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Prostovoljno gasilsko društvo Krašnja

90 let neprecenljivega dela
Izdajo je omogočilo podjetje M&P Burja d.o.o. , Krašnja
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KRATKA ZGODOVINA PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA KRAŠNJA 1927-2017
Kot je pred več kot 2000 leti zapisal že rimski zgodovinar in
mislec Cicero: »Historia magistra vitae est.« ali Zgodovina je učiteljica življenja. Tudi mi ob prelomnih trenutkih kot je za naše
Prostovoljno gasilsko društvo Krašnja letošnje leto, ugotavljamo,
kako bogato knjigo nam je napisala naša skupna preteklost. Velik
del zapisov začetkov našega društva je zaradi vojne vihre v naših
krajih za vedno izgubljen, a nekaj dejstev, zgodb in pričevanj se je
vseeno ohranilo do danes.
Od ustanovitve Prostovoljnega gasilskega društva Krašnja v
letošnjem letu mineva častivrednih devetdeset let. Devetdeset
let plemenitega, humanega in človekoljubnega dela ki temelji na
nešteto urah truda in odrekanj, nesebične pomoči in vzajemnega
sodelovanja mnogih gasilcev, in tudi njihovih družinskih članov. V
Sloveniji beležimo že 140 let organiziranega gasilskega delovanja

na lokalni ravni in nedvomno v ta mozaik požrtvovalnosti sodi tudi
delovanje našega društva. V vseh teh letih se je vedno znova pokazala pomembnost obstoja organiziranega gasilskega delovanja
v Krašnji in njeni okolici. Prav zaradi pogostih in precej obsežnih
požarov z veliko škode, ki so bili v naših krajih pogosti predvsem
po letu 1904, ko so bila marsikdaj uničena cela stanovanjska in gospodarska poslopja, ki so bila krita predvsem s slamo, se je do leta
1927 izoblikovala in utrdila želja po ustanovitvi društva. Pomoč
društev iz sosednjih krajev je bila zaradi omejenih voznih zmogljivosti, slabih cestnih povezav in oddaljenosti precej dolgotrajna in
marsikdaj so ognjeni zublji uničili vse, kar jim je prišlo na pot.
Izjemna zahvala za realizacijo že omenjene želje po ustanovitvi društva v Krašnji gre mizarskemu mojstru Jožetu Štolfa in
somišljenikom, ki so se zbrali okrog njega. Pričeli so s prvimi nabiralnimi akcijami, katerih plod je bila ročna gasilska brizgalna na
vozu, nekaj osnovne gasilske opreme, v dobrih treh letih pa jim je
uspelo zgraditi tudi prvi gasilski dom. Dom je kmalu postal veliko
več kot le gasilsko orodišče, saj so v njem na za to namenjenem
odru potekali zanimivi kulturno umetniški dogodki, ki so bogatili
takrat skromno ponudbo v teh krajih, hkrati pa širili tako narodno
zavest kot tudi razgledanost ljudi. Gasilski dom je postal eden od
središč srečevanja in druženja domačinov in obiskovalcev.
Kljub antični misli iz začetka tega pripovedovanja pa se je tudi
na naših tleh kmalu razbesnela krvava vihra druge svetovne vojne, ki je kot še mnogo drugih stvari tudi krašenjski gasilski dom in
večino gasilske opreme pustila v ruševinah in totalnem uničenju.
Vojna pa se je v vsej svoji grotesknosti vendarle enkrat končala in
prišel je čas, da kljub vsemu tudi gasilci pričnejo od začetka. Začetek v času recesije in vsesplošnega pomanjkanja ni bil lahek. Z
izjemnim in večletnim odrekanjem ter mnogimi prostovoljnimi
urami dela mnogih članov in ostalih podpornikov se je zgradil
nov dom, nad katerim sta si v lastni režiji stanovanje uredila še
takratni šofer in tajnik. Del doma se je v želji v kraj pripeljati nova
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delovna mesta namenil tudi oddaji v najem, prva je bila takratna
tovarna Vata. Žal se lastniki niso držali dogovorov glede delovnih
mest, zato so priložnost ponudili trgovskemu podjetju Napredek,
ki je v Krašnji odprlo trgovino. Odločitev takratnih članov, da del
prostorov gasilskega doma namenijo gospodarski dejavnosti, se
je v vseh teh letih izkazala za izjemno daljnovidno, saj je pripomogla k zagotavljanju boljših pogojev za delo gasilcev. Leta 1958
so po sodelovanju pri gašenju več požarov dobili prvo motorno
brizgalno TMZ, 10. junija štiri leta kasneje pa prvi prapor društva. Z
modernizacijo in izboljšanjem cestnih povezav je dozorela potreba po večji mobilnosti gasilcev, zato so 1970 leta stekle priprave
za nakup ustreznega vozila. 1973 je sledil slovesen prevzem prvega gasilskega kombija znamke IMV, ki je pripomogel k hitrejši
odzivnosti gasilcev, s tem pa k izjemnemu dvigu požarne varnosti.
Razvoj je velel, da se po nabavi rabljene motorne brizgalne v letu
1969 leta 1978 kupi novo sodobno motorno brizgalno znamke Rosenbauer. Ves čas je društvo posodabljalo opremo in pripomočke
za gašenje, reševanje in pomoč, vlagalo se je v redno usposabljanje novih članov in sodelovanje z lokalno skupnostjo. Društvo je
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preraslo prostorske zmogljivosti gasilskega doma, zato je na delu
zemljišča kjer so bile stare drvarnice, obliko počasi začel dobivati nov gasilski dom, poudarek katerega sta bila sprva le dodatna
sodobna in dovolj velika garaža, orodišče in sanitarni prostori, ob
premisleku pa se je garaže nadgradilo z večnamensko dvorano s
kuhinjo in pisarno in tako so krašenjski gasilci leta 1990 v uporabo
prevzeli že tretji gasilski dom. Tudi v te domu so svoj prostor našli
vsi, ki so občasno potrebovali primeren prostor. Seveda pa je prav
poudarek na osnovni dejavnosti društva-operativnih aktivnostih
velel tudi nadaljni razvoj voznega parka. Kombi IMV je postal prestar za varno opravljanje aktivnosti, zato se je leta 1994 kupilo nov
društven kombi znamke Volkswagen.
Ob 70. obletnici je leta 1997 društvo razvilo svoj nov prapor,
ki je v aktivni uporabi še danes. Prav vzajemna povezanost in požrtvovalnost gasilcev in krajanov skozi več rodov in generacij sta
pripeljali razvoj društva od njegovih skromnih in samoniklih začetkov do sodobno opremljenega društva, ki je bilo kos vedno zahtevnejšim nalogam s področja zaščite in reševanja. Redno so bile
organizirane tudi veselice, ki so pripomogle k dodatnim zbranim
sredstvom, ki so se vlagala tako v izobraževanje in spodbujanje
mladine, razvoj in izobraževanje novih kadrov, največ pa seveda
v ustrezno opremljenost operativnih gasilcev, saj je slednja poleg
obeh predhodnih ravno tako nujni pogoj za uspešno spopadanje
z najrazličnejšimi intervencijami. Le-te so bile vsako leto zahtevnejše in obširnejše. Slabo razvit ali neobstoječ hidrantni sistem po
naših vaseh in nedostopnost vodnega vira na neurbanih področjih
je velela nakup ustreznega vozila s cisterno za vodo. Glede na razgibanost in zahtevnost našega okoliša je bila želja pridobiti vozilo
s pogonom 4x4. Načrtovan nakup za jubilejno leto 2007 se je prevesil v leto 2010, ko smo vozilo IVECO po kategorizaciji označeno
z GV-V, z vgrajeno posodo za vodo s kapaciteto 800 L, vgrajenim
visokotlačnim gasilskim ročnikom in navijakom ter precej nove in
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sodobne opreme, ki se je nujno potrebovala že dlje časa prevzeli
na v ta namen organizirani slovesnosti. Čas je dohitel tudi gasilski
kombi, zato se je ob 85. obletnici kupilo tudi nov Peugeot kombi,
kategorizacije GV-M.
Sodobna tehnična oprema društva, katerega osnovno poslanstvo sta zaščita in reševanje ljudi in premoženja je neobhoden pogoj, ki pa resnici na ljubo zbledi, če v orodišče ne pridejo ljudje, ki
ga bodo uporabili, ki bodo z njim pomagali. Trudimo se, da bi k sodelovanju privabili čim več krajanov, vseh starosti in poklicev, saj
je le prek nenehnega osveževanja moči društva le temu mogoče
zagotoviti nadaljni razvoj in lepo prihodnost.

OPERATIVNE DROBTIN`CE
Kljub vsakoletnim opozorilom glede kurjenja v naravi ob čiščenju sadovnjakov, travnatih površin in ostalem delu je tudi letos
večkrat prišlo do k sreči manjših požarov, ki so zajeli predvsem
travnate površine. Intervencije vsaj na našem rajonu niso bile potrebne, vendar je kljub temu opozorilo še vedno na mestu, saj ob
kurjenju v naravi ob (ne)ustreznih pogojih hitro pride do nenadzorovanih situacij. Nadaljujemo s krajšim pregledom operativnega
dogajanja.
4. 3. smo bili obveščeni o požaru ob cesti Videm pri Lukovici
proti Kosezam. Po aktivaciji smo bili obveščeni, da PGD Lukovica
obvladuje situacijo, zato smo se vrnili v garažo.
12.3. smo dobili poziv o požaru v drvarnici na Sončni ulici v
Šentvidu. Ob prihodu na javljeno mesto smo z ostalimi društvi preverili okolico, vendar požara nismo odkrili, istočasno je bil prožen
tudi preklic intervencije.
28.3. smo v dopoldanskem času prejeli obvestilo o požaru čebelnjaka na Mali Lašni. Skupaj z ostalimi društvi smo požar ki je
zajel čebelnjak in del njegove okolice uspešno pogasili.
29.3. smo bili obveščeni o požaru v naravi pri Hoferju. Ker smo
bili obveščeni, da sodelovanje zaradi obvladovanja situacije lokalnega društva ni potrebno, nismo izvozili.
Pripravljenost gasilcev našega društva se pogosto izkazuje za
dobro, vsekakor pa tudi takšne manjše ali celo preklicane intervencije lahko služijo za dobro vajo in krajšanje časa odziva. Z drugimi besedami-prostor za izboljšave se vedno najde.

Za PGD Krašnja J. Jamšek

2017 - JUBILEJNO LETO ZA PGD KRAŠNJA

V časopisu, ki je pred vami, smo objavili krajši povzetek zgodovine razvoja našega društva z nekaj ključnimi poudarki, ki so vodili
in usmerjali tok gasilskega udejstvovanja v naših krajih. Menim, da
lahko brez slabe vesti trdimo, da je Prostovoljno gasilsko društvo
v svoji pestri zgodovini izjemno pripomoglo k požarno nezgodni
varnosti prebivalcev svojega rajona. Ravno tako ne moremo spregledati vzornega in več desetletij trajajočega sodelovanja z ostalimi društvi, organizacijami in nenazadnje vsemi krajani Krašnje in
okoliških vasi od Spodnjih Lok, Žirovš, Krajnega Brda, Vrha, Korena, Kompolj, Trnjave in tudi širše. Prav prebivalci teh vasi in krajev
nam s svojo podporo, tako materialno kot moralno in še katero,
dajete zagon, da se kljub težjim časom, ki so danes žal znova aktualni, spopadamo z izzivi bolj zavzeto in bolj odločno. Hvala vam. V
društvu smo z vami in za vas.
Na pomoč!

Za PGD Krašnja J. Jamšek

Prostovoljno gasilsko društvo Krašnja je bilo ustanovljeno
leta 1927, zato v letošnjem letu obeležujemo visok jubilej 90 let.
V petek 16.6. bomo zato organizirali slavnostno sejo s podelitvijo priznanj in odlikovanj, v soboto 17.6. pa bo predvidoma ob 17h
organizirana gasilska parada v spremstvu godbenikov, narodnih
noš-če jo imate doma, se nam pridružite v njej in manjšega presenečenja, ki ga gotovo ne velja zamuditi. Po paradi bo organizirana
krajša slovesnost s kulturnim programom in povzetkom zgodovine društva, ob 20h pa se bo pričela gasilska veselica z ansamblom
Jureta Zajca, ki bo poskrbel, da vas zasrbijo pete. Za lačne in žejne
pa bomo poskrbeli gasilci, če pa se v vas skriva kanček iskalca sreče, se lahko preizkusite v našem srečelovu-brez skrbi, vse srečke
bodo dobitne.
Na tem mestu Vas in Vaše sorodnike, prijatelje, znance, sodelavce ter vse tiste, ki jih imate v imeniku mobilnega telefona,
pa ne veste, kdo so, v SOBOTO 17. JUNIJA 2017 vljudno vabimo
na ogled gasilske parade in proslave, ob 20. uri pa na pričetek
najbolj zabavne, glasne, zanimive in plesno »naštelane« gasilske
veselice z »Juretizajci« v Krašnji, kar ste jih kdaj doživeli! Pridite
in preverite, ne bo vam žal!

