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MARJAN PERVINŠEK BO PREJEMNIK 
LETOŠNJEGA OBČINSKEGA  
PRIZNANJA

Izvršni odbor Športnega društva Krašnja se je prijavil na javni raz-
pis za zbiranje predlogov za podelitev občinskih priznanj in nagrad v 
letu 2019 in predlagal, da naj bi plaketo Občine Lukovica za skoraj 48 
letno prizadevno delo v društvu in za prispevek k razvoju športa v Ob-
čini Lukovica prejel MARJAN PERVINŠEK.

Razveselili smo se obvestila in sklepa Občinskega Sveta, ki nas 
je obvestil, da je bil naš predlog sprejet in da bo Marjanu Pervinšeku 
plaketa Občine Lukovica podeljena na osrednji prireditvi ob prazniku 
Občine Lukovica, ki bo v petek, 6. septembra 2019 ob 20. uri na trgu 
v Lukovici.

Naša želja je, da bi se nas ta večer na trgu v Lukovici zbralo čim več 
članov ŠD, krajanov in ostalih, da bi Marjanu ob prejetju priznanja na 
ta način tudi čestitali in se mu zahvalili za neprecenljiv prispevek, ki ga 
je z vsestranskim delom, vse od leta 1971, ko je bil soustanovitelj NK 
Napredek Krašnja in kasneje v ŠD Krašnja vse do današnjih dni tako 
zavzeto opravljal.

Zasluženo priznanje je majhna, preskromna zahvala, s katero se 
ŠD Krašnja želeli zahvaliti sočlanu in sokrajanu, ki je nešteto ur po-
dredil aktivnemu udejstvovanju v športu, igranju namiznega tenisa, 
nogometa in metanju varpe. Ves čas pa je bil tudi vsestransko aktiven 
na področju številnih organizacijskih nalog, kar je bil in še vedno je, v 
marsičem velik, največji možni prispevek k uspešnemu delovanju ŠD 
Krašnja.

Spoštovani Marjan. Že v naprej iskrene čestitke in hvala za tvojo 
tako dolgo predanost rojstni vasi. Ne le na športnem področju, ampak 
sledi tvojega ljubiteljskega dela so vidne še marsikje drugje. Želimo ti, 
da boš ta večer vesel in da boš z velikim ponosom prevzel omenjeno 
priznanje, ki naj te vedno spominja na minuli čas, ki je bil nekaj poseb-
nega in vedno podrejen vodilu, da je bilo vse to, kar smo počeli sku-
paj vredno početi, predvsem pa velikemu prijateljstvu in vzoru mlajši 
generaciji.

V celoti pa objavljamo tudi vsebino predloga, ki je bil posredovan 
na javni razpis.

Marjan Štrukelj

PREDLOG ZA PODELITEV PLAKETE OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2019
Spoštovani.

Na podlagi javnega razpisa za podelitev občinskih priznanj in na-
grad v letu 2019, Športno društvo Krašnja, ki ga v predlogu zastopam 
Marjan Štrukelj, predsednik društva, za prejem PLAKETE OBČINE 
LUKOVICA ZA LETO 2019 predlagamo MARJANA PERVINŠKA, rojenega 
19. 10. 1951, stanujočega Krašnja 78.

MARJAN PERVINŠEK je v naši KS na področju športa in športne 
rekreacije aktiven že skoraj 48 let. V letu 1971 se je zelo dejavno vključil 
v ustanovitev takratnega NK Napredek, ki je bila 14. 12. istega leta. Kot 
ustanovni član in kasneje tudi kot aktivni igralec v članskem moštvu, 
je vse do preimenovanja nogometnega kluba v ŠD Krašnja (10.5.1980), 
že takrat z ogromnimi števili ur prostovoljnega dela pri ureditvi no-
gometnega igrišča in kasneje tudi pri njegovem vzdrževanju zapustil 
neizbrisni pečat.

Ko smo NK Napredek preimenovali v ŠD Krašnja pa se je njegovo 
stalno aktivno delo nadaljevalo in še vedno se nadaljuje na vseh  po-
dročjih društvenega dela.

Njegovo neomajno in požrtvovalno pripadnost društvenemu ra-
zvoju je MARJAN PERVINŠEK zaznamoval in vsa leta potrjeval pred-
vsem na naslednjih področjih društvenih aktivnosti:

• Ozko je bil povezan z uspešnim razvojem mladih namiznoteni-
ških igralcev, ki so številna leta zelo uspešno tekmovali v sklopu 
NTZ Slovenije.

• Kot večkratni član organov društva se je stalno zavzemal za pro-
mocije vseh društvenih ciljev, ki so bili predvsem usmerjeni k večji 
prepoznavnosti in pomenu športa in športne rekreacije v KS Kra-
šnja in tudi izven nje.

• Nobena športno rekreativna prireditev lokalnega ali širšega druž-
benega pomena, ki jo je organiziralo naše društvo, ni minila brez 
njegovega organizacijskega sodelovanja, pri katerem se je s svo-
jim delom vsakič izkazal za izjemno zanesljivega in požrtvovalne-
ga soorganizatorja.

• Če v predlogu naštejemo samo nekaj prireditev iz preteklosti in 
tudi novejšega obdobja delovanja ŠD Krašnja, bi ime MARJANA 
PERVINŠKA zasledili vedno in povsod. Naj naštejemo vsaj neka-
tere: Pohodi po nagelj na Limbarsko goro, Igre brez meja med 
vasmi KS Krašnja, Orientacijski pohodi po opisani poti, Šraufovi 
spominski pohodi, Teki in Pohodi za krof, Krofkovi teki, številna 
domača in mednarodna tekmovanja v metanju varpe (tudi kot 
tekmovalec) in zagotovo bi se našlo še marsikaj, kar bi z njego-
vimi nešteto opravljenimi urami prostovoljnega dela in tudi kot 
aktivnega amaterskega športnika le še dopolnilo in potrdilo, da si 
predlaganec plaketo Občine Lukovica nesporno zasluži. Ne le kot 
član ŠD Krašnja, ampak tudi kot človek, ki je zaradi svojih dejani 
lahko velik vzor mlajši generaciji. In tudi kot predan  aktivist, ki 
je s svojim požrtvovalnim delom dal izjemno velik doprinos tudi 
razvoju športa in športne rekreacije v Občini Lukovica in širše.

• MARJAN PERVINŠEK pa je poleg neprecenljive pripadnosti ŠD 
Krašnja, vedno našel interes in čas tudi za delo v ostalih društvih 
v naši KS.

K predlogu pa prilagamo tudi nekaj dokumentov v obliki fotogra-
fij, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi.

S predlogom so bili seznanjeni tudi vsi člani IO in NO ŠD Krašnja, ki 
so predlog dopisno tudi potrdili.

S spoštovanjem.

   Predsednik IO ŠD Krašnja:
    Marjan Štrukelj
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OSEMNAJSTO LETO POHODOV NA LIMBARSKO GORO
PREŠTELI SMO VPISNE LISTKE ZA OBDOBJE TREH MESECEV IN IZŽREBALI OSEMNAJST PREJEMNIKOV 
REZIN TORTE.

S 1. marcem je ŠD Krašnja že osemnajsto leto s pohodi k Šraufovemu gojzarju na Limbarsko goro ponovno 
povabilo vse svoje člane in tudi ostale naše krajane, ki naj bi skušali v lesen gojzar, ki je lociran v gostilni Urankar, 
oddati čim več vpisnih listkov. Na ta način naj bi se uspešno nadaljevala dolgoletna tradicija, ki je zaradi bližine 
Limbarske gore in lepo urejenih poti, kot nalašč za krajše pohode, druženje, predvsem pa slehernemu daje tudi 
možnost za krepitev telesnih zmogljivosti. Akcija je še vedno vpisana v programu društva in se tudi izvaja, a žal z njenimi rezultati smo vedno 
manj zadovoljni. Kje tiči(jo) vzrok(i), da so številni pohodniki pridno preteklost sodelovanja in pohodov na Limbarsko goro zamenjali z nekakšno 
»distanco« do njih? In, kje so vzroki, da nekateri še vedno radi obiščejo Limbarsko goro, a jim skoraj po pravilu vedno zmanjka časa in volje, da bi 
svojo aktivnost evidentirali, kot je zamišljeno. Vzroki zagotovo so! Ampak, ljudje smo pač takšni, da svojo nejevoljo rajši, kot da bi jo obelodanili 
z odkritim pogovorom, pokažemo na način, ki, kot povedano, lahko le pušča ugibanja na številna neodgovorjena vprašanja. 

Temu primerno je bilo tudi zadnje štetje vpisnih listkov, ki so se v lesenem gojzarju nabrali v času mesecev marec, april in maj 2019. Bilo 
jih je zares rekordno malo. Le 129 in še ta številka bi bila bistveno manjša, če vpisnih listkov ne bi izpolnili otroci, ki so se v okviru programa 
spoznavanja taborništva eno izmed sobot odločili prav za pohod na Limbarsko goro.

