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OD VSEPOVSOD VODIJO S POČITNIC POTI SPET DOMOV
Izdajo je omogočila Krajevna Skupnost Krašnja
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JUHUHU! POČITNICE SO TU!

Zadnji šolski dan, 22. junija 2018, smo v Krašnji proslavili na pose-
ben način. Spomnili smo se bližajočega se praznika, dneva državnosti 
in tudi vseh preteklih šolskih dni ter vloženega truda za lepe ocene. 

Dramski krožek pod vodstvom gospe Vere Beguš nam je zaigral 
gledališko predstavo Pekarna Mišmaš. Nato je sledila podelitev pri-
znanj od prvega do petega razreda. Posebej smo zaploskali učencem, 
ki so na različnih tekmovanjih dosegli lepe rezultate. Razglasili smo 
tudi športnike razredov. Učiteljica Barbara Bobinac zaključuje delo pri 
nas, zato smo se ji zahvalili na poseben način. Pete razrede pa smo 
čisto na koncu simbolično, skozi “človeški tunel”,  spustili iz Krašnje 
na Brdo šestemu razredu naproti.

Voščili smo si le še zdrave in brezskrbne počitnice!

Helena Urbanija
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BODOČI IZUMITELJI

V sredo, 6. junija 2018, smo imeli učenci 5.c iz Krašnje prav pose-
ben »vodni« dan. Začeli smo ga  s čudovito oddajo Slovenski vodni 
krog, ki nas je poučila o lepotah in posebnostih reke Radomlje. Nato 
smo pogovorili  o mlinih nekoč in danes ter se razdelili v skupine. Vsa-
ka skupina si  je izmislila »svoj«  mlin, izdelala načrt in ga po malici 
začela  izdelovati  iz odpadnega materiala. Pri delu smo imeli malo 
težav z odlepljenimi »lopaticami« oz. plastičnimi žličkami in počenimi 
lončki, a nas to ni ustavilo. Bili smo tako zagreti, da smo izumili mlinč-
ke, ki jih niti največji izumitelji na svetu ne bi mogli. Poleg vztrajnosti in 
potrpežljivosti smo spoznali še, da izumljati nove stvari ni mačji kašelj. 

Eva Pervinšek, 5.c 

POHOD NA VRH NAD KRAŠNJO

Na prvi poletni dan, v četrtek, 21. junija 2018, smo se 5.c razred 
odpravili proti Vrhu nad Krašnjo. Začeli smo ob 8. 20 in hodili, hodili in 
hodili. Na poti smo se ustavili ob divji češnji, katere prej nismo poznali. 
Poskusili smo drobne črne češnje. Nato smo se spet podali na pot in 
po dobri uri prispeli na cilj. Prišli smo do naših hiš, hiš dveh  družin Šin-
kovec in Zupančič. Midve, Nika in Lea, sva pripravili malico in učiteljici 
Heleni skuhali kavo. Pravi, da je bila odlična. Nato smo se podali na vrh 
travnika, kjer ima Nika manežo in smo ogledali Kamniško-Savinjske 
Alpe, številne kraje- Domžale, Moravče, … Limbarska gora je bila kot 
na dlani. Razkazali sva jim še dva ponija, Shiro in Jackie, kobilo Aišo, 

psa Timija in Bata, želvo, pa zajčke in kokoši. Pojedli smo še sladoled 
in se odpravili nazaj proti Krašnji. Na poti smo našli tudi gozdne jago-
de in borovnice. Ta dan nama je bil zabaven in zelo zanimiv.

Lea Zupančič in Nika Šinkovec
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TEKMOVANJE ZA ČISTE ZOBE

V torek, 5. 6. 2018, smo se zmagovalni razredi vseh treh šol: 
Brdo - 1. b,  Blagovica - 1. d in Krašnja - 5. c udeležili zaključne prire-
ditve akcije »Tekmovanje za čiste zobe« v dvorani Tivoli v Ljubljani. 
 

Prvi nas je pozdravil predsednik  države RS Borut Pahor. Ogledali 
smo si zanimive točke gimnastičark in akrobatske košarkarske skupi-
ne Dunking Devils, nato pa so nas zabavali člani zasedbe Čuki. 

Helena Urbanija

OB ZAKLJUČKU BRALNE ZNAČKE
V torek, 15. maja 2018, so se učenci, ki so letos uspešno zaključili 

bralno značko, zbrali v telovadnici Podružnične šole Blagovica, kjer jih 
je pričakala avtorica knjig o pravljičnih poteh ter urednica Irena Cerar. 
Po uvodnem nagovoru smo prisluhnili zvenu kitarskih strun, na katere 
je spretno zabrenkala naša petošolka Sara.

Po kratki osebni predstavitvi smo z gostjo zaplavali v svet pravljic. 
Pripovedovala je o mali miški, ki se je pogumno podala v svet, o ženi, 
rojeni na kresno noč, o podvigih kmetiča s črnim konjem ter o dečku z 
zelenim oblakom. Vsem zgodbam so učenci pozorno prisluhnili, večini 
pa so bile bolj všeč tiste bolj napete oziroma kar malo strašne.

Da pa nas ne bi bilo preveč strah, so srečanje s svojo pevsko točko 
o veselem pastirju popestrili krašenjski petošolci, za zaključek pa so 
zaplesali še blagovški plesalci.

Srečanje je bilo prijetno, zato priporočam vsem, da še naprej pri-
jateljujejo s knjigami in si poleg potovanj z domišljijo prislužijo še zani-
mivo nagrado za osvojeno bralno značko.

Katarina Bergant

NOVA PLEZALA
Ob koncu šolskega leta sta v ograjen prostor za šolsko kuhinjo PŠ 

Krašnja dva mojstra podjetja Levček s pomočjo našega hišnika gospo-
da Vinka Klopčiča postavila dolgo pričakovana plezala. Sestavljajo jih 
mreža, plezalna tabla, dva drogova na različnih višinah ter viseči krogi. 

V imenu sedanjih in bodočih učencev PŠ Krašnja se iskreno zahva-
ljujem vsem, ki ste nam v preteklih letih na šolskih prireditvah s pri-
spevki v šolski sklad ter na kakršenkoli drug način pomagali na naši 
poti do plezal. Verjamem, da bo nova pridobitev učencem popestrila 
marsikatero uro, preživeto v šolskem prostoru, ter da bo prispevala k 
boljšemu motoričnemu razvoju naših najmlajših.

Katarina Bergant  
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MALI POHODNIKI
Vsako pomlad se učenci PŠ Krašnja podamo na spomladanski po-

hod. Tokrat smo se odpravili na Koreno. Vse bolj rdečelična kača po-
hodnikov se je iz Krašnje povzpela na Kovček in po krajšem postanku 
nadaljevala svojo pot proti Korenu. 

Tam smo se ustavili pri vaškem koritu, kjer nas je poleg bistre stu-
denčnice čakalo prijetno presenečenje, saj so Urankarjevi za nas pri-
pravili mizo in klopi. Seveda miza ni bila prazna – na njej je bilo dovolj 
peciva in pijače za vse pohodnike, za kar se družini Urankar najlepše 
zahvaljujemo.

Po malici in krajšem počitku smo se kar po cesti odpravili v dolino. 
Po mnenju udeležencev pot ni bila preveč naporna in ravno prav dol-
ga, da smo se še pred opoldansko sončno pripeko vrnili v šolo.

Katarina Bergant  

BODOČI PRVOŠOLCI V ŠOLI

Naši najstarejši vrtičkarji že prav težko čakajo, da končno postane-
jo pravi šolarji. Zato smo jih povabili v  1.razred, kjer so sedli v šolske 
klopi, spoznali pesmico o Pedenjpedu, peli in risali ob pomoči učen-
cev. Bilo je sproščeno in veselo. V šoli pa že težko čakamo, da se nam 
pridružijo v našem hramu učenosti. Prijetne počitnice in se vidimo 
septembra.

Tanja Krevs 
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UČILNICA  V NARAVI
Dolgi in topli dnevi kar vabijo na prosto. Učenci 1. in 2. razreda smo 

se odpravili na opazovanje življenjskih okolij v domačem kraju.
Patricija nas je prijazno popeljala do njenega ribnika, kjer smo vi-

deli želvico, lokvanje, ribice…

Na travniku smo spoznavali travniško cvetje in žuželke.

Tim nam je povedal, da so v tem potoku videli belouško.

Gozd in pašnik pa smo našli kar čisto blizu šole. Pozirali smo z naši-
mi ovčkami, ki so nas pozdravljale z veselim blejanjem. Ja, takšno lego 
šole v «dolinci prijetni« nam verjetno marsikdo zavida.

Tako, ribice so ujete v mrežo, sedaj pa jih le hitro odpeljite na po-
čitnice ...

Tanja Krevs

MEDVEDKOVA OLIMPIJADA V 
KRAŠNJI

 Letošnje leto se je Medvedkova olimpijada prvič odvijala v Krašnji. 
V torek, 12. 6. 2018, smo se zbrali na šolskem igrišču. Po uvodnem na-
govoru gospe ravnateljice nas je pričakalo pravo presenečenje. Med-
tem ko so nadobudni tekmovalci že čakali na začetek, sta ga. Cveta 
Rošer in ga.  dr. Anja Podlesnik Fetih  spustili v zrak tri bele golobe. 
Za njimi se je iz bližnjega grička izpod kozolca spustila še manjša jata 
golobov, ki je zaokrožila nad nami.  Leteli so v prekrasnih zavojih  in se 
svetlikali, v ozadju nad Cicljem pa so se grmadili črni oblaki. Prav veseli 
smo bili, da je sonce še naprej vztrajalo.

Strokovne delavke iz Krašnje in Prevoj smo postavile 15 gibalnih 
postaj na šolskem igrišču. Vsak otrok je dobil svoj kartonček, s kate-
rim so se otroci razporedili po različnih postajah. Na vsaki postaji so 
dobili svojo štampiljko. Ko so zbrali vse, so dobili »medvedkovo meda-
ljo«.  Po trdem delu premagovanja različnih gibalnih nalog, so starše 
in otroke pričakale na igrišču polne mize svežega sadja in pijače. To je 
bila prava poletna osvežitev.