PGD Krašnja

Prostovoljno gasilsko društvo Krašnja
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VABLJENI
na

GASILSKO VESELICO
in PRAZNOVANJE
90-LETNICE DRUŠTVA

V SOBOTO

17. 6. 2017
na igrišču ob

gasilskem domu v Krašnji.
Za zabavo bo poskrbel

ANSAMBEL
JURETA ZAJCA
za bogat srečelov, hrano in
pijačo pa gasilci
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ČISTILNA AKCIJA V KRAŠNJI IN
OKOLICI

PREDSTAVNIKI SVETA KS PRI ŽUPANU

Zgodba vsekakor ni prav nič novega, ne svežega, in sicer, da se
vsako leto v naravi, ki naj bi jo človek spoštoval, pojavi vedno več
smeti. Morda pa je že skrajni čas, da se človek vpraša, ali je sploh
vreden tega naziva. Metanje odpadkov in, po domače rečeno, svinjanje nečesa tako veličastnega, lepega, radodarnega in inteligentnega, kot je narava, pa je očiten odraz človekove zasvinjane duše,
torej, tisti, ki si dovolijo to početi, očitno med onesnaževanjem
sami sebe gledajo v ogledalo, a prav čudno je, da se nad dejanji ne
zamislijo, da ogledalo ne poči od te neizmerne dušne umazanije.
Vprašajmo se torej, kam vse to pelje, tisti, ki to počnejo, ali sploh
kaj mislijo, če mislijo, na otroke zanamce, katerih staršev bi se lahko morda celo upravičeno sramovali ob takšnih dejanjih, a se jih
ne, ker je ljubezen neizmerna in rešilna.
Tako se je gruča ljudi, raznovrstnih generacij, odločila ponovno nekaj ukreniti, zato se je 1. aprila, torej brez potegavščine, organizirala čistilna akcija, kjer se je večina zbrala kar pred šolo, pričetek pa se je bil naznanjen okoli 9. ure. Smeti se je nabralo nad
pričakovanji, vse skupaj pa smo zbrali pod Lipo, kjer smo se pogodili, popili kavico ali pa polizali sladoled in se s prijetnim občutkom
male spremembe v svetu prijetno poslovili.
Zelo pomembno pa je izpostaviti smetišče, ki se vleče vse od
Krašnje navzgor, do Krajnega Brda, ob cesti, kjer smo ob gozdu in
v njem našli ogromne količine pločevink piva in druge embalaže,
če imamo vsi skupaj kaj pripomniti, je to, da naj povzročitelji dejanja takoj prevzamejo odgovornost za svoja odurna dejanja, se
zamislijo nad tem in takoj končajo s takšnimi dejanji, drugače pa
naj jih bo kar sram, da celo drugi najdejo motivacijo (ker je sami
nimajo), da pobirajo za takšnimi nepridipravi, za voljo svoje osebnosti, kajti dejanja so tisti pokazatelji, ki nam osvetlijo človekovo
notranjost. Zamislite se nad seboj in KONČNO PREVZEMITE ODGOVORNOST ZASE IN ZA SVOJA DEJANJA, ZA LEPŠI IN ČISTEJŠI
JUTRI NAS IN TISTIH, KI ŠE PRIDEJO!
Torej iskrena hvala tistim, ki so izrazili voljo, da smo lahko skupaj ob prijetnem druženju naredili še nekaj koristnega za skupno
dobro. Hvala prav vsem!

KS po pogodbi upravlja poslovilno vežico na pokopališču
v Krašnji. Večkrat smo na KS prejeli pripombe glede ogrevanja
vežice v zimskem času. Možnih rešitev je več, najbolj primerna
pa zahteva posege v arihtekturno zasnovo objekta, zato smo se
odločili, da problem predstavimo županu in pozovemo občino,
ki je lastnica objekta, k aktivnemu reševanju problematike. Že v
februarju smo se z županom srečali in dogovorili za ogled vežice
skupaj z arhitektko, vendar do realizacije ogleda še ni prišlo. Na
februarskem sestanku smo dodatno predstavili tudi tekočo
problematiko v naseljih KS Krašnja, predvsem problematiko
rekonstrukcije določenih odsekov dotrajanih cest, ustrezno
zaščito nekaterih nevarnih odsekov cest in asfaltiranja določenih
makadamskih odsekov.

M. J. M.

Urša Kos

PRAZNOVANJE 1. MAJA
GODBA
Letošnji tradicionalni prvomajski nastop lukovške Godbe na
zadnji aprilski dan, se je v Krašnji zgodil ob petih popoldne. Vreme
je bilo prijetno sončno, množica poslušalcev pa dovolj velika. Predelani domači napevi in viže so šli najbolj v uho in dodobra ogreli
občinstvo, ki je z zadovoljnim aplavzom pospremilo godbo na naslednji nastop.
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KRES NA KORENU

BUDNICA

Tudi letos je bilo veselo na kresovanju v vasi Koreno, kjer sta
Milena in Vinko Urankar s sokrajani pripravila precej velik kres.
Bilo je veselo in prijetno, kot se za tak praznik spodobi.

Na prvomajsko jutro pa so nas zbudili budničarji s svojimi vozili
, ki jih je bilo vredno pogledati in slišati.

Urša Kos

SMOKULJA
Eva Pestotnik nam je poslala prelepo fotografijo sožitja smokulje in čebelice.
Obe sta nenevarni živalci, ki sta prisotni v našem življenskem
okolju. Smokuljo pogosto zamenjujemo z gadom, od katerega se
med drugim razlikuje tudi po gladkih hrbtnih luskah in okrogli zenici.
Najbolje je kače pustiti pri miru in se jih ogniti, če pa se to zaradi različnih razlogov ne da , lahko tudi pokličemo kačofon 040322-449 , kjer nam bodo prostovoljci Herpetološkega društva svetovali kako postopati ali v skrajnih primerih tudi obiskali na kraju
samem.

UO
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BLAGOSLOV MOŽ IN FANTOV PRI
SVETEM TOMAŽU V KRAŠNJI
V cerkvi svetega Tomaža v Krašnji je župnik Anton Potokar
pri sveti maši na tretjo postno nedeljo blagoslovil može in fante.
Praznik Jezusovega skrbnika, o katerem je malo rečeno bolje zapisano, a brez njega pač ni šlo, je tokrat sovpadal s tretjo postno
nedeljo in je zato bil predstavljen na dan prej, ko so mnogi poromali k svetemu Jožefu na Vir. Tokrat nam je med sveto mašo
v svojem nagovoru župnik Anton Potokar spregovoril o vsebini
Evangelija tretje postne nedelje, ki govori o Samarijanki pri Jakobovem vodnjaku. Kajti beseda tokratne nedelje se vrti okoli vode
in spomnimo se nazaj kako je bilo, ko so vsi v vasi hodili k vodnjaku
po vodo. Ni je bilo vasi, ki ne bi imela vodnjaka, ki ne samo, da je
dajal vodo, ampak je bil tudi središče druženja. Po tem, ko smo dobili vodo v hiše, so mnoge vodnjake zasuli in s tem ukinili prijetno
druženje pri vodnjakih. Na koncu po izrečenih prošnjah ter molitvi
v čast svetemu Jožefu in za naše družine, je blagoslovil še može
in fante, saj je sveti Jožef zavetnik očetov, obrtnikov, delavcev in
krščanskih družin.
DJD

VELIKA NOČ V ŽUPNIJI SVETEGA TOMAŽA V KRAŠNJI
Vstop v praznovanje velike noči se začne na cvetno nedeljo,
ki je zadnja nedelja pred Veliko nočjo, ko se blagoslavlja v šope
ali butare povezano pomladansko zelenje, oljčne ali palmove
veje. Običaj cvetne nedelje je povezan z časom, ko so ljudje lomili oljčne in palmove veje ter jih postlali kot preprogo pred Jezusom Kristusom, ko je ta na oslu prijahal v Jeruzalem in tu doživel
navdušen sprejem. Obenem je uvod v veliki teden, ko se kristjani
spominjajo zadnjih dni Jezusovega zemeljskega življenja, zato se
pri maši bere daljše poročilo o Jezusovem trpljenju-pasijon. Blagoslovljeno zelenje ponekod uporabljajo pri odganjanju slabega vremena predvsem toče, saj takrat zažgejo blagoslovljene butarice in
oljčne veje in dajo na njive, vrtove, ali travnike. Poleg varovanja
pred strelo in drugimi ujmami, naj bi blagoslovljeno zelenje pospeševalo tudi rast in plodnost. Tako so številni verniki prinesli k blagoslovu doma narejene butarice, ki so zahtevale obilo potrpežljivega dela in obenem pomoč cele družine in so tudi tako polepšale
praznike. Župnik Anton Potokar je zelenje blagoslovil pri kapelici
v središču Krašnje in nato smo v sprevodu krenili proti cerkvi
svetega Tomaža, kjer smo pri sveti maši poleg beril prisluhnili še
pasijonu odlomku iz Evangelija, ki poroča o Jezusovem trpljenju
od zadnje večerje do snemanja s križa in pokopa v grob – prim. Mt

26,14–75; 27,1–66; Mr 14,10–15,47; Lk 22,1–23,56. Z Cvetno (oljčno)
nedeljo, ali nedeljo Gospodovega trpljenja se tako začne neposredna priprava na veliko noč kajti z Cvetno nedeljo vstopamo v Veliki
teden. Velikonočno tridnevje je izraz, ki opisuje zadnje tri dni pred
praznikom velike noči in je obenem priprava na največji krščanski
praznik veliko noč. Velikonočno tridnevje sestavljajo: veliki četrtek zvečer, ki je posvečen spominu na zadnjo večerjo, veliki petek,
ki je posvečen spominu na Jezusovo križanje in smrt, velika sobota, ki je posvečena čaščenju Jezusa v Božjem grobu in velika noč,
ki je posvečena spominu na Jezusovo vstajenje. Z velikonočnim
tridnevjem se končujeta veliki teden (zadnji teden pred veliko nočjo) in postni čas (obdobje od pepelnice do velike noči). In tako na
veliki četrtek pri dopoldanski sveti maši škof posveti obredna olja:
krstno olje, bolniško olje in sveto krizmo. Ta olja se pozneje med
letom uporabljajo pri podeljevanju zakramentov krsta, birme, bolniškega maziljenja in duhovniškega posvečenja. Glavno vsebino
izraža večerna sveta maša, ki je spomin na Jezusovo zadnjo večerjo. Ob ustreznem evangelskem odlomku se kristjani spominjamo,
da je Jezus v četrtek, preden je bil izdan, večerjal s svojimi učenci.
Pri tej večerji je ustanovil zakrament evharistije in duhovniškega
posvečenja ter učence pozval, naj se ljubijo med seboj. V mašo je
lahko vključen tudi obred umivanja nog v spomin na čas zadnje
večerje, ko je Jezus umival noge apostolom, s čimer je simbolično
prikazal, da je služabnik ljudem. Na veliki petek se v večini krščanskih cerkva ne obhaja sveta maša, na ta dan je samo besedno
bogoslužje brez evharistične daritve. Velik del besednega bogoslužja zavzemajo slovesne prošnje in čaščenje križa. Če prva dva
dneva minevata v tišini in premišljevanju, je na veliko soboto že
bolj živahno. Dan se začne z blagoslovi ognja in vode, se nadaljuje

z molitvami pred Božjim grobom, ter blagoslovom velikonočnih
jedi po vaseh župnije Krašnja. Zvečer se prične z prižiganjem Velikonočne sveče, kajti, kjer gori ogenj, simbol Kristusa, je on med
nami , saj pravi »Jaz sem prava luč.« Nato se zasliši trikratni vzklik
»Kristusova luč« , po vseh branjih in petju sledijo še litanije vseh
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ROMANJE V MEĐUGORJE
Na letošnjo cvetno nedeljo nas je šest župljanov iz Krašnje poromalo h Kraljici miru v Međugorje. Na pot smo se skupaj s prijatelji in sorodniki odpravili v petek, 7. 4. 2017, v zgodnjih jutranjih
urah. Pridružili smo se skupini romarjev iz Štajerske, ki že vrsto
let romajo v Međugorje. Čeprav se nismo poznali od prej, smo se
dobro ujeli in med nami so se spletle prijateljske vezi. Še posebej
so se nas dotaknile življenjske preizkušnje nekaterih, ki so romali z nami. Kljub težkim preizkušnjam pa ohranjajo vero in upanje
v življenje. Prvi dan smo se po prihodu v Međugorje ob molitvi
križevega pota povzeli na hrib Križevac, naslednji dan pa še na Crnico. Na tem hribu naj bi se pred 36 leti šestim pastirjem prikazala
devica Marija.
Naša voditeljica Uljana nas je na prav poseben in doživet način
med vožnjo proti Međugorju in nazaj spodbujala k razmišljanju o
skrivnostih življenja.
Vsi Krašnjani smo prvič poromali v Međugorje, prepričani smo,
da ne zadnjič. Domov smo namreč prispeli polni upanja in optimizma, da nas na vseh naših poteh varuje mati Marija. Čez kako leto
ali dve se bomo ponovno podali na to pot in upamo, da se nam
pridruži še kakšen sosed in prijatelj.

