane sokrajanke in sokrajani, če-
stitamo vam ob mednarodnem prazniku 
dela, 1. maju.  

Želimo vam prijetno prvomajsko pra-
znovanje in veliko delovnih uspehov.  

Predsednik KS Stražišče
 Jure Šprajc, uni.dipl.org.
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V Domu upokojencev Kranj so pred kratkim obeležili novo stoletnico, to-
krat od gospe Veronike Žvokelj, ki se je rodila 9. januarja 1922 in živela vi-
soko v hribih v Poljanski dolini, pozneje pa v Stražišču. Slavljenka je ob vi-
soki obletnici prejela častno listino Mestne občine Kranj.

Veronika Žvokelj, ki v Domu upokojencev Kranj biva že deset let, se je 
pred sto leti rodila kot najmlajši, 14. otrok po vrsti, in se pridružila skromni 
domačiji pri Jakapu v Volaki pod Blegošem. V otroštvu so bili vsi bolj rahlega 
zdravja, saj je bil to čas prve svetovne vojne in splošne revščine ter pomanjka-
nja, leta 1926, ko je imela Veronika štiri leta, so v treh mesecih zaradi hude 
bolezni izgubili še oba starša. Otroci so šli služit k bogatejšim kmetom po do-
lini, Veronika pa je uspela dokončati le dva razreda osnovne šole, saj za učenje 
ni bilo doma nikoli časa.

Prvo službo je nato dobila v tovarni Inteks. Med vojno je stanovala pri sestri 
Ivanki na Orehku in po svojih močeh pomagala partizanom. Leta 1944 so jo 
zajeli belogardisti, a medtem ko se za njene bližnje vojna ni dobro končala, je 
sama dočakala svobodo in se leta 1950 poročila z Jožetom Žvokljem, doma iz 
Dolenj pri Ajdovščini, ki je bil borec v Prekomorski brigadi.

MOK

V KLUBU KRANJSKIH STOLETNIC 
TUDI VERONIKA ŽVOKELJ

Ar
hiv

 M
OK

SITAR



3

organizirati različne aktivnosti in s tem vsakomur kdaj polepšati 
dan.

V petek, 1. aprila, je v gasilskem domu v Bitnjah potekal občni 
zbor, ki se ga je udeležilo preko 80 članov. Na zboru so gostovali 
župan MO Kranj, g. Matjaž Rakovec, podžupan MO Kranj, g. Ja-
nez Černe in predsednik pokrajinske zveze društev upokojencev 
za Gorenjsko, g. Robert Plavčak. Navzoči so poslušali poročila, ki 
so jih pripravili predsednik, tajnica, blagajničarka in vodje sekcij. 
Na delo organov navzoči niso imeli pripomb. Med pozdravi so se 
oglasili gostje, ki so pohvalili naše delo ter predstavili namene 
občine in pokrajinske organizacije. Sledila je še podelitev priznanj 
zaslužnim članom, in sicer sta društveno priznanje prejela Marje-
ta Plahuta in Emil Klobčaver, plakete zveze društev upokojencev 
Slovenije pa Lojzka Trobec, Majda Jančar in Jure Zupan.

Jože Derlink
Društvo upokojencev Bitnje Stražišče

Društvo upokojencev 
Bitnje Stražišče je pro-
stovoljno, samostojno, 
interesno, nestrankarsko 
in humanitarno združe-
nje upokojenk in upo-
kojencev. Pri svojem 
delovanju si DU priza-
deva uresničevati cilje, 
ki so: zadovoljevati inte-
rese, želje in potrebe 
upokojencev, ohranjati 
in izboljševati kakovost 
življenja na vseh podro-
čjih, spodbujati različne 

oblike društvenih aktivnosti, aktivno delovati na razvoju družbe, 
spodbujati in razvijati druženje ter športno in kulturno življenje, 
usmerjati in organizirati aktivnosti na športno-rekreativnem po-
dročju. Organizatorji za posamezna dejavnostna področja orga-
nizirajo konkretne aktivnosti v skladu s cilji in namenom delova-
nja društva. 

Društvo vodi predse-
dnik Jože Derlink, mesto 
podpredsednice opra-
vlja Marija Bogataj, taj-
nice Majda Jančar in 
blagajničarke Lojzka 
Trobec. Za društvene 
dejavnosti skrbijo vodje 
sekcij, in sicer: družabna 
srečanja organizira 
Stanka Lazar, turistične 

izlete Jure Zupan, kratke in planinske pohode Marija Gašperlin, 
letovanja in kopalne izlete, bowling in balinanje pa Marija Boga-
taj. Ročna dela, kulturno dejavnost in zdravstvene aktivnosti 
pokriva Majda Jančar, za kolesarstvo pa skrbi Emil Klobčaver. 
Da so člani obveščeni o programu in dogodkih, skrbijo poverje-
niki: Danijela Benedik, Marija Gašperlin, Viktorija Šilar, Lidija 
Križnar, Marta Križaj, Ivana Rozman, Lojzka Trobec in Stanka 
Vrhovnik.