Na koncu smo bili vsi enakega mnenja, da je bila sprememba pro-
stora dobrodošla in tudi prava poživitev že ustaljene prakse. Iskreno 
se zahvaljujemo za pomoč gasilcev pri usmerjanju prometa in izposoji 



Društveni Informator št. 223, Letnik XXIV, ŠD Krašnja - Avgust 2018 7

SONČKI NA TABORU
Lepo se je usesti k računalniku in napisati nekaj stavkov, z namenom, 

vošSončki iz VVE Medo Krašnja so tri dni, in sicer od 4. 6. do 6. 6. 2018, 
preživeli na kmetiji Zgornji Zavratnik. Kmetija leži v območju Kamniško 
Savinjskih Alp, v gozdnem zavetju blizu Raduhe (2062 m). Pogled izpred 
kmetije seže preko travnikov do Dleskovške planote, kjer se poleti pasejo 
ovce. Nato sledi naprej gora Veža (Deska 1970 m), kjer je v samotni jami 
obtičal » velikan«, potem ko je izgubil svojo »velebabo«. Pod Dleskovško 
planoto je zapičena »velikanova igla«, ki smo jo videli na poti nazaj iz av-
tobusa. Sončki so uživali ob teh starodavnih pripovedkah, ki so zaznamo-
vale ta kraj. 

Dleskovška planota,  Veža v ozadju

V ponedeljek smo preživeli popoldne s pastirjem. Naučili smo se pa-
stirskih iger in običajev. Pastir nam je povedal zgodbo o izgubljeni čredi 
ovac, ki se je porazgubila po gozdovih Dleskovške planote. Pastirček je 
čredo našel, le ena ovčica se ni vrnila. Skupaj z otroki smo jo klicali in se 
ozirali proti pečinam Veže, kjer so ležale še bele zaplate snega. Ni se vrni-
la. Otroci so se še naslednje dni pogovarjali in razgljabljali o izguljeni ovci 
in jo skušali opaziti nekje na planoti.

Popoldne s pastirjem

miz, g. župniku Antonu Potokarju za uporabo parkirišča in g. Kosu za 
popestritev programa z izpustom golobov, ki so simbolično zaznamo-
vali začetek iger. 

Meta Adamič Bahl
Foto: Barbara Knap

Spuščanje golobov

Osvežitev s sadjem

Gibalne postaje na igrišču

Zaslužene medalje
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Polstenje volne

Zvečer istega dne nas je v gozdu presenetil škrat. Otrokom je razložil, 
da prebiva v gozdu in koplje v rudniku zaklade.  Sledila je igra v gozdu in 
sicer na različnih igralih, izdelanih iz drevesnih debel.

Gozdni škrat

V sredo dopoldne so se otroci zabavali ob družabnih igrah na pro-
stem. Bile so pravi izziv. Nosili so žogice na žlici skozi poligon, hodili s ho-
duljami in ciljali v tarčo. Ne smem pozabiti tudi na zelo razburljiv »pižama 
party«, kjer so otroci zvečer v pižamah plesali ob glasbi. 

Otroci so polni doživetij zapustili Zgornji Zavratnik. Z veseljem se 
bomo vrnili nazaj tudi naslednje leto.

Meta Adamič Bahl 

   

NOVA GRAFIČNA PREŠA V ŠOLI IN 
VRTCU KRAŠNJA

Športno društvo Krašnja vsako leto zbira prostovoljne prispev-
ke za svoj »mošnjiček«, ki jih nato porabi po lastni presoji. Letos se 
je gospod Marjan Štrukelj odločil, da bo zbrano vsoto, dobrih 300 
evrov, podaril našim otrokom v vrtcu in šoli v Krašnji. Vzgojiteljice in 
učiteljice je prosil, naj izberemo nekaj, kar bo v korist vsem otrokom 
pod našo streho. Odločile smo se za nakup pripomočkov za likovno 
ustvarjanje in sicer za grafično prešo in opremo, ki nam bo v pomoč 
pri izdelavi grafičnih izdelkov. 

V trgovini Art, Citypark, kjer smo prešo tudi nabavili, so nam ponu-
dili predstavitev grafičnih tehnik. V petek, 8.6. 2018, je v Krašnjo prišla 
Aleksandra, ki nas je najprej seznanila, kako upravljati grafično prešo. 
Nato nam je pokazala različne grafične tehnike, ki so primerne za šolo 
in vrtec. Pri tem so lahko sodelovali tudi otroci. Tako smo skupaj na-
redili več izdelkov.

Grafična preša je uporabna za različne in raznovrstne grafične teh-
nike, katere večinoma spadajo med visoki tisk. Kot prvo smo si ogle-

V torek smo dopoldne preživeli z gozdarjem. Gozd smo ponovno od-
krivali z ogledali in naučili smo se delati klobuke iz velikega repuha. Zve-
deli smo, da je tukaj blizu v starodavnih časih bruhal vulkan. Nabrali smo 
zeleni kamen vulkanskega izvora, ki se mu reče tuf. Če ste starši zasledili 
male zelene kamenjčke po žepih vaših otrok, so to kamni iz našega edine-
ga ugaslega vulkana Smrekovec. Med kamni smo našli tudi rožnati solča-
vski marmor. Ogledali smo si še kakšne vzorce delajo različni lubadarji v 
vejah in deblih dreves in še mnogo drugih zanimivosti.

V gozdu z gozdarjem                                              Solčavski marmor

Popoldne smo preživeli s predicami, ki so nas popeljale skozi stare 
ljudske rokodelske dejavnosti. Krtačili smo volno, izdelovali nitke in jo 
polstili v kroglice. Nato smo pletli koške. Otroci so se zelo potrudili in bili 
zelo ponosni na svoje izdelke. To se je posebno izkazalo, ko so vsi otroci 
ob odhodu zaskrbljeno preverjali, če sva jih z Natalijo vzeli seboj.

Pletenje koškov
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dali tisk s premično šablono, ki je preprost in primeren tudi za najmlaj-
še. Na tanko matrico z valjčkom navaljamo barvo, nato otroci sami na 
njej raztrgajo ali izstrižejo in razporedijo papirčke ter nato odtisnejo. 
Grafični odtis nam ponudi raznoliko razporeditev oblik.

Za vse naslednje tehnike je potrebno izdelati masko iz kartona, 
ki jo vložiš v grafično prešo. V to masko nato polagaš matrice, ki so 
obdelane na najbolj različen način. Najbolj enostaven je kolagrafija, 
risanje z mekolom. Ko se po nekaj dneh mekol strdi, to risbo pova-
ljaš z valjčkom, na katerem je barva in jo odtisneš. Matrico lahko tudi 
premažeš z mekolom po celi površini in nato v njo vrežeš risbo ter jo 
odtisneš. Ta tehnika spada pod globoki tisk. Pri kolažnem tisku lahko 
na matrico lepiš različne materiale, ki jih nato odtisneš. Tehnik, ki so 
primerne tudi za najmlajše in možnosti je skoraj toliko kot idej.

Šolski otroci so nato še izdelovali in tiskali barvni linorez. Za vrtče-
vske otroke, ki niso dolgo zdržali, predstavitev ni bila tako zanimiva. 
A bodo kasneje nedvomno postali priča pravi čarovniji, ko bodo skozi 
grafično prešo odtisnili svojo lastno grafiko.

Še enkrat se Športnemu društvu Krašnja in gospodu Marjanu Štru-
klju iskreno zahvaljujemo in že v naprej prisrčno vabimo na našo prvo 
razstavo grafik, ki bo enkrat kmalu v novem šolskem letu.

Meta Adamič Bahl
Foto: Anamarija Lanišek

Prva natisnjena grafika                                       

Grafična preša 

vas vabi v soboto, 1. septembra ob 16. uri
na Srečanje pevskih skupin ljudskih pevcev

NA VASI JE LEPO, KO POD NA KANALU POD LIPO ZAPOJO

in na

PLETENJE SLAMNATIH KIT,

ki bo v nedeljo, 9. septembra ob 15. uri
na zelenici ob gasilskem domu.

Ob pletenju in petju ljudskih pesmi bomo poskušali pripraviti 
vzdušje večera, kakršno je bilo nekoč v kmečkih hišah, ko so dolgo v 
noč pletli skupaj sosedi in vaščani. Zato se bo ob harmoniki tudi spon-
tano zaplesalo. Pletilje bodo poskušale v 60 minutah naplesti lepo 
kito iz sedmih slamic. K pletenju so vabljeni tudi učenci, ki že znajo 
plesti in tisti odrasli in otroci, ki bi se tega radi naučili. Zato bo poteka-
la istočasno tudi delavnica pletenja. 

K pletenju smo povabili članice Društva podeželskih žena Blagovi-
ca-Trojane in Društvo podeželskih žena Lukovica.

Zaradi lažje organizacije (priprava prostora, priprava slame) pro-
simo vse tiste, ki niso članice obeh društev, pa bi tudi sodelovale pri 
pletenju, naj se prijavijo na tel.št. 031 359 303. Seveda so vabljeni tudi 
moški.

Vsi, ki boste sodelovali pri pletenju, bodite na prireditvenem pro-
storu 15 minut pred začetkom in se javite organizatorju.

Od 15. do 18. ure bo odprta Muzejska zbirka v Pavletovi hiši. 

BILI SMO NA IZLETU
Ker je bilo v juniju v Krašnji veliko različnih dogodkov, smo tež-

ko poiskali dan za naš skupni izlet. 9. junija smo se odpeljali proti Go-
renjski. Ustavili smo se na Gradu Strmol-gradu neštetih zgodb. Grad 
Strmol leži na obronkih Dvorjanskega hriba v bližini Cerkelj na Go-
renjskem. V 13. stoletju so se tu naselili vitezi Strmolski, po katerih 
je utrdba tudi dobila ime in ga obdržala kljub nenehnim menjavam 
lastnikov. Skozi burna stoletja je Grad Strmol ohranil svojo prvotno 
obliko, zato spada med najstarejše in najbolj ohranjene gradove na 
Slovenskem. Grad Strmol je eden od le dveh slovenskih gradov z origi-
nalno opremo. Zadnji zasebni lastnik Gradu Strmol Rado Hribar je bil 
industrialec, svetovljan, ljubitelj umetnosti, eden najbogatejših ljudi 
tistega časa pri nas. Z ženo Ksenijo sta graščini dala današnjo podobo. 
Tu sta ustvarila družabno zbirališče tedanjih slovenskih in evropskih 
imenitnežev. S svojim prefinjenim, svetovljanskim okusom sta grad 
skozi leta opremila z bogato zbirko umetnin in predmetov izjemne 
vrednosti, ki so na ogled še danes.

Ker smo v juniju načrtovali odkritje spominske plošče Juriju Varlu, 
smo nadaljevali pot v njegov rojstni kraj Kropo, ki je znana po žebljar-
stvu. Zgodovino kroparskega železarstva in fužinarstva smo spoznali 
v Kovaškem muzeju, ki se nahaja v Klinarjevi hiši, zgrajeni v 17. stoletju. 
Sicer pa so ročno izdelani kovaški predmeti v naselju zelo prisotni . V 
Kropi je v Sloveniji edina v celoti ohranjena kovačnica (Vigenjc Vice) 
za ročno kovanje žebljev. V vigenjcu je delala in čez dan živela celotna 
družina, pri kovanju so pomagali žena in otroci.
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Iz Krope smo se odpeljali na letališče Lesce, ki se je razvilo iz po-
možnega nemškega letališča. Po vojni so ga dodatno utrdili. Od leta 
1947 je to letališče namenjeno jadralnemu letalstvu. Do izgradnje leta-
lišča na Brniku so med letoma 1955 in 1963 v Lescah pristajala tudi ve-
čja potniška letala, ki so letela na daljših relacijah. Iz restavracije smo 
imeli lep razgled na polete, ki jih je bilo kar veliko.