Skupno število vpisnih listkov za celotno obdobje akcije se je 31. maja ustavilo pri številu 30.666.
V zadnjem trimesečnem obdobju je z vsaj enim vpisnim listkom v akciji sodelovalo 41 naših članov oz. krajanov. 

K skupnemu številu vpisnih listkov pa so posamezniki prispevali naslednje število pohodov:
Marjan Štrukelj 38, Tomaž Andrejka 18, Brigita Avbelj 13, Janez Cerar 10, Bori Štrukelj 6, Lojze Kovačič in Janez Čebulj 3, Ana Čebulj, Vera 

Antonin, Primož Dolinšek in Matic Dolinšek pa 2 pohoda.

En vpisni listek v času od 1. marca do 31. maja pa so v leseni gojzar oddali tudi: 
Mimi Jurjevec, Irma Kovačič, Mira Andrejka, Franci Jerin, Brane Jurjevec, Maruša Čebulj, Lara Štrubel, Eva Vida, Arne Požar, Benjamin Lukanc, 

Anže Osolnik, Maja Hrovat, Jon Juteršek, Brina Tomič, Neža Čebulj, Ajda Kosec, Zarja Kogovšek,Ela Mežnaršič, Eva Klopčič, Ela Živković, Lina 
Jemc, Ula Žavbi, Patricia Kogovšek, Anja Pervinšek, Žan Jager, Taja Jemc, Zala Zupančič, Zala Pervinšek, Marisa Budimlič in Ema Juteršek.

Vsem imenovanim se ŠD Krašnja zahvaljuje za »aktivni« prispevek k akciji pohodov k Šraufovemu gojzarju na Limbarsko goro, z željo, da bi 
bilo štetje listkov konec meseca avgusta prijetneje.

KATERIH OSEMNAJST POHODNIKOV SE BO POSLADKALO Z REZINO TORTE?
V Informatorju je društvo v mesecu marcu objavilo novost, s katero naj bi vsaj malo popestrili zanimanje za pohodništvo na Limbarsko goro. 

To naj bi uredili tako, da bi štirikrat v sezoni na rezino torte povabili izžrebane posameznike zadnjega trimesečja, ki so v leseni gojzar oddali vsaj 
en vpisni listek.

Prvo žrebanje je bilo opravljeno 8. junija na terasi gostilne Urankar na Limbarski gori. Prije-
tno nalogo pa sta opravili, z očetom Borutom, naključno prisotni sestrici Ota in Eva Zupančič iz 
Limbarske gore. Moji pomoči pri žrebu pa se je priključila tudi gospa Neža Urankar. Oče Borut 
pa je poskrbel za spominske fotografije.

Žrebanje je potekalo tako, da smo na 41 listkov napisali vsa imena sodelujočih, listke dobro 
premešali in jih dali v vrečko, na kar sta Ota in Eva z velikim veseljem začeli deliti srečo.

Izžrebani pa so bili:

Brigita Avbelj, Tomaž Andrejka, Vera An-
tonin, Ana Čebulj, Matic in Primož Dolinšek, 
Maja Hrovat, Žan Jager, Lina Jemc, Mimi Jur-
jevec, Irma Kovačič, Zarja in Patricia Kogov-
šek, Benjamin Lukanc, Ela Mežnaršič, Anže 
Osolnik, Zala Pervinšek in Anja Pervinšek.

ČESTITAMO !

Ko se bo čas počitnic in dopustov nekoliko 
odmaknil, ko bo možnost, da se bodo povabi-
lu v Bar pod lipo lahko odzvali prav vsi, bomo 
razdelili vseh 18 rezin Natalijine torte, zagoto-
vo tudi primerno okrašene v stilu te pohodniške akcije.

Naslednje, drugo žrebanje za sezono 2019/2020 pa bo 7. septembra 2019 ob 14. uri, po-
novno na Limbarski gori, ampak le v primeru, da bo izbor imen nagrajencev možno poiskati 
med zadostnim številom udeležencev akcije, ki nikakor ne sme biti manjše od števila 18, ki se 
simbolično nanaša na obdobje – 18. leto pohodništva na Limbarsko goro.

Do takrat pa srečno in varen korak!
Marjan Štrukelj
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INFORMATIVNE DROBTINICE ŠD KRAŠNJA
Najprej informacija o rezultatu ankete, ki 

smo jo posredovali v KS Krašnja, kot možnost, 
da bi ŠD Krašnja v primeru zadostne zaintere-
siranosti skušalo organizirati jutranjo telovad-
bo.

Čas za oddajo anketnih listov je bil 31. maj, 
a smo ga vseeno podaljšali za še nekaj doda-
tnih dni. Po pregledu prejetih anketnih listov 
smo ugotovili, da so bili oddani le trije anketni 
listi, kar pa je seveda veliko premalo, da bi se 
društvo v prihodnosti lotilo izvedbe načrtova-
ne jutranje telovadbe.

Vsi trije anketiranci so poudarili, da bi bila 
ta društvena aktivnost zelo primerna in, da bi 
se jo z veseljem udeleževali. Vsem trem pa se 
lepo zahvaljujemo za udeležbo pri anketi.

Minevajo dnevi in meseci, ko je čas za šol-
ske počitnice in dopuste, ampak vseeno se bo 
ta nekoliko brezbrižni čas hitro zavrtel in v ŠD 
Krašnja nas že z mesecem septembrom čaka 
začetek kar obilice različnih organizacijskih 
nalog.

Kot prva je, da bomo z matično OŠ Jan-
ko Kersnik Brdo – Lukovica ponovno sklenili 
najemno pogodbo za čas  od oktobra 2019 do 
maja 2020 in sicer za uporabo telovadnice v 
OŠ Krašnja za potrebe dveh organiziranih 
vadb. Funkcionalna vadba naj bi se pričela v 
mesecu oktobru, fizioterapevtska vadba z do-
datkom aerobike pa mesec dni kasneje.

Društvo pa bo najemno pogodbo za špor-

tno dvorano sklenilo tudi z Ministrstvom za 
obrambo v Ljubljani glede rekreativne vadbe 
malega nogometa.

V nedeljo, 15. septembra bomo organi-
zirali vedno zanimiv Orientacijski pohod po 
opisani poti, ki je primeren prav za vse. Še po-
sebno pa smo veseli, če se ga udeležijo druži-
ne z najmlajšimi.

Običajno izberemo nezahtevno pot v 
najbližji možni okolici, ki ni daljša od 6 km in 
pripravimo »skrite« naloge s predmeti, foto-
grafijami in vprašanji. Pohod nima tekmoval-
nega značaja, saj prednost dajemo predvsem 
druženju in zabavi, nekaj malega pa tudi iznaj-
dljivosti. 

Kot vedno bomo tudi tokrat vse udele-
žence pohoda nagradili z posebnimi »mesnimi 
medaljami,« podelili pa bomo tudi dve tradi-
cionalni pohodni culi. Eno od njih pa bomo 
podelili tudi gostujoči ekipi, ki se bo pohoda 
udeležila na društveno povabilo.

Letos bodo to številni izletniki in naši pri-
jatelji iz PS Kamnje iz Vipavske doline, ki so si 
za izletniško potepanje izbrali prav Krašnjo in 
njeno bližnjo okolico. Za njihova preostala do-
živetja v dolini Črnega grabna pa jim bo v orga-
nizacijskem smislu pomagalo prav ŠD Krašnja 
v sodelovanju s KUD Fran Maselj Podlimbarski 
in PGD Krašnja. Za nekatera ostala preseneče-
nja pa bomo k sodelovanju povabili še neka-

tere druge posameznike in društva iz Občine 
Lukovica.

Edino, kar to srečanje in Orientacijski po-
hod lahko prepreči, bi bilo izrazito slabo vre-
me.

Po uspešni organizaciji 23. Šraufovega 
pohoda v mesecu maju, pa nas v nedeljo, 6. 
oktobra čaka tudi zahtevna organizacija že 
34. Teka za krof, ki bo z aktivnostmi za udele-
žence tudi tokrat dopolnjen z 26. Pohodom za 
krof in 8. Krofkovim tekom. Društvo pa tudi 
načrtuje še eno popestritev dogodka in sicer 
organizacijo 1. Teka za krof za upokojenke in 
upokojence, ki naj bi bil pripravljen tako, da 
ne bo telesno zahteven in, da bo udeležen-
kam in udeležencem bolj v zabavo in druže-
nje, kot kaj drugega.

Kot vedno se bomo tudi tokrat potrudili 
in v goste povabili katerega ali katero od slo-
venskih športnikov ali športnic. Pripravili pa 
bomo tudi tradicionalne športne nagrade in 
udeležence nagradili tudi s krofi GP Trojane, 
našega stalnega in zvestega donatorja že vsa 
leta te »sladke« prireditve v Krašnji.