Člani so ob plačilu članarine prejeli program dela, v katerem 
zagotovo vsak lahko najde kaj zase. Vodstvo društva si prizadeva 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV BITNJE STRAŽIŠČE

Med 1. in 2. svetovno vojno smo Strašani še vedno imeli občino 
Stražišče, saj so jo ukinili šele Nemci. Volili smo župane. Kandidi-
rala sta Anton Križnar – Fahtor in Ciril Šifrer – Naučk, volitve pa 
so potekale v Križnarjevi hiši, kjer je bila gostilna. Volili smo samo 
možakarji. Stopil sem pred komisijo in izjavil: »Volim Križnarja!« 
Vsi so se začudili in me prepričevali, naj volim Naučka, ker smo 
stanovali v njegovi hiši. Takrat je bila navada, da so sitarski pod-
najemniki volili gospodarja, sicer se jim je lahko zgodilo, da so se 
morali izseliti. 

Gospodar Ciril me je res obiskal. Povabil me je na pijačo in 
odšla sva na Pševo v gostilno k Drajnarju. 

»No, ti boš še doživel, da bodo stranke. Boš videl, kakšne lum-
parije bodo počenjali,« me je prepričeval moj stari oče Jože Bene-
dik – Jaklčkov Jože. 

Matevž Oman 

Volitve v občini Stražišče

Slika predstavlja pevski zbor Prosvetnega društva iz leta 1923. Ciril 
Šifrer stoji drugi v zadnji vrsti od leve. 
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Od 4. februarja do 4. marca 2022 je bila v Šmartinskem domu 
Stražišče na ogled razstava likovnih del članov likovne skupine 
KD Sava Kranj.  

Likovna skupina je bila ustanovljena leta 1978 in se pridružila ta-
kratnem KUD-u, ki je skupaj tvorilo še folklorno skupino, fotografe 
in literate. Ime društva izvira iz takratnega podjetja Sava Kranj, kjer 
je bila zaposlena večina njihovih članov. Prva člana skupine sta bila 
Damjan Štirn in Branko Škofi c, nato Stane Kristan, danes pa skupino 
zastopajo še aktivni člani: Jože Valenčič, Slavica Štirn, Lojze Štirn, 

RAZSTAVA OB SLOVENSKEM KULTURNEM 
PRAZNIKU

Marjan Burja, Zdravko Purgar, Rajko Bogataj, Vinko Bogataj in 
Izidor Vrhovnik. Skupina je prejemnica Male Prešernove plakete 
Mestne Občine Kranj. Na razstavi so se avtorji predstavljali s 
krajino in tihožitjem ter se ob tej priložnosti poklonili lani premi-
nulemu Janku Bajtu, ki je bil prav tako član kulturnega društva.

Upamo, da je razstava obiskovalcem ob pogledu na likovna 
dela segla v srce.

Izidor Vrhovnik
Zastopnik za likovno skupino 
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V spomin 
Janko, hvala ti. 

Bil si vsestranski, delaven, vztrajen, 
vedno pripravljen pomagati. 

Pogrešamo TE.
Edvard Renko in Strašani

SITAR
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jana Knifi ca, smo uspeli izdelati nekaj čudovitih novih goriških 
kostumov s konca 19. stoletja. Tako smo po dveh letih premora 
ponosno, suvereno in uspešno, v zelo številčni plesni in godčevski 
zasedbi, v prenovljeni kostumski podobi ponovno nastopili na 
območnem Maroltovem srečanju odraslih folklornih skupin, ki 
poteka v organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. Na 
podlagi teh nastopov bo strokovna komisija izbrala skupino za 
gorenjsko regijsko Maroltovo srečanje odraslih folklornih skupin, 
ki bo potekalo v maju. Tam se ponovno izbirajo skupine za držav-
no Maroltovo srečanje, ki se bo meseca junija odvijalo v Žalcu. 

Savski folklorniki se tudi že pripravljamo na prihajajoče poletne 
nastope v Kranju in okolici. Izredno smo se razveselili vabila na 
jubilejni 50. mednarodni folklorni festival v Beltincih, kjer se bodo 
24. julija na Dnevu slovenske folklore predstavile najboljše slo-
venske folklorne skupine – med njimi tudi Savčani s plesi iz doline 
Rezije. To je za našo skupino velik uspeh in lepo priznanje. 

Toplo vabljeni na naše prihajajoče nastope, prav tako pa si v naši 
sredini želimo čim več mladih, zato vas prisrčno vabimo, da se 
nam pridružite pri plesnem, godčevskem in pevskem ustvarjanju. 

Se vidimo! 
Savčani

jana Knifica smo uspeli izdelati nekaj čudovitih novih goriških

Skoraj polni dve leti je bila dejavnost Savskih fol-
klornikov zaradi koronavirusa več ali manj v miro-
vanju. Prav to pomlad pa se je, kot v naravi, razcve-
telo polno aktivnosti na kulturnem, tudi folklornem 
področju. Po omilitvi in sprostitvi ukrepov smo v 

naši skupini nadaljevali z rednimi in intenzivnimi vajami. Pred 
nami so namreč novi nastopi, na katerih se želimo potruditi, da 
bodo izvedeni popolno ter všečni za gledalce.

Dejavnost Folklorne skupine Sava iz dneva v dan narašča. Va-
bila, ki jih prejemamo za udeležbo na različnih dogodkih, pričajo 
o tem, kako potrebujemo in si želimo kulturnih prireditev – tako 
folklorniki kot publika, ki nas z veseljem spremlja in potrjuje, da 
delamo dobro. 