SP
svetnikov ter blagoslov vode, ki se bo uporabljala za krščevanje.
Vanjo duhovnik potopi velikonočno svečo, podobo Kristusa, ki
je svojim krstom posvetil vodo v Jordanu ter obnovimo izpoved
krstnih obljub. Sveta maša se nato nadaljuje kot običajno z Evharističnim bogoslužjem. Jutro velikonočne nedelje se prične z
vstajenjsko procesijo s kipom vstalega Zveličarja po Krašnji in nadaljuje s slovesno sveto mašo. Med njo nam je župnik Anton Potokar spregovoril o bogatih obredih polnih znamenj in simbolov, ki
kristjanom povedo veliko. Na praznik pa zadoni trikratna pesem
Aleluja, , ki jo je treba doživeti in začutiti v globini srca in duše, ki
jo podkrepi pesem, zvonjenje in zadonijo v vsej slovesnosti orgle.
Velika noč nam pričuje, da je Božja ljubezen resničnost, ki je pričujoča na zemlji. Svoj nagovor je zaključil z besedami Benjamina
Franklina, ki je umrl leta 1790 in je dal pred smrtjo vklesati na
nagrobno ploščo tale napis: Tukaj leži telo Benjamina Franklina ,
kakor ostanki stare knjige pri kateri so izgubljene nekatere strani,
toda ta knjiga se ni izgubila, knjiga bo prihodnjič izšla v mnogo
lepši izdaji. Obenem nam je zaželel, naj bi knjige našega življenja v
večnosti izšle v mnogo lepši izdaji kakor so sedaj ter blagoslovljeno in veselo veliko noč.

DJD
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REDNI LETNI OBČNI ZBOR ŠPORTNEGA
DRUŠTVA KRAŠNJA
V soboto, 25. marca smo se člani ŠD Krašnja srečali na rednem
letnem občnem zboru, na katerem smo pregledali uspešnost našega dela v letu 2016 in se dogovorili o nalogah za letošnje leto.

Na podlagi dnevnega reda smo se osredotočili na tri najpomembnejša področja razprave in si sicer na poročilo predsednika
društva za leto 2016, na finančno poročilo in na vsebino programa
dela in finančnega programa za to leto.
Iz obeh poročil je bilo zaznati, da je ŠD Krašnja v minulem letu
v celoti realiziralo predvideni program, ki je bil sestavljen iz naslednjih sklopov dejavnosti:
-

sodelovanje z POŠ in Vrtcem Krašnja;
na program za mladino in odrasle;
organizaciji dveh večjih prireditev
organizacijo lokalnih prireditev;
založništvo lokalnega časopisa Informator;
na področje humanitarnosti in dobrodelnosti
in na ostale aktivnosti ter sodelovanja.

Tudi prihodki in odhodki so bili realizirani v skladu s finančnim
planom za leto 2016.
V poročilu predsednika je bilo navedenih še nekaj ostalih pomembnih podatkov in sicer, da je 14. decembra 2016 minilo natanko 45 let od ustanovitve NK Napredek, ki je deloval do leta 1980 in
kasneje s preimenovanim imenom v ŠD Krašnja vse do omenjenega datuma in že nekaj več.
Poudarjeno je bilo tudi, da je ŠD Krašnja na dan 31. 12. 2016 štelo 90 članic in članov, da je vključeno v članstvo Športne Unije Slovenije in da je sodelovanje s KS Krašnja in z vsemi društvi, ki v njej
delujemo, zelo dobro. Za ŠD Krašnja je še posebej pomembno sodelovanje s PGD Krašnja, ki nam brezplačno omogoča koriščenje
prostora pisarne in vseh ostalih prostorov Gasilskega doma, ko
gre za občasne najrazličnejše organizacijske potrebe. Člani PGD

pa so nam tudi v veliko pomoč pri organizacijah večjih prireditev,
občasno pa tudi z izposojo njihovega interventnega vozila.
Če omenim nekaj najpomembnejših in najvažnejših nalog, ki
jih je ŠD Krašnja realiziralo v letu 2016 naj naštejem sledeče:
Za učence naše šole in vrtca smo organizirali obisk športnika Petra Kavzerja, ki je na OI v Riu osvojil srebrno medaljo;
V sodelovanju z AK Domžale smo v času šolskih počitnic organizirali t.i. atletsko šolo, katere se je udeležilo okoli 15 najmlajših;
V telovadnici šole so potekale vadbe aerobike, funkcionalne in fizioterapevtske vadbe ter vadba pilatesa. Ocenili smo, da se je vseh vadb udeleževalo okoli 50 vadečih.
Tretjič je bila organizirana tudi društvena akcija HOJA,
TEK, KOLESARJENJE – MOJA REKREACIJA, petnajstič pa že
tudi akcija pohodov k Šraufovemu gojzarju na Limbarsko goro.
Z manjšim številom udeležencev se je društvo udeležilo
tudi 19. Pohoda na Malo goro v Vipavski dolini, ki ga organizira PS Kamnje, s katero naše društvo tesneje sodeluje in prijateljuje že devet let.
Organizirali smo dve večji prireditvi in sicer 20. Šraufov
spominski pohod, ki se ga je zaradi izjemno deževnega vremena
udeležilo 60 pohodnikov. Prvo oktobrsko nedeljo pa smo organizirali tudi že 31. tek in 23. pohod za krof ter 5. krofkov tek. Naši
najmlajši in tudi otroci iz vrtca Medo Prevoje pa so pohod opravili
v naslednjem tednu. Vseh udeležencev prireditve je bilo okoli 350.
Le nekaj dni pred začetkom novega šolskega leta pa
smo organizirali tudi Orientacijski pohod po opisani poti, ki
spada med lokalne prireditve. Z udeležbo smo bili zadovoljni. Predvsem pa zaradi udeležbe nekaterih tukajšnjih družin.
Zelo veliko pohodnikov, med katerimi so bili tudi naši prijatelji iz
PS Kamnje, pa se je udeležilo tradicionalnega nočnega pohoda na
Limbarsko goro, ki je že nekaj let na praznik sv. Štefana, 26. decembra.
ŠD Krašnja je kot založnik Informatorja v letu 2016
pripravilo pet izdaj časopisa v nakladi 110 izvodov. Večino sredstev v višini 1.500,00 €, ki smo jih potrebovali za fotokopiranja, smo pridobili s prostovoljnimi prispevki za novoletne koledarje. Preostanek stroškov v približni višini 700,00 € pa smo
prejeli od KS Krašnja in nekaterih donatorjev ter od prodaje.
Minilo pa je že tudi 14 let, ko smo k društvenemu programu dodali tudi noto dobrodelnosti s t.i. zbiranjem prostovoljnih
prispevkov v m ošnjiček. V letu 2016 smo zbrali 208,00€. Namenili
pa smo jih KO RK Krašnja in Župniji Krašnja. V vseh dosedanjih letih pa smo za različne namene v mošnjiček zbrali že 9.693,44 €.
Med ostale najpomembnejše društvene aktivnosti pa
za leto 2016 lahko omenimo predvsem, urejeno finančno poslovanje, zagotavljanje vadbenih prostorov in strokovnega kadra za
organizirane vadbe, sofinanciranje stroškov najemnin za vadbeni
prostor v OŠ Krašnja, uradne ure društvene pisarne, zagotavljanje
športnih nagrad in daril, številna sodelovanja z donatorji in nekaterimi zunanjimi društvi in klubi, sodelovanje z Občino Lukovica itd.
Ob zaključku občnega zbora je društvo najbolj pridnim v obeh
društvenih akcijah, t.j. za pohode na Limbarsko goro in hoja, tek,
kolesarjenje – moja rekreacija podelilo spominske medalje, ki so
jih prejeli:
ZA POHODE NA LIMBARSKO GORO: zlato medaljo je prejel
Franc Zakrajšek in tudi Gostilna Urankar za sodelovanje z društvom. Srebrni medalji sta prejela Tomaž Andrejka in Marjan Štrukelj, bronaste pa Andrej Novak, Brigita Avbelj in Špela Novak.
ZA AKCIJO HOJA, TEK, KOLESARJENJE pa so medalje prejeli: Za hojo Andrej Novak, Franc Zakrajšek, Marjan Štrukelj, Tomaž
in Mira Andrejka zlate, srebrni medalji sta prejeli Marinka Zakrajšek in Vera Antonin, bronasto pa Bori Štrukelj. Za kolesarjenje je
edino podeljeno medaljo, zlato prejel Franc Zakrajšek. Za tek pa
prejemnika(ov) medalj ni bilo.
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POHOD NA MALO GORO
Tudi letos smo se nekateri člani ŠD Krašnja na velikonočni
ponedeljek podali na tradicionalen pohod na Malo goro. Letos je
bila naša odprava nekoliko manj številčna, vendar dobre volje ni
manjkalo.

Ker smo predolgo razmišljali, ali bi se na pod podali, smo se Tičevi s 57b skupini pridružili šele v vasi Kamnje, kjer so nas pričakali
vedno nasmejani in izredno prijazni član Pohodne sekcije iz vasi
Kamnje. Za dobrodošlico so nam postregli s kavo, čajem, krofi in
našlo se je tudi kaj za tiste, ki jih je zjutraj še zeblo. Preveč dolgo
se nismo zadrževali in naša skupinica 11 pohodnikov se je podala
na pot, ki jo sedaj že vsi dobro poznamo, zato nas strm vzpon ni
presenetil.
Ker je bil občni zbor ravno na materinski dan, pa je društvo
vsem navzočim materam poklonilo tudi nagelj.
Čeprav smo na občnem zboru, kot že omenjeno, ocenili, da
je bilo društvo pri svojem delu uspešno, kar seveda drži, pa bi si v
društvu vseeno želeli nekaterih stvari, ki bi še dopolnile in izboljšale naša prizadevanja, ki so predvsem usmerjena k čim množičnejšemu druženju članov in krajanov na področju športa in športne
rekreacije. Ena od največjih in najbolj prepoznavnih vrzeli v društvu je ta, da je iz leta v leto število članstva manjše. Še posebej
zaskrbljujoč pa je podatek, da je v društvu le peščica najmlajših.
Prav gotovo pa se bo moralo društvo v že bližnji prihodnosti soočiti tudi z nekaterimi spremembami na področju vodenja in prevzemanja odgovornosti.
Občni zbor, ki ga je vodil Tomaž Andrejka, smo zaključili s krajšim družabnim srečanjem, kar je bila priložnost za obujanje najrazličnejših spominov iz preteklega leta in zagotovo tudi o spominih,
ki so zares že davna preteklost.

Marjan Štrukelj

Mala gora je planota na pobočju Čavna. Leži na nadmorski višini približno 1050 metrov. Ponuja lep razgled na Vipavsko dolino,
Kras, pa vse tja do Tržaškega ter Piranskega zaliva. S svojo bogato
floro je Mala gora prav gotovo tudi ena izmed najzanimivejših botaničnih točk pri nas. Po dobri uri in pol hoje smo prispeli do koče,
kjer je zmeraj veselo. Gostitelji poskrbijo za okrepčilo, tradicionalno je to polenta z kislim mlekom, malica, ki so si jo privoščili tudi
njihovi kosci in grabljice, ko so v preteklosti tod spravljali seno. Le
da so kislo mleko zamenjali z jogurtom, kar je enostavnejše, pa
zato nič manj okusno. Organizatorje velja pohvaliti, saj je bil to že
20. pohod. In če sklepamo po številu in razpoloženju pohodnikov,
bo pohodov še veliko.
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Ker smo imeli po malici še kar nekaj časa do uradnega programa s pozdravnimi govori, smo se odločili, da malo raziščemo
okolico. Nekaj se nas je odpravilo naprej proti koči na Čavnu, drugi
so zavili proti Kuclju, od koder se pohodnikom odpre čudovit razgled vse do morja. Vrnili smo se ravno pravi čas, da smo ujeli nekaj
pozdravnih govorov ter razglasitev najstarejšega in najmlajšega
pohodnika. Razlika med njima je bila celih 80 let.
Ker je tudi vreme na Mali gori tradicionalno muhasto, smo se
želeli izogniti vetru in dežju, zato smo se ob prvih kapljah, ki pa so
se izkazale za edine, podali v dolino.
Ravno prav utrujeni smo se vrnili domov. Za nami je bil lep in
prijeten dan.
Mimogrede, tudi v naši skupini smo imeli najstarejšega in najmlajšega pohodnika. To sta bila gospod Franci Zakrajšek in Iza Tič.

Mojca Beguš Tič

NA MALO GORO PO DRUGI POTI
Že običajni pohod na Malo goro sem letos opravil po drugi poti,
da si ogledam okolico Čavna tudi z druge strani. Iz večih možnosti
sem izbral tisto , ki jo imenujejo tudi Srednječavenska pot. Začne
se pri tunelih pred Predmejo in se vije po južnih obronkih Čavna .
Na dan pohoda je parkirnih mest kar zmanjkovalo, zato je bilo
treba parkirati precej nižje od izhodišča. Pa tistih par minut hoje
po asfaltu niti ni bilo tako težavnih.