Ob točno določeni uri nas je pripeljal avtobus do gostilne Moskva 
v Lescah, kjer smo imeli kosilo. Ko smo vstali od miz, kar nismo mogli 
v avtobus. Marjan je na dvorišču zaigral na harmoniko, mi smo veselo 
zapeli, nekateri pa tudi zaplesali. Po dolgem času smo se dobre volje 
odpeljali proti domu. 

Bil je prijeten in zanimiv dan.
Vera Beguš

Fotografije: Katja Tič

OTROŠKA GLEDALIŠKA PREDSTAVA 
PEKARNA MIŠMAŠ

Učenci podružnične šole Krašnja so v sodelovanju s KUD Fran 
Maselj Podlimbarski zaigrali predstavo Svetlane Makarovič, Pekarna 
Mišmaš. Celo šolsko leto so pridno vadili, miške pod vodstvom Luci-
je Močnik v času podaljšanega bivanja, ostali igralci iz Krašnje pa v 
popoldanskem času pod vodstvom Vere Beguš. Na nekaj vajah smo 
se uskladili in v petek popoldne pred počitnicami  je bila avla polna 
gledalcev. Za brke in noske mišk in muce je poskrbela Ajda. Sceno je 
sestavil Jernej Tič, predstavo  je posnel Darko Tič. Tako bodo igralci 
lahko videli, kakšno predstavo so ustvarili.

Igralci so bili sproščeni. Manjkali pa sta dve črni miški, ki sta se že 
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ob 16. uri vkrcali na počitniško ladjo. Miški Patricija in Eva ter Mišmaš 
so pred predstavo povadili spremenjeni tekst in sploh se niso zmotili. 
V igri je nastopalo dvajset igralcev.

Čeprav bo šlo kar nekaj igralcev v novem šolskem letu v šolo na 
Brdo, bomo predstavo še ponovili.

Vera Beguš
Fotografije: Drago Juteršek 

PRIREDITEV OB 160-LETNICI ŠOLE 
V KRAŠNJI IN ODKRITJU  
SPOMINSKE PLOŠČE ŽUPNIKU, 
PESNIKU, PISATELJU IN PRVEMU 
PRIVATNEMU UČITELJU V KRAŠNJI, 
JURIJU VARLU

Minilo je že več kot 100 let, od kar je Fran Maselj Podlimbarski za-
pisal, da bi se moralo na spominski plošči v Krašnji svetiti ime župnika 
Jurija Varla. To se je  zgodilo ob 160- letnici šole v Krašnji. Brez njegove 
pomoči in pisanja dopisov na okrajno šolsko nadzorstvo, šole v tistem 
času še ne bi bilo. Postavitev spominske plošče so omogočili Občina 
Lukovica, KUD Fran Maselj Podlimbarski Krašnja in župnija Krašnja. Iz-
delali so jo v kamnoseški delavnici Kotnik na Prevojah.

Jurij Varl se je rodil 23. aprila1812 v Kropi. V Kra šnjo je prišel leta 
1850 in je do leta 1869, ko je odšel v Velesovo, naredil veliko prenov 
v župnišču in v cerkvi. Leta 1874 je umrl v Velesovem, kjer je tudi po-
kopan.

Bil je pesnik, pisatelj in velik domoljub. Kmalu po prihodu v Krašnjo 
je v Slovenski bčeli objavil članek Šole na deželi morajo slovenske biti.

Nekaj misli iz članka:

»Novo šolsko leto je nastopilo.Bog daj, da bi se vedno bolj sovražno 
opoveranje Slovenščine zmanjšovalo, in da bi ona, čversta hčerka naše 
vsolne matere Slave, povsod na deželi po Slavenskem v kmečkih šolah 
vladala edino sama!

Z e m l j a , na kterej naše šole stojijo, je zemlja slovenska; otrocl, 
ki naše šole obiskujejo, so otroci slovenski; učitelji, ki v naših kmečkih 
šolah uče, so učeniki slovenski; duhovni, ki v naših šolah keršanski nauk 
u č e , so duhovni slovenski; in stariši, ki otroke v naše šole pošilajo, so 
stariši slovenski.

Ravno zato pa, ker je vse slovensko: zemlja, otroci, učeniki in stariši, 
bo tudi le slovensko govorjeno. Otroci marnjajo s svojimi stariši, brati, 
sestrami in žlahtniki, in ti spet s otroci v maternem slovenskem jeziku; 
duhovni govore slovensko s otroci v vsih duhovskih opravilih v cerkvi, 
šoli, kakor tudi poklicani v h i š i ; govore s njimi slovensko v navadnem 
prijaznem pomenkvanji, in sploh v vsih okolšinah, v ktere s njimi pridejo, 
in otrok govorica s duhovni je z o p e t slovenska. Slovenski so pogovori, 
ki j ih otroci med sebo imajo, in slovensko morajo učitelji s njimi govoriti, 
ako hočejo zastopljeni biti. Povsod tedaj, kamor koli se oberneš, slišiš le 
slovensko. Je pa temu tako, kako se zamorejo otroci v njih pervih letih 
v šolah po deželi Nemškega izučiti, ker jih zjutraj, ko ustanejo, slovenski 
glas pozdravi, slovenski govor čez dan njih ušesa zadeva, in zadni glas, ki 
g a , preden zaspe, še slišijo, po slovensko doni.«
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Ko je prišel v Krašnjo, še ni bilo šole. Iz dokumentov, ki jih hrani 
Nadškofijski arhiv v Ljubljani, je razvidno, da je Krašnja najstarejše žu-
pnijsko središče v Črnem grabnu in verjetno je bil reden šolski pouk v 
Krašnji že med leti 1740 in 1780, to je v obdobju Marije Terezije. Takrat 
sta bili šoli še v Moravčah in v Dobu. Iz pisanih virov je znano, da je 
šola v Krašnji najstarejša v Črnem grabnu. Leta 1792 je bilo na Kranj-
skem registriranih 26 šol in med njimi je bila tudi šola v Krašnji. Ker pa 
starši niso pošiljali otrok v šolo, potrebovali so jih za delo na polju, so 
šolo zaprli. Kasneje so občinski možje spet poskušali, da bi dobili šolo, 
vendar do prihoda župnika Varla niso bili uspešni.

Povzetek pisma, ki ga hrani Nadškofijski arhiv v Ljubljani (akt 11/40)

Krašenjski župnik Jurij Varl je 3. oktobra 1857 zapisal, da župnija še 
nima lastne učilnice in da bi s preureditvijo mežnarije za učiteljsko sta-
novanje nastali veliki stroški. Svetoval je, naj se kupi že obstoječa eno-
nadstropna hiša, v kateri naj se za šolo adaptirajo veliki prostori. Spo-
ročil je, da je kupna pogodba že sklenjena. Ker pa se stavba za tekoče 
šolsko leto ne more obnoviti in opremiti, ni treba poslati učitelja za leto 
1857/58. Obljubil je, da bo v tem šolskem letu sam učil v privatni šoli. 

Tako je v šolskem letu 2017/18 minilo 160 let, od kar je v Krašnji 
neprekinjeno vsako šolsko leto šola odprla svoja vrata novim in sta-
rim učencem. Veliko otrok je od takrat prestopilo prag v štirih šolskih 
stavbah. Najprej v Martinkovčevi hiši, kjer je v šolskem letu 1857/58 
začel v privatni šoli poučevati župnik Jurij Varl, potem pa je bila šola 
dolga leta v nekdanji Španovi krčmi, ki so jo preuredili v šolo. Stavba 
je imela zanimivo zgodovino. V njej so posedeli furmani, preden so 
peljali težki tovor proti trojanskemu klancu, ustavljale so se kočije z 
bogatimi potniki, prenočevali so francoski vojaki, vanjo so zahajali 
sajasti rokovnjači. Spomnim se, da je učitelj velikokrat prestrašil ne-
ubogljivega učenca, da ga bo zaprl v klet, kjer so pokopani Francozi. 
Ko smo pomagali spravljati drva v to klet, nas je bilo strah. Iz vsakega 
kota nas je »opazoval« kakšen Francoz. 

Do leta 1976 smo imeli pouk v tej več kot 350 let stari stavbi, ki ni 
bila več primerna za šolo. 6. maja 1976 je močnejši  potres povzročil 
večje razpoke na šolskem poslopju. V spodnji učilnici smo strop pod-
prli s tramovi. Po ogledu strokovnjaka iz Zavoda za varstvo pri delu 
so inšpekcijske službe Občine Domžale prepovedala pouk v tej stavbi. 
Štefan Levičnik se je z družino prav v tistem času izselil v novo hišo in 
tako je njegova izpraznjena hiša v prvem nadstropju  postala začasna 
šola. 30. julija 1978 pa je nova šola, vsa slovesna, pričakala goste in 
krajane. Z novo šolo je dobil kraj tudi prostore za kulturne in športne 
dejavnosti, kar se je poudarilo na odprtju šole.

20. junija 2018 se je v šolski avli zbralo veliko ljudi, ki so prisluhnili 
petju in recitacijam učencev. Z diapozitivi smo predstavili knjižico Jurij 
Varl in 160 let šole v Krašnji. Goste in vse prisotne sta pozdravili vodja 
podružnične šole Krašnja,  Katarina Bergant in ravnateljica šole Janka 
Kersnika Brdo, Anja Podlesnik Fetih. Med gosti so bili nekdanji učitelji 
in učiteljice, nekdanja ravnateljica Zdenka Pengal, župan Občine Luko-
vica Matej Kotnik, višja svetovalka za družbene in društvene dejavno-
sti Mojca Cerar, župnik Anton Potokar, pomožni škof Anton Jamnik, 
predsednik Sveta staršev OŠ Brdo, Anton Meden, predsednica Sveta 
KS Krašnja Urška Kos in  predsedniki krajevnih društev.

Po prireditvi v šoli je bila pred cerkvijo slovesnost ob odkritju spo-
minske plošče Juriju Varlu. Spregovorila sta župan Matej Kotnik in po-
možni škof Anton Jamnik. Zapeli so naši pevci ljudskih pesmi, Brina 
Tič pa je recitirala pesem Slovenska beseda. V gasilskem domu smo 
nadaljevali z družabnim srečanjem. 