Naši godci so že izvedli nastop v Domu starejših občanov 
Preddvor. Bilo je lepo in prisrčno, ob poslušanju prelepih sloven-
skih melodij pa je prisotnim pritekla tudi kakšna solzica. Vse 
melodije so bile posvečene slavljenki za 104. rojstni dan. 

Nastopili smo tudi na Stražiški tržnici. Plesalci so predstavili 
gorenjske plese, ki jih je v smiselni venček združila naša bivša 
plesalka in krajanka Stražišča, gospa Barbara Kušar. Godci so ob 
tem s samostojnim igranjem vzpodbujali obiskovalce tržnice k 
čim večjim nakupom. 

Z rednimi vajami smo se Savčani temeljito pripravili za nastop 
na območnem Maroltovem srečanju odraslih folklornih skupin, ki 
se je v nedeljo, 10. aprila, odvijalo na Visokem pri Kranju. Srečali 
smo se s skupinami iz Kranja in okolice. V kratkem času priprav 
smo ponovno obudili venček goriških plesov, ki jih največkrat 
spremlja živahna glasba male pihalne godbe. Tako imenovano 
malo »pleh bando« smo sestavili kar iz vrst naših odličnih godcev. 
Dogajanje tega plesa je postavljeno na ŠAGRO – poletno veselico 
ob prazniku vaškega patrona (podobno kot na Gorenjskem po-
znamo žegnanja). Venček teh goriških plesov je za Folklorno sku-
pino Sava sicer že pred 20 leti oblikovala takratna Strašanka, gospa 
Petra Bajt (por. Flajnik), glasbeno priredbo pa je napisal naš godec 
klarinetist, gospod Vinko Šorli. Lahko se pohvalimo, da koronski 
čas za našo skupino ni pomenil nedelavnosti, saj smo z uspelim 
natečajem na razpisu pridobili velik del fi nančnih sredstev, po-
trebnih za obnovo oz. izdelavo plesnih kostumov. Končna izdelava 
kostumov je sovpadala s priložnostjo predstavitve. Pod vodstvom 
naše plesalke, etnologinje, mag. Tite Porenta, in etnologa, dr. Bo-

SAVČANI PONOVNO NA ODRU

Spoštovani krajani, v letošnjem letu PGD Stražišče praznuje jubi-
lej 120 let od ustanovnega sestanka, na katerem je bilo avgusta 
leta 1902 formirano Prostovoljno gasilsko društvo Stražišče. Od 
nastanka se je društvo nekajkrat preimenovalo in preoblikovalo 
– leta 1928 se je npr. odcepilo in formiralo Prostovoljno gasilsko 
društvo Bitnje. 

Požarni okoliš PGD Stražišče danes obsega krajevni skupnosti 
Stražišče in Gorenja Sava. Na intervencijah posredujemo na po-
dročju celotne Mestne občine Kranj in – če je potrebno – tudi 
preko občinskih meja. Zaradi rednega povečevanja števila stano-
vanjskih in poslovnih objektov ter novih izzivov (npr. sončne 
elektrarne na objektih) se gasilci redno dodatno izobražujemo in 
posodabljamo opremo. Delo društva se po splošni sprostitvi 
ukrepov normalizira na vseh področjih.

Po dvoletnem premoru bomo v soboto, 9. 7. 2022, ponovno 
organizirali gasilsko veselico na Pantah. Pred veselico bo tudi 
slavnostni dogodek ob okrogli obletnici. Vabljeni, da se skupaj z 
nami poveselite na vsem znani lokaciji pod kostanji.

PGD STRAŽIŠČE OBELEŽUJE 120 LET DELOVANJA
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Z gasilskim pozdravom NA POMOČ, 
Gasilci PGD Stražišče
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V novo leto smo vkorakali polni energije 
ter novih idej, leto smo začeli z zimova-
njem v Šmartnem na Pohorju, kjer so se 
naši člani učili veliko novih veščin, vodstvo 
pa je poskrbelo, da s pestrim programom 
nikomur ni bilo dolgčas. V marcu smo se 
udeležili tržnice v Kranju, kjer smo zbirali 
prijave na čistilno akcijo, ki je potekala 26. 
3. 2022 v Kranju ter okolici. Uspešno smo 
počistili velik del Stražišča z okolico. Pred 
tradicionalno akcijo »Očistimo Kranj – 
Kranj ni več usran« pa je potekal Eko teden 
s pestrim programom po celem mestu. Iz-
peljali smo tudi vikend, ki je bil namenjen 
učenju prve pomoči in sta se ga udeležila 
dva rodova. Vikend je bil programsko pe-
ster in je obsegal teoretični ter praktični 
del prve pomoči. 

V rodu smo se odločili pomagati Ukraji-
ni ter zbirali hrano, higienske pripomočke, 
prigrizke … S svojo dobroto so nas vsi zelo 
pozitivno presenetili. Prav tako še vedno z 

ROD ZELENEGA JOŠTA

veseljem sprejmemo donacije v obliki ne-
pokvarljive hrane, prigrizkov, sladkarij, 
plenic in higienskih pripomočkov. Izdelke 
lahko prinesete na tedenska srečanja - v 
četrtkih in petkih med 19. in 20. uro.