Od glavne ceste se pot najprej strmo vzpne, nato se pa položi
in se zlagoma vzpenja skozi senčen borov gozd. V poletni pripeki
je ta senca najbrž kar blagodejna . Sčasoma se borov gozd čezdalje bolj redči in preidemo na melišča in skalnat teren . Tam se nam
že tudi odpre pogled proti jugu na Ajdovščino, Vipavo in okoliške
vasi . Pridemo do malo bolj izpostavljenega dela poti, ki pa ne povzroča težav. Pot je dovolj široka in tudi varovana z jeklenico. Pod
nami se pokaže področje plaza Slano blato, ki je pred leti ogrožalo
področje pod sabo.
Pot ostane razgledna precej dolgo, nakar spet polagoma preide v gozd . Ker je nekje potrebno opraviti tisto višinsko razliko, se
pot strmeje vzpne in strmina ne popusti vse do planote na Mali
gori . Lahko pa se tudi odločimo in nadaljujemo zložnejšo pot ,ki
se kasneje priključi običajni poti iz vasi Kamnje. Ta pot je priporočljiva za tiste z malo manj kondicije, saj strmina ni prehuda , vmes
pa lahko občudujemo Vipavsko dolino, letos pa tudi šmarnice , ki
so bile tik pred tem, da se razcvetijo.

Andrej Novak
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z nakazili na TRR društva številka: 0230 2001 6496 319
s pripisom »ZA MOŠNJIČEK«; naslov: Športno društvo Krašnja,
Krašnja 14 1225 Lukovica;
s prostovoljnimi prispevki na prireditvah in na ostalih
društvenih srečanjih;
ali v primerih licitacij, če nam bo od znanih slovenskih
športnic ali športnikov uspelo pridobiti osebno opremo ali rekvizite s podpisi;
Vsem dosedanjim darovalcem se najlepše zahvaljujemo, ostale pa vljudno prosimo za razumevanje.

Marjan Štrukelj

INFORMATIVNE DROBTINICE

280,00€

V MOŠNJIČKU SE JE DO SEDAJ NABRALO 280,00 €
Z začetkom letošnjega leta je ŠD Krašnja že petnajsto sezono
delček svojih aktivnosti namenila tudi dobrodelni oz. humanitarni
dejavnosti. Tudi tokrat imamo namen, da skušamo zbrati čim več
prostovoljnih prispevkov, ki jih bomo to leto v celoti namenili našim najmlajšim v vrtcu in šoli v Krašnji.
Ker gre za lokalni namen, upamo, da bomo uspešni, kajti zelo
si želimo, da bi po nekaj letih naše najmlajše zopet razveselili tudi
z vašo pomočjo.
Spoštovani stari in vsi ostali, ki se s svojimi prostovoljnimi
prispevki želite priključiti naši akciji, prisrčno vabljeni k sodelovanju.
Veseli bomo vsakega najmanjšega prostovoljnega zneska, ki
ga lahko darujete na naslednje načine:
z neposrednimi vplačili v društveni pisarni, vsak ponedeljek med 19. in 20. uro;

Le še mesec dni in zaključilo se bo šolsko leto 2016/2017. Učenci in dijaki bodo nastopili dolge šolske počitnice, ki se jih zagotovo
že zelo veselijo. Prihaja pa tudi čas daljših rednih letnih dopustov,
ki bodo za vse zaposlene priložnost za zaslužen odmor.
V ŠD Krašnja bomo tudi letos otrokom omogočili živahne in
aktivne počitnice, ki bodo nekoliko spremenjene glede na nekaj
prejšnjih let, ko smo jih skupaj z AK Domžale povabili k druženju
na igrišču pri OŠ.
Letošnje aktivnosti med počitnicami bodo organizirane tako,
da bo posamezna od štirih ponujenih aktivnosti trajala dva tedna
in sicer trikrat tedensko, prav tako na igrišču pri OŠ. Za dve aktivnosti sta dogovora že sklenjena in sicer za organizacijo tečaja
rolanja, za katerega bo za strokovno delo poskrbel Otok športa iz
Domžal ter vadba igranja nogometa, ki ga bo vodil Aleš Mežnaršič.
Trenutno potekajo še pogovori za organizirano vadbo atletike, ki
bo najbrž izvedena v tretjem štirinajstdnevnem terminu, zopet v
sodelovanju z AK Domžale. Za četrto vrsto aktivnosti pa še razmišljamo. Vse bo odvisno od uspešnosti pri iskanju ustreznega strokovnega kadra. V mislih imamo spoznavanje taborniške dejavnosti ali učenja igranje košarke.
Za vse aktivnosti bo društvo s pomočjo šole in vrtca pravočasno izdalo ustrezne razpise. Društvo pa bo za vse otroke iz naše
KS za posamezne vadbe prispevalo tudi 10,00 € subvencije.
Upamo in želimo, da se bo vseh počitniških aktivnosti udeležilo čim več najmlajših.

livia
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Njim in vsem ostalim pa želimo, da bi čas počitnic in dopustov
prav vsem minil v največje zadovoljstvo, z veliko lepih doživetij
kjerkoli.
Z mesecem aprilom, razen za funkcionalno vadbo, ki bo potekala še v mesecu maju, se do jeseni zaključujejo vse organizirane
vadbe v OŠ. Naslednje vadbeno obdobje se bo pričelo meseca
oktobra. S katerimi vadbami, kar bo predvsem odvisno od števila vadečih v posameznih skupinah, pa bomo javnost pravočasno
seznanili.
Tudi v mesecih juniju, juliju in avgustu bo društvena pisarna
odprta vsak ponedeljek od 19. do 20. ure. Predvsem v mesecu
juniju in juliju pričakujemo nekoliko večji obisk zaradi vpisovanja
otrok v programe počitniških aktivnosti. Zelo pa bomo veseli tudi
obiska vsakogar od sedanjih članov, ki bo prišel plačati letno članarino in tudi vsakega, ki bo obnovil članstvo ali na novo postal
član ŠD Krašnja. S posebnim veseljem bomo med člane društva
sprejeli najmlajše.
Zelo bomo veseli tudi vsake izdaje posebne evidenčne knjižice
za individualno evidenco telesne aktivnosti za hojo, tek ali kolesarjenje. Enako bomo veseli tudi za vsak izpolnjen vpisni listek na
Limbarski gori.
Naslednji časopis Informator bo izšel v drugi polovici meseca
avgusta, če bo zaradi počitnic in dopustov le zadosti zanimivih
prispevkov.
Velikokrat smo že napisali in k sodelovanju povabili vse, ki bi
s svojimi prispevki, fotografijami ipd., radi sodelovali pri ustvarjanju Informatorjevih vsebin. Naša velika želja je, da bi se našli predvsem dopisniki iz okoliških vasi naše KS. Torej, Korena, Vrha nad
Krašnjo, Krajnega Brda, Spodnjih Lok, Žirovš in Kompolj. Zagotovo se prav povsod, tudi v omenjenih vaseh, v doglednem času
zgodijo dogodki, ki so vredni objave in hrambe pomembnega krajevnega arhiva. Še vedno nismo obupali in pričakujemo, da se bo
le kdo oglasil. Morda kdo od mlajših, ki bi mu lahko dopisniško
sodelovanje tudi pomagalo pri zagotavljanju obveznosti do šole
oz. obveznih dopolnilnih učnih vsebin.
»Brezbrižni« čas počitnic in dopustov je bil že omenjen. Kam
vse nas bodo vodile poti na oddih? V kraje, kjer smo že bili in tudi
v kraje, ki bodo našim očem in doživljajem nekaj povsem novega.
Potopisi, opremljeni s fotografijami so vedno zanimanja vredni prispevki. Tudi pozdravne razglednice imajo svoj velik pomen.
Za karkoli se boste odločili in nam poslali na naslov društva, bomo
zelo veseli in jih bomo z veseljem objavili že v naslednjem Informatorju. Vabljeni!
Prav vsi pa si verjetno že zelo veselimo praznovanja 90. obletnice delovanja PGD Krašnja, ki nas bo s slavnostnimi dogodki
povabilo k prisotnosti na praznovanje. Prav nič ne bo manjkalo! Obujanj vrednih spominov devetdeset let dolge, delovne in
uspešne preteklosti in tudi zabave za vse na veselici, ki bo pod
velikim šotorom v soboto, 17. junija 2017 na igrišču pri OŠ Krašnja.
Naši gasilci si pozornost več kot zaslužijo! Pridite in razveselite se pa tudi zaplešite na glasbo ansambla Jureta Zajca. Kako
že pravita simpatična voditelja priljubljene TV oddaje »Slovenski
pozdrav«, Darja Gajšek in Blaž Švab? LUŠTNO BO!!!
Naj vam bo luštno in varno povsod, kjer boste preživljali svoj
prosti čas počitnic, dopustov ali drugače v tem prihajajočem poletnem času!

Marjan Štrukelj

21. ŠRAUFOV SPOMINSKI POHOD
PO DVEH ZAPOREDNIH PRIREDITVAH V DEŽJU, SE NAS JE
VREME LETOS USMILILO
Dolgoletno prijateljevanje ŠD Krašnja za tragično ponesrečenim slovenskim alpinistom STANETOM BELAKOM – ŠRAUFOM se
z organizacijo spominskega pohoda, že enaindvajsetič, še vedno
nadaljuje.
Za organizacijo pohoda smo si za tradicionalni temin izbrali
mesec maj, čas, ko so Belaka, skupaj z soplezalko Jasno Bratanič,
v lepem, sončnem dnevu, gorski reševalci in njegovi prijatelji po
skoraj pet mesečnem iskanju našli pod snežno plastjo, na melišču
pod Malo Mojstrovko, kamor ju je odnesel plaz iz roba omenjene
gore. Nesreča se je zgodila 24. decembra, leta 1995.
Stane Belak – Šrauf je bil izjemen, vrhunski alpinist, gorski vodnik in reševalec. Skupaj s prijatelji – soplezalci mu je od leta 1968
do tragične smrti uspelo premagati številne najvišje vrhove sveta,
med katerimi je tudi »streha sveta,« 8.884 m visoki Mont Everest,
katerega vrh je dosegel leta 1979. In tudi Hindukuš, južna stena
Makaluja, Kangbačen, Daulagiri, Gangapurna, Aconcagua, K2, Šiša
Pangma in še bi se dalo naštevati. Več kot tisoč alpinističnih vzponov, ki jih je opravil v svoji bogati in uspešni karieri, pa dopolnjujejo še številni v domačih najzahtevnejših stenah. Omenim naj le
nekaj najzahtevnejših in najodmevnejših, kot so bili Rdeča zajeda
v Rakovi špici, Krušičeva smer v Špiku in Čopov steber. Prav Čopov steber, ki ga je v težkih zimskih razmerah premagal skupaj z
Alešem Kunaverjem in Antonom Sazonovom – Tonačem v osmih
dnevih, je posebna zgodba, velike negotovosti in najpogostejših
vprašanj:« Ali bodo sploh preživeli in uspešno sestopili iz stebra?«
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hunskih dosežkih, do »brzdanja« adrenalina, ki je vrel v njem,……
ni odnehal. Z izvidnicami na Ganeš, Daulagiri in Api Nampo so se
še v letu njegove smrti še vedno »kovale« misli in ideje, kako in na
kakšen način jih premagati. Žal ga je snežni plaz na Mali Mojstrovki zaustavil za vedno!
Velikokrat sva se srečala. Pri njemu doma ali pri meni doma.
Spomnim se krajšega pogovora z mojo pokojno mamo, ki mu je
rekla:«Stane, to je nevarno. Da se ne boste ponesrečil!?« On pa:«
Mama Tilka. Če že, potem se naj to zgodi v slovenskih gorah!
Ko se je to zgodilo, smo se v ŠD Krašnja odločili za ta spominski dogodek, v katerega je pred davnimi 21. leti z velikim spoštovanjem in zaupanjem privolila tudi njegova družina. Žena Joži in
hčerki Mojca in Petra.
S pokojnim Mitjem Begušem sva začrtala 27 km dolgo spominsko pot, ki je postala tradicija spomina nanj in tudi tradicija številnih udeležencev prireditve, ki se radi, iz leta v leto odpravijo na pohod. Številni, ker so ga osebno poznali in spoštovali in tudi številni
ostali, ki jim hoja in druženje z ljudmi in naravo pomeni nekaj več.
Tudi letos smo se maksimalno potrudili in pripravili spominski
pohod, katerega se je v soboto, 13. maja udeležilo nekaj več kot
100 pohodnikov iz Krašnje in njene bližnje in daljne okolice. Pri organizaciji so nam kot vedno, pomagali gorski reševalci iz GRS Ljubljana, KS Češnjice, Marko Baloh iz t.i. Kekca iz Špitaliča v Tuhinjski
dolini, Urankarjevi iz Lipe, krajan Stojan iz Malega Rakitovca, člani