Nekoliko kasneje pa društvo načrtuje tudi 
družabno srečanje najbolj pridnih in dejav-
nih ustvarjalcev glasila Informator, saj prav 
to leto mineva že 25 let od njegovega izhaja-
nja. Res je, da je bil prvih nekaj let Informator 
vsebinsko naravnan le na poročanje športa in 
rekreacije v KS Krašnja. Kasneje pa je iz leta v 
leto vsebinsko in tudi oblikovno postajal obšir-
nejši in mnogo lepši, kar pa je bilo vse ali sko-
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različne pomoči in potrebe. T.i. mošnjiček je 
odprt tudi v tem letu. Več lahko preberete v 
posebnem prispevku tudi v tej številki glasila. 
Vabljeni k sodelovanju!

Kar pa nas v društvu najbolj moti, še pred-
vsem pa skrbi, je, da število članstva iz leta 
v leto vpada. Kljub stalnim pozivom k plače-
vanju obvezne letne članarine, se stanje ne 
izboljšuje. Zaskrbljujoče pa je tudi spoznanje, 
da v društvu skoraj ni najmlajših, pa čeprav za 
njihovo članstvo ni potrebno plačevati letne 
članarine. Potrebna je le privolitev staršev ali 
skrbnikov.

Želimo, da bi vam navedene informacije o 
delu ŠD Krašnja koristile, predvsem pa, da bi 
vas privabile kot aktivne udeležence.

Marjan Štrukelj

DOBRODELNI 
MOŠNJIČEK 
ŠPORTNEGA 
DRUŠTVA KRAŠNJA
BOGATEJŠI JE LE ZA 4,00 €.

ŠD Krašnja se tudi v sedemnajsti sezoni 
trudi, da bi v dobrodelni mošnjiček zbrali čim 
več prostovoljnih prispevkov, ki jih bomo ob 
koncu leta v celoti namenili KO RK KRAŠNJA, 
kot prispevek za božično – novoletno obdari-
tev starejših krajanov.

V zadnjih dveh mesecih in pol smo preje-
li le en prostovoljni prispevek v višini 4,00 €, 
kar pomeni, da trenutno zbrana vsota znaša 
174,00 €. 

Darovalcu prispevka najlepša hvala za po-
zornost!

Z nestrpnostjo bomo sledili dogodku tudi 
v naslednjih dveh mesecih in pol, ko bomo, 
vsaj upajmo tako, v Informatorju poročali o 
višji številki zbranih prostovoljnih prispevkov.

Kako lahko sodelujete tudi vi?
Prostovoljne prispevke lahko prispevate z 

vplačili v društveni pisarni vsak ponedeljek od 
19. – 20. ure, z nakazili na TRR društva štev.: 
0230 2001 6496 319 z obveznim pripisom »za 
mošnjiček 2019.«

Prostovoljne prispevke pa lahko prispeva-
te tudi med časom javnih prireditev društva 
ali v primeru možnosti tudi z dopisnimi licita-
cijami, če jih bomo seveda uspeli zagotoviti z 
nekaterimi znanimi slovenskimi športnicami 
ali športniki. Predmet tovrstnih licitacij pa naj 
bi bila podarjena različna športna oprema po-
sameznikov.

Prijazno vabljeni k sodelovanju!

Marjan Štrukelj

stev glasila zagotovo ne bi bilo!
Informator pa lahko berete tudi na dru-

štveni spletni strani sd-krasnja.org. Nasle-
dnji bo izšel v drugi polovici meseca oktobra.

Društvo vas tudi v prihodnjih mesecih vabi 
kot aktivne udeležence k dvema stalnima ak-
cijama. Prva so pohodi na Limbarsko goro in 
izpolnjevanje vpisnih listkov, ki jih oddajate 
v lesen gojzar, ki je lociran v Gostilni Urankar, 
druga akcija pa je HOJA – TEK – KOLESARJE-
NJE MOJA REKREACIJA, za katero evidenčne 
knjižice lahko dobite v društveni pisarni, ki je 
odprta vsak ponedeljek od 19. – 20. ure.

Tudi omenjeni akciji nimata tekmovalnega 
značaja, ampak je društvena želja le, da smo 
telesno čim bolj aktivni. 

Posebno poglavje aktivnosti ŠD Krašnja 
pa je tudi humanitarna dejavnost, s katero že 
vrsto let zbiramo prostovoljne prispevke za 

� ������� �� ���� ������ 
�� ������ �� �������!

34. Tek za krof
26. Pohod za krof 
  8. Krofkov tek
  1. Tek upokojencev za krof

Prireditev bo v nedeljo, 6. oktobra 2019

Vabljeni!
ŠD Krašnja

174,00€

raj vse odvisno od vsestranskega uredniškega 
sodelovanja nekaterih stalnih dopisnikov in si-
ceršnjih urejevalcev glasila, katerega vsebine 
so bogat vir različnih podatkov in zapisov, ki 
vsekakor v vsej svoji veličini izkazujejo nepre-
cenljiv arhiv minulega časa.

Vsa ta leta za izhajanje glasila oz. založni-
štvo skrbi ŠD Krašnja, ki je predvsem v zadnjih 
letih glede kritja dokaj visokih finančnih stro-
škov za njegovo fotokopiranje, za finančne 
pomoči in sodelovanje hvaležno tudi Fotoko-
pirnici Lipa iz Preserij pri Radomljah, KS Kra-
šnja, podjetju M&P Burja Krašnja, Spini d.o.o. 
Krašce – naši trgovini, gostinskemu lokalu Bar 
pod lipo in številnim drugim, ki nam zaupajo 
in nam omogočajo objave nagradnih križank.

Še posebno pa je potrebno poudariti in 
se zahvaliti vsem darovalcem prostovoljnih 
prispevkov, ki nam jih z namenom za urejanje 
Informatorja, ob priliki prevzemov novoletnih 
koledarjev tako radi darujejo. Brez teh sred-
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VOŠČILO NAŠIM ČLANOM ZA ŽIVLJENSKE JUBILEJE
Tokrat smo nekoliko natančneje pregledali člansko evidenco z namenom, da ugotovimo imena tistih, ki bodo v 

času mesecev julij – oktober praznovali življenjske jubileje. Običajno to pozornost namenimo vsem, ki so aktualni člani 
ŠD Krašnja in tudi tistim, ki so to bili v lanskem letu.

Letošnja praznovanja si bodo sledila le v mesecu septembru in oktobru. Praznovali pa bodo:

Prvi, ki bo 21. 9. praznoval jubilej in sicer 20 let življenja bo ROBI URANKAR iz Korena. 
29. 9. bo 40 let dopolnil HAJRUDIN BUDIMLIĆ iz Krašnje.
12. 10. bo 40 let dopolnila tudi SIMONA PERVINŠEK iz Krašnje.
16. 10. bo visoki življenjski jubilej 70 let, praznoval PAVLE URANKAR iz Krašnje.

Spoštovani jubilanti, dragi društveni prijatelji.
Za vaš prihajajoči jubilejni praznik vam v imenu Športnega društva Krašnja in tudi osebno iskreno čestitam. Biti 

član športno rekreativne organizacije ni le zaupanje vanjo, ampak je zagotovo tudi lastno prepričanje, da je poleg 
vsakodnevnih obveznosti doma, v šoli ali v službi, prosti čas vredno vložiti tudi po želji bolj zdravega načina življenja.

V prihodnosti vam želimo obilico zdravja in veselja, ter osebne in družinske sreče na vseh poteh, kamor vas bodo 
vodile.

Iskrena pa vam hvala tudi  za zaupanje in vse morebitne pomoči in sodelovanja, ki ste jih prispevali v naše skupno 
društveno delo in življenje.

Srečno in lepo praznovanje!    Marjan Štrukelj – predsednik ŠD Krašnja

 

K R A J E V N A
S K U P N O S TKRAŠNJA

IZID GLASOVANJA NA VOLITVAH V EVROPSKI 
PARLAMENT
VOLITVE SO POTEKALE DNE 26. MAJA 2019 V KRAJEVNI SKUPNOSTI KRAŠNJA. 

(Okraj  številka 10, volišče številka 17)
Od letošnjih volitev slovenskih poslancev v Evropski parlament, ki so tudi v KS Krašnja 

potekale 26. maja, je minilo že kar nekaj časa, a vseeno se je še vedno vredno spominjati  
tega pomembnega dogodka, ki bo v naslednjih petih letih vplival na potek številnih politič-
nih odločitev Evropskega parlamenta, s tem pa tudi na prav vse države, članice Evropske 

Unije, katere del je tudi naša domovina Republika Slovenija.
Na volitvah smo imeli volivci možnost izbirati med 103 kan-

didati in 14 listami.
V KS Krašnja je bilo na dan volitev v volilni imenik vpisanih 

633 volilnih upravičencev, ki so skupaj oddali 169 glasov ali sla-
bih 26,7%, kar je nekaj manj od slovenskega povprečja. Veljav-
nih je bilo 164glasovnic, neveljavnih pa 5 glasovnic.