Če vas zanima včlanitev med taborniške 
vrste, nam pišite na rod.rzj@gmail.com ali 
pokličite na 070/868-640 (Jaka).

Z naravo k boljšemu človeku!
Manca Petrovič

Rod zelenega Jošta

Čistilna akcijaZimovanje 2022 Tržnica v Kranju

Vikend prve pomoči

Zimovanje 2022

Čistilne akcije v letošnjem letu PJ nismo 
organizirali, saj se na površinah Jošta ne 
pojavljajo več točke, na katerih bi se naha-
jala večja količina odpadkov. PJ dnevno 
čistimo pohodne poti, tako da Jošt glede 
na pretekla leta ostaja dokaj čist - kljub te-
mu, da se število pohodnikov povečuje. 
Veliko vlogo k zmanjšanju odvrženih od-
padkov pa  igrajo prav gotovo tudi kozolci 
s svojo vsebino - KODEKS OBNAŠANJA 
OBISKOVALCEV JOŠTA ter redno obja-
vljanje tovrstnih vsebin v medijih.

Bi se pa rad dotaknil še ene teme, ki je 
povezana z onesnaževanjem povšin. Zakaj 
gre? Letno se na Jošta podaja veliko število 

PRIJATELJI JOŠTA
osnovnošolcev (športni dnevi), ki pa v 
svoji razigranosti in nekotroliranosti svojih 
učiteljev pozabijo na to, da so le gostje v 
naravi in da je potrebno odpadke odnesti 
nazaj v dolino. Isti ali naslednji dan se na-
mreč občutno poveča število odvrženih 
odpadkov. Na tem bomo prav gotovo še 
morali delati - tako doma kot v šoli.

ŽABE

V akciji prenašanja dvoživk smo PJ z osta-
limi udeleženci, v sodelovanju z MOK ter 
Zavodom RS za varstvo narave, v dveh 
dneh čez cesto pod Joštom prenesli 741 
žabic. To je sicer veliko manj kot pretekla 
leta, vendar je letošnje suho marčevsko 
vreme naredilo svoje. Ocenjujemo, da se je 
akcije udeležilo okoli 100 ljudi, nas pa ve-
seli, da je vsako leto več otrok. Hvala star-
šem in vsem ostalim udeležencem akcije. 
Se vidimo prihodnje leto.

Rudi Burgar
Prijatelji Jošta
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Namen akcije je poleg opozarjanja na žrtve 
holokavsta tudi opozarjanje na vse žrtve 
genocida in povezovanje ljudi. Akciji, ki jo 
izvajata znani mariborski humanitarec Bo-
ris Krabonja in društvo Upornik, so se 
pridružili tudi naši učenci. 

Osnovna šola Stražišče

HUMANITARNA POMOČ ZA UKRAJINO
Pretreslo nas je, kako se lahko v trenutku 
zamaje svet čisto blizu nas. Učenke, učenci 
in zaposleni smo se pridružili akciji zbira-
nja pomoči. Zbrali smo za cel kombi hrane, 
pripomočkov za osebno higieno, brisač, 
toaletnih pripomočkov, igrač … Na RK 
smo oddali tudi 8 velikih vreč oblačil.

6.000.000 LADJIC ZA 6.000.000 
ŽRTEV HOLOKAVSTA
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V lanskem šolskem letu je 
bilo na naši šoli zaradi raz-
mer malo obiskov šolske 
knjižnice, saj otroci vanjo 
nekaj časa niso imeli vstopa 
(od 19. 10. 2020 do 19. 5. 
2021, kar predstavlja celo 
153 šolskih dni od 194), več 
mesecev pa tudi ne v šolske 

prostore. Knjige so si učenci lahko izposo-
dili pri potujoči knjižničarki in jih vračali 
v razredih. Torej je bila redna izposoja 
možna le prvi mesec in pol. Glede na to, da 
je znanstveno dokazano, da je branje bese-
dil na tiskanem mediju neposredno pove-
zano z učnim uspehom učenca, lahko re-
čem, da bi bil učni (ne)uspeh lahko 
drugačen, če bi bila drugačna zgoraj ome-
njena situacija.

Kot koordinatorica projekta Bralna 
značka za našo šolo sem bila po prejemu 
podatkov o opravljenih bralnih značkah 
izredno zaskrbljena, predvsem pri šesto-
šolcih (tabela spodaj).

Letošnje šolsko leto smo zato na šoli 
skupaj s sodelavkami razredničarkami in 
učiteljicami slovenščine ob rednem spod-
bujanju k branju pripravili več različnih 

KNJIGEC, ŠOLSKA KNJIŽNICA IN 2. APRIL
OŠ Stražišče Kranj

projektov in de-
javnosti, ki bi 
učence dodatno 
spodbujali k obi-
sku knjižnice in 
seveda k poglo-
bljenemu branju. 

Med drugim so 
že v oktobru, 
mednarodnem 
mesecu šolskih 
knjižnic, sodelo-
vali pri različnih 
bibliopedagoških urah, pomemben letošnji 
projekt pa povezujemo skupaj s predme-
tom Likovno snovanje 1 in 2, kjer so učenci 
pod mentorstvom Deane Selko izdelali 
vsak svojega knjigca.