Šrauf je za svoje dosežke prejel tudi številna priznanja, med
katerimi mu je bila podeljena Častna listina PZS, Bludkova nagrada, Zibelnikova plaketa in še vrsta drugih. Napisal pa je tudi knjigo
z naslovom Veliki dnevi.
Marsikdo se sprašuje, kaj je bil povod, da je Šrauf že pred več
kot tridesetimi leti našel svoje prijatelje tudi v Krašnji. Nikakor ne
prijatelje, ki bi mu lahko neposredno pomagali pri njegovih alpinističnih dosežkih. Našel pa je prijatelje med številnimi krajani, ki so
tisti čas, dolge zimske večere iz leta v leto pogosteje in z veseljem
prihajali v avlo šole, da bi prisluhnili njegovim izjemno podoživetim pripovedovanjem in ogledom dia pozitivov s tematiko njegovih največjih dosežkov. Številni se najbrž še vedno in dobro spominjajo njegove razstave »HIMALAJA IN MI,«katero postavitev je
zaupal našemu društvu. Pripravljena je bila v času šolskih počitnic
v tukajšnji šoli in doživela je velik uspeh.
Vse to in še marsikaj drugega, prijetnega v druženju z njim, je
botrovalo k prijateljstvu. Številni smo bili za njega in tudi on za
nas prijatelji, ki smo se sporazumevali »na ti.« Omenim naj tudi
Golovčeva jabolka, ki jih je tako rad zaužil. Vedno je rekel:« To je
tisto pravo, »ne špricano,« kar nam nudi narava.
Šrauf se je leta 1992 s padcem v Triglavski severni steni hudo
poškodoval, a mu kljub temu ni zmanjkalo volje, kajti njegova ljubezen do alpinizma, do lepot narave, do želje po novih in novih vr-
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ŠKD Čelešnk iz Poljane nad Blagovico, družina Lavrič iz Velikega
Jelnika, Golovčev Dušan, Šraufova hčerka Mojca Belak – Rebozu,
člani PGD Krašnja, KUD Fran Maselj Podlimbarski Krašnja, Župnija
Krašnja, Bar pod lipo – Uroš Cerar s.p. Krašnja, TV ETV kot medijski pokrovitelj, kuhar Drago v sodelovanju z Gostilno Bevc, ŠUS
Slovenije, Občina Lukovica in številni donatorji, ki so nam s svojimi proizvodi in darili ter uslugami pomagali tudi pri organizaciji
srečelova. S posebno izdatno pomočjo pa sta nam tudi tokrat pomagala Boštjan in Simon iz tukajšnjega podjetja M&P BURJA ter
OPTIKA OCULOS, Primož Dolinšek
Odgovorno pripravljenega spominskega dogodka pa si ni moč
predstavljati brez vestnega in odgovornega sodelovanja nekaterih krajanov in članov ŠD Krašnja, med katerimi si posebno pohvalo zaslužijo označevalci pohodne trase: Tomaž Andrejka, France
Zakrajšek, Andrej in Špela Novak ter Petra Urankar, Janez Čebulj,
Jernej in Mojca Tič ter Jože Brvar.
Za sadno – čajno okrepčilo na Češnjicah so poskrbeli Marjan
Pervinšek, Draga Pervinšek in Fanika Brodar in Pavla Šinkovec. Za
pripravo prireditvenega prostora so poskrbeli Uroš Cerar, Andrej
Juteršek, Robert Pervinek, Franci Žavbi, Toni Požar, Štefan Pervinšek, Matic Dolinšek in Brane Močnik.
Izjemno dober domač kruh so spekli pri Matožetovih. Najbrž
sta kuhar Drago in Marinka Žavbi, ki sta ta kruh, skupaj z okusno
obaro delila pohodnikom, slišala veliko pohval.
Za prodajo srečk srečelova je poskrbelo osem najmlajših, ki

so skupaj z Ajdo Tič in njeno prijateljico Vesno ter Lucijo Dolinšek
prav tako zaradi lepih in vrednih dobitkov v dobro voljo spravilo
prav vse, ki so se te priljubljene igre udeležili. Zadovoljni pa so bili
tudi vsi, ki so bili prijazno postreženi v gostinskem lokalu Bar pod
lipo.
Tudi fotografije imajo svoj pomen. Da jih je nastalo kar nekaj,
ki bodo drag spomin na ta spominski dogodek, se je potrebno, kot
že vsem imenovanim, lepo zahvaliti Leji Makovec, Andreju Novaku in Darku Tiču.
Že zelo zgodaj zjutraj, približno ob 5. uri pa sta na »delo« že
prišla tudi Roman Podmiljšak in Boštjan Zakrajšek, ki sta opravila
vse potrebno v zvezi s prijavami na pohod. Pridružili pa so se jima
še redarji Franc Žavbi, Marjan Lavrič in Tomaž Pavlič.
Ko so se pohodniki začeli vračati na cilj, logično, nekoliko utrujeni, a zadovoljni, so jih za premagovanje še zadnjih korakov poti z
veselo glasbo nagradili mladi glasbeniki Luka, Blaž in Nika iz skupine LENARTI. Skupaj z mamico in očijem so pripotovali iz Tomažje
vasi pri Škocjanu na Dolenjskem. S svojim nastopom in glasbo so
nas »božali« kar dolgo. Skoraj do 16. ure.
Prav vsem udeležencem sva ob prihodu na cilj,skupaj z Boštjanom Zakrajškom z veseljem okoli vratu obesila zaslužen spominski obesek, jim čestitala in se tudi zahvalila za pozornost.
Letošnji Šraufov spominski pohod pa je prijetno zaznamoval
tudi obisk nekdanjega izjemnega košarkarja DUŠANA HAUPTMANA, ki je svojo prisotnost med pogovori z obiskovalci in kasneje z
Igorjem Goštetom iz ETV-ja označil za tisto pravo. Pristno in domače med prijatelji! Res je, kar veliko navdušencev iz doline Črnega
grabna nas je bilo, ki smo zelo radi zahajali na tekme v Halo Tivoli.
Takrat, ko je Dušan z neverjetnimi in številnimi »tricami« razveseljeval svoje navijače in v obup spravljal marsikatere vrhunske
košarkarje, ki so tisti čas pomenili »smetano« predvsem evropske
košarke na najvišjem tekmovalnem nivoju. Dresu KK Union Olimpija je bil zvest kar 17 let.
Vse se je zaključilo po željah vseh, ki smo kot organizatorji ali
kot udeleženci pohoda želeli na prijeten način že enaindvajsetič
obuditi spomin na slovenskega alpinista Staneta Belaka Šraufa.
Ni odveč, če za zaključek omenim, da ta dogodek v Krašnji
pripravljamo s posebnim ponosom, ki pa je vsakič tudi lepa priložnost po druženju med ljudmi in skupaj z naravo.
Ne daleč od nas je padlo kar nekaj dežja. Mi pa smo se še v
času poznega sobotnega popoldneva, ko smo se o dogodku pogovarjali in opravljali še nekaj organizacijskih del, veselili prijetnih
sončnih žarkov. Žal pa med nami že nekaj časa ni več Mitja in dolgoletnega planinskega vodnika v društvu Vilija Goloba. Tudi nanju
nismo pozabili, kajti cvetje, ki je med prireditvijo krasilo ciljni prostor, je bilo ob zatonu dneva postavljeno na njun grob na pokopališču v Krašnji.
Hvala prav vsem, ki ste kakorkoli pomagali in sodelovali pri organizaciji 21. Šraufovega spominskega pohoda.

Marjan Štrukelj – predsednik ŠD Krašnja
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VOŠČILO ZA ROJSTNI DAN

30. maja bo svoj 30. rojstni dan praznovala dr. ANJA PRAPROTNIK NOVAK, ki je že pred leti, kot vaditeljica aerobike svoje prijateljice našla tudi v Športnem društvu Krašnja, s katerimi se zelo
rada druži. Nič drugačnega mišljenja pa niso tudi vsa dekleta in
žene, ki se ji pridružijo pri vadbi aerobike.
Dr. Anja si je v vsem tem času poleg uspešno zaključenega študija ustvarila tudi družino in postala mamica deklici Julijani. Kot
smo informirani, pa bo že čez nekaj časa deklica dobila tudi bratca
ali sestrico.
Spoštovana dr. Anja.
Za vaš osebni praznik vam v imenu društva, še posebej pa v
imenu vseh vaših prijateljic iz Krašnje iskreno čestitam in želim, da
boste ostala zdrava in srečna v objemu svoje družine.
Ko bo vaš »zlati otroški parček« dovolil, da si boste zopet lahko vzeli čas tudi za nadaljevanje obiskov in vodenja aerobike v
Krašnji, vas bomo z največjim veseljem ponovno sprejeli v svojo
sredino.
Srečno, dr. Anja Praprotnik Novak!

Marjan Štrukelj – predsednik društva
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IZ NAŠIH KRAJEV SO PRIHAJALI POMEMBNI MOŽJE
Ker bo septembra minilo sto let od smrti Frana Maslja Podlimbarskega, iščem že zdaj različne podatke. Zato sem preverjala, ali
sta se s sorodnikom Ivanom Avguštinom Žibertom srečevala tudi
v času, ko je bil Podlimbarski izgnan v Pulkau. Žibert je namreč poskrbel v Avstriji za njegov pogreb in z dopisnico obvestil sorodnike
o Masljevi smrti. Pri tem pa sem našla zanimive podatke, o katerih
prej nisem ničesar vedela
Ivanov oče je bil Anton Žibert, bratranec Podlimbarskega, ki
je bil doma v Krajnem Brdu (pri Jernač). Prav tako je bila mama
Podlimbarskega Žibertova. Anton je bil kasneje nadučitelj v Preski.
Tam se mu je 5. junija 1874 rodil sin Ivan. Maturiral je na celjski gimnaziji, po maturi pa je služil kot artilerijski enoletni prostovoljec
v Gradcu. V letih 1897-1900 je študiral bogoslovje v koroškem benediktinskem samostanu Šentpavel v Laborski dolini. Samostan je
bil pomembno intelektualno in izobraževalno središče. Čeprav je
Žibert pripadal šentpavelskim benediktincem, se je zadrževal večinoma na Dunaju. Vzrok je bil v Žibertovi ljubezni do proučevanja
preteklosti. Po sprejemu v benediktinski red je študiral zgodovino
in umetnostno zgodovino na dunajski univerzi.
Že med študijem zgodovine se je začel posvečati tudi knjižničarstvu in se leta 1904 zaposlil v Avstrijski univerzitetni knjižnici.
Grški kralj Konstantin mu je podelil srebrni viteški križec kraljevega grškega Reda odrešenika. Leta 1916 je zapustil benediktinski
red in ostal sekularni (posvetni) duhovnik. To je storil po nasvetu
odvetnika, da bi lahko nasledil posest pokojnega brata. Tako je bil
leta 1917 sprejet v vrste duhovništva nadškofije Dunaj. Leta 1918
je bil Žibert odpuščen iz Avstrijske nacionalne knjižnice, ker ni bil
Nemec. Tudi v novoustanovljeni Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev je nadaljeval z bibliotekarskim delom. Postal je knjižničar v
Narodnem muzeju v Ljubljani in živel na Ježici.
Poleg službe v Avstrijski univerzitetni knjižnici je bil Žibert devet let nastavljen pri grajski kapeli Belvedera kot spovednik Zofije Hohenberške, soproge prestolonaslednika Franca Ferdinanda.
Opazoval je medsebojne odnose ministrov in drugih zaposlenih
na dvoru, zato je opozarjal na pomanjkljivo varnost pri načrtovanem obisku prestolonaslednika in njegove soproge v Sarajevu.
Žibert vseh ozadij na dvoru ni mogel poznati, zato je pri iskanju
vzrokov za prestolonaslednikovo smrt prišel do radikalnega sklepa: «Prestolonaslednika so zvabili v past in tam je padel kot žrtev
madžarske politike do južnih Slovanov.« Nezadostni varnostni
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ukrepi ob obisku v Sarajevu so bili še zadnji in glavni dokaz pravilnosti Žibertovih trditev. Z izsledki svojih raziskav je hodil k različnim sogovornikom, tako na policijski direkciji in deželnem sodišču
kot na dvoru, da bi jih prepričal o potrebi po temeljiti preiskavi
groženj, ki jih je bila na predvečer smrti deležna prestolonaslednikova soproga. Kot piše Žibert, sta imela nadvojvoda in njegova
soproga »različne nasprotnike in sovražnike, h katerim so sodili
tudi ljudje najslabše vrste«.
Ivan Anton Žibert je leta 1919 izdal knjižico o sarajevskem atentatu, v kateri opisuje svojo teorijo tega dogodka, ki je bil vzrok za
začetek prve svetovne vojne.
Podatke, ki sem jih napisala, sem našla v študiji Ozadja in okoliščine nastanka Žibertove zarote, ki jo je napisal priznani zgodovinar dr. Andrej Rahten. Našel je namreč knjižico, ki jo je leta 1919
napisal dr. Ivan Avguštin Žibert in je bila doslej v zgodovinopisju spregledana. Atentat je tako osvetljen s slovenskega zornega
kota in prinaša drugačne poglede na tematiko. Gospod Rahten je
veleposlanik na Dunaju.