Vera Beguš
Fotografije: Milena Bradač 
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TEKMOVANJE S STARO BRIZGALNO 
Po enoletnem premoru smo znova izpeljali tekmovanje s staro 

krašenjsko brizgalno. Enoletni premor ji je dobro del, še posebej zara-
di temeljitih obnovitvenih del, za katere se zahvaljujemo predvsem Al-
binu, pa tudi Branetu in še komu, ki je namenil svoj čas (in denar) temu 
projektu. 16. junija smo na tekmovanju zbrani v 4 tekmovalne skupine 
najprej obnovili pravila tekmovanja, si ogledali progo ter posamezne 
naloge. Nato si je prva ekipa nadela označbe, čelade in ostalo opremo 
ter se ob znaku sodnika pognala k delu. Naloge so vsebovale vse od 
zvijanja cevi, metanja vrvi, navezovanja ročnika, gašenja z vedrovko in 
nenazadnje črpanja vode in gašenja s staro lepotico-brizgalno.

Po tekmovalnem delu je sledila podelitev priznanj. Tačas so se že 
pekle dobrote poletnih piknikov in ob zdravici tekmovanju, predvsem 
pa druženju ob podobnih priložnostih smo posedeli posedeli proti po-
znemu popoldnevu.                                                                                                                                           

Za PGD Krašnja
Jure Jamšek 

POMOČ V GOZD MARTULJKU JE 
BILA DOBRODOŠLA

Dne 6.7.2018 se je prostovoljno gasilsko društvo Krašnja udeležilo 
meddrušvene gasilske vaje v GZ Kranjska gora. Samo zamisel in or-
ganizacijo je izvedlo društvo PGD Gozd Martuljek v čast praznovanja 
njihove 80 letnice. 

PGD Krašnja je na vaji sodelovala z GVV-1 ter 6 člani posadke. 
V vaji je bilo zasnovano, da se PGD Krašnja pridruži in priskoči na 

pomoč lokalnim društvom pri gašenju in reševanju v komunalnem 
centru Tapre Kranjska Gora. Društvo naj bi bilo ravno v času interven-
cije  na obisku pri pobratenem društvu PGD Gozd Martuljek. Ob aktivi-
ranju našega društva je bil poziv naj se pridružimo na intervenciji kot 
pomoč lokalnim gasilskim društvom. Izvozili smo izpred gasilskega 
doma PGD Gozd Martuljek.
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Na kraju intervencije smo dobili nalogo, da poskrbimo za napaja-
nje vozila ALK 23-12 (avtolestev) Kranjska gora s hidranta. 

Speljali smo B vod do vozila, a je medtem  prišlo do tehničnih 
težav s postavitvijo kranjskogorske avtolestve. Obvestili smo vodjo 
intervencije, da je vod postavljen do dogovorjenega mesta, vendar 
priklopa na vozilo ni bilo mogoče izvesti zaradi omenjene okvare.

Da bi rešili situacijo, smo na tistem mestu postavili še trojak in 
pripravili še en napad za gašenje z navadne stikalne lestve, ki jo je 
postavilo PGD Dovje. 

Ker so se težave z lestvijo po krajšem zapletu rešile, bi lahko na 
koncu vseeno naredili priklop napajanja vozila, vendar na željo dru-
štva PGD Kranjska gora tega nismo naredili in tako ohranili prazne 
cevi. 

Naš zaključek in pogled na samo vajo je:

• vaja je bila zasnovana in zamišljena zelo dobro,
• vaja je združila sodelovanje in delo različnih skupin (poklicni gasil-

ci, prostovoljni gasilci, gorsko reševalna služba...),
• vaja je pokazala, da skupaj znamo in zmoremo sodelovati, kljub 

temu, da se osebno ne poznamo, vendar nas vodi ista želja in volja,
• pokazala se je težava v komunikaciji, saj je v tako kratkem času 

težko vzpostaviti logistični štab in voditi več kanalov naenkrat 
(mogoče, v prihodnosti razmisliti o nakupu vozila za logistiko za 
GZ Kranjska gora, kjer bi se lažje spremljalo delo vseh sektorjev, 
tako zunanjih kot notranjih),

• pokazala se je nujnost za hitro ukrepanje ob nedelovanju avtole-
stve PGD Kranjska gora, za preusmeritev napada in gašenje preko 
navadne lestve,

• bilo bi dobro preveriti ali bi bilo iz avtolestve PGD Kranjska gora 
sploh mogoče gašenje. Hidrant na katerem je bilo speljano enkrat 
napajanje GVC-ja (ne vem katero društvo, je pa napajalo ALK 42CS 

- GARS Jesenice) + napajanje vozila ALK PGD Kranjska gora, preko 
B voda....cevi so bile zelo mehke, kljub temu, da je bil hidrant do 
konca odprt. Pri dvigu lestve in pridobivanju na višini le te, bi mo-
goče izgubili kar nekaj tlaka in vprašanje, kakšno bi bilo gašenje, 
če vse pokriva en hidrant. 

Naše društvo je bilo z izvedbo vaje zelo zadovoljno in si želi v na-
daljevanju še več takšnih vaj. Tudi za nas se je pokazalo, da je ob so-
delovanju na vajah, ki niso v domačem območju, potrebno pridobiti 
več informaciji od same vodje intervencije. Sama lokacija in društva 
nam niso poznana, zato je potrebno dobro nabrati informacije in jih 
predati gasilcem, ki čakajo na podelitev nalog. 

Na vaji smo utrdili znanje kot tudi spoznali delo gorsko reševalne 
službe, ki pa je bilo za nas nekaj novega, zato smo z večjim zanima-
njem opazovali in občudovali delo le teh. 

Za PGD Krašnja
Katja Pervinšek

OPERATIVNE DROBTINC̀E
Zaradi izjemno nestanovitnega vremena s kar nekaj hudimi nalivi, 

nevihtami in občasnim vetrom smo bili gasilci večkrat v pripravljeno-
sti, skoraj dežurstvu, če bi slučajno prišlo do težav povezanih z ome-
njenimi neprilikami. K sreči smo jo tako gasilci, kot vsi prebivalci zaen-
krat odnesli brez večjih težav, vsaj tolikšnih, da bi potrebovali pomoč.

• 26. 5. je na igrišču RCU Lukovica potekalo tekmovanje v gasilsko 
športnih disciplinah za mladino, članice in člane ter veterane. 
Predvsem najmlajši in veterani si zaslužijo priznanje za dosežena 
odličja, prav tako pa vsi ostali, ki smo zbrali pogum ter dosegli 
odlične rezultate.

• 23.6. smo se udeležili curkometa ob praznovanju 80-letnice PGD 
Krašce. Sodelovali smo s 7 gasilci in 3 ročniki.

• Ob obeležitvi 80-letnice pobratenega društva PGD Gozd Mar-
tuljek smo se 6.7. udeležili gasilske vaje na komunalnem obratu 
Kranjska Gora. Več o vaji v posebnem zapisu. Poleg vaje smo se 
udeležili tudi slavnostne seje in gasilske parade. V dobri družbi do-
mačih in gorenjskih gasilk in gasilcev smo se družili vse do večera.

• 19.7. smo bili obveščeni o kadečem se dimu iz kurilnice stanovanj-
ske hiše na Imovici. Izvozili smo z GVV-1 in štirimi gasilci. K sreči 
je šlo za manjši dimniški požar. Naj na tem mestu dodamo, da je 
potrebno tudi poleti redno čistiti in vzdrževati kurilne in dimovo-
dne naprave, čeprav kurimo le za toplo vodo, torej precej manj 
kot v sezoni.
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Naj vas ob tej priložnosti spomnimo, da se bliža jesen in s tem šol-
ski dnevi. Otroci so rizični in nepredvidljivi udeleženci v prometu, zato 
vas pozivamo k dodatni previdnosti in strpnosti. 

Prav tako vas naprošamo, da morebitno kurjenje biološkega od-
pada (listje, veje, ostanki z vrta, ipd) izvedete upoštevajoč vse predpi-
se in varnostne ukrepe, o katerih smo pisali že večkrat. Kurjenje večje 
količine odpada najavite na 112 ali/in našemu društvu.

Za jesen pripravljamo kar nekaj zanimivosti, predvsem s področja 
izobraževanja in osveščanja javnosti o skrbi za lastno varnost, zaščito 
ter kako pomagati sebi in drugemu v primeru različnih nezgod. Želimo 
vam lep preostanek poletnih dni ter prijeten začetek barvite jeseni. 

Za PGD Krašnja
Jure Jamšek 
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IZID GLASOVANJA NA PREDČASNIH 
VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE V  
KRAJEVNI SKUPNOSTI KRAŠNJA, 
3. JUNIJA 2018

Najstarejši krajan gospod Ivan Čebulj s sinom Janezom na volišču.

Vremensko sončna in topla prva nedelja v mesecu juniju je tudi v 
KS Krašnja  minila v znamenju predčasnih volitev v Državni zbor Re-
publike Slovenije.

Od 7. ure zjutraj, ko so se odprla vrata volišča v avli OŠ Krašnja pa 
vse do 19. ure, ko so se volitve končale, se je na volišče od 641 volilnih 
upravičencev v naši KS zglasilo 336 volivcev oz. 52,4 %.

Volilni odbor na volišči naše KS nam je po zaključenem štetju gla-
sov posredoval naslednje uradne izide volitev:

Največ glasov, 87 (25,9 % ) je prejela Lista Marjana Šarca. 80 glasov 
( 23,8 % ) je prejela SDS. Na tretje mesto se je uvrstila NSI – KRŠČANSKI 
DEMOKRATI, ki je prejela 45 glasov ( 13,4 %. )

SMC je prejela 31 glasov ali ( 9,2 %, ) SD 23 oz. ( 6,8 % ) glasov. Pirat-
ska stranka Slovenije in Levica sta prejeli po 13 glasov (3,9 %.)

Sledile so naslednje stranke in liste: Stranka Alenke Bratušek 11, 
DeSUS 7, SNS 6, SLS ( Slovenska ljudska stranka ) 5, stranka Andrej 
Čuš in Zeleni Slovenije 4 glasove,…… sledile(i) so:  Dobra država 3, 
stranka Gibanje Skupaj Naprej  in Lista novinarja Bojana Požarja 2 gla-
sova,  SSN – Stranka Slovenskega naroda in Gibanje Zedinjen Slovenija  
pa sta prejeli 1 glas.

Dve glasovnici pa sta bili neveljavni.

Brez glasov pa so ostali: Koalicija Kangler & Primc – Združena de-
snica, Koalicija Združene levice in stranka Sloga, stranka GAS, stranka 
Za zdravo družbo, Solidarnost – za pravično družbo in Socialistična 
partija Slovenije.