Knjigec je znak naše šolske knjižnice, ki 
ga je pred dvema letoma narisal in poime-
noval učenec Nejc, ki v letošnjem šolskem 
letu zaključuje šolanje na naši šoli.

Glede izdelave knjigca je učenka Meta iz 
8. razreda zapisala:

»Idejo za izdelek je dala učiteljica. Za 
delo sem bila zelo zagnana, saj sem komaj 
čakala, da izdelam svojega knjigca. Naredili 
smo ga iz materialov, ki smo jih prinesli od 
doma, nekaj materiala pa nam je dala uči-

teljica. Ko smo vsi končali izdelke, smo jih 
postavili na okensko polico in jih ocenili iz 
daljave.«

Ker je letošnje leto v znamenju čudovite 
pisateljice otroških knjig Ele Peroci, smo 
povezali 2. april (mednarodni dan knjig za 
otroke) s knjigci po učilnicah na celotni 
šoli, vključno s podružnicami.

Učenci so si pri pouku ogledali kratek 
posnetek, ki je dostopen tudi preko spletne 
strani šole v zavihku »knjižnica«. V po-
snetku je prisoten stripar David Krančan, 
ki bo v maju, skupaj z razstavo Pot knjige, 
obiskal učence na šoli in jim na kratko 
predstavil svoje delo. Pot knjige je delo 
scenarista Žiga X. Gombača in ilustracij 
Davida Krančana, ki je nastala v sodelova-
nju z Javno agencijo za knjigo (Od nastan-
ka knjige do bralca).

Naš cilj v letošnjem letu je, da bi vseh 
1.023 učencev naše šole opravilo prosto-
voljno bralno značko, in pokazati, da tudi 
v Stražišču učenci še vedno radi in z vese-
ljem berejo tiskane knjige. Po trenutno 
dostopnih številkah nam gre zelo dobro. 
Učenci, potrudite se, letos še posebej!

Rajka Korošec Kavčič, 
knjižničarka Osnovna šola Stražišče

Opravljena BZ 2020/21 2019/20
6. r.

(111 učencev)
36 %

40 učencev
78 %

(5. r.–87 
učencev)

7. r.
(117 učencev)

47 %
55 učencev

55 %
(6. r.–65 
učencev)

8. r.
(95 učencev)

40 %
38 učencev

50 %
(7. r.–48 
učencev)
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Žiga Gorjanc je 23-letni Strašan, trenu-
tno zaposlen kot pomočnik vzgojitelja v 
vrtcu pri Osnovni šoli Janeza Puharja v 
Kranju. Sam je obiskoval vrtec Živ Žav 
in Osnovno šolo Stražišče, svojo pot pa 
je nato nadaljeval na Srednji vzgojiteljski 
šoli Jesenice in Univerzi na Primorskem, 
kjer ga do zaključka študija predšolske 
vzgoje loči še čisto malo. V otroštvu je 
vedno govoril, da bo veterinar, nato pa je 
zaradi šolskega projekta gostovanja 
učencev v prvem razredu svoje mnenje 
spremenil in se odločil za delo z otroki. 
Danes pravi, da svoje odločitve prav nič 
ne obžaluje. 

Pravi, da je bilo njegovo otroštvo zelo 
doživeto, odraščanje pa polno lepih spo-
minov. Po sveti birmi je postal animator 
otrok na oratoriju, zadnja tri leta je tudi 
voditelj programa. S sovoditelji vsako 
leto pripravijo teden, poln najrazličnej-
ših delavnic, ki ga nadgradijo z dramsko 
igro, ki se nato premierno odigra v 
Šmartinskem domu. Igra mu je zelo bli-
zu, v osnovni šoli se je pridružil Impro 
krožku, kjer je sodeloval do konca šola-
nja. Impro krožek mu je odvzel sram, 
mu dvignil samozavest ter mu pokazal, 
kako varno se lahko počuti v večji skupi-
ni istomislečih. Morda so mu pomanjka-
nje igre in improvizacije ter ljubezen do 
igranja dale idejo, da ustvari gledališko 
skupino delavcev vrtca, ki je začela delo-
vati v tem letu. Naj omenim, da je tudi 
prostovoljni gasilec, ki je sodeloval pri 
gašenju požara na Potoški gori. 

Žiga Gorjanc je torej mlad Strašan, za 
katerega verjamem, da bomo v priho-
dnosti še velikokrat slišali. Zakaj? Ker je 
pri svojih rosnih 22 letih v samozaložbi 
izdal otroško knjigo. Ker je v pripravi že 
druga, kateri bo verjetno sledila tretja, 
četrta ... In zdi se mi, da ne bo ostalo le 
pri knjigah. V pogovoru z njim sem hitro 
ugotovila, da gre za mladeniča, polnega 
radosti, duhovitosti, poštenosti, ambici-
oznosti in nenazadnje mladeniča, ki ve, 
da se z voljo in trdim delom da doseči 
prav vse, kar si srce poželi. 

ŽIGA GORJANC
Žiga, kakšna je zgodba o tvojem začetku 
pisanja pravljic? In kakšni so bili odzivi 
ljudi, ki so te spremljali skozi leta?