VSEH 164 VELJAVNIH GLASOV PA JE BILO ODDANO SLEDE-
ČE, (upoštevan je vrstni red mandatnih list od 1 – 14):   -------->

Vir podatkov:  Obvestilo volilnega odbora o izidu glasovanja na volišču. 

Marjan Štrukelj
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V MESECU SEPTEMBRU IN ŠE BOLJ V OKTOBRU 
BOMO ŽE OBČUTILI ČAS PRIHAJAJOČE JESENI
SKUPAJ Z VREMENOM GA BODO, KOT 
VEDNO, DOPOLNILI TUDI NEKATERI OSTALI 
DOGODKI.

Precej vroči poletni dnevi nas večino dne-
va bolj kot ne, pogosteje spravijo v iskanje bla-
godejne sence. Enega izmed njih sem izkoristil 
za posedanje ob računalniku z namenom, da 
za naše lokalno glasilo ponovno napišem pri-
spevek, ki govori o lanskoletnem vremenu v 
mesecu septembru in oktobru, z omembo 
tudi nekaterih zanimivejših dogodkov, ki so v 
letu 2018 v naši KS tudi zaznamovali ta čas.

Teh podrobnosti zagotovo brez pisanja 
dnevnika nikakor ne bi mogel deliti z vami. Če 
pa vztrajaš iz dneva v dan, da si vzameš nekaj 
minut časa, pa je vse lažje. Tudi tokrat vam že-
lim prijetno branje.

VREME – SEPTEMBER 2018
Mesec september nam vremensko v prvih 

dneh zagotovo ni bil preveč všeč, kajti sledi-
lo je kar nekaj deževnih dni, a vseeno, ko sem 
ugotovil mesečno razmerje za vseh 30 dni gle-
de na razmerje med suhim in deževnim vre-
me, pa je podoba drugačna. 18 dni smo imeli 
suho vreme, 12 dni pa je manj ali bolj deževalo. 
Podrobneje pa takole.

Mesec se je začel s precej deževno nočjo 
in tudi dnevom. Temperatura ob 19. uri pa je 
bila okoli 17 stopinj. Enako vreme se je ponovi-
lo tudi še naslednja dva dneva, a je že kazalo, 
da se  bodo oblaki iz neba vsaj za čas odselili 
drugam.

5. september je minil brez dežja in tudi 
dnevne temperature so sledile sončnim žar-
kom. Bilo je kar 25 stopinj. V pričakovanju 
lepših dni pa sta naše želje zaradi ponovitve 
deževnih obdobij vsaj malo skazila četrtek in 
petek, 6. oz. 7. v mesecu.

Potem pa je nastopilo vreme po naši volji, 
kajti kar šest dni zaporedoma smo uživali v le-
pem vremenu. Tudi temperature zraka so po-
stopoma poskočile. Kar do 28 (11. 9.!) Ampak, 
že nekoliko »srebrna« jutranja rosa pa nas je 
že opozarjala, da je jesen že skoraj tu.

Petek, 14. septembra 2018 se je v začetku 
dneva in še kasneje, vse do poznega večera 
pokazal v enako lepi luči, a se je napoved po 
spremembi vremena žal uresničila. Začelo se 
je bliskati in grmeti, ob 21.30 uri pa že tudi de-
ževati, kar naj bi se nadaljevalo še naslednji 
dan. To pa se ni zgodilo, kajti ponovno je bil 
ta dan začetek krasnega vremenskega obdo-
bja. Razen nekaj malega rose 19. v mesecu, 
smo bili vse od zadnjega deževnega dne pa do 
vključno 21. deležni zelo lepih dni. 

V soboto, 21. pa se je napoved uresničila. 
Začelo je deževati in tudi temperature zraka 
so se dokaj hitro spreminjale na hladneje. V 
nedeljo zvečer je bilo le še 14 stopinj. Kot zani-
mivost, naj omenim, da je bila prav nedelja 23. 

septembra lani dan, ko smo vstopili v jesensko 
enakonočje.

Noč na ponedeljek je bila z dežjem zelo 
obilna. Dan pa je minil brez dežja, a je bil večer 
vseeno zelo hladen. Bilo je komaj 8 stopinj. K 
temu pa je nekoliko pripomogel tudi hladen 
veter. Torkovo jutro pa je bilo še hladnejše. Le 
5 stopinj!!!

Do konca meseca so si sledili lepi jesenski 
dnevi, ki so zaradi obilja sončnih žarkov kar 
krepko spremenili tudi dnevne temperature 
zraka. Zagotovo pa so vplivali tudi na naše po-
čutje in delo, ki ga običajno opravljamo jeseni.

NEKATERI DOGODKI V KS KRAŠNJA – SEP-
TEMBER 2018

Sobota, 1.   9.  2018: KUD Fran Maselj-Pod-
limbarski je organiziralo tradicionalno sreča-
nje »NA VASI JE LEPO, KO NA KANALU POD 
LIPO ZAPOJO.«

Ponedeljek, 3.   9.  2018: Začelo se je novo 
šolsko leto 2018/2019.

Nedelja, 9.  9. 2018: KUD Fran Maselj – 
Podlimbarski je v okviru vikenda odprtih vrat     

Občine Lukovica, pri Gasilskem domu or-
ganiziralo delavnico pletenja kit. Delavnica je 
bila namenjena mlajšim in starejšim. Udeležilo 
pa se jo je tudi DU Lukovica.

Nedelja, 16. 9. 2018: Športno društvo je or-
ganiziralo »ORIENTACIJSKI POHOD PO OPISA-
NI POTI«. Udeležilo se ga je 59 udeležencev. 
Med sodelujočimi pa je bila tudi gostujoča eki-
pa podjetja AUDIO BM.

Sobota, 22. 9. 2018: PGD in ŠD Krašnja sta v 
sklopu prijateljskega obiska Občine Lukovica v 
popoldanskem času gostila goste iz italijanske 
občine AMARONI. PGD jih je zabavalo z gaše-
njem s staro brizgalno, ŠD pa je pripravilo dve 
razvedrilni igrici. Eno za mlade goste in eno za 
oba župana občin. 

Nedelja, 23. 9. 2018: Župnija Krašnja je v 
župnišču, po končani maši organizirala tradici-
onalno srečanje bolnih in ostarelih župljanov.

VREME – OKTOBER 2018
Staro slovensko ime za mesec oktober je 

vinotok. Ime že samo po sebi pove, da gre 
za čas pretakanja vina. Eden od zanimivejših 
pregovorov pa tudi pravi: » Vlažen, mrzel Luka 
(18. 10.) kmalu sneg prikuka.  Lanski omenjeni 
dan tega pričakovanja zagotovo ni uresničil. 
Bil je sicer deževen dan, dnevna temperatu-
ra pa je bila še kar 14 stopinj. In kako je bilo 
kasneje z zimo? Skoraj je ni bilo! Torej, rek je 
bil v skladu s starim slovenskim pregovorom. 
In tudi sicer nam je bil kar pogodu. Več je bilo 
suhih dni (17,) kot mokrih (14.)

Lanski mesec oktober se je začel s pone-
deljkom. Dopoldan se je še nadaljevalo lepo 
vreme, popoldanska pooblačitev pa je najprej 

prinesla rosenje, zvečer pa je že obilneje deže-
valo. Deževje se je nadaljevalo tudi še v noči 
in v delu jutra naslednjega dne, kasneje pa ne 
več. Postalo pa je hladneje. Ob 18. uri je bilo 12 
stopinj. Kot zanimivost! Ta dan je na Kredarici 
zapadlo 10 cm snega.

Od 3. do vključno 6. popoldan je bilo vre-
me stabilno, potem pa je začelo deževati. 
Deževalo je tudi še v noči na nedeljo in del do-
poldneva, kar nam organizatorjem »sladke« 
prireditve zagotovo ni bilo po volji. Približno 
enako vreme je bilo tudi še v ponedeljek.

Kasneje, vse do 14. v mesecu so se zvrstili 
zelo lepi jesenski dnevi. Nekaj juter pa je bilo 
ob potoku Radomlja že opaziti meglice. Ta 
dan je bila temperatura ob 18. uri 18 stopinj.

Naslednji dan pa se je začel z dopoldansko 
oblačnostjo in prve kaplje dežja je bilo opaziti 
že ob 13. uri. Torek, 16. je bil suh, sreda nas je 
sredi dneva presenetila z manjšo plohico, noč 
na četrtek pa je bila deževna. Sledila sta dva 
prijetna, sončna dneva. Nedelja, 21 .pa je bila 
sčasoma deževna. Precej se je ohladilo. Zvečer 
ob 19. uri je bilo le 8 stopinj. Zagotovo nas je 
doletel vpliv sneženja na Veliki planini. Suho 
in hladno je bilo tudi še naslednje tri dni, a so 
topli sončni žarki skozi dan ozračje spet ogreli 
kar do 20 stopinj. Stabilno vreme je bilo tudi 
še 25. v mesecu.