Vir podatkov: volilni odbor 

NA SPREJEMU PRIMOŽA ROGLIČA 
V ZAGORJU

Med 7. in 29. julijem je potekala kolesarska dirka po Franciji. Ude-
ležilo se jo je veliko kolesarjev, med njimi tudi naš Primož Roglič. Vsak 
dan smo dirko spremljali po televiziji in se veselili , ker je šlo našemu 
Primožu zelo dobro. V vsaki etapi je bil med prvimi. 19. etapo je tudi 
zmagal. In nazadnje je pristal na četrtem mestu. Bil je zelo vesel, mi 
pa tudi. 

Kasneje ga je velika množica navdušeno sprejela v Ljubljani. Nekaj 
dni za tem so mu pripravili sprejem v domačem Zagorju. Bil je torek, 
7. avgust in tega sprejema sem se udeležila tudi jaz s starši. Zbralo 
se nas je veliko. Vsi smo dobili balone. Po zraku so plapolale zastave. 
Pripravilo so oder, na katerem je napovedovalka predstavila njegovo 
življenjsko pot. Komaj sem čakala, da ga bom videla. Končno je stopil 
na oder. Spremljala ga je njegova punca Lora in starši. Vsi smo navdu-
šeno zaploskali, oglasile so se trobente in navijači smo vzklikali njego-
vo ime. Videti je bil preprost in prisrčen fant. Zahvalil se je vsem, ki so 
mu stali ob strani in mu pomagali. Nato se je začela zabava. Za glasbo 
je poskrbela skupina TABU. Odrasli so dobili zastonj pivo, otroci pa 
vodo. Veselje je trajalo dolgo v noč. Mi smo ostali do devetih. Z njim 
smo se tudi fotografirali.

Tega dogodka ne bom nikoli pozabila.
Tinkara Požar 

ŽEGEN V UKVAH - 22. 07. 2018
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Po maši se naborniki in domači fantje, pa tudi dekleta in žene 
oblečeni v ukovške noše zberejo pred cerkvijo. Ansambel je vedno 
slovenski, tudi tokrat trio Šubic iz Šk. Loke , kateri igra poskočne viže. 
Naborniki se skupaj s pevci postavijo v krog – konto, kelnarca pa se 
s  pladnjem vina in pušeljcem postavi na sredo konte in čaka fanta, da 
ji pripne pušeljc, nato natoči vino v kozarce in ga ponudi vsem priso-
tnim.

Nato se začne sprevod po vasi, spredaj gre kelnarca skupaj z na-
borniki, ansambel neumorno igra, ustavijo se pred vsemi oštarijami. 
Povsod se natoči vino, sledi ples, domači fantje pojejo pesmi, vse sku-
paj se konča v šotoru, kjer se ob 20h začne zabava z ansamblom, ka-
tera traja pozno v noč. Vreme je kljub slabim napovedim zdržalo, bilo 
je prav prijetno, na koncu sta bili  dve plohi, vendar smo bili že v var-
nem zavetju. Ansamblu Šubic hvala za zaigrano mojo najljubšo pesem, 
sem vsako leto starejši. Želim jim zdravja in polno uspehov na nadaljni 
glasbeni poti. Letos vode nisem pil, pa tudi vina ne, čeprav ga je bilo 
v izobilju. Po pameti. Slišal sem toliko izvirnih slovenskih pesmi kot že 
dolgo ne in nisem si mogel kaj, da nisem tudi sam malo zapel, čeprav 
zadnje čase pojem bolj poredko. Zahvala tudi domačim pevcem. Lep 
dan, pod mojimi ljubimi gorami  zahodnih Julijcev in Karnijcev na dru-
gi strani, kateri ostane v večnem spominu. Salve in Lp!

Miro Koder

Piše Miro Koder, hribolazec in popotnik, ki smo ga do se-
daj vsako leto, že 22 krat srečali na našem Šraufovem pohodu. 
Človek s tisočerimi zgodbami, od katerih nam jih bo v prihodnosti še 
veliko zaupal.

29. avgusta bo minilo 15 let, kar so hude poplave prizadele Ukve. 
Počasi so jih obnovili in sedaj so še lepše kot so bile.

Žegen je najpomembnejši dan v letu v Ukvah. Ob 10. je v cerkvi 
Sv. Filipa in Jakoba sv. maša. Letos je maševal videmski nadškof An-
drea Bruno Mazzocato , kajti legendarni župnik Mario Gorjup je hudo 
zbolel. Maša je bila v italijanščini, del berila pa v slovenščini. Domači 
cerkveni zbor je pel samo v slovenščini.
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DOGODKI V ŽUPNIJI KRAŠNJA

PRVO SVETO OBHAJILO

Zadnja nedelja v maju (27.5.2018) je bila v znamenju praznovanja 
prvega svetega obhajila. Pet otrok je prejelo zakrament prvega svete-
ga obhajila in v  svoja srca prvič prejelo živega Boga, Jezusa. 

Prejem prvega svetega obhajila je prav gotovo za vsakega prvo-
obhajanca velik dogodek. Tako so narejeni prvi koraki k samostojno-
sti. Čisto sam, sam s seboj, pristopi prvič k zakramentu svete pokore, 
pred njim je veliko prvih izkušenj in dvomov, če bo zmogel.

Letošnji prvoobhajanci verjetno niso imeli nobenih dvomov, če 
bodo zmogli, saj jih je na prejem  zakramenta  prvega svetega  obhaji-
la pripravil g. župnik Anton Potokar, kar počne že preko štirideset let 
in ima veliko izkušenj tako dobrih kot verjetno tudi tistih manj dobrih 
s pripravami otrok na prejem zakramenta Sveta obhajila.

Sveta maša je bila slovesna, za kar so  poskrbeli pevci otroškega in 
mešanega pevskega zbora domače župnije. 

ZAKRAMENT SVETE BIRME

Birmovalec, upokojeni ljubljanski nadškof msgr. mag. Alojz Uran, 
se je 30.5.2018 srečal z birmanci, starši, botri, veroukarji in ostalimi fa-
rani naše župnije in kot je v navadi, preveril znanje birmancev. Čeprav 
z malo treme in nervoze so birmanci dokazali, da so se s pomočjo g. 
župnika odlično pripravili na prejem zakramenta svete birme.

Zakrament svete birme je  3.6.2018 podelil  devetim  otrokom  
upokojeni ljubljanskim nadškof msgr. mag. Alojz Uran. S prejemom 
zakramenta svete birme so naši otroci postali  »krščansko polnoletni«.  
Zakrament svete birme  bi lahko imenovali tudi »krščanska polnole-
tnost«, saj  zaključuje zakramente uvajanja v krščanstvo, kar pomeni, 
da je  krščenec z zakramentom svete birme v polnosti vključen v lokal-
no župnijsko skupnost in da je pripravljen odgovorno živeti krščansko 
življenje. 

Po sveti maši se je msgr Alojz Uran srečal v župnišču še z člani 
ŽPS in pevskega zbora, ki so tudi tokrat z lepim petjem  naredili sveto 
mašo še bolj slovesno.
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SREČANJE ZAKONSKIH JUBILANTOV
V nedeljo 10.6.2108 je bilo v naš župniji zopet slovesno, saj so se 

svete maše poleg ostalih vernikov udeležili še zakonski jubilanti, ki v 
tem letu praznujejo okrogle jubileje.  Povabilu ŽPS in župnika Antona 
Potokarja se je odzvalo  trinajst parov, ki so med mašo obnovili  svoje 
poročne zaobljube.  Po končani sveti maši so se  zakonski pari odpra-
vili še na manjšo pogostitev v župnišče, kjer so v spomin prejeli eno 
izmed knjig založbe Ognjišče iz zbirke  Zgodbe za duš, ki jih je zbral in  
uredil Božo Rustja.

Mojca Žavbi Tič  
Fotografije: Drago Juteršek

KRIŠTOFOVA NEDELJA

»Moj dar Boga slavi za vse prevožene poti«. S tem geslom smo v 
nedeljo, 22. julija, obhajali nedeljo svetega Krištofa, zavetnika popo-
tnikov.

Krištofova nedelja nas vsako leto poveže v skupni molitvi in pro-
šnji k nebeškemu Očetu, da bi nas vse na priprošnjo sv. Krištofa varo-
val pri vseh vožnjah na vseh poteh našega življenja. 

Po župnijah so duhovniki blagoslavljali naša vozila (avtomobile, 
kombije, motorje, kolesa …) in delili Krištofove kartončke in nalepke, 
verniki pa smo ob tej priložnosti darovali za misijonska vozila. Preko 
misijonske vozniške akcije MIVA Slovenija že 31 let pomaga sloven-
skim (in tudi drugim) misijonarjem v deželah tretjega sveta.

Z darom za misijonska vozila se Bogu zahvaljujemo, da nas je varo-
val na vseh poteh v preteklem letu.

Simona Pervinšek
Fotografije: Drago Juteršek
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ROMANJE V BORJE

Sredi julija se je skupina Krašnjanov v ranih jutranjih urah zbrala 
pri Damjani in se po jutranji kavici odpravila na romanje v Borje pri 
Mlinšah.

V nedeljo, 22. julija 2018, je bilo v vasi Borje še posebej slovesno. 
Vaščani so zaključili večletna obnovitvena dela na podružnični cerkvi 
sv. Jakoba st. apostola. Lepo obnovljena cerkev je v polnem sijaju pri-
čakala množico vernikov. Obnovljeno cerkev je blagoslovil ljubljanski 
stolni kanonik msg. mag. Franci Petrič. Slovesnosti se je udeležila tudi 
skupina romarjev iz Krašnje. Nekateri smo prišli peš preko Limbarske 
gore, drugi pa so se pripeljali. Krašnjani smo bili tudi tokrat deležni 
toplega sprejema gospe Katarine in njenih staršev.

Po končani slovesnosti so nas posedli za polno obloženo mizo, 
tako da smo bili poleg duhovne, deležni tudi posvetne hrane.

Tomaž Andrejka

ŠPORTNO DRUŠTVO KRAŠNJA
S PRVIM MARCEM SE JE ZAČELA 
ŽE 17. SEZONA POHODOV NA 
LIMBARSKO GORO 

Ob poti na Limbarsko goro vas bodo prijazno pozdravili tudi palčki.

V ŠD prav vsa leta skrbno vodimo evidenco pohodniških aktivno-
sti k Šraufovemu gojzarju na Limbarsko goro. Zadnjih nekaj let je za 
to evidenco skrbel Boštjan Zakrajšek, ki pa je svoj zadnji prispevek o 
poročanju aktivnosti pripravil v Informatorju v mesecu marcu, ko se 
je zaključila 16. sezona pohodov. Boštjanu se iskreno zahvaljujemo za 
trud in čas, ki ga je vložil v sledenje dogodkov te dolgoletne društvene 
akcije, s katero želimo krajane in člane ŠD Krašnja animirati k pomenu 
hoje za vzdrževanje telesne moči in tudi za prijateljska druženja.