Vera Beguš

Dr. Ivan Avguštin drugi z leve

PRIJETEN PREDPRAZNIČNI VEČER
EPostala je že tradicija, da se na predvečer Dneva upora zberemo v gasilnem domu in zapojemo domoljubne in partizanske
pesmi. Na povabilo KUD Fran Maselj Podlimbarski se na srečanje
vsako leto vračajo isti udeleženci, prihajajo pa tudi novi, ki so iz
različnih krajev Črnega grabna. Večer popestrimo z recitacijami,
letos pa smo si najprej ogledali nekaj diapozitivov iz prve in druge
svetovne vojne. Pesmi, ki so jih brali Jože in Irena Pustotnik ter
Zdenka Šraj so bile tematsko vezane na vsebino diapozitivov. Ob
koncu predvajanja diapozitivov so navdušili še učenci in učenke,
in sicer Jan Tič, Tinkara Požar in Eva ter Zala Pervinšek, ki so povedali pesmici Tonček je prišel in Mrtvemu kurirčku. Brez harmonikarjev bi na takem večeru nekaj manjkalo. Tudi letos so zaigrali
Tone Habjanič, Miro Klopčič in Ivan Lindič. Bil je prijeten družabni
večer. Po izpetih pesmih smo še dolgo posedeli ob mizah, se pogovarjali, zapeli ob harmoniki, pa tudi zaplesali. Lepo je, če odhajajo ljudje domov nasmejanih obrazov in s pozdravom:: »Nasvidenje
prihodnje leto!«

Vera Beguš

PREDSTAVE GLEDALIŠKE SKUPINE
V soboto, 22. aprila smo zadnjič v tej sezoni zaigrali v Krašnji
predstavo Dan oddiha. Čeprav je bila v Krašnji že večkrat odigrana,
je bilo tudi tokrat precej gledalcev. Najbrž to ni bila zadnja predstava te igre. Zmenili smo se, da jo še obnovimo in zaigramo v
drugih krajih. Povsod, kjer smo gostovali (Motnik, Dol pri Ljubljani,
Ihan, Šentvid, Žeje) so jo navdušeno sprejeli in ob koncu igralce
nagradili z dolgim aplavzom. Na vsaki naslednji predstavi se je poznalo pozitivno vzdušje v skupini in uigranost med soigralci.
Predstave pa ne bi bilo, če se ne bi vključili v igralsko skupino
tisti, ki niso na odru, ampak so nepogrešljivi za odrom in že med
pripravo na predstavo. To sta Jernej Tič in Dare Tič. Za vsako predstavo je potrebna scena, včasih manj zahtevna, včasih bolj. Letos
je bilo treba narediti recepcijo počitniškega doma. Za vse je poskrbel Jernej: izmeril oder, naredil okvire za postavitev sobe, poiskal
vrata, naredil receptorski pult, stopnice. Na narejene okvire sta
Brane Močnik in Matic Dolinšek napela blago in »tapicirala« stole.
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Za vsako predstavo je bilo potrebno pred njo kar precej časa, da
se je scena postavila. Tudi za to je poskrbel Jernej, pomagal pa
mu je moški del ekipe. Za končni videz scene so poskrbele ženske. Nobene skrbi nisem imela s tem, kako bomo kulise pripeljali
v kraj, kjer smo gostovali. Ne da bi se posebej dogovarjali, je za to
poskrbel Grega Rožič. Po predstavi je potrebno spet vse pospraviti, naložiti na avto in v Krašnji razložiti. Pri tem pa pomagajo tudi
ostali člani.
Med samo predstavo sta nepogrešljiva tudi luč in glasbena
oprema. Za mešalno mizo, ki je usmerjala določeni reflekor na prizorišče, je sedel Jernej. Dare je moral glasbo in ostale posnetke
posneti doma. Kar precej časa je potrebno, da izbere, skrajša in
zmontira primerno spremljavo. Priskrbel je tudi za aparuture, ker
jih društvo nima. Oba sta morala biti z nami na vajah kar nekajkrat,
da je predstava kasneje nemoteno tekla. Včasih sta skupaj v istem
prostoru, včasih v različnih. To je odvisno od dvorane, kjer smo
igrali. Vedno pa sta delovala vsklajeno in ni bilo med predstavo
nobenih napak. Ob koncu nista na odru, aplavz pa je namenjen
tudi njima, saj brez njiju ne bi bilo predstave. V počitniškem domu
Potička brez potičke tudi ne bi šlo. Z njo razvajajo svoje goste. Ves
čas nam jo je pekla Ivanka Brodar.

Ob koncu predstave pa smo veseli Marinke Žavbi, ki včasih
bolj, včasih malo manj nasmejano pove, koliko sredstev se je nabralo v blagajni. Če hočemo, da društvo deluje, je denarni prispevek gledalcev nujen. S tem lahko načrtujemo novo predstavo ali
pa ga namenimo za druge dejavnosti v društvu, ki pa jih ni malo.
Čeprav veliko zimskih večerov preživim v šolski avli, mi ni žal.
Predvsem pa sem vesela, ker vem, da mi ni treba skrbeti za vse,
saj imam veliko pomoč v Jerneju, Daretu, Gregorju, Maticu, Marjanu, Romanu in v vseh ostalih igralcih in igralkah. Hvala Urošu
za »sprostitev« po predstavah. Tudi fotografije, ki so bile posnete
pred predstavo, pokažejo, kako odgovorni so vsi.

Vera Beguš
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ŠTEFAN CERAR MED DOBITNIKI PRIZNANJ ZA LIKOVNO DELO
V Menačenkovi domačiji v Domžalah je bilo v torek, 7. marca
2017 odprtje razstave del, ki so nastala na 6. likovnem natečaju
in so ga tokrat posvetili portretu kot enemu izmed osrednjih motivov likovnega ustvarjanja. Iz KUD Fran Maselj Podlimbarski se
je natečaja udeležil Štefan Cerar, ki je prejel na odprtju razstave
priznanje V perorisbi je naslikal znani portret Ivane Kobilice, Kofetarica.
Vera Beguš

GREGORJEVO V VRTCU
Gregorjevo je dan, ko se po starem običaju ženijo ptički. V zavesti ljudi se je praznik ohranil kot začetek pomladi. Dnevi postajajo vse daljši, sončni žarki imajo vedno večjo moč pa tudi rastline se
začno prebujati po zimskem mirovanju.
Tudi v vrtcu smo ta dan praznovali na poseben način. Otroci so
skupaj s svojimi vzgojiteljicami izdelali ladjice različnih oblik, velikosti in barv, nanje pa so pritrdili zastavice s simboli svoje skupine.
Po zajtrku smo se polni pričakovanj odpravili proti bližnjemu
potoku, ki so ga zajezili gasilci, da smo lahko spuščali ladjice.
Otroci so s pomočjo gospoda Andreja polagali ladjice v vodo
in jih spremljali ves čas, od starta pa do cilja. Prav z veseljem jih je
bilo opazovati, kako uživajo pri tem.

Društveni Informator št. 217 ŠD Krašnja - Maj 2017

21

Na cilju smo vzeli ladjice iz vode ter jih odnesli nazaj v vrtec,
da se posušijo.
Preživeli smo lepo dopoldne. Zahvaljujemo se vsem, ki so nam
pomagali, saj so nam s svojo pomočjo še dan polepšali.

Urša Pogačar

SONČKI NA OBISKU V VOJAŠKEM
HANGARJU

Četrtek, 30. 3., je bil za najstarejšo skupino, Sončki, prav poseben dan. Z avtobusom smo se namreč odpravili na letališče, in
sicer v vojaški hangar 15. polka vojnega letalstva.
Ko smo prispeli, se nam je odprl pogled na prostrano ploščad,
kjer je bil parkiran ogromen vojaški helikopter, ki je namenjen
tudi reševanju ponesrečencev. Vojaki so nas prijazno sprejeli ter
nam dovolili, da si helikopter tudi ogledamo, in sicer zunaj in znotraj. Bilo je zanimivo. Otrokom so bila zelo všeč nosila, s katerimi
prenašajo ponesrečence. Niso se mogli načuditi tudi ogromnemu
propelerju, ki nam je kar malo zastiral pogled v nebo.
Ogledali smo si hangar, v njem pa smo videli helikopter in letalo. Tu smo se slikali ter odšli še na parkirišče, kjer smo videli dve
stari vojaški letali, ki sta bili tam samo še razstavljeni ter vojaška
vozila, ki smo jih tudi pogledali.
Preživeli smo zelo poučno dopoldne in upamo, da bomo kmalu doživeli še kakšen tak dan.

Urša Pogačar

TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI V
VRTCU MEDO
Na pobudo slovenske Karitas in mednarodnega projekta ozaveščanja in izobraževanja za razvoj z naslovom V smeri podnebne
pravičnosti v državah v razvoju, se vsako leto tudi v vrtcu temu
odzovemo in tečemo v solidarnosti do ljudi iz revnejših držav, ki
jih posledice podnebnih sprememb najbolj prizadenejo.
Prav tako smo se tudi v letošnjem letu vse tri vrtčevske skupine dogovorile, da se bomo odzvale in organizirale tek, ki bo potekal ob reki Radomlji.
Najprej so tekli otroci iz skupine Lunice, nato pa še otroci iz
skupin Zvezdice in Sončki. Prav zavzeto so tekli tako najmlajši kot
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tudi najstarejši in pretekli kar veliko razdaljo.
Vsi otroci so za nagrado dobili štampiljke in se posladkali s sadno ploščico.

Urša Pogačar

OBISK IZ VRTCA
Šolsko leto se končuje in ni več daleč dan, ko bodo šolske klopi napolnili novi prvošolčki.
Danes za šalo, kmalu pa čisto zares... Ja, čisto dovolj veliki so
že, ali ne?

Reševali so tudi prave, pravcate naloge, seveda pod budnom
očesom šolarjev.

Učenci 1. In 2. razreda so jim pripravili kulturni program, v zameno pa dobili tudi pesmico iz vrtca.
Bilo je prijetno in veselo. Bodoči prvošolčki, se vidimo jeseni.

Tanja Krevs
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ŠČEPEC KULTURE ZA VRTEC IN ŠOLO
Otroci, vključeni v krašenjski vrtec in šolo, lahko vsaka dva meseca spremljajo lutkovno predstavo, ki jo v šolski avli uprizori eno
od lutkovnih gledališč. In kdo jim to omogoča? Seveda starši, ki
svoje otroke vsako leto množično vpišejo na lutkovni abonma v
organizaciji Vrtca Medo. Spodbudno in pohvalno je, da lahko na
ta način naši najmlajši doživijo ščepec kulture v varnem, domačem
okolju.
Zadnja leta nas s svojimi predstavami zabava Mini teater iz
Ljubljane. Njihove predstave so duhovite, tudi poučne, nekatere
otroci spremljajo z odprtimi očmi in usti, ob drugih se nejeverno
spogledujejo in zmajujejo z glavo. Odrasle gledalke pa smo mnenja, da lahko pohvalimo tudi igralsko zasedbo in domiselno scenografijo predstav. Glede slednje je bila nekaj posebnega zadnja
letošnja predstava, saj se je dogajala na vozu, ki so ga mojstri Mini
teatra pripeljali na šolsko igrišče. Tako smo si gledalci pod milim
nebom ogledali predstavo na zelenem platnu bližnjega travnika.
Za večino je bila to prav zanimiva izkušnja.
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Kratek in mestoma precej strm vzpon je marsikateremu malemu pohodniku pognal kri po žilah. »Kam sploh gremo?« so se tiho
spraševali rdečelični in zadihani člani naše odprave. A na srečo
smo kmalu prispeli do vasi, kjer smo se ob vaškem koritu okrepčali
s priboljški iz nahrbtnikov.

itro so se nam povrnile moči in otroška razposajenost, zato
smo se odpravili po cesti proti Krašnji. Sliši se daleč, a smo pot
navzdol prehodili hitro in brez večjega napora. Ostalo nam je še
dovolj časa in energije, da smo naš športni dan zaključili s tekanjem in igro na šolskem igrišču.

Katarina Bergant

sem, ki ste nas na pohodu spremljali, se zahvaljujemo za prijetno družbo in upamo, da se bomo še kdaj skupaj potepali po
Krašnji in okolici.

Katarina Bergant

SPOMLADANSKI POHOD
Kot vsako pomlad smo se tudi letos z učenci PŠ Krašnja v dneh
pred prvomajskimi prazniki odpravili na pohod. V svojo družbo
smo povabili tudi bližnje sorodnike naših učencev in nekaj se jih
je prijazno odzvalo vabilu. Na hladen, a sončen aprilski dan smo
se skupaj odpravili na pot. Za cilj smo izbrali vas Koreno, ki smo jo
osvojili kar po bližnjici, mimo koče na Kovčku.

Društveni Informator št. 217 ŠD Krašnja - Maj 2017

24

V TEHNIŠKEM MUZEJU

VSI NA KOLO!

Učenci PŠ Krašnja smo obiskali Tehniški muzej v Bistri.
Ogledali smo si prometno zbirko s starimi prevoznimi sredstvi,
spoznali nekaj starih obrti in pripomočke, ki so jih včasih uporabljali pri delu. Mlajši učenci so bili najbolj navdušeni nad oddelkom
z gozdnimi živalmi. Čeprav živijo vse te živali v Sloveniji, jih je v
gozdu težko videti, zato so si jih z zanimanjem ogledovali.
Po malici na grajskem dvorišču nas je čakalo še praktično delo.
Ustvarili smo kačjega pastirja in žolno, seveda po vseh tehničnih
zakonitostih. Bilo je zanimivo in poučno.