Petek, 26. pa nas je že v popoldanskem 
času »obdaril« z nekaj dežja, precej bolj de-
ževno pa je postalo po 22. uri. Deževno in 
spremenljivo vreme, tudi z občasnim močnim 
vetrom se je nadaljevalo vse do zadnjega dne 
v mesecu, ko smo se ponovno razveselili zelo 
prijaznega poznojesenskega dne, na praznik 
Reformacije. Kolikšno moči pa je prinesla noč 
čarovnicam, pa ne vem, kajti niso mi najbolj pri 
srcu.

NEKATERI DOGODKI V KS KRAŠNJA – OK-
TOBER 2018

Nedelja, 7.  10. 2018:   ŠD je organiziralo 33. 
Tek in 25. Pohod za krof ter 7. Krofkov tek. Ne-
koliko nam je ponagajalo vreme, zato je bila 
udeležba manjša od pričakovanj. Teka se je 
udeležilo 44 rekreativcev, pohoda le 16, naj-
številčnejši pa so bili otroci Krofkovega teka. 
Na start se jih je podalo 48. Gost prireditve 
in starter tekov pa je bil slovenski biatlonec 
Klemen Bauer. Kot vsa leta, je bilo tudi tokrat 
glavni pokrovitelj GP Trojane.

Nedelja, 21. 10. 2018:  PGD Krašnja je pri-
pravilo zelo zanimivo, predvsem pa poučno 
predavanje oz. prikaz oživljanja ter pravilnega 
ravnanja pri gašenju gorečega olja.

Ponedeljek, 22. 10. 2018: Izšlo je krajevno 
glasilo Društveni informator z zaporedno šte-
vilko 224.

Toliko o vremenu in nekaterih zanimivejših 
dogodkov v lanskih mesecih septembru in ok-
tobru. 

Marjan Štrukelj
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V SPOMIN FRANCU ŠINKOVCU - ACOTU

Vsi, ki radi jih imamo,

nikdar ne umro,

le v nas se preselijo

in naprej, naprej živijo,

so in tu ostanejo.

Dragi Aco.

Leto se je prevesilo v svojo drugo polovico in časi dopustov so na višku. Narava se bohoti v svoji pomirjujoči čudovito zeleni barvi in polja se 
sklanjajo pod težo porumenelih zrelih klasov ter čakajo na srpe in pridne kmečke roke ter kombajne, ki jih bodo spravili domov. Ta prelep letni 
čas je usoda izbrala za poslednji odhod našemu Acotu Šinkovcu in 15. julija njegovo družino odela v črnino in jo obdala z veliko žalostjo.

Aco Šinkovec se je rodil 20. marca 1947. leta v Ljubljani mami Mariji in očetu Francu Šinkovec kot njun drugi od štirih otrok. Oče doma iz Litije, 
mama pa iz Moravč, sta se po poroki preselila v Ljubljano, kjer je bil oče zaposlen pri Železnici. Mama pa je doma gospodinjila in skrbela za otroke.

Ljubljanske ulice so mu širile obzorje in poskrbele, da mu ni bilo nikoli dolgčas. Nepozabne spomine pa je obdržal na počitnice pri starih star-
ših. Šolo je obiskoval v Ljubljani. Izučil se je za elektromehanika, kasneje pa je z dodatnim izobraževanjem postal elektro stikalničar. Skrbel je, da 
so električni vlaki vozili brezhibno. Zaposlil se je pri Železnici, najprej v Logatcu, nato pa v Ljubljani – na Viču.

Mladeniška leta so bila polna najrazličnejših iskanj, spoznanj in doživetij, dokler ni spoznal Karle Bregar. Spoznala sta se v Mladinskem klubu 
v Trzinu. Po dveh letih prijateljevanja sta se poročila in 1971. leta se jima je rodila hčerka Alenka. Vedno sta si želela bliže Domžalam, kjer je Karla 
odraščala. 1978. leta je dobila službo in stanovanje v naši šoli. Hitro sta se navadila na novo okolje, na nove ljudi in se vključila v delo Krajevne 
skupnosti. Tudi hčerka se je hitro privadila. V Krašnji se jima je rodil še sin Martin.

Aco je bil dober mož in ljubeč oče, vdan družini. Rad se je ukvarjal s športom, rad je gobaril, kegljal, balinal in metal varpo. V vasi je našel 
prijatelje. Ljudje so ga imeli radi in tudi on jih je cenil. Dalj časa je bil član ŠD Krašnja, nekaj let tudi gasilec, vse do svoje smrti pa član RK Krašnja. 
V prostem času je bil tudi ribič. Bil je član ribiške družine Straža – Sava. Če ga je kdo prosil z pomoč, je rad pomagal.

Dolga leta je z družino živel v šolskem stanovanju, kasneje pa sta z ženo zgradila svojo hišo in se 1996. leta vanjo preselila. Z veseljem je 
skrbel za okolico hiše in po parceli zasadil različne vrste sadnih dreves: jablane, češnje, hruške, slive, kivi, marabele ter trto. Vse sadje mu je že 
bogato obrodilo. Rad je imel živali. Skrbel je za bogat akvarij in ga znova in znova širil in dopolnjeval. Spoznal se je na vse, kar je sodilo vanj. Tudi 
s papigo sta se nadvse dobro razumela. Obojestransko prijateljstvo pa je vzklilo med njim in domačim psom. Take drobne življenjske radosti so 
ga razveseljevale in sproščale.

Življenje po upokojitvi mu je teklo mirno. Ker je zaradi bolečin v nogah težko hodil, je bil največ doma. Rad je poklepetal, če se je kdo oglasil. 
Rad je posedal na klopi pred hišo, rad je gledal televizijo, predvsem stare kavbojske filme. Najbolj pa so ga osrečili obiski Alenke, Rožleta in Tin-
kare, vesel pa je bil tudi, ko je videl Martina, ko zunaj prevzema njegovo delo.

Zadnja leta se ni počutil najbolje. Letošnje leto pa mu je zdravje zelo opešalo. Zadnje tedne je šlo z njim naglo navzdol. Ni mogel več hoditi in 
skrbeti zase. Zanj je skrbela žena s sinovo pomočjo. Zadnjih 10 dni je bil na Golniku, kjer je za vedno zaspal. Sklenil je krog življenja in odšel v 73. 
letu na pot preko mavrice v neskončnost.

Tvoji ženi, hčerki, sinu, vnukoma, bratu in sestri ter ostalim sorodnikom izrekam ob tej žalostni uri slovesa v imenu KS in RK Krašnja ter v 
svojem imenu iskreno sožalje.

Tebi, dragi Aco, pa želim miren počitek in naj ti bo lahka krašenjska zemlja. 

POČIVAJ V MIRU!

Poslovilni govor je napisala Boži Požar, bral pa Franc Novk.
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SLOVESNOST POROČNIH  
JUBILANTOV V KRAŠNJI

Na binkoštno nedeljo,  je bila v cerkvi Svetega Tomaža v Krašnji 
druga sveta maša še posebej slovesna, saj je potekalo srečanje po-
ročnih jubilantov. Povabljeni so bili zakonci, ki so ali bodo v letošnjem 
letu praznovali okrogli jubilej zakonskega življenja. Tovrstno sreča-
nje v naši župniji poteka od leta 2016 in letos se je povabilu odzvalo 
sedemnajst parov, kar je največje število do sedaj. Sveta maša se je 
slovesno začela s poročno koračnico. Gospod župnik Anton Potokar 
je v pridigi posebno poudaril pomen ljubezni, razumevanja in zvesto-
be. Slovesnost so dopolnili pevci odraslega in otroškega zbora, ki sta 
jih na orgle spremljala Lojze Pezdirc in na kitaro Miha Kralj, pod vod-
stvom Marka Juterška.

Po sveti maši se je druženje nadaljevalo še v župnišču, kjer so jubi-
lante v spomin na srečanje prejeli  knjižico z  naslovom Biseri z ogrlice 
dobrote.

Simona Pervinšek
Foto: Drago Juteršek

PRVO SVETO OBHAJILO V KRAŠNJI 
Zadnjo majsko nedeljo smo v naši župniji obhajali slovesnost pr-

vega svetega obhajila. Devet tretješolcev je prvikrat prejelo sveto 
obhajilo pri slovesni sveti maši. Da so bila njihova srca pripravljena na 
zakrament svete evharistije, so se z gospodom župnikom Antonom 
Potokarjem pripravljali pri rednem verouku in pri dodatnih urah ve-
rouka. 