17. sezona pohodov se je, kot vsako leto začela 1. marca in bo tra-
jala do zadnjega dne v mesecu februarju prihodnjega leta, na kar bo 
društvo na podlagi preštetih vseh vpisnih listkov, ki so bili oddani v 
lesen gojzar v gostilni Urankar, pripravilo spominske medalje za vse 
pohodnike, ki jim bo uspelo opraviti vsaj 50 ali več pohodov. Medalje 
pa bodo, kot zadnjih nekaj let podeljene na rednem letnem občnem 
zboru v mesecu marcu 2019.
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Kaj je pokazalo štetje vpisnih listkov in poimenska evidenca ude-
ležencev pohodov za čas petih mesecev ( marec – julij 2018,) pa v na-
daljevanju prispevka.

Ugotovili smo, da se je v navedenem obdobju akcije udeležilo 23 
pohodnikov, ki so skupaj zbrali 208 pohodov. Še posebno smo se raz-
veselili letošnjega vpisnega listka z zaporedno številko 67, ki ga je 29. 
aprila izpolnil Tomaž Andrejka. Ta njegov vpis je bil namreč 30.000. 
vpis, ki nam jih je uspelo zbrati od 1. marca 2002 dalje.  Če k njim pri-
štejemo še preostanek 141. vpisnih listkov od tega zadnjega štetja, se 
ustavimo pri številu 30.141 ! Prvega pa je davnega leta 2002 in sicer 
na prvi marčevski dan izpolnil Franc Zakrajšek, ki pa je do zaključka 
akcije 2017/2018 Limbarsko goro obiskal kar 5065 krat. Neponovljivo 
in več kot vzorno! 

Kot že omenjeno, v obdobju zadnjih petih mesecev je bilo v Šrau-
fov gojzar oddano 208 vpisnih listkov, ki jih je prispevalo 23 pohodni-
kov. Prispevek posameznikov pa je bil sledeč:

Marjan Štukelj 42 pohodov, Tomaž Andrejka 32, Špela Novak 29, 
Petra Mlakar 22, Brigita Avbelj 18, Andrej Novak 16, Darko Tič 14,  Vera 
Antonin 7,Mira Andrejka 5, Valerija Gerčar in Janez Čebulj 3, Marta 
Urankar, Irinej Mlakar, Iris Lucija Mlakar, Ana Čebulj in Bori Štrukelj 
(vsi) po 2 pohoda, en vpisni listek pa so izpolnili: Nina Štrukelj, Aleš, 
Ela in Lev Mežnaršič, Ambrož Mlakar, Ivica Ličen in Ljuba Novak.

Vsem udeležencem akcije se zahvaljujemo za sodelovanje z željo, 
da bi tudi še drugi, v čim večjem številu skušali preostanek poletnih in 
kasneje jesenskih dni, izkoristiti za pohode v naravo. Eden od teh, ki 
nam je najbližji so tudi pohodi na Limbarsko goro.

Želimo vam varen korak in veliko dobre volje!

Marjan Štrukelj 

INFORMATIVNE DROBTINICE

V ŠD Krašnja smo za aktivne počitnice najmlajših  tudi v tem letu 
predvideli in izdali razpis za udeležbo v t.i. počitniški nogometni šoli. 
Razpis se je nanašal na tri vadbene termine. Prvega, ki je potekal na 
igrišču pri OŠ Krašnja od 25. do 29. junija se je udeležilo osem deklic in 
dečkov, kar je zadostovalo za izvedbo programa vadbe. Odpadel pa 
je drugi termin in sicer za čas od 16. do 20. julija. Vzroka sta bila dva in 
sicer premajhno število prijavljenih otrok in tudi opravičena spremem-
ba možnosti zagotovitve strokovnega kadra.

Tretji termin pa je predviden za čas od 27. do 31. avgusta. Na pod-
lagi prijav naj bi bila vadba zagotovljena. Ostaja pa vprašane o mo-
žnosti zagotovitve strokovnega vodenja aktivnosti.

Vsem staršem prijavljenih otrok sporočamo, da bodo o morebi-
tni odpovedi pravočasno obveščeni. Informacije o možnosti doda-
tnih prijav in o vsem ostalem pa so možne na tel. številko  031 514 156 
(Aleš Mežnaršič.)

Ob tej priložnosti naj vas tudi seznanimo, da smo v društvu za naj-
mlajše načrtovali tudi dejavnosti spoznavanja taborniškega življenja. 
Že zelo kmalu smo se dogovarjali z vsemi bližnjimi taborniškimi orga-
nizacijami (Radomlje, Kamnik, Domžale,…)glede strokovnega sode-
lovanja, a žal nismo bili uspešni. Po zagotovilih naših sogovornikov 

– tabornikov, pa naj bi imeli v prihodnjem letu več sreče.

Že v prejšnji številki Informatorja smo starše otrok obvestili in jih 
zaprosili, da naj v ŠD Krašnja včlanijo svoje najmlajše. O tem smo se v 
društvu pogovarjali na rednem letnem zboru, ko smo žalostno ugo-
tovili, da v društvu najmlajših članov skoraj ni. To pa za nadaljnje delo 

društva zagotovo ni dobro. Na omenjenem občnem zboru smo prav 
zaradi tega problema sprejeli sklep, da naj bi v prihodnosti predšolski 
in osnovnošolski  otroci člani društva lahko postali brez plačila letne 
članarine, ki je do sedaj znašala 4,00 €.

Vse starše ponovno prosimo za sodelovanje. Edino, kar morate 
storiti je, da se oglasite v pisarni društva, ki je odprta vsak ponedeljek 
od 19. do 20. ure in uredite osnovno formalnost včlanitve vašega(ih) 
otrok. Vsakega obiska in vaše naklonjenosti društvu bomo zelo ve-
seli.

Eden največjih problemov v ŠD Krašnja je tudi (ne) plačilo letne 
članarine, ki po sklepu občnega zbora tudi v letu 2018 znaša: za štu-
dente, upokojence in nezaposlene 8,00 €, za vse ostale odrasle pa 
10,00 €. Prihodki od članarine so namreč zelo pomemben vir sredstev, 
ki jih društvo potrebuje za nemoteno delo. 

Člani s statusom članstva v letu 2017 članarino lahko plačajo v 
času uradnih ur društvene pisarne ali na TRR: Športno društvo Kra-
šnja, Krašnja 14 1225 Lukovica štev.: 0230 2001 6496 319. Vsi ostali, tisti, 
ki ste članstvo prekinili že v letu 2016 ali preje ter vsi, ki bi člani dru-
štva želeli postati, pa samo v pisarni društva v času uradnih ur.

ŠD bo tudi v tem letu z OŠ Janko Kersnik Brdo in z Ministrstvom za 
obrambo RS podpisalo najemni pogodbi za uporabo telovadnice v OŠ 
Krašnja in športni dvorani  Edvarda Peperka v Ljubljani ter telovadni-
co v OŠ Blagovica za namene: funkcionalne vadbe, fizioterapevtske 
vadbe z aerobiko, igranje malega nogometa in košarke. Kdaj se bodo 
vadbeni termini pričeli, bodo dosedanji uporabniki pravočasno sezna-
njeni od posameznih vodij dejavnosti. Po vsej verjetnosti pa se bodo 
vadbe pričele tako, kot doslej in sicer v mesecu oktobru oz. novembru.

V bližnji prihodnosti, natančneje, v nedeljo 16. septembra se boste 
lahko udeležili orientacijskega pohoda po opisani poti, prvo nedeljo v 
mesecu oktobru pa 33. teka in 25. pohoda za krof ter 7. Krofkovega 
teka.

Predvsem za organizacijo teka in pohoda bomo potrebovali kar 
veliko pomočnikov, ki naj bi pred časom in med časom prireditve po-
magali pri številnih organizacijskih nalogah. Predvsem člane društva 
vljudno prosimo za sodelovanje.

Naslednje glasilo Informator naj bi izšlo do konca meseca oktobra, 
v katerem naj bi bilo precej več vsebin, kot v tem, ker bo tudi dogod-
kov v naši KS bistveno več. 

V njem je vedno dovolj prostora za objave najrazličnejših prispev-
kov, ki se nanašajo na krajši minuli čas in so nekako zaznamovali delo 
in življenje krajanov v naši KS.

Veseli bomo vsakega prispevka, zato k sodelovanju vabimo prav 
vse, ki to želite.

Nekateri najbrž že kar nekaj časa opažate, da ŠD Krašnja trenutno 
ne razpolaga z možnostjo uporabe spletne strani. Upamo, da bomo 
to pomanjkljivost uredili v kratkem, kar bo v veliki meri pomagalo, da 
boste še bolj tekoče seznanjeni z društvenim delom in s tekočimi in-
formacijami. Predvidevamo, da bomo na spletni strani objavljali tudi 
vsebine glasila Informator.

Marjan Štrukelj 
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VSE NAJBOLJŠE !

Po stari dobri navadi, predvsem pa z veseljem in z najlepšimi že-
ljami je napisati nekaj besed voščila članici in članoma ŠD Krašnja, ki 
bodo v naslednjih tednih in mesecih praznovali življenjske jubileje.

To so: MARINKA PERVINŠEK, ki bo sedem desetletij življenja do-
polnila 8. septembra, UROŠ CERAR, ki bo 40. obletnico rojstva pra-
znoval 13. septembra in VINKO URANKAR. VINKO pa  bo 60., jubilejni 
rojstni dan praznoval 13 .oktobra.

Spoštovani in dragi prijatelji društva.
Življenja vseh nas, vsaj nekaj časa nekako potekajo po enakih sce-

narijih. Najprej z brezskrbnim otroštvom, kasneje z začetkom osnov-
nošolskega učenja in kasneje še učenja ali študija za poklic, ki nam 
omogoči, da s pridnim in poštenim delom zaslužimo svoj kos kruha. 
In na ta način se naše življenje nadaljuje. Poti postajajo drugačne in 
odgovornejše, za vsakogar posebej so speljane po lastnih željah in 
hrepenenjih, tlakovane pa so, žal tudi z različnimi lepimi in manj lepi-
mi usodami. 

Spoštovani Marinka, Uroš in Vinko. Tudi vaša dosedanja življenj-
ska pot ni bila nič drugačna, a vsekakor prepolna takšnih ali drugačnih 
doživetij, ki bodo še posebej tedaj, ko boste praznovali, v marsikate-
rem trenutku  postali premišljujoč  hipec tudi o vaši  preteklosti. 

