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ZA TROJANSKI KROF SE JE VELJALO POTRUDITI
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PRVA OKTOBRSKA NEDELJA JE BILA V KRAŠNJI ŽE
34. V ZNAMENJU TEKOV IN POHODA ZA KROFE
GOSTINSKEGA PODJETJA TROJANE

Občina Lukovica

Ko so v nedeljo, 7. oktobra jutranje meglice zapustile dolino Črnega grabna, se je iz ure v
uro bolj spoznavalo, da je pred vsemi udeleženci 34. Teka za krof, 8. Krofkovega teka, 1. Teka
veteranov in 26. Pohoda za krof, vremensko izjemno prijeten jesenski dan.
Organizatorji iz ŠD Krašnja v sodelovanju z GP Trojane, Atletskim klubom Domžale, ZD Domžale, gostilno Bevc iz Lukovice, KS Krašnja, župniščem, PGD Krašnja, gostinskim lokalom Bar
pod lipo in tudi še z nekaterimi domačijami iz bližnje okolice smo se tudi tokrat potrudili v zadovoljstvo prav vseh 150 udeležencev in še 100 več, če k tej številčni udeležbi dodamo še naše
najmlajše iz OŠ in Vrtca v Krašnji, ki so pohod, skupaj z učiteljicami in vzgojiteljicami opravili v
sklopu pouka in vrtčevskega varovanja. Šolarji že nekaj dni pred časom prireditve, najmlajši pa
na dan po prireditvi.
Kot vedno, sta bili obe trasi, že v pravi jesenski podobi narave, tudi tokrat vzorno označeni
in pripravljeni, enako tudi osrednji prireditveni prostor pri gostinskem lokalu, kjer so potekale
vse prijave in zaključna slovesnost.
Prvi so se na 10,5 km dolgo pot med 8. in 9. uro podali pohodniki, med katerimi so bili naj
številčnejši planinci PD Blagovica. Prav vsi so se potrudili, da so s pohodom zaključili že v času,
ko je bilo možno v središču vasi spremljati tekaški dogodek. Pohodniki so bili nagrajeni s sadno
čajnim okrepčilom v vasi Vrh nad Krašnjo, na cilju pa so se, kot vsi ostali udeleženci prireditve,
posladkali s svežimi krofi GP Trojane.
Ob 10.45 uri so se na 180 m dolgo pot v spremstvu staršev, nekateri še v otroških vozičkih,
prvi podali najmlajši. Pridružila pa se jim je tudi peščica veteranov, za katere smo organizatorji
pripravili 760 m dolgo pot. Ne prvi ne drugi niso bili obremenjeni z merjenjem časov. Prav vsi
pa so bili zagotovo veseli spominskih medalj in krofov, pa tudi startnih številk, ki so jih dobili
za spomin.. Marsikateremu malčku je bila to zagotovo tudi prva medalja v njihovem življenju.
Nekaj minut pred 11. uro je bilo vse pripravljeno tudi za start 34. Teka za krof. Pri startnem
loku, v središču vasi in pri igrišču OŠ Krašnja, kjer je bil cilj, se je zbrala velika množica navijačev,
ki je z aplavzi in spodbudnimi besedami nagradila prav vsakega nastopajočega. Deklice in dečki
so nastopili v dveh starostnih kategorijah na 2 km dolgi trasi, v preostalih šestih starostnih kategorijah pa so se na 8,5 km dolgo in precej zahtevno pot podali starejši.
ŠD Krašnja skoraj vsako leto poskrbi, da je starter tekov nekdo izmed znanih slovenskih
športnic ali športnikov. Letos pa smo to nalogo prepustili dolgoletnemu društvenemu članu
Marjanu Pervinšku, ki je pred kratkim prejel Občinsko plaketo za velik doprinos pri razvoju športa v KS Krašnja, v Občini Lukovica in širše. To njegovo ljubiteljsko delo traja že skoraj 48 let in v
društvu smo želeli, da se mu s to pozornostjo še enkrat več zahvalimo tudi v domačem okolju,
neposredno na prireditvi, ki ji je enako, kot številnim drugim, posvetil ogromno svojega dragocenega in ljubiteljskega časa.
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Okoli 12. ure so cilj srečno in zadovoljni dosegli prav vsi udeleženci.
Nekateri aktivni atleti izjemno hitro, nekateri v skladu s svojo telesno
pripravljenostjo, slednji pa tudi z osebnim zadovoljstvom in spoznanjem, da njihov trud, ki ga posvečajo rekreativnemu teku že dokazuje,
da se je vredno redno ukvarjati z rekreacijo, v kateri ima tek vsekakor
zelo pomembno mesto in vlogo.
Le pol ure po zaključku teka je na prireditvenem prostoru sledila
razglasitev rezultatov in podelitev športnih nagrad. Podeljevalci so
bili: županja Občine Lukovica mag. Olga Vrankar, podžupan Vincenc
Dragar, predsednik Sveta KS Krašnja Robert Pervinšek in podpredsednik ŠD Krašnja Jernej Tič.
Najhitrejši trije v vsaki kategoriji so prejeli tradicionalne medalje,
vsi ostali udeleženci pa letos prvič tudi spominske medalje. Organizatorji smo podelili tudi pet pokalov, ki so jih prejeli: absolutna zmagovalka in zmagovalec teka, najstarejša udeleženka in udeleženec in
najmnožičnejša ekipa na teku. Šopek cvetja in krofe smo izročili tudi
nagrajencu Marjanu Pervinšku. V imenu GP Trojane smo Krofe podarili
tudi gospe županji in gospodu podžupanu, ki pa sta jih dobrovoljno
razrezala med prisotne najmlajše.
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NA KAVI Z MARJANOM PERVINŠKOM