Za še večjo slovesnost svete maše so poskrbeli pevci odraslega 
in otroškega zbora, ki sta jih spremljala na orgle Lojze Pezdirc in na 
kitaro Miha Kralj pod vodstvom Marka Juterška.

Za lepoto zunanjosti in notranjosti cerkve smo poskrbeli starši 
prvoobhajancev.

 Foto: Eva Pervinšek
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KRIŠTOFOVA NEDELJA 
Na Krištofovo nedeljo se spominjamo sv. Krištofa, zavetnika čol-

narjev, splavarjev, romarjev, v današnjem času pa predvsem voznikov 
in pilotov ter tudi zavetnika zoper naglo smrt. 

Cerkev na Slovenskem na Krištofovo nedeljo, ki smo jo letos obha-
jali 21. 7. 2019,  blagoslavlja vozila in zbira darove za nakup prevoznih 
sredstev za misijonske dežele.

V naši župniji je bil blagoslov vozil v nedeljo, 28. 7. 2019. Ob tej 
priložnosti je potekalo tudi zbiranje darov za vozila misijonarjev.

Eva Pervinšek
Foto: Drago Juteršek

OBISKALE SO NAS TAČKE POMAGAČKE
V sredo, 22. 5. 2019, je učenke in učence 1. c Podružnične šole 

Krašnja obiskal terapevtski pes Fellow (dolgodlaki bernski planšar) s 
svojo vodnico kinologinjo go. Mojco Sajovic iz društva Tačke poma-
gačke, Slovenskega društva za terapijo s pomočjo psov. Izvedeli in na-
učili smo se veliko novega in zanimivega o psih in njihovem življenju. 
Podrobno smo se poučili o pravilni skrbi in pripomočkih za nego, mu 
umili in očistili zobe, se seznanili, kako ravnati ob srečanju z neznanim 
ali nevarnim psom ter kako se psu varno približati ter ga pobožati. 
Fellowa smo lahko tudi božali in krtačili po njegovem mehkem in go-
stem kožuščku. Pokazal nam je, kako se prikloni, zalaja, da tačko, pri-
nese žogo, najde priboljšek in še mnogo drugih zanimivih trikov. Naše 
skupno druženje je bila prijetna in dragocena izkušnja ter dodana vre-
dnost šolskemu učenju. Najlepše se zahvaljujemo vodnici ge. Mojci 
Sajovic, terapevtskemu psu Fellowu in društvu Tačke pomagačke za 
prijetno druženje.

Jasna Klančišar
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KOLESARSKI IZPIT V KRAŠNJI
V ponedeljek, 3. 6. 2019, je  11 petošolcev  iz Pš Krašnja opravilo kolesarski izpit. Vse od janu-

arja 2019 naprej so potekale intenzivne priprave na teoretični del iz kolesarske teorije, ki so ga 
učenci uspešno opravili konec marca in v začetku aprila, nato je sledila spretnostna vožnja in 
prometni poligon na šolskem igrišču v maju. V začetku junija  so petošolci  pokazali svoje kole-
sarsko znanje in pravilno reagiranje na cesti v nepredvidenih situacijah in tako uspešno naredili 
svoj »prvi izpit«- kolesarski izpit. Iskrene čestitke!

Helena Urbanija

 

UTRINKI IZ ŠOLSKIH KLOPI
Učenci se med šolskim letom, še posebej proti koncu leta, razve-

selijo različnih dejavnosti, ki prekinejo togo šolsko delo. Zato jim učite-
ljice z veseljem pripravimo aktivnosti, ki jim omogočijo bolj sproščeno 
in ustvarjalno preživeto dopoldne.

Učenci PŠ Krašnja smo v drugi polovici maja spoznali pisateljico 
Natašo Konc Lorenzutti in njena dela, nato pa smo drugo- in tretješol-
ci izdelali še vsak svojo mini knjižico, primerno za zapis velikih skriv-
nosti.

Na sončen majski dan smo v šolo pripeljali svoja kolesa ali rolerje 
ter z njimi na šolskem igrišču preizkušali svoje spretnosti. Nekaterim 
kolesarjem je bila vožnja po poligonu pravi izziv, učenke z rolerji pa so 
pokazale veliko spretnosti in samostojnosti.
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Nekaj posebnega pa je bila tudi zadnja sobota pred poletnimi po-
čitnicami, ki smo jo delovno preživeli tako, da smo se aktivno udele-
žili otvoritve športne dvorane na Brdu. K sodelovanju na prireditvi so 
bili povabljeni učenci od 2. do 5. razreda PŠ Krašnja in večina je na tej 
otvoritvi z veseljem nastopila. 

Gledalcem smo ob glasbeni spremljavi predstavili nekaj iger, ki se 
jih igramo v prostem času, npr. gnilo jajce, mačka in miška, skrivalnice 
in “zvezdice metat”.

Tako smo igrivo zaključili nekateri svoje prvo, drugi pa še eno šol-
sko leto in se polni pričakovanj podali poletju naproti.

Katarina Bergant

ZADNJI TEDEN V ŠOLI
Pa smo ga dočakali in ta teden je bil zelo zabaven in sproščen.
Igrali smo se družabne igre.¸

Zadnji četrtek v maju smo preživeli v Arboretumu Volčji Potok. Če-
prav nam vreme ni bilo naklonjeno, smo si izpod dežnikov ogledali 
park ter razstavo kaktusov in orhidej, se čudili in zabavali v šotoru z 
optičnimi iluzijami, od vodičev pa izvedeli veliko zanimivosti o življenju 
rastlin. Sprehodili smo se tudi med modeli kitov v naravni velikosti in 
nahranili ribe v tamkajšnjem jezercu.

Nekega lepega junijskega dne pa smo se povabili na pašo na bli-
žnjo ekološko kmetijo Pr’ Matožet. Gospa Minka nas je prijazno spre-
jela, nas potrpežljivo usmerjala ter nam predstavila gojenje in prodajo 
jagod na njihovi kmetiji. Obisk je bil poučen in slasten, za kar se ji učen-
ci in učiteljice PŠ Krašnja najlepše zahvaljujemo! 
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Razred se je spremenil v kino z nepogrešljivimi kokicami.

Na obisk smo povabili bodoče prvošolčke, ki že težko čakajo, da 
zares sedejo v šolske klopi.

ZADNJI ŠOLSKI DAN NA PŠ KRAŠNJA
Na podružnični šoli Krašnja so se otroci, učenci in zaposleni v vrtcu in šoli v ponedeljek, 24. 6. 2019,  v prijetnem duhu poslovili od letošnjega 

šolskega leta. V avli šole so pripravili kratko prireditev, na kateri so se predstavile vse tri vrtčevske skupine s pesmicami in vsi oddelki šole s 
pesmimi in uprizoritvami. Razredničarke so podelile bronasta, srebrna in zlata priznanja najbolj zasluženim učencem. Nagrajeni so bili z bučnim 
aplavzom. Odhajajoči petošolci so se na koncu prireditve zahvalili vsem delavcem šole, pomahali v slovo krašenjski šoli in jo simbolno »mahnili« 
šestemu razredu naproti, kamor jih je povabila tudi ravnateljica dr. Anja Podlesnik Fetih, ki jih  je ta dan obiskala. Vsem učencem se je zahvalila za 
sodelovanje na sobotni prireditvi ob otvoritvi sončne dvorane na Brdu, čestitala za uspešen zaključek šolskega leta in  zaželela prijetne zaslužene 
počitnice. Ravnateljičinim besedam se pridružujemo tudi vsi zaposleni na Pš Krašnja. Dobrodošle počitnice! 

Helena Urbanija

V četrtek  pa so učiteljice  vse krašenjske učence peljale še na sla-
doled. Ojoj, saj smo skoraj izpraznili skrinjo v trgovini. Še spričevala 
podelimo in NA POČITNICE!!!

Se vidimo jeseni…  Tanja Krevs

 



Društveni Informator št. 228 , Letnik XXV, ŠD Krašnja - Avgust 201914

IVAN ŽIBERT KRSTNIK
CESARSKI SPOVEDNIK, IN ATENTAT V 
SARAJEVU

Ivan Žibert je bil sin Antona Žiberta, ki je bil 
doma v Krajnem Brdu pri Jernač. V Gorenjskem 
glasu sem prebrala tale članek, ki se mi je zdel 
zanimiv, da spoznamo naše znane prednike. Z 
dovoljenjem avtorja,  gospoda Petra Colnarja, 
ki živi v Kranju, ga objavljamo v Informatorju.

Vera Beguš

Ob podatkih o bibliotekarju, duhovniku, 
benediktincu Ivanu Žibertu Krstniku (redov-
no ime Avguštin), ki se je rodil 5. junija1874 v 
Preski pri Medvodah učitelju Antonu in Mariji, 
rojeni Wolz, nas preseneti dvoje. Do leta 1914 
je bil devet let spovednik članov cesarske dru-
žine. Od leta 1914 je bil nastavljen pri grajski 
kapeli na Belvederu na Dunaju in bil spovednik 
vojvodinje Zofije Hohenberške, kasneje pa je 
bil zaradi brošure, ki jo je leta 1918 izdal na 
Dunaju o sarajevskem atentatu, disciplinsko 
preganjan in tudi odpuščen iz službe. 