Pomembno v  življenju pa je tudi prijateljstvo in medsebojno ra-
zumevanje ter druženje. In prav ta način prijateljevanja nas je v prete-
klosti velikokrat združeval tudi pri delu ŠD Krašnja, za kar se vam ob 
tej priložnosti v imen društva tudi najlepše zahvaljujem z željo, da bi 
enako ostalo še dolgo.

Za vaš osebni praznik pa vam tudi iskreno čestitam in vam želim, 
da ga boste preživeli lepo in kar najbolj veselo. V imenu vseh članic in 
članov ŠD Krašnja pa vam iskreno tudi želim, da boste v prihodnost  
vstopili optimistično, polni dobre volje, zdravi in srečni. Takšna priho-
dnost, ki vam jo želimo, pa naj kar traja in traja!

Marjan Štrukelj – predsednik ŠD Krašnja

OBISK MIKLAVŽA V KRAŠNJI JE ŠE 
ZELO DALEČ. TEMU PRIMERNO PA 
JE PRAZEN TUDI MOŠNJIČEK.

Za društveni dobrodelni mošnjiček, ki smo ga v tem letu z zbira-
njem prostovoljnih prispevkov odprli že šestnajstič, lahko rečemo, da 
ima že »brado,« kot Miklavž, ki mu želimo ob koncu leta, skupaj z našo 
KS vsaj malo pomagati, da bi bili otroci ponovno veseli obdaritve in 
srečanja z njim. To pa nam bo uspelo le z vašim razumevanjem in z 
zbranimi prostovoljnimi prispevki, za katere se trudimo, da bi bili zbra-
ni s kar najvišjim  možnim seštevkom.

V zadnjih mesecih se je ta seštevek le nekoliko povišal in sicer za 
38,46 €. To pa pomeni, da je trenutni saldo zbranih prostovoljnih pri-
spevkov za ta namen v mošnjičku 97,96 €.

Prostovoljne prispevke sta prispevala Francka Urankar iz Limbar-
ske gore in družina pokojnega Silva Resnika za objavo zahvale v gla-
silu. Nekaj malega pa je ostalo tudi sredstev iz preteklega leta in sicer 
od minimalno manjše realizacije plačila stroškov, ki so bili iz mošnjička 
namenjeni tudi našim najmlajšim v OŠ in vrtcu v Krašnji.

Vsem iskrena hvala!
Vse, ki bi se še radi priključili naši dobrodelni akciji vabimo in pro-

simo, da to lahko storijo vsak ponedeljek od 19. do 20. ure v društveni 
pisarni ali pa prostovoljni dar nakažejo na TRR društva: Športno dru-
štvo Krašnja, Krašnja 14 1225 Lukovica  štev. 0230 2001 6496 319 z ob-
veznim pripisom »ZA MOŠNJIČEK 2018.« Če bi slučajno pri nakazilu 
potrebovali tudi društveno davčno številko, je ta: 20925573.

Upamo in želimo, da se bomo v mesecu oktobru razveselili ponov-
ne objave, do takrat zbranega zneska prostovoljnih prispevkov. 

Marjan Štrukelj

REŠITEV MAJSKE NAGRADNE KRIŽANKE 
V tem letu smo bili priča prvemu svetovnemu dnevu čebel, ki je 

bil to zagotovo eden od velikih in pomembnih dni, ki nas bo v bodoče 
še bolj seznanjal in osveščal o pomembnosti in pomenu teh pridnih 
živalic, ki imajo izjemno velik pomen za človeštvo.

Prav zaradi tega se nam ni bilo težko odločiti in nagradno križanko 
pripraviti v povezavi z omenjenim dogodkom. In tudi zaradi tega, ker 
se s čebelarstvom tudi v naših vaseh nekateri ponašajo z dolgoletnimi 
tradicijami. 

Verjetno ste ob reševanju križanke z veseljem prebrali tudi spre-
mni prispevek o čebelah in medu, ki ga je napisala Vera Beguš. V njem 
pa je predstavila tudi našega čebelarja Franca Hribarja iz Krašnje, ki 
uspešno nadaljuje s tradicijo Miklavžučeve domačije in z številnimi 
znanji o delu s čebelami, ki jih je največ že v rani mladosti pridobil od 
svojega očeta. France ima danes 30 gospodarskih panjev in je tudi 
član ter praporščak Čebelarskega društva Lukovica.

Veseli smo bili sodelovanja z njim, zato se mu najlepše zahvalju-
jemo za razumevanje in podarjen med za pet Informatorjevih nagra-
jencev.

Če si boste zaželeli medu in tudi nekaterih ostalih izdelkov iz 
medu, ki so izjemno zdravi, kot dopolnilo v prehrani, vam svetujmo, 
da našega čebelarja Franca Hribarja obiščete na naslovu Krašnja 2 ali 
pa ga pokličite na telefonski številki 041 620 272 oz. 7234 351. Zagoto-
vo boste zadovoljni!

Čebelice čebelarja Franca Hribarja pa so, kot so obljubile, za pet 
reševalcev križanke, ki so pravilno ugotovili nagradno geslo:

»NE OGROŽAJMO ČEBEL«,

nabrale za vsakega posebej 1 kg prvovrstnega medu.

97,96€
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Nagrajenci pa so:

IRINEJ JUSTIN MLAKAR Krašnja 50 1225 Lukovica

JULIJA JAMŠEK Spodnje Loke 10 a 1225 Lukovica

ANDREJ HRIBAR Jakopičeva 12 (preostanka naslova žal nimamo)

ANICA PODBELŠEK Blagovica 6 a 1223 Blagovica

DRAGICA CIMPERMAN Podrečje 8 1220 Domžale

Vsem izžrebanim prejemnikom  »zdravega darila«  iskreno čestita-
mo, vsem ostalim, ki pa ste tudi prav vsi pravilno rešili nagradno geslo, 
pa se najlepše zahvaljujemo za sodelovanje.

Nagrajenci se po darilo lahko oglasite v pisarno ŠD Krašnja, ki je 
odprta vsak ponedeljek od 19. do 20. ure.

Marjan Štrukelj 

v

VABLJENI K REŠEVANJU POČITNIŠKE 
NAGRADNE KRIŽANKE

Ko so se ob koncu šolskega leta za učence in dijake za kar dolgo 
časa zaprla šolska vrata in se je vsakodnevno učenje spremenilo v čas 
težko pričakovanih počitnic, smo si nekaj odmora z veseljem privo-
ščili tudi odrasli. Študenti, najrazličnejši delavci in tudi upokojenci, ki 
pa imajo na srečo lahko svoje počitnice časovno prilagojene enako 
ali pa glede na več razpoložljivega časa skozi vse leto, tudi nekoliko 
drugače.

Poletni  čas ponuja številne možnosti za sprostitev, oddih in raz-
vedrilo. Številni si za čas počitnic in dopustov izberejo  morje, nekateri 
kraje ob rekah, v planinah in gorah,….. številni pa tudi s krajšimi ali 
daljšimi potovanji po krajih doma in v tujini.  S krtka, želje in ideje za 
počitek so različne. Različen pa je tudi izbor krajev za prijeten oddih.

Prav čas počitnic in dopustov nam je dal navdih, da smo tokratno 
nagradno križanko namenili temu času. Kam vse so vodile poti naše 
krajane in člane društva? Zagotovo v številne kraje, kamor so si želeli 
in se imeli lepo.

S pravilno rešitvijo križanke boste našli tudi nagradno geslo, ki ga 
z ostalimi podatki napišite na »nagradni kupon« in nam ga pošljite do 
5. oktobra 2018 na naslov: Športno društvo Krašnja, Krašnja 14 1225 
Lukovica ali ga oddajte v nabiralnik pri društveni pisarni.

Kot vedno, bomo tudi tokrat med vsemi pravilno rešenimi gesli 
izžrebali pet prejemnikov praktičnih nagrad, ki jih bo podarilo naše 
društvo.

Vsem našim bralcem, ki se boste lotili reševanja nagradne križan-
ke želimo, da bi bili uspešni. Želimo pa tudi, da bi lepo preživeli tudi 
še preostanek poletja. Še posebno tistim, ki boste čas počitnic šele 
izkoristili za načrtovani oddih.

Marjan Štrukelj
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JESEN JE PRED VRATI
PRIČAKUJEMO JO TUDI Z VPRAŠANJEM:«BO VREME PODOBNO 
LANSKEMU, ALI BO DRUGAČNO?«

SPOMNIMO PA SE TUDI NEKATERIH DOGODKOV, KI SO V NAŠI 
KRAJEVNI SKUPNOSTI LANSKA MESECA SEPTEMBRA IN OKTO-
BRA ZAZNAMOVALA ČAS. 

Čas poletja, ki nas je razvajalo s prostim počitniškim in dopustni-
škim časom, ki nas je grelo s toplimi sončnimi žarki,…… se počasi po-
slavlja. Nismo pa le lenarili. Tu pri nas na deželi, se vedno v veliki večini 
mora poiskati tudi čas za razno razna opravila na travnikih, vrtovih, 
njivah,… v gozdovih,…. Ampak, vseeno, poletje je čas, ko nam dopu-
šča nekoliko »širši izbor« za prosti čas.

Marsikaj pa je odvisno tudi od vremena. 

Lanska meseca september in oktober sta si bila sila nepodobna. 
September je bil tako – tako, bolj moker kot suh, oktober pa bi lahko 
glede stabilnega in lepega vremena označili z besedo »fantastično.«

Nekoliko pregledneje o vremenu in tudi o nekaterih drugih do-
godkih pa takole.

VREME – SEPTEMBER 2017

Mesec september se je začel s precej deževnim petkom. Tempe-
rature zraka pa so se gibale okoli 24 stopinj. Tudi sobotno noč je deže-
valo, manj kot prejšnji dan pa deloma tudi še dopoldan, popoldan in 
pozno zvečer. Nedelja, 3. lanskega septembra ni bila deževna. Bila pa 
je občutneje hladnejša, saj temperatura zraka ni presegala 18 stopinj. 
Ponedeljek je bil precej stabilnejši. V popoldanskem času ga je zazna-
movalo le nekaj kapljic dežja. Naslednja dva dneva, 5. in 6. v mesecu 
pa sta bila t.i. suha.

Četrtek pa je bil spet deževen, kar je ozračje zopet ohladilo za ka-
kšni dve stopinji. Naslednji dan pa dežja ni bilo, sonca pa zaradi oblač-
nosti tudi ni bilo na spregled.

V soboto, 9. septembra je bilo zjutraj že opaziti nekaj kratkotrajnih 
meglic. Že zgodaj popoldan pa se je pooblačilo in začelo je tudi deže-
vati, kar pa je trajalo le kakšno uro in pol. Napoved za nekaj naslednjih 
dni se je uresničila, kajti v času od 10. do vključno 12. je padlo kar pre-
cej dežja. Temperature pa so se še vedno zadrževale pri 18. stopinjah.