REZULTATI :
Deklice letnik 2006 in mlajše:
1. ZOJA PER		
AK DOMŽALE		
2. MARISA BUDIMLIČ
ŠD KRAŠNJA		
3. TINKARA POŽAR
ŠD KRAŠNJA		

9,03
9,53
10,06

Dečki letnik 2006 in mlajši:
1. ROŽLE VESEL		
LUKOVICA		
2. TIBOR DRČAR OVCA
TD GRADIŠČE		
3. JON JUTERŠEK		
ŠD KRAŠNJA		

9,34
9,36
10,11

Članice letnik 2003 – 1999:
1. MAJA PER		
AK DOMŽALE		

42,48

Članice letnik 1998 – 1989:
1. KATARINA ROBNIK
DOMŽALE		

46,26

Članice letnik 1978 – 1969:
1. DARJA GEBERT		
ZAVOD CDT		
2. MARIJA ŠEME IRMAN
LJUBLJANA		

40,41
45,18

Članice letnik 1968 – 1959:
1. SLAVKA SLAPAR		
KOMENDA		
2. JELKA PODKORITNIK
PRIPRAVE		

53,52
57,16

Člani letnik 2003 – 1999:
1. JAKOB MALI		

AK DOMŽALE		

32,53

Člani letnik 1998 – 1989:
1. JANEZ GREGOR GOLJA

AK DOMŽALE		

36,22

Člani letnik 1988 – 1979:
1. ANDREJ OVCA		
2. MARTIN VESEL		
3. VIKI PRAŠNIKAR		

KD GRADIŠČE		
LUKOVICA		
ŠD LUKOVICA		

42,50
43,18
44,07

Člani letnik 1978 – 1969:
1. ROBERT IGLIČ		
2. ALEŠ KLOPČIČ		
3. DARKO TIČ		

ŠD PRESERJE PRI RADOM. 38,05
MORAVČE		
40,28
ŠD KRAŠNJA		
44,04

Člani letnik 1968 – 1959:
1. MLADEN PAVIČ		
2. ZDRAVKO KREFT

GORNJI GRAD		
VRH NAD KRAŠNJO

48,11
50,37

Člani letnik 1958 in starejši:
1. FRANCI KODER		
KRANJ			
42,18
2. MILIVOJ PAPIČ		
LJUBLJANA		
45,46
3. ZDRAVKO RUČIGAJ
ŠD PRESERJE PRI RADOM. 46,54
Absolutna zmagovalka 34. Teka za krof je bila DARJA GEBERT Zavod
CDT.
Absolutni zmagovalec JAKOB MALI AK Domžale.
Najstarejša udeleženka SLAVKA SLAPAR Komenda.
Najstarejši udeleženec ZDRAVKO RUČIGAJ ŠD Preserje pri Radomljah.
Najštevilčnejša ekipa ŠD Krašnja s 15. udeleženci.
Organizatorji, aktivno sodelujoči in številni drugi smo si obljubili, da
se bomo ponovno srečali prvo oktobrsko nedeljo v letu 2020, ko bo
v Krašnji zopet dišalo po slastnih krofih Gostinskega podjetja Trojane.
Takrat na že 35. Teku za krof!
Marjan Štrukelj