V ponedeljek, 22. maja, so imeli učenci višjih razredov Podružnične šole Krašnja športni dan. V šolo so prinesli svoje rolerje in
seveda vso potrebno zaščitno opremo, ali pa so s pomočjo staršev do šole pripeljali svoje kolo.
Športni dan so začeli v učilnicah, kjer so ponovili prometne
predpise, ki jih morajo poznati tudi pešci in kolesarji, ter ugotovili,
kaj lahko sami storijo za svojo varnost na cesti. S pomočjo interneta so si ogledali tudi osnovne napotke za rolanje ter spoznali
ples na rolerjih.
Po malici so se z vso opremo odpravili do šolskega igrišča.
Tam je učiteljica Alja najprej postavila poligon za rolerje. Kar nekaj takšnih in drugačnih ovir se je znašlo na poti. Svoje spretnosti so učenci v opremi za rolanje pokazali med stožci, letvicami in
stebrički. Preizkusili so se tudi v prenašanju obročkov in plastenk.
Pozornemu opazovalcu ni moglo uiti, da so bili v poligonu vedno
bolj spretni.
Učenci, ki niso imeli svojih rolerjev, so se ta čas igrali različne
igre z žogo, preskakovali kolebnico in vrteli obroče. Ko pa so se
tega naveličali, so si nadeli kolesarske čelade, na šolsko igrišče pripeljali vsak svoje kolo ter se še oni preizkusili na poligonu, ki ga
je učiteljica Alja prilagodila za kolesarje. Zahtevno vijuganje med
stebrički je marsikoga spomnilo, da je tudi kolesarjenje spretnost,
ki se jo moramo naučiti.
Proti koncu našega športnega dne so bili udeleženci že prijetno utrujeni. Vztrajnih kolesarjev in rolarjev, ki bi se lovili po igrišču,
je bilo vse manj. Marsikateri pa je izrazil željo, da bi se še kdaj na
tak način zabavali na šolskem igrišču, kar pomeni, da so bili zadovoljni, da so lahko preizkusili in izpopolnili svoje spretnosti.

Tanja Krevs

Katarina Bergant
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ŠE SLAB MESEC IN ŽE SE BO ZAČELO
LETOŠNJE POLETJE
NAM BO VREME NAKLONJENO? KAKŠNO JE BILO LANI V
MESECIH JUNIJU, JULIJU IN AVGUSTU?
KAJ PA NEKATERI OSTALI DOGODKI V NAŠEM KONCU, SE JIH
ŠE SPOMINJATE?
Čas zime nas je že zdavnaj zapusti in tudi čas pomladi se naglo
izteka in že se bliža začetek poletja. Kot bi trenil! Še kakšen mesec
dni in za nami bo že polovica letošnjega leta. Kako hitro mineva
ta čas!
Če ste v zadnji izdaji Informatorja branje namenili tudi prispevku, v katerem običajno pišem o vremenu in nekaterih dogodkih
za ta čas, s »starostjo« enega leta, ste lahko primerjali lanske z
letošnjimi vremenskimi dogodivščinami. Najbrž pa ste se z zanimanjem za enako obdobje spomnili tudi nekaterih dogodkov, ki
so v našem koncu tudi zaznamovali ta čas.
Kot že napisano v naslovu tega prispevka, se bom tokrat s pisanjem o vremenu in nekaterih zanimivejš

VREME JUNIJ 2016
Generalno gledano, smo bili lanskega meseca junija večkrat
mokri kot suhi, saj je le 11 dni minilo povsem brez dežja, kar v 19.
dnevih pa smo bili deležni dežja. Včasih nekaj malega kapelj, včasih opazneje, včasih pa tudi močnejših nalivov. Podrobneje pa takole.
1. lanskega junija je bila sreda, ki nam je postregla s kar nekaj
plohami. Naslednji dan je bilo suho pri 23 stopinjah. Tretji dan v
mesecu je bilo vse do poznih popoldanskih ur suho, na kar je začelo deževati. Okoli 20. ure pa nas je »obiskala« kar močna nevihta,
ki je trajala približno 20 minut.
Sobota in nedelja sta minili brez padavin, v ponedeljek pa je
padlo nekaj kapelj. Precej več dežja, brez katerega nismo preživeli niti dneva pa je padlo v obdobju od 7. do 15. Junija. Po dnevih
dokaj različno. Pogostokrat je tudi zagrmelo in zapihal je nekoliko močnejši veter. Prav prvi dan omenjenega obdobja smo bili
za nekaj časa deležni podobno močnemu neurju, kot je bil ta 3. v
mesecu. Že popoldan, 15. se je zjasnilo do čiste modrine neba, kar
naj bi bil dober obet za vreme v naslednjih dneh, a se to ni zgodilo.
Kaj hitro se je spet pooblačilo in tudi 16. ter 17. sta bila dneva spet
deževna. 18. junij je bil kar lep dan, 19. in 20. pa nas je ponovno
spremljala oblačnost in dež.
Kaj pa prvi poletni dan, 21. v mesecu? Končno! Sprememba
vremena na lepše in toplejše obdobje, ki pa vseeno ni trajalo dolgo. Le do petka, 24., ko pa so bile temperature že 30 stopinj. V
soboto zvečer je zopet začelo deževati. Precej bolj »živahna« pa
je bila nedelja, kajti okoli pol enih popoldan se je nebo sprevrglo
v kar močno nevihto, ki so jo spremljale strele in močan veter, a
kaj hujšega ni bilo. Ponedeljkovo dopoldne je bilo suho, po 13. uri
pa so se začele obdobno vrstiti krajše plohe. Zvečer pa je bila na
nebu že jasnina. Zadnji trije dnevi pa so bili precej bolj prijetni in
vremensko suhi. Še posebno lepo vreme je bilo na godovni dan Sv.
Petra in Pavla in tudi še zadnji dan v mesecu, 30. junija 2016.

DOGODKI JUNIJ 2016
Vsakič, ko zaslišimo zavijajoč glas intervencijskih vozil nas
prevzame nelagodje. V začetku meseca, 7. junija je že bilo tako.
Na pomoč so odbrzeli naši gasilci. Kam, mi pa ni znano. Za dobršen čas meseca, tako sem si zapisal, ni bilo nikakršnih možnosti
za sušenje trave. Deževje je bilo le prepogosto. Sredi meseca je
Svet KS Krašnja preveril rezultate krajevne ankete glede možnosti
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ureditve uličnega reda v Krašnji. Rezultati ankete so potrdili nenaklonjenost za to spremembo. Svet KS pa je teden dni kasneje
organiziral tudi zbor krajanov.
19. je bilo v naši cerkvi precej slovesno. Prvič je bilo organizirano srečanje poročnih parov – jubilantov. Naslednji dan je bilo
slovesno tudi v avli šole, kjer je bila uradna predstavitev knjižice
»Mehurčki domišljije«. Dan kasneje pa je bil v istih prostorih še en
prijeten dogodek. Od obiskovanja tukajšnjega vrtca so se poslovili
otroci, ki so kasneje, z novim šolskim letom prvič posedli za osnovnošolske klopi.

VREME JULIJ 2016
Vremensko vseeno nekoliko lepši, kot predhodnik junij, a dokaj muhasto vreme se je kar pogosto pokazalo. Logično je, da
smo za ta čas pričakovali nekoliko višje temperature, kar smo tudi
dočakali. To pa ob spremembah lahko vpliva na marsikatere vremenske pojave, ki si jih nikakor ne želimo. Predvsem hudih neurij s
točo, močnega vetra, udarov strel, pogoste sopare,…… Nekaj od
naštetega se je zgodilo, a kaj hujšega k sreči ne.
Če se pri evidenci suhih in mokrih dni nisem zmotil, je bilo prvih 17, slednjih pa 14.
Začetek meseca je bil povsem v »stilu« junija. En dan ali dva
tako, potem pa drugače. Prvi dan je bilo nekaj dežja, naslednjega
dne pa ne. In spet. Nedelja, 3. je bila deževna, ponedeljek pa ne.
V torek zvečer okoli 22. ure nas je doletelo kar močno neurje, ki
se ni umirilo skoraj uro časa. Večino srede je bilo suho, zvečer pa
skoraj ob istem času zopet nevihta, ki pa je minila v precej blažji
obliki. V četrtek, 7. pa se je za skoraj teden dni vreme sprevrglo v
tisto pravo, kot ga od poletja pričakujemo. Z veliko sonca že od
ranih ur naprej in z blagodejnimi večernimi temperaturami, ki so
kot nalašč, da se pred spanjem vsaj malo ohladimo. Zadnji takšen
dan v tem obdobju je bil torek, 12. julija 2016, ko je temperatura
zraka že presegla 34 stopinj.
Naslednji dan pa se napovedi vremena nismo prav nič razveselili, kajti ARSO je že za popoldanski čas napovedal možnost
hude ure s točo in močnimi vetrovi. Tudi toča naj bi padala. K sreči
pa je bilo tu pri nas od vsega le nekaj kapelj dežja. Ne tako daleč
stran pa so se napovedi povsem uresničile. Naslednji dan nas je
precej zmotil močan veter, ki je zapihal nekaj pred polnočjo. Za
kratek čas je tudi deževalo kot iz škafa. Zjutraj in dopoldan je bilo
občutiti precej hladnejši zrak. Enako tudi še v petek in soboto, ¸15.
in 16. v mesecu, ko so dnevne temperature le za stopinjo ali dve
preskočile 20 stopinj. V nedeljo pa se je vreme izboljšalo in je v
prijetni »podobi« trajalo vse do naslednjega dne, ko smo zvečer
okoli 21. ure doživeli še eno dokaj hudo nevihto z močnim vetrom
in veliko količino dežja. Torek, sreda in četrtek so bili zopet prijetni, topli dnevi. Občutiti pa je bilo soparo, ki je v petek, 22. zopet
botrovala k spremembi vremena. Pri 33 dnevnih stopinjah se je
okoli 18. ure spet stemnilo in nevihta, ki je trajala kakšno uro, je
bila zopet tu. Nekaj dobrega pa je vseeno napravila. Blagodejno
večerno temperaturo, ki nas je pošteno ohladila od pregretosti
močnega sonca. In spet so sledili trije kar vroči dnevi. Za kratek
čas, z manjšim deževnim obdobjem nas je pospremil torek in tudi
naslednja dneva, 27. in 28. je bilo popoldan nekaj malega dežja,
ki ga je spremljalo grmenje. 20. in 30. pa ne več. Vročina je nekoliko popustila Tudi še nedelja, zadnji dan v mesecu je bila vse do
zgodnjega popoldneva vremensko prijetna. Motila je le občutna
sopara. Popoldan pa se je v času dveh ur zgodilo kar pet krajših
ploh, ki naj bi bile zvečer še pogostejše in naj bi jih po napovedih
spremljalo bolj burno vremensko dogajanje.

DOGODKI JULIJ 2016
Zapisal sem si tri pomembnejše dogodke in sicer, da je 3. julija
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v naši cerkvi maševal metropolit, gospod Stanislav Zore, da je bila
8. na Korenu spominska slovesnost in, da je 17. življenjski jubilej –
70. Rojstni dan praznoval naš gospod župnik Anton Potokar.

VREME AVGUST 2016
Tudi za lanski mesec avgust bi lahko sklepali, da se ni ponašal s
pravim, stabilnim poletnim vremenom, kajti »nagradil« nas je le z
19. dnevi t.i. suhih dni ter z 12. dnevi, ko je padlo manj ali več dežja.
Prvi dan v mesecu je bil ponedeljek. Ves dan je bilo oblačno, a
deževalo je le od opoldneva dalje kakšne tri ure. Torek je bil sončen in zanimivo, zgodaj zjutraj je bilo že opaziti rahle meglice. Tudi
še sreda in četrtek sta nas razvajala s pravim poletnim vremenom
in s temperaturami kakšno stopinjo pod 30. Petek in sobota pa
sta bila precej bolj muhastega vremena. Obakrat je deževalo v
poznih večernih urah. Nedelja, 7. avgusta pa se nam je predstavila
v precej lepši luči. Dan je bil sončen in vroč. Enako lepa in prijetna
sta bila tudi naslednja dva dneva.
V sredo pa se je vreme precej spremenilo. Ves dan je bil deževen in precej se je ohladilo. Ni bilo več kot le 18 stopinj. Kot zanimivost naj zapišem, da smo ta dan lahko izvedeli, da je na Kredarici
snežilo. Nekaj malega rose je bilo še naslednji dan zjutraj, kasneje
pa se je iz ure v uro vreme spet spreminjalo na »lepši obraz«. Takšno je bilo vse tri naslednje dni. Vključno s ponedeljkom, 15. avgusta, vse do popoldanskih ur, na kar so dokaj hitro nebo prekrili
temni oblaki. Zapihal je tudi nekoliko močnejši veter in sledilo je
tri ure kar močnega deževja. Naslednji dan je bil prijeten in je minil
brez padavin. 17., 18. In 19. pa so spet nastopili trije dnevi dokaj
nestanovitnega vremena. Občasno je sijalo sonce, občasno pa je
za krajši čas padal dež. In spet! Sobota lepa in topla, nedelja in
ponedeljek pa smo spet uporabili dežnike, a padavin ni bilo veliko. Le za vzorec. Vse do 28. v mesecu se so zvrstili prijetni dnevi.
Temperature niso več presegle 30 stopinj. V ponedeljek, 29. Pa je v
začetku večernih ur zopet začelo deževati. Slišati je bilo tudi grmenje in nekoliko močnejši veter. Lanski mesec avgust se je zaključil
z dvema lepima dnevoma in pri temperaturi okoli 24stopinj. Čeprav poletja še ni bilo konec, pa so nekatera opažanja, pogojene
z vremenom in podobami narave že nakazovala, da tudi že jesen
ni več tako daleč.