Tridnevno deževje se je prekinilo le za en dan, v sredo 13., na kar 
je sledilo kar šest, bolj ali manj deževnih dni, vse do vključno torka, 
19. septembra 2017. Temperature zraka pa so nazadovale še nižje. V 
večini je bilo le kakšnih 14 stopinj.

Vse od srede, 20. do vključno sobote, 23. pa je bilo vreme stabilno, 
z veliko sonca in spet se je za nekaj stopinj ogrelo. Nedelja pa se je 
prebudila s kislim in zopet nekoliko deževnim obdobjem, ki so nato 
trajala v tej podobi kar štiri dni, vse do četrtka, 28., ko nas je razvajal 
prelep jesenski sončni dan, ki sta se mu kasneje pridružila še zadnja 
dva dneva v mesecu.

Lanski mesec september nam je torej postregel s kar 18. deževni-
mi dnevi in le z 12. dnevi brez padavin. Prav zaradi tega si, vsaj kar se 
vremena tiče, zagotovo ne zasluži pozitivne ocene in le upamo lahko, 
da bo prihajajoči, letošnji, precej bolj prijazen.

DOGODKI – SEPTEMBER 2017

Kar veliko jih je bilo. Predvsem dejavno je bilo KUD Fran Maselj 
– Podlimbarski. Sicer pa se bomo na lanski mesec september ob tej 
priložnosti spomnili na nekaj takratnih dogodkov in sicer:

KUD Fran Maselj-Podlimbarski je organiziralo naslednje dogodke:
2. 9.  Tradicionalno, že 14. srečanje ljudskih pevcev »na vasi je lepo, ko 
pod lipo na kanalu zapojo;
3. 9.  Vikend odprtih vrat – Sprehod skozi zgodovino Krašnje:

19. 9.  Komemoracija na Navju v Ljubljani ob spominu na 100. obletni-
co smrti Fran Maslja – Podlimbarskega:

22. 9.  Odprtje razstave »Domovina, moja dolina, mati in literarni ve-
čer, ki je bil tudi posvečen ob 100. obletnici smrti Fran Maslja – Pod-
limbarskega. Ob tej priložnosti je bila izdana tudi spominska knjižica. 
Soorganizator spominskih dogodkov ob obletnici smrti Fran Maslja 

– Podlimbarskega je bila tudi Slovenska matica.

Ostali dogodki:

1. 9.  Začelo se je novo šolsko in vrtčevsko leto 2017/2018;
17. 9.  ŠD Krašnja je organiziralo Orientacijski pohod po opisani poti;
24. 9.  V avli OŠ v Krašnji je potekal Referendum o 2. tiru:
26. 9.  Umrla je Krajanka Terezija Sušnik. Od nje smo se poslovili zadnji 
dan meseca septembra.
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VREME – OKTOBER 2017
Če smo vremenskemu mesecu septembru zaradi precej nestano-

vitnega, deževnega vremena pripisali negativno oceno, tega za nje-
govega naslednika, mesec oktober 2017 zagotovo ne moremo, kajti 
bil je zelo prijeten. Suhih dni je bilo kar 26, le 5 dni pa nas je nekoliko 
zmočil in osvežil dež.

Mesec oktober se je začel z dokaj hladnim nedeljskim jutrom. Bilo 
je le 7stopinj. Povsem podoben je bil tudi naslednji dan. Sledila sta dva 
dneva z nekaj malega dežja. »Repek« oblačnosti, a brez padavin se je 
zadrževal večino dneva v četrtek, 5. oktobra. Naslednji dan proti jutru 
je zopet padlo nekaj malega dežja. Pogosteje pa je zapihal veter, kar 
se je kasneje poznalo tudi na hladnejšem ozračju.

Sobotno jutro je bilo precej megleno. Že zelo kmalu pa se je po-
kazalo sonce in iz ure v uro je postajal dan lepši. V nedeljo, 8. jutranje 
megle ni bilo. Lepši del dneva pa je bil popoldanski čas. Tudi naslednji 
dan je bil podoben.  V torek, 10. pa smo se kar malo začudili, od kje 
deževno jutro in še del dopoldneva.

Od srede, 11. oktobra 2017 dalje pa so si sledili lepi jesenski dnevi 
s precej podobnimi dnevnimi temperaturami. Zjutraj je bilo 6,, sredi 
dneva 18., zvečer pa približno 14 stopinj. Brez jutranje megle, obča-
sno kar goste, pa ni šlo. To stabilno obdobje je trajalo vse do »volilne 
nedelje,« 22. v mesecu. Svoj glas za predsednika države smo v avli 
OŠ lahko oddali le s pomočjo dežnikov, kajti ta dan je bil kar precej 
deževen. Občutno pa je postalo tudi hladneje. Bilo je le 10 stopinj. Noč 
na ponedeljek je prinesla razjasnitev. Podobno je bilo tudi v torek. V 
sredo, 25. oktobra pa smo pri 0 stopinjah na travnikih lahko opazili 
slano, kar je bilo precejšnje presenečenje. Naslednji dan je bil zelo lep 
in tudi slane ni bilo opaziti. Petek, 27. je bil v popoldanskem času neko-
liko deževen.  Postopoma, vse do konca meseca, smo lahko ponovno 
uživali v lepih jesenskih dnevih. Najhladnejše pa je bilo prav zadnje 
oktobrsko jutro, ki je zaradi hladnih -3 stopinj na travnikih zopet »po-
sejalo srebrnino.« Zagotovo kar primerno opozorilo, da se bo počasi 
poslovil tudi čudovito barviti čas jeseni.

DOGODKI – OKTOBER 2017
Vsakič, ko si v dnevnik zapišem dnevno pomembnejše dogodke, 

za katere seveda vem oz. izvem, se razveselim, ko ugotovim, da so bili 
prijetni in za vse nas veseli. V lanskem mesecu oktobru sem bil vsakič 
vesel, saj se ni zgodilo nič takega, kar bi me (nas) moralo razžalostiti.

V dnevnik pa sem si zapisal naslednje dogodke:

V nedeljo, 1. oktobra je v Krašnji zopet dišalo po krofih GP Trojane. 
Marljivi organizatorji ŠD Krašnja smo v sodelovanju Z AK Domžale in 
ZD Domžale ter z vsa leta zvestim glavnim pokroviteljem GP Trojane 
organizirali že 32. tek, 24. pohod in 6. Krofkov tek. Na dan prireditve 
smo ugotovili, da se je vseh treh disciplin prireditve udeležilo več kot 
160 tekačev, pohodnikov in najmlajših, ki so tudi tekli ali hodili, … ne-
kateri pa so se tudi peljali v otroških vozičkih. Veseli pa smo bili tudi 
gosta – starterja teka in podeljevalca odličij, nekdanjega izjemnega 
rokometaša, danes pa pomočnika trenerja slovenske reprezentance  
Uroša Šerbca.

Po tradiciji pa so število udeležencev omenjene prireditve bistve-
no povečali, kar na okoli 400 udeležencev, naši najmlajši iz OŠ in vrtca 
Medo, vključno z vrstniki vrtca iz Prevoj, ki so se na pot podali kakšen 
dan kasneje.

20. 10.  Izšlo je lokalno glasilo Informator z zaporedno številko 219;
22. 10.  Potekal je prvi krog predsedniških volitev;
29. 10.  Urne kazalce smo premaknili na zimski čas;
31. 10.  Praznovali smo Dan reformacije;

Toliko o vremenu in minulih dogodkih, za katere velja, da so časov-
no oddaljeni že skoraj leto dni. Morda je o njih za osvežitev spomina 
si vredno vzeti čas in jih prebrati. Vsekakor pa so tako ali drugače še 
za delček več obogatili arhiv Informatorja, ki ga bo čez leta in morda 
desetletja spet zanimivo prelistati.

Za zaključek pa želja, da bi bili v prihodnjih dveh mesecih z vre-
menom kar najbolj zadovoljni. Enako pa tudi z doživljaji,ki naj bodo le 
takšni, ki se jih bomo z veseljem spominjali.

Marjan Štrukelj



Društveni Informator št. 223, Letnik XXIV, ŠD Krašnja - Avgust 2018 27

INTERNO GLASILO ŠPORTNEGA DRUŠTVA KRAŠNJA,
Krašnja 14a, 1225 Lukovica, telefon: 01/ 723 4 1 32.

DRUŠTVENI INFORMATOR JE NAREJEN V NAKLADI 140 IZVODOV,
fotokopiranje: Papirnica Lipa s.p., Preserje pri Radomljah

 
Martin Šinkovec   urednik
Marjan Štrukelj   pomočnik urednika
Gašper Korošec   tehnični urednik
Boži Požar   lektoriranje

Dopisniki: 
Eva Pervinšek, Helena Urbanija, Jure Jamšek, Katarina Bergant, Katja 
Pervinšek, Lea Zupančič, Nika Šinkovec, Marjan Štrukelj, Meta Adamič 
Bahl, Miro Koder, Mojca Žavbi Tič, Simona Pervinšek, Tomaž Andrejka, 

Tanja Krevs, Tinkara Požar, Vera Beguš

Fotografije: 
Alenka Šinkovec, Anamarija Lanišek, Anka Cerar, Arhiv PGD Krašnja, 

Andrej Novak, Barbara Knap, Drago Juteršek, Helena Urbanija, Katarina 
Bergant, Katja Tič, Meta Adamič Bahl, Milena Bradač, Miro Koder, Tanja 

Krevs

INFORMATORJEV HUMOR
***

Morje

»Mami, a je morje mokro?«
 

»Seveda je mokro!«
 

»Zakaj so pa sosedovi rekli, da so prišli z morja čisto suhi?«

***

Na poti

Mož in žena gresta na dopust. Ker je mož že utrujen od vožnje, ga za 
nekaj kilometrov zamenja žena. Mož spremlja vožnjo in nenadoma 

zakriči:

»Zaviraj! Zaviraj ... »

Ko se zbudita v bolnišnici, jo besen vpraša: 

»Zakaj nisi zavirala?«
 

»Kaj misliš, da te bom tudi na dopustu ubogala?«

***

Tekoča Voda

V hotelu:

»A imate sobo s tekočo vodo?«
 

»Ne. Prejšnji teden je še bila, zdaj pa je žal ni več.«
 

»Je že zasedena?«
 

»Ne. Streho smo popravili!«

***

Hotel Palace

»Kje si bil za novoletne praznike?«
 

»V hotelu Palace.«
 

»Kje si bil za prvomajske praznike?«
 

»V hotelu Palace.«
 

»In kje boš poleti?«
 

»V hotelu Palace.«
 

»Ti pa veliko zaslužiš, da si lahko toliko privoščiš. Kje pa delaš?«
 

»V hotelu Palace.«

***
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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.
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