Eden izmed letošnjih treh prejemnikov plakete Občina Lukovica je
gospod Marjan Pervinšek. Gospod – z veliko začetnico! –, ki bo 19.
oktobra praznoval 68 let, a ga to pri vseh aktivnostih ne zaustavi.
Začel je s sodelovanjem pri organizaciji znanega ‘Pohoda po
nagelj na Limbarsko goro’, nadaljeval pri sedaj tudi že dobro
usidranem ‘Šraufovem spominskem pohodu’, prihajajočem ‘Teku
za krof’ ter nekdaj tudi pri ‘Igrah brez meja med vasmi’. A gremo
lepo po vrsti – prav tako, kot smo pogovor začeli ob naši kavici z
gospodom Pervinškom.
»Začelo se je z nogometom, nadaljevalo z namiznim tenisom, pa
s šahom, v Krašnjo smo pripeljali tudi metanje varpe, ki jo je prijatelj
prinesel s Švedske,« pove Marjan Pervinšek, pri čemer velja omeniti,
da gre za igro, kjer posamezni tekmovalec uporablja t. i. varpo, ki je
ploščate oblike, tehta med 2 in 4,5 kg in se z njo meče na cilj (žebljiček
in vidno letvico) v dolžini 20 metrov.
Med aktivnostmi, ki so mu najbližje, takoj našteje Tek za krof, ki
je – mimogrede – tik pred vrati (ne spreglejte nagradne križanke v
glasilu Rokovnjač; op. p.), pa Pohod po nagelj na Limbarsko goro, pri
katerem je tudi v preteklosti rad sodeloval, tukaj je še Šraufov spominski pohod, pri čemer pa je po njegovem z vidika priprav in organizacije
najzahtevnejši prvi, saj vključuje precej naporno in dolgo
traso ter precejšnje število
udeležencev.
Sam se sicer vse manj podaja na pohode, zato pa raje
postreže s čajem in priboljški
sodelujočim na tovrstnih prireditvah. Ko pa jo mahne v
breg, se raje odloči za griče
nad domačo Krašnjo kot pa,
denimo, za Limbarsko goro, ki
jo je sicer v preteklosti pogosto obiskal. Je tudi navdušen
gobar, vedo o njem povedati
vsi, ki ga poznajo. »Ko sem bil
mlajši, sem bil agilnejši, zdaj
pa sem raje z vnuki, posebej z
najmlajšim,« se zasmeji sogovornik in doda, da poldrugo
leto starega Davorja najraje
popelje na sprehod ob Rado-
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mlji. Ponosen je tudi na vnukinji, 11-letno Evo in 9-letno Zalo, od katerih sta se obe preizkusili v gimnastiki, druga ji je še vedno zvesta.
»Z najmlajšim pa zelo rada popoldne malo zakinkava,« se iskreno zasmeji ponosni dedek, ki rad tudi vrtička in si privošči segedin in
krompirjeve cmoke – kuho ima v domeni žena, hitro prida. Ga pa še
vedno zapolnjuje samo prostovoljno delo, se naveže na aktivnosti domačega športnega društva. Pred časom je sicer že nameraval nekoliko zmanjšati svoje udejstvovanje, ampak kaj, ko ga še kar poganja, se
spet zasmeji. Pri tem ne pozabi poudariti, da brez Marjana Štruklja,
predsednika ŠD Krašnja, s katerim sta že od nekdaj soseda in sta se
družila že kot kratkohlačnika, ne bi toliko dosegli.
Na dosežke in vse dosedanje aktivnosti športnega društva je Marjan Pervinšek zelo ponosen, bi si pa med članskimi vrstami želel še
več somišljenikov. Priznava, da jih je bilo nekdaj že več, čeravno jih je
tudi danes še vedno približno trideset, kar za tako veliko vas, kot je
Krašnja, sploh ni slabo.
Krašnja sicer slovi tudi po zelo aktivnem kulturnem društvu (KUD
Fran Maselj Podlimbarski), ki med drugim pripravlja raznorazne gledališke igre, pri čemer velja omeniti, da je v igrah na prostem nekdaj
nastopal tudi naš sogovornik. Danes pa se jih zelo rad udeleži kot gledalec, tako kot si rad po televiziji ogleda kakšno nogometno in košarkarsko tekmo, pa borilne veščine, kot sta judo in boks.
No, še raje pa si gre z družbo v živo pogledat kakšno nogometno
tekmo, kjer igrata njegova sinova, ki tako nadaljujeta družinsko ljubezen do tega športa. »Menda sem bil zelo požrtvovalen, zato sem kot
nogometaš v mlajših letih igral v obrambi,« še pove gospod Pervinšek
in smeje doda, da si tudi že z malčkom Davorjem podajata žogo.

Besedilo in foto: Alenka Lena Klopčič

Predsednik Športnega društva (ŠD) Krašnja Marjan
Štrukelj je v predlogu Marjana Pervinška za prejemnika
občinske plakete za leto 2019 med drugim zapisal: Marjan Pervinšek je v krajevni skupnosti Krašnja na področju
športa in športne rekreacije aktiven že skoraj 48 let. V
letu 1971 se je zelo dejavno vključil v ustanovitev takratnega Nogometnega kluba Napredek. Kot ustanovni član
in kasneje tudi kot aktiven igralec v članskem moštvu je
vse do preimenovanja nogometnega kluba v ŠD Krašnja
(10. maj 1980) že takrat z ogromnim številom ur prostovoljnega dela pri