DOGODKI AVGUST 2016
Prvi dan v mesecu je bilo zaznati, da so morali na intervencijo
naši gasilci. 19. je izšel časopis Informator in sicer že 213. številka
po vrsti. Tik pred začetkom novega šolskega leta je ŠD Krašnja, v
nedeljo, 28. organiziralo orientacijski pohod po opisani poti. Na
zanimivo in ne preveč naporno pot se je podalo veliko število
udeležencev, med katerimi smo bili najbolj veseli družinskih ekip.
Zadnji dan v mesecu pa je ŠD Krašnja zaključilo tudi z počitniškimi vadbami atletike, za katere so strokovno poskrbeli trenerji AK
Domžale. Na ta dan so se otroci zbrali na stadionu v Domžalah
in se na ta način pobližje spoznali z objektom in tamkaj vadečimi
atleti.
Toliko o vremenu in nekaterih zanimivejših dogodkih za čas
lanskih mesecev junij, julij in avgust. Upam, da boste prispevek
prebrali z veseljem in se tudi na ta način, vsaj malo, skušali v mislih
vrniti na bližnjo preteklost v našem ožjem okolju.
V mesecu septembru pa se bom potrudil in skušal zopet napisati kaj zanimivega. O vremenu in ostalih dogodkih.
ih dogodkih v minulem letu osredotočil na mesece junij, julij
in avgust.

Marjan Štrukelj

REŠITEV NAGRADNE KRIŽANKE, KI
JE BILA OBJAVLJENA V MARČEVSKI
ŠTEVILKI INFORMATORJA
»BAR POD LIPO« BO V LOKAL POVABIL KAR ŠEST NAGRAJENCEV
Najprej opravičilo, kajti k oddaji kuponov z rešenimi gesli smo
vas povabili do 29. maja, kar pa ni bilo pravilno. Pravilno in tudi
mišljeno je bilo do 29. aprila.
Na društveni naslov smo prejeli 12 rešitev in prav vse so bile
pravilne. NAGRADNO GESLO PA SE JE GLASILO »HVALA ZA ZAUPANJE.«
Z objavo in reševanjem te nagradne križanke smo se spomnili
in na nek način tudi zahvalili Urošu Cerarju za sodelovanje in pomoč pri delu ŠD Krašnja. Še posebej pa smo mu želeli čestitati za
šest let vodenja lokala, ki je bila že preje in je tudi ostala prijetna
popestritev v našem kraju za številne goste, ki radi prihajajo od
vsepovsod. Nič čudnega, ko pa imata gostoljubje in prijaznost v
gostinski dejavnosti še posebej velik pomen.
Uroš se je odločil, da bo med dvanajstimi reševalci nagradnega gesla izžrebal kar polovico imen, torej šest. Povabilo s posebnimi kuponi, ki jih spodaj imenovani lahko prevzamejo v pisarni ŠD
Krašnja pa prejmejo sledeči udeleženci nagradne križanke:
VIDA ARNŠEK
FRANC BERLEC ACO
BARBARA BRCAR
MIJA DROBNE
BRANE MOČNIK
IVANKA NOVAK

Krašnja 7
Mali Jelnik 11
Krašnja 76
Krašnja 80
Krašnja 10
Krajno Brdo 11

1225 Lukovica
1225 Lukovica
1225 Lukovica
1225 Lukovica
1225 Lukovica
1225 Lukovica

Vsem nagrajenkam in nagrajencem iskreno čestitamo. Vsem
ostalim pa se lepo zahvaljujemo za sodelovanje in jim več sreče
želimo že prihodnjič.
Ob tej priložnosti pa naj tudi zapišem, da smo eno od pravilnih
rešitev prejeli iz Frankfurta, od koder se nam je s prijaznimi pozdravi oglasila naša zvesta bralka Mihela Jasenc – p.d. Mlinarjeva.
Takole je pisalo v pismu, v katerem je bil priložen tudi nagradni
kupon, naslovljen sošolki Vidi Arnšek, ki je bila tudi izžrebana:
»Dober dan!« Tu prilagam nagradni kupon križanke za mojo
sošolko Vido. Vaš Informator je zanimiv, tako preberem kaj je novega v Krašnji.
Lepo vas pozdravljam in vse poznane v društvu.
Spoštovana gospa Mihela. Enako lepo tudi vas pozdravljamo
ustvarjalci časopisa in se vam zahvaljujemo za pozdrave in pohvalo. Tudi v bodoče vam želimo, da boste še naprej ostala naša zvesta bralka.

Marjan Štrukelj
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Z REŠEVANJEM KRIŽANKE BOSTE
NAŠLI NOVO NAGRADNO GESLO
Ena od stalnih želja vseh, ki pripravljamo krajevno glasilo Informator je tudi ta, da skušamo za objave nagradnih križank k sodelovanju privabiti čim več domačih podjetnikov in tudi predstaviti njihovo delo ter ponudbe.
Eden od teh je tudi naš krajan Primož Dolinšek, ki se že več
kot 15 let trudi in ukvarja z vodenjem lokala »OPTIKA OCULOS
OUTLET« s poslovalnico na lokaciji Usnjarska 8 v Kamniku. Poleg
osnovnega dela v optični stroki pa se Primož Dolinšek ukvarja tudi
s popravili mobilnih telefonov. Svojim strankam, ki imajo težave
z očmi in vidom, pa omogoči tudi kvalitetne očesne preglede v
Zdravstvenem domu v Kamniku.
Če boste postali njegova cenjena stranka, se boste lahko prepričali o kvalitetno opravljenih optičnih storitvah. Pa ne le to. Ob
obisku poslovalnice se boste tudi seznanili z možnostjo številnih
nakupov iz široke palete najrazličnejših korekcijskih okvirjev in
sončnih očal priznanih blagovnih znamk.
V optiki OCULOS OUTLET pa vam bodo prijazno ustregli tudi z
izdelavo kontaktnih leč.
Ob tej priliki omenjamo le nekaj najpomembnejših možnosti,
ki jih lahko izkoristite z obiskom Primoževe poslovalnice v Kamniku. Da boste dobili pravo in popolno predstavo o kvaliteti njegovih storitev, predlagamo, da se za obisk odločite čim preje. Ne bo
vam žal!
Če boste potrebovali predhodne informacije, vam je Primož
Dolinšek na voljo tudi na telefonsko številko 01 831 49 51 ali na
GSM 051 443 553.
Njegova poslovalnica pa vam bo vrata odprla vsak ponedeljek,
torek, sredo, četrtek in petek od 9. do 12. ure in popoldan od 14.
do 17. ure. Ob sobotah pa od 9. do 12. ure.
Sedaj pa vabljeni k reševanju križanke, ki smo jo pripravili v
sodelovanju z OPTIKO OCULOS OUTLET iz Kamnika, ki bo med tri
bralce, ki boste pravilno rešili nagradno geslo razdelila tri praktične nagrade.
Izpolnjene nagradne kupone nam pošljite na naslov društva:
ŠD Krašnja, Krašnja 14 1225 Lukovica ali jih oddajte v nabiralnik pri
društveni pisarni, najkasneje do ponedeljka 31. julija 2017.
Vsem želimo prijetno počitniško in dopustniško reševanje križanke in kasneje tudi nekaj sreče pri žrebanju nagrad.
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*
Mami, oči! Odločil sem se, da bom živel sam!
Pa to je super sinko!
Ja. Kufre 'mata pred vrati.
*
»Janezek, kaj bi rad bil, ko boš velik?«
»Sanjam o tem, da bi zaslužil 1 milijon mesečno, tako kot moj ata.«
»Tvoj ata zasluži milijon mesečno???«
»Ne, tudi on sanja o tem.«
Janez pride do prijatelja in mu potoži: »Mislim, da me žena vara.«
»Kako pa to veš?«
»Veš, smo se preselili iz Ljubljane v Maribor, pa imamo še kar istega poštarja!«
*
Janez se odloči prebeliti stanovanje. Spomni se, da je Miha, ki stanuje nad njim v enakem stanovanju, stanovanje prebelil lani, in ga
vpraša:
»Miha, koliko barve si kupil?«
»50 kil.«
Janez kupi 50 kg barve in prepleska stanovanje. Ko konča, pravi
Mihi: »Miha, kako si pa ti pleskal, meni j e ostalo 35 kil barve!«
»Meni tudi.«
*
Zaljubljeni parček pride v hotel in želi dvoposteljno sobo. Receptor ju vpraša: »Sta poročena?«
»Ja!« odvrne moški.
»Jaz tudi,« se oglasi ženska.
*
Janezek pravi prijatelju:
“Veš, jaz sem velik evroskeptik.”
“Aja, kako pa to?”
“Še nikoli nisem videl bankovca za 500 €!”

Marjan Štrukelj

INFORMATORJEV HUMOR
*
Po koncu službe pride mama po otroka v vrtec. Vrata velikega
otroškega igrišča okoli vrtca so odprta, vsi otroci so v peskovniku,
vsak s svojim mobilnikom, vzgojiteljica pa poležava na klopci.
Vpraša mama:
“Kako lahko spite, vrata so odprta, vam bojo otroci ušli.”
In vzgojiteljica:
“Nič ne bojo ušli. Pri nas je wi-fi samo v območju tega peskovnika.“
*
Direktor se pred firmo pripelje s popolno ma novim Audijem.
V bližini sreča zaposlenega, kateri mu reče: »Lep avto.«
Direktor pogleda zaposlenega in mu reče:
»Delaj trdno, pošteno, naredi veliko nadur in naslednje leto se pripeljem še z boljšim.«

INTERNO GLASILO ŠPORTNEGA DRUŠTVA KRAŠNJA, Krašnja 14a,
1225 Lukovica, telefon: 01/ 723 41 32. DRUŠTVENI INFORMATOR JE
NAREJEN V NAKLADI 140 IZVODOV, fotokopiranje: Papirnica Lipa
s.p., Preserje pri Radomljah
Andrej Novak			
Marjan Štrukelj			
Peter Dragar ml. in Gašper Korošec
Boži Požar			

urednik
pomočnik urednika
tehnična urednika
lektoriranje

Dopisniki: Marjan Štrukelj, Boža Požar, Vera Beguš, Drago Juteršek, Katarina Bergant, Jure Jamšek, Urška Kos, Tanja Krevs, Urša
Pogačar, Miša Jerman in Simona Pervinšek
Fotografije: Drago Juteršek, Andrej Novak, Špela Novak, Helena
Urbanija, Tanja Krevs, Jure Jamšek, Urša Pogačar, Lea Makovec,
Miro Koder , Miša Jerman, Romana Močnik , Damjana razpotnik,
Vera Beguš, Milena Bradač, Brigita Rožič in Mojca Beguš Tič
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GEOMETRIJSKI
LIK

ŠTEFAN
SEME

KLIC,
POZIV

ODPRTE KAMENJE,
KI GA JE
POŠKODBE ZAOBLILA
TKIVA
VODA

OBRABLJEN, PONOŠEN
ČEVELJ

IZDELOVALEC
SRPOV

GLAS OB
STRELU

MESTO V
VZHODNI
NEMČIJI

OBLIKA
STEBLA

SODNIK V
GRŠKEM TEKOČINA
MIT. POD- V ŽILAH
ZEMLJU

PAUL
CEZANNE

OČKA

NAPOVED
PREROKOV

POPRAVLJALEC UR

PESNIK
ZLOBEC
MADŽARSKI JEZIK

SEVERNJAK,
INUIT

SLIKAR
KOVINA
JAKOPIČ (ZNAK ER)

BODLJAJ

OTOK V OT.
PITCAIRN
IGRALEC
ODBOJKE

SMUČARKA
BUCIK

RAFKO
IRGOLIČ

NAŠ PISAT.
(FRAN,
HUDO
BREZNO)
IZDELOVALEC KRUHA
ALBERTO
TOMBA

ZNAMKA
JAPONSKIH
ELEKTR.
NAPRAV

IRENA
POLANEC
JAKOB
ALJAŽ

RICHARD
GERE

SL. PEVKA
ZABAVNE
GLASBE
DROG NA
SEN. VOZU
LUDVIK
TOPLAK

NEKD.
PAPEŽEVA
KRONA

MESTO

SOVRAŽNIK
SREDNJA
ŠOLA

PODOLGO- V AVSTRIJI
VAT KRUH NA MEJI

S ČEŠKO
RASTLIN.
BODICA
EST. PEVEC
(GEORG)

PEVEC
PESTNER

ŠTEVILKA
DAKAR
BREZ
R

ZAPRTA
LIJAKASTA
KRAŠKA
GLOBEL
BRIT. UM.
ZGODOVINAR
(JOHN)

ANA V
DALMACIJI

GALIJ

IGRALEC
RADKO
POLIČ

N A G R A D N I
KUPON

ALBERT
CAMUS

IME IN PRIIMEK:
NASLOV:
NAGRADNO GESLO:
Nagradni kupon pošljite na naslov Športno društvo Krašnja 14, 1225 Lukovica
ali ga oddajte v nabiralnik pri društveni pisarni.

NAŠ
MATEMATIK
(MILAN)

TOMO
KRIŽNAR
PORAST,
ZVIŠANJE

ČEŠ.-NEM.
IGRALKA
SIROMAK,
UBOŽEC

HALLE
BERRY
PREB. KARANTANIJE

TREPETANJE

TIM
GAJSER