Njegovo dobro poznavanje razmer na 
dunajskem dvoru v zadnjih letih vlade cesar-
ja Franca Jožefa je dalo povod, da je napisal 
brošuro o atentatu na prestolonaslednika 
Ferdinanda v Sarajevu. V njej je natančno pri-
kazal sovražno razpoloženje dvornih krogov 
proti nadvojvodi Francu Ferdinandu in njegovi 
ženi Zofiji in tudi na zanemarjanje opozoril o 
srbskem položaju ob njunem potovanju v Sa-
rajevo. Opozoril je tudi na nenavadno opusti-
tev varnostnih ukrepov v Sarajevu in na krivdo 
avstrijske, zlasti ogrske politike proti Južnim 
Slovanom. Zaradi tega je prišel v disciplinsko 
preiskavo in mu je celo grozil zapor. Ob koncu 
vojne in razpadu Avstro-Ogrske je leta 1918 iz-
gubil službo, novembra 1920 pa je postal bibli-
otekar v Narodnem muzeju v Ljubljani. Sloven-
cem je po zaslugi Ivana Dolenca ostal izredno 
zanimiv prikaz Žibretove brošure o razmerah 
na Dunaju ter pred atentatom v Sarajevu in po 
njem. Brošuro je povzel v slovenščino z naslo-
vom Umor v Sarajevu. 

Ivan Žibert Krstnik je imel tudi zanimive-
ga sorodnika. Njegov stric je bil namreč ofi-
cir Fran Maselj Podlimbarski, ki so ga zaradi 
romana Gospodin Franjo postavili celo pred 
vojaško častno sodišče, ga dolžili veleizdaje in 
mu onemogočili vrnitev na Kranjsko. Žibert je 
med drugim poskrbel za pogreb svojega stri-
ca.

Avtor: Peter Colnar

Nižjo gimnazijo je obiskoval med drugim 
v Št. Pavlu v Labotski dolini, višjo pa v letih 
1890–1894 v Celju. Po maturi je kot enoletni 
prostovoljec služil vojaščino pri 17. pešpolku v 
Ljubljani. Na dunajski univerzi je kasneje štu-
diral zgodovino, umetnostno zgodovino in v 
letih 1903–1905 zgodovinske pomožne vede 
na njenem institutu. Služboval je v avstrijski 
nacionalni biblioteki na Dunaju. Od aprila 1904 
je bil zaposlen na Dunaju kot praktikant, od 
leta 1911 amanuensis, od 1914 bibliotekar. Be-
nediktinski red je zapustil 11. decembra 1916, 
vendar je ostal sekularen duhovnik. 

 

SPOMIN NA POŽGANE 
VAŠČANE KORENA

Vsako leto pripravijo člani KUD Fran Maselj 
Podlimbarski Krašnja krajšo spominsko sveča-
nost ob obletnici požiga Korena. Tudi letos 
smo se na predvečer požiga, 7. julija,  zbrali ob 
grobu ubitih in požganih vaščanov. Ob grobu 
so naši pevci ljudskih pesmi zapeli domoljub-
ne pesmi. Pesmi, ki so nastale med vojno, so 
recitirale: Pavla Pirnat, Nataša Zalaznik, Simo-
na Pervinšek, Brigita Rožič in Mojca Beguš.  
S prapori so slovesnost počastili praporaši 
Krajevnih organizacij ZB Krašnja, Lukovica in 
Prevoje.  

 

Na koncu so Srečko Strehar, Tone Habja-
nič in Miro Klopčič zaigrali na harmoniko par-
tizanske pesmi.

Med njimi ni bilo Ivana Lindiča, ki je igral v 
Krašnji na mnogih prireditvah, tokrat pa je bil 
bolan. Žal je nekaj dni za tem umrl.  

Tudi letos smo srečanje zaključili pod Pir-
natovim kozolcem, kamor smo bili povabljeni 
vsi: nastopajoči in poslušalci. Vinko Pirnat nam 
je postregel s pivom Rokovnjač, pecivo so na-
pekle gospodinje, za malico pa sta poskrbela 
Franc Žavbi in Marjan Križman. 

Vera Beguš
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ŽETEV NA MIKLAVŽEVČEVI NJIVI
Naše pridne pletice še kar pletejo na različnih etnoloških priredi-

tvah. Bile so na Vidovem sejmu v Šentvidu, v Jabljah, v Radovljici. Ker 
so porabile že skoraj vse pšenične bilke, so morale pšenico lansko je-
sen posejati. Prej so žele na njivi Kmetijskega instituta v Jabljah, zrnje 
pa so posejale na Miklavževčevi njivi. Ko je  pšenica dozorela, so se 
Draga Grilj, Draga Pervinšek, Francka Maselj, Vera Antonin, Marjana 
Lipovšek in Marinka Pervinšek s srpi v rokah zbrale na njihovem dvo-
rišču in odšle na njivo. Pomagala sta jim France in Slavica, ki  je tudi  
poskrbela, da niso bile žejne. Ker so bile hitre, so se odločile, da pšeni-
co tudi navlečejo in jo povežejo v pušlje. Tako jo imajo že pripravljeno 
za pletenje. Kot se spodobi po težkem delu, jim je Slavica pripravila 
»likof«. Bile so zadovoljne, ker so opravile potrebno delo, hkrati pa so 
imele prijetno dopoldansko druženje.

Hvala Franciju, da je posejal pšenico na svoji njivi in pomagal pri 
žetvi.

Vera Beguš
Fotografije: Franci Hribar

Njiva pšenice Kmetijskega instituta na Mengeškem polju.
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OPERATIVNE DROBTINC̀E PGD 
KRAŠNJA

Poletje nas razveseljuje s toplim vremenom in občasnimi kaplja-
mi dežja, ki poskrbijo, da so naši vrtovi prav v tem času polni dobrot. 
Okrog gasilskega doma se vedno kaj dogaja. Če opazite odprto ga-
ražo, pa le pristopite rade volje pokramljamo, vam svetujemo ali pa 
pokažemo kak kos opreme.

Od zadnjega poročanja smo svoje znanje in orodje preizkusili v več 
intervencijah. 

- 22. 6. smo bili obveščeni o deroči vodi po pobočju v naselju 
Kompolje. Zaradi hudega naliva je voda odnesla velik del travniškega 
nasipa (Koreno), ki se je spremenil v blaten hudournik. Zaradi zasutih 
meteornih kanalov na gozdni poti nad Kompoljami je velika količina 
hudourniškega materiala ogrožala tamkajšnje hiše in stanovalce. K 
sreči so domačini že sami pričeli s čiščenjem kanalov in preusmerja-
njem vode, naša ekipa pa jim je pri tem pomagala.

- Istega dne smo z intervencijo nadaljevali v naselju Trnjava, 
kjer je voda zaradi zamašenega prepusta pod regionalno cesto zalila 
del vasi. Skupaj s PGD Lukovica smo sprostili prepust, z našo motorno 
črpalko prečrpali večjo količino vode, nato pa skupaj pomagali prebi-
valcem pri čiščenju cestišča, dvorišč in meteornih jaškov.
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- 2. 7. Smo bili obveščeni o podrtem drevesu na regionalni cesti pri naselju Kompolje. Zavarovali smo kraj dogodka ter odstranili padlo 
drevo.

- 7. 7. smo bili tako s strani krajanke kot z ReCO obveščeni o zaradi neurja podrtem drevesu na lokalni cesti Krašnja – Krajno Brdo. Našli 
smo še nekaj manjših podrtih dreves (Regionalna cesta pri Krašnji). V vseh primerih smo zavarovali kraj dogodka ter odstranili oviro.

- 24. 7. smo bili aktivirani na delovno nesrečo s traktorjem blizu vasi Vrh nad Krašnjo. Mlajšega fanta, ki ga je traktor ukleščil pod gumo 
smo v sodelovanju s CZR Domžale pomagali prenesti do reševalnega vozila NMP.

Naj tukaj omenim še delovno nesrečo v gozdu v Spodnjih Lokah (30. 7.), kjer je mlajšega moškega pri sečnji poškodovalo drevo. Zaradi 
napačnega postopanja ReCO na intervencijo PGD Krašnja NI BILA aktivirana, čeprav bi skladno z načrtom alarmiranja, ki je v veljavi morala biti. 
Poleg CZR Domžale so bili aktivirani še PGD Blagovica in PGD Lukovica. Problem se pojavi v izgubljenem času (več minut) ko so zaradi slabšega 
poznavanja lokalnega terena (kar je seveda logično) prisotne ekipe iskale najbližji dostop do mesta nesreče. Ob prisotnosti našega društva bi bil 
ta čas zaradi poznavanja mikrolokacije neprimerno krajši. Poleg tega bi z vozilom GVV-1, ki je opremljeno s pogonom 4x4 lahko reševalno opre-
mo načeloma pripeljali dosti bližje. Vsa pohvala gre nedvomno vsem omenjenim prisotnim ekipam, ki so naredile največ v svoji moči, pa vendar 
v situacijah kot je taka šteje vsaka sekunda, kaj šele več minut. ReCO smo pozvali k doslednemu upoštevanju načrta alarmiranja.