Ta zgodba sega daleč nazaj, še v osnovno 
šolo. Kot otrok z bujno domišljijo nikoli 
nisem imel strahu pri slovenščini, ko smo 
za nalogo morali napisati spis. Naj ome-
nim, da je bila slovenščina eden izmed 
mojih ljubših predmetov. Nekateri sošolci 
so trepetali in med odmorom pred uro 
slovenščine malo jamrali, da niso doma 
dovolj vadili za spis, jaz pa sem se le na-
smejal. Spisi so mi šli dobro od rok, samo 
malo sem bil površen. Prva, ki je prav zares 
spodbudila moje pisanje, je bila učiteljica 
slovenščine Simona Špolad v osmem ra-
zredu. Njenega nasveta se še vedno spo-
mnim: »Žiga, ti sam piš’!« In sem pisal in 
zdaj smo tukaj. Kot študent v vrtcu na 
Orehku sem pri vzgojiteljici Mateji Dež-
man med počitkom otrokom želel prebrati 
zgodbo. Navdušena mi je pokazala knjižno 
polico, s katere naj bi vzel slikanico, a sem 
šel raje v svoj nahrbtnik po enega izmed 
rokopisov. Otroci so poslušali, se umirili, 
Matejo pa je zanimalo, za katero pravljico 

gre. Šele takrat je ugotovila, da berem svojo 
zgodbo. Z nasmehom je prebrala moj ro-
kopis in mi nekako namignila, kaj še ča-
kam, da je zgodba res dobra. Odzivi ljudi, 
ki so me spremljali skozi leta, so bili zelo 

dobri, a se je na koncu vedno porajalo 
vprašanje, kje so ilustracije.
Leta 2021 si v samozaložbi izdal otroško 
knjigo Druščina prijateljev in tetin roj-
stni dan. Kako je prišlo do tega, kaj je 
bila tista točka, ki te je vzpodbudila, da 
narediš ta korak? 

Lahko rečem, da so mi bili pri tem v 
pomoč odzivi bralcev, ki me nikoli niso 
kritizirali, ampak le spodbujali.  Večkrat 
sem slišal, da enkrat v prihodnosti ne bom 
samo vzgojitelj, temveč se v meni skriva še 
kaj več. Marca 2020 smo imeli veliko časa 
za razmišljanje. Neko noč sem sanjal o 
tem, da sem pisatelj in se udeležujem 
knjižnega sejma v Ljubljani. In te sanje mi 
res niso dale miru. Razmišljal sem in pre-
brskal ves Google, kako mora izgledati ro-
kopis, saj sem do takrat imel v svojem 
bloku le krice krace. Našel sem članek, ga 
preštudiral in krice krace spremenil v pra-
ve rokopise. Vsi ti pa so bili zgodbe za 
otroke (ostal sem v svojih pedagoških vo-
dah). Zelo pomembno se mi je zdelo, da 
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Za konec pa mi še povej, kje in kako lah-
ko pridemo do knjige?

Meni največji čar je, da vsako knjigo sam 
pripravim na novega bralca. Zavihaj roka-
va, vzemi v roke telefon, na mail vtipkaj 
druscinaprijateljev.narocilo@gmail.com 
ter mi piši. Lahko pa me najdeš na Facebo-
oku, Instagramu ali me v Stražišču pocukaš 
za rokav. 

Med branjem moje knjige ti želim, da bi 
te zgodba odpeljala v svet sanj in fantastič-
nih doživetij.

Žiga, v veselje te je bilo spoznati. In naj 
ponovim besede tvoje mentorice: »Žiga, 
ti sam piš’.« 

Živa Drinovec 

Med najinim pogovorom si omenil, da je 
knjiga primerna tudi za dislektike, kaj 
točno to pomeni?

Izhajal sem čisto iz sebe. Lahko rečem, 
da sem imel kot otrok pri branju črk in 
številk nekaj problemov – kakšna črka je 
bila obrnjena, 24 je bila včasih 42, vendar 
disleksije nisem imel nikoli potrjene. V 
knjigo sem vnesel to, kar je meni pomaga-

lo. Črke so večje, ponekod je besedilo na 
barvnem ozadju, ponekod pa v črnem 
okvirčku z belo pisavo. Vse to pomaga di-
slektikom pri branju. 

Baje sledi nadaljevanje knjige, kdaj jo 
lahko pričakujemo?

Ja, res je. Med prebiranjem rokopisov 
sem začutil, da je čas za nadaljevanje in 
delo že skrbno poteka. Trenutno še ne 
morem reči kdaj, ampak jo najverjetneje 
lahko pričakujete v jeseni.

Glede na to, da bo to sedaj tvoja druga 
knjiga, me zanima, ali se ti zdi, da ti bo 
lažje pri izidu knjige? Verjetno si se pri 
prvi veliko naučil in izkusil.

Res je. Lahko rečem, da v izdajo druge 
korakam bolj sproščeno in z znanjem. 
Pri izdaji prve sem se vsega učil, vse je 
bilo neznanka in kar velik zalogaj. Lahko 
primerjam z učenjem smučanja. Ko se 
učiš smučati, je vedno naporno in veli-
kokrat padeš. Zdaj, aprila 2022 se mi pa 
zdi, da že dobro zavijam po snežnih 
strminah.

ima zgodba v sebi nek nauk, da otrokom 
nekaj sporoča. Po dolgih mesecih je 23. 
novembra 2021 iz tiska le prispela sveže 
natisnjena otroška slikanica Druščina pri-
jateljev In tetin rojstni dan v nakladi 500 
izvodov.

