
35. straška jesen 
Turistično društvo Straža je v času od 2.9. - 12.9. 2021 izvedlo že 35. straško jesen, v 
sklopu katere se je zvrstilo okrog 20 zanimivih dogodkov. Letos je bilo namesto 
običajne povorke pri Kulturnem domu Straža postavljenih 10 vozov, na katerih si je bilo 
možno ogledati  različna starodobna kmečka orodja in stroje. Na vozovih so bili tudi 
občani posameznih vasi, ki so obiskovalcem pojasnili značilnostih starih orodij in način 
uporabe. 

Začetek dogajanja je bil v četrtek – 2.9. 2021, ko so uporabniki Varstveno delovnega 
centra Novo mesto z barvnimi spreji in flomastri  poslikali bale v središču Straže. 

V petek – 3.9. 2021 je sledila dodatna dekoracija okolice bal s sončnicami, plakatom 
35. straške jeseni in postavitvijo »cepilnega mesta«, kar je aktualna zadeva v 
današnjem času. 

V soboto 4.9. 2021 so balinarske veščine pokazali balinarji  na balinarskem  turnirju v 
športnem parku Breza, 20 likovnikov pa je pod vodstvom g. Kostja Viranta ustvarjalo 
na 9. likovni in kiparski koloniji na kmetiji Vidic v Hruševcu. Med njimi je bil tudi kipar 
Brane Žunič iz Ribnice, ki je izdelal leseno skulpturo »Upanje«. Le-ta je bila prepeljana 
s kmetije Vidic in postavljena v središče Straže, kar je začetek Straške forma vive. 
Denar od prodaje umetniških del bo namenjen društvu Hospic. Ta dan si je bilo možno 
v hiši Blaža Dularja ogledati zanimivo razstavo njegovih lovskih trofej. 

V nedeljo – 5.9. 2021 je bila na kmetiji Drčar možna udeležba na žetvi in metvi prosa. 
Dogajanje je popestrila pevka Tjaša  Primc. Družina Drčar je pripravila okusno malico, 
za dobro voljo pa sta s petjem in igranjem na harmoniko poskrbela uporabnika 
Varstveno delovnega centra Novo mesto Žiga Zore in Robert Semenič. 

Sledili so dogodki: v ponedeljek – 6.9. 2021 krvodajalska akcija, v torek – 7.9. 2021 
turnir v pikadu,  v petek – 10.9. 2021 pa o v Straži izvedli otvoritev vinogradniškega 
doma,  ki bo služil namenu Društva vinogradnikov Straža. 

V soboto – 11.9. 2021 pa so se pohodniki udeležili  tradicionalnega pohoda do jame 
Velika prepadna, ki so si jo lahko tudi ogledali.  

Nedelja - 12.septembra se je začela z zbiranjem naj pridelka zelenjave in sadja pred 
Kulturnim domom Straža. Sledila je fotografska razstavo Boruta Peterlina »Panorama 
doline reke Krke« v ateljeju na železniški postaji, kjer je bila tudi fotografska delavnica. 
Sveto mašo je daroval pater Krizostom Komar v cerkvi sv. Jakoba v Vavti vasi.  V 
Kulturnem domu v Straži so si obiskovalci lahko ogledali razstavo 9. likovne in kiparske 
kolonije, šarkljev turističnega društva  in razstavo ročnih del društva upokojencev.  
Društvo Hospic se je predstavilo z info točko. 

Osrednje dogajanje je bilo letos drugačno; 10 vozov je bilo  postavljenih pred kulturnim 
domom v Straži. Na njih so si obiskovalci lahko ogledali gozdarsko opremo, konjsko in 
volovsko opremo, vinogradniška in poljska orodja, čebelarsko opremo,  pripomočke za 
gospodinje, različna orodja za košnjo ter tesarsko orodje. Zanimiv je bil ogled  
traktorjev starodobnikov, na stojnicah pa je bilo možno kupiti izdelke domače obrti. Za 
dobro vzdušje je poleg sončnega vremena s prijetnimi zvoki poskrbel Ansambel 
Topliška pomlad. 



Prireditev 35. Straška jesen je sklop dogodkov, ki povezuje ljudi v Straži, privabi 
obiskovalce ter prenaša znanje o življenju kmečkega človeka iz roda v rod. Upajmo, 
da se bo volja članov TD Straža po nadaljevanju  te čudovito prireditve ohranila in tako 
dajala poseben pečat našemu lepemu kraju. 
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