Kot je razbrati, nesreča ne počiva, zato naj vas spomnimo, da za lastno varnost in varnost ljudi okrog sebe lahko največ naredite sami. 
V jeseni načrtujemo nadaljevanje aktivnosti rednih gasilskih vaj, sodelovanje na vaji v Gozd Martuljku, morda znova obiščemo Rabske gasilce, 

organiziramo dan odprtih vrat, izvedemo kakšno večjo vajo…načrtov je veliko, volje pa tudi ne manjka. 

Na pomoč!
JJ

NA KRAS PO NOVA ZNANJA
V času od 5. 8. do 8. 8. smo se Katja, Matej, Matic in Jure v Izobra-

ževalnem centru ZIR v Sežani udeležili tečaja gašenja požarov v narav-
nem okolju. Skoraj vsako leto jih k sreči v manjšem obsegu zasledimo 
tudi pri nas, najpogosteje ob požigih odpadnega rastja v spomladan-
skih in poletnih mesecih. Tečaj je bil sestavljen iz teorije in prakse. Vsi 
štirje smo ga uspešno zaključili in s tem pridobili novo specialnost, kar 
pa je še pomembneje tudi bogata znanja o pravilnem ravnanju z opre-
mo in taktičnih pristopih v primeru takega požara.

 
Na pomoč!

JJ
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NAGRAJENCI SPININE NAGRADNE KRIŽANKE, KI JE BILA OBJAVLJENA 
V GLASILU INFORMATOR V MESECU MAJU 2019

Do 31. julija smo v ŠD Krašnja prejeli 13 rešitev nagradnih križank, ki je bila objavljena v sodelovanju s podjetjem SPINA d.o.o. Krašce 17 Mo-
ravče, ki že vrsto let v Mercatorjevi trgovini v Krašnji skrbi za naše potrošniške želje.

Pravilno geslo rešitve je bilo »SE PRIPOROČAMO.«

12 križank je bilo rešenih pravilno, ena pa žal ne.
Žrebanje petih nagrad in sicer darilnih bonov v vrednosti 10,00 € smo opravili v trgovini v Krašnji. Pet nagrajencev pa je izžrebala prodajalka 

Lea.
Izžrebani so bili:

DAVID BARLIČ,  Kompolje     10  1225 Lukovica
FRANCKA KOVIČ, Negastrn        3  1251 Moravče
MARIJA CERAR, Krašnja         37  1225 Lukovica
SLAVKA PAVLIČ, Krajno Brdo 16  1225 Lukovica
VERA ANTONIN, Krašnja         66  1225 Lukovica

Vsem nagrajencem čestitamo in jih obveščamo, da bodo vrednostne bone podjetja Spina d.o.o. v vrednosti 10,00 € lahko prejeli v društveni 
pisarni, ki je odprta vsak ponedeljek od 19. – 20. ure in sicer po 20. avgustu. 

Tudi vsem ostalim za pravilne rešitve čestitamo in se zahvaljujemo za sodelovanje z željo, da jim bo sreča pri žrebu bolj naklonjena že priho-
dnjič.

Društvo se ob tej priložnosti najlepše zahvaljuje podjetju SPINA d.o.o. za sodelovanje in zaupanje ter za prispevek nagrad.

Marjan Štrukelj

NAKLONJENOST PODJETJA VEIT TEAM NAM JE OMOGOČILO OBJAVO 
NOVE NAGRADNE KRIŽANKE

Res je, kajti njihove naklonjenosti našemu društvu smo bili doslej že velikokrat deležni. Zelo radi nam s številnimi materialnimi pomočmi 
priskočijo na pomoč ob skoraj vsaki naši organizaciji večjih prireditev.

Z njihovo naklonjenostjo, strokovnostjo, prijaznostjo in še v marsikaj ostalega prijetnega pa se lahko prepričamo, če jih kot zainteresirani 
kupci novih ali rabljenih vozil pa tudi servisnih storitev, obiščemo kar v njihovi poslovalnici na Čufarjevi ulici 24 v Domžalah.

Zagotovo je to storilo že veliko naših članov in bralcev Informatorja in verjamemo, da bo enako ostalo tudi v bodoče.
Več o ostalih podrobnostih podjetja VEIT TEAM pa je za naše bralce zapisal gospod Anže Drolc – prodajni svetovalec novih in rabljenih vozil, 

kar si lahko preberete spodaj.
Marjan Štrukelj

Opis podjetja VEIT TEAM
Z avtomobili se ukvarjamo že od leta 1973. Leta 1999 smo se preselili v novo poslovno stavbo, ki smo jo načrtovali posebej za prodajo, servis 

in še vse drugo, kar sodi k popolni ponudbi v avtomobilski panogi. Delo nam ne predstavlja le zaposlitve, pač pa tudi – in v znatno večji meri – ve-
selje in pripadnost. Od leta 1991 smo specialisti za vozila znamke Fiat, kar priča o dolgoletni tradiciji in strokovnosti, navsezadnje pa tudi o našem 
uspešnem delu skozi čas. Od leta 2011 smo tudi prodajalec in serviser vozil znamke Ford, ki je na svoj način popestrila našo ponudbo. Leta 2018 
smo našo ponudbo dopolnili še z vozili KIA. Strank ne jemljemo za samoumevne in našega dela ne za rutino. Z vsako stranko posebej skušamo 
uskladiti njene želje in pričakovanja ter ji ponuditi tisto, kar si sama želi. Naša tradicija je v veliki meri rezultat zaupanja strank v nas in naše delo. 
In tradicija nas zavezuje tudi za prihodnost.

Naši kontakt:
VEIT TEAM, ČUFARJEVA 24,1230 DOMŽALE
01/ 724 65 66
031 365 365
Anže Drolc

Podjetju VEIT TEAM se lepo zahvaljujemo za ponovno zaupanje, skupaj pa vsem reševalcem nagradne križanke želimo uspešno rešitev na-
gradnega gesla, ki nam ga pošljite na nagradnem kuponu najkasneje do 5. oktobra na naslov: Športno društvo Krašnja, Krašnja 14 1225 Lukovica 
ali ga oddajte v nabiralnik pri društveni pisarni.

Pet izžrebanih reševalcev pa bo prejelo dežnike podjetja VEI TEAM.
Marjan Štrukelj
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INTERNO GLASILO ŠPORTNEGA DRUŠTVA KRAŠNJA,
Krašnja 14, 1225 Lukovica;
telefon: 01/ 7234 132; 
splet: sd-krasnja.org ;

DRUŠTVENI INFORMATOR JE IZDELAN V NAKLADI 140 IZVODOV,
tisk: Papirnica Lipa s.p., Preserje pri Radomljah
 
Martin Šinkovec   urednik
Marjan Štrukelj   pomočnik urednika
Gašper Korošec   tehnični urednik
Boži Požar   lektoriranje 

Dopisniki: 
Anže Drolc, Boži Požar, Eva Pervinšek, Helena Urbanija, Jasna Klančišar, Jure Jamšek, Katarina Bergant, Marjan 
Štrukelj, Simona Pervinšek, Tanja Krevs, Vera Beguš, Peter Colnar

Fotografije: 
Borut Zupančič, Drago Juteršek, Eva Pervinšek, Franci Hribar, Helena Urbanija, Helena Urbanija, Jasna Klanči-
šar, Katarina Bergant, Tanja Krevs, PGD Arhiv

Občina Lukovica

INFORMATORJEV HUMOR
***

Nasvet doktorja
»Zakaj vedno zamižiš ko piješ vino?«

»Doktor mi je tako svetoval.«

»Ali si nor? Doktor? Tega ti pa ne verjamem!«

»Ja, doktor mi je rekel, da vina niti pogledati ne smem.«

Kovanec
Moška hodita po ulici, za njima pa blondinka.

Naenkrat eden od njiju na tleh zagleda kovanec in reče drugemu:

»Poberi ga, ga boš lahko imel za telefon.«

»Ne potrebujem ga, ker uporabljam telefonsko kartico.«

»Jaz tudi ne, ker imam mobilni telefon.«

Odšla sta naprej, ne da bi pobrala kovanec.

Blondinka, ki je hodila za njima, je slišala pogovor, se sklonila, pobrala kovanec in rekla:

»Halo! Je kdo tam?«

***
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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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