Je bil proces izdajanja knjige težak?
Moram priznati, da kar. Po rokopisu 

sem se najprej obrnil na Simono Špolad, 
učiteljico iz osnovne šole, in z njo delil 
svojo željo – da rokopis postane knjiga. 
Simona je bila zelo vesela zame, a njeno 
prvo vprašanje je bilo, če bom knjigo izdal 
preko založbe ali v samozaložbi. No, pa 
smo bili tam. Na hitro sva se dogovorila, 
da doma vse preštudiram in ji javim odlo-
čitev. Zopet se lahko zahvalim stricu Goo-
glu za vse odgovore in jasno odločitev, da 
bom knjigo izdal v samozaložbi. Nato sem 
preko Simoninih vez našel lektorico Nastjo 
Bitenc, ki mi je pri lektoriranju z veseljem 
priskočila na pomoč. Ko se je vse to odvi-
jalo, sem bil star le 21 let. Po lektoriranem 
rokopisu sem preko skupne prijateljice 
našel osebo, ki bi lahko bila ilustratorka 
moje otroške slikanice. Oba sva bila mlada 
in za oba je bilo to prvič. Zdaj lahko rečem 
le: »Hvala, marec 2020, da si nama z Niko 
Gosar dal dovolj časa, da sva skupaj 
ustvarjala.« Nad vsako Nikino skico sem 
bil očaran. Takrat sem šele dobro dojel, da 
se vse to zares dogaja. Ilustracije so nasta-
jale, mene pa je čakalo dogovarjanje s ti-
skarno in odpiranje popoldanskega s.p.-ja. 
Od prve ilustracije pa do potrditve, da gre 
knjiga lahko dokončno v tisk, je minilo 
leto in pol. Tehnično uredbo knjige pred 
tiskom je uredila Lara Oblak. Ker se je vse 
to dogajalo prvič, so mi bili v veliko pod-
poro družina in prijatelji, brez katerih mi 
najverjetneje ne bi uspelo. 

Omenil si mi, da imaš spisanih že 26 ro-
kopisov. Kako si se odločil, da bo ravno 
ta zgodba prava za tvojo prvo knjigo? 

Iz svojega otroštva sem ohranil zelo 
bujno domišljijo, ki je kar aktivna in mi 
je pri pisanju v zelo veliko pomoč. Roko-
pisov imam napisanih kar veliko, teh 26 
pa mi je tako všeč, da že čakajo v vrsti. 
Med branjem le-teh se mi je utrnila ideja 
za prvo zgodbo in tako je v bistvu nastal 
nov rokopis. Z vsako zgodbo želim nekaj 
sporočiti. S prvo slikanico Druščina pri-
jateljev in tetin rojstni dan sem bralcem 
želel podati, kaj je pri samem rojstnem 
dnevu zares pomembno – ne darila, 
temveč družina, pogovori, objemi in 
spomini. Knjiga je primerna za otroke, 
stare od treh let naprej, saj je zgodba 
malo daljša, hkrati pa vsebuje male tiska-
ne črke, kar je odlično za prvo triado 
osnovne šole.

Kako naj opišem Žiga? Bil je 
moj učenec, član šolske im-
pro ekipe, je animator, pisa-
telj, vzgojitelj in Strašan. V 
veselje mi je, da se otroci 
tako rekoč pred nosom 
spreminjajo v fajn mlade 
ljudi, ki bodo »še kaj ušpiči-
li«. Žiga je zagotovo eden 
izmed njih. Srečno. 

Simona Špolad

Vse fotografi je razen prve so iz literarnega dogodka na Osnovni šoli Stražišče, 11. 4. 2022

SITAR
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Krajevno glasilo SITAR Izdajatelj in založnik: Krajevna skupnost Stražišče, Škofj eloška 18, 4000 Kranj. Za svet KS Jure 
Šprajc. Uradne ure KS Stražišče: torek, 16.00–18.00. Naslovnica: Pomlad v Stražišču, Špela Ankele.
Lektoriranje: Nežka Kukec. Urednica: Živa Drinovec. Priprava za tisk in tisk: BOLD.
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Na območju športnega parka 
Stražišče, ki se v tem času lepo 
odseva v športnem in pomla-
dnem duhu, deluje tudi Teni-
ški klub Stražišče. Klub je za-
čel delovati v letu 1991, za 
igro tenisa pa so na voljo štiri 

igrišča, ki imajo tudi možnost osvetlitve. 
Teniški klub Stražišče je v drugi polovici 

lanskega leta doživel menjavo predsednika. 
Vlogo je prevzel Miha Zdešar, ki svojo 
ljubezen do tenisa goji že vrsto let. Z vese-
ljem mi pove, da je v klubu aktivnih vedno 
več članov, okoli 50 mlajših in približno 60 
starejših. Za mlade teniške navdušence 
skrbi Jakob Drmota, ki vsako leto organi-
zira tudi teniške počitnice. 

Že tretje leto bodo letos izvedli Straži-
ško ligo, kjer je v preteklih letih igralo 
okrog 20 članov, letos pa upajo na še več 
sodelujočih. Ekipno člani igrajo tudi v 
Gorenjski ligi. V prihajajoči pomladno-
poletni sezoni se nadejajo mnogih dobrih 
teniških dvobojev in prijetnih poletnih 

TENIŠKI KLUB STRAŽIŠČE

druženj v baru pri igriščih. 
Najbolj pa člane kluba in ostale številne 

ljubiteljske igralce tenisa veseli prihajajoča 
obnova. Obeta se namreč preplastitev te-
niških igrišč z umetno travo. Prav to je bil 
eden izmed predlogov, podanih v sklopu 
Participarnega proračuna Mestne občine 
Kranj za leto 2022. Njegovo sprejetje in 
prihajajoča izvedba je zelo dobrodošla, saj 
so štiri igrišča, zgrajena leta 1991, že zelo 
dotrajana. Prvo igrišče bo obnovljeno v 
kratkem, ostala tri pa skozi leto. Predse-
dnik kluba pove, da je izredno hvaležen 
Mestni občini Kranj in upa, da bodo s 
skupnimi močmi še naprej tlakovali dobro 
športno pot v Stražišču.

Za rezervacijo igrišč obiščite njihovo 
spletno stran, v klubu pa si lahko izposodi-
te tudi loparje in teniške žogice. Na ome-
njeni spletni strani lahko spremljate tudi 
vse aktualne novice o prihajajočih turnir-
jih, ligah, teniški šoli ter teniških 
počitnicah.

Živa Drinovec

TENIŠKI KLUB STRAŽIŠČE

Škofj eloška cesta 12, 4000 Kranj

https://www.tenis-strazisce.si/
email: info@tenis-strazisce.si

Prijeten razgled na Kranj.

SITAR
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https://www.tenis-strazisce.si/
https://www.strazisce.com/
https://www.bold.si/


»Naključje je hotelo, da je otvoritev te-
niških igrišč potekalo ravno na dan, ko 
so se za Slovenijo in kasneje še za ostale 
republike bivše skupne države pričeli 
usodni težki in tragični dogodki. Tega 
burnega 25. junija 1991 je bil ustano-
vljen Teniški klub Stražišče. V sprem-
stvu nizkoletečih nadzvočnih letal, he-
likopterjev in posameznih rafalov iz 
avtomatskega orožja so teniški navdu-
šenci odprli kompleks štirih teniških 
igrišč, pokritih z umetno travo. S tem 
se je pričelo obdobje tenisa v našem 
kraju. Obdobje, katerega ideja je bila v 
razmišljanjih članov upravnega odbora 
takratnega Športnega društva Sava in 
posameznih teniških navdušencev pri-
sotna že precej časa. Vendar razmere 
nikakor niso dovoljevale, da bi se z 
igranjem tenisa pričelo že prej. V Kra-
nju in bližini se je v tistih časih tenis igral le na igriščih TK Triglav 
in dveh igriščih, ki so ju zgradili prav tako športni navdušenci na 
Zarici. Konec osemdesetih let so se po vsej Sloveniji pričeli graditi 
teniški centri in čakanja je bilo dovolj. Odločitev o izgradnji teni-
škega igrišča je padla. 

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega v Gorenjskem glasu, 
je bilo za izvajalca del izbrano podjejetje Športplan, d.o.o., ki je 
izdelalo načrte; približno v letu dni je ob nogometnem igrišču 

ZAČETEK TENIŠKEGA KLUBA STRAŽIŠČE

postavilo štiri teniška igrišča, pokrita z umetno travo in osvetljena 
z refl ektorji. Omenjeni datum je torej rojstni dan Teniškega kluba 
Stražišče – ustanovili smo ga kot teniško sekcijo pri Športnem 
društvu Sava Kranj.  

Ustanovnega sestanka, ki je potekal v prostorih tedanjega TVD 
Partizan, se je udeležilo 16 članov teniške sekcije, in sicer: Aleš 
Kuralt, Franc Eržen, Brane Benedik, Marko Čibej, Brane Rogelj, 
Ciril Jereb, Zvone Košuta, Stane Tadina, Slavko Cvetanović, 
Martin Kuralt, Vinko Mohorič, Jure Rozman, Vule Cicmil, Dor-
jan Robida, Zdravko Pavlin in Bojan Kramar.«

Slavko Cvetanović
Kratek izsek iz članka iz Zbornika 80 let organiziranega športa v Stražišču, 

2002, Stražišče.

V lanskem letu je Teniški klub Stražišče obeležil 30. obletnico 
delovanja, v letošnjem letu pa Stražišče obeležuje 100. obletni-
co organiziranega športa, zato bo ob tem jubileju izšel nov 
zbornik, posvečen organiziranemu športu v Stražišču.

Živa Drinovec

04 231 18 36

DELOVNI 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

    24 ur na dan

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

Prijateljsko srečanje med Tk Hoče in Tk Stražišče, ter med Bk Hoče in Bk Stražišče. Hoče, 8. 5. 2004.

https://mesarstvo-kalan.business.site/
https://gostilna-in-pizzeria-gitadela.business.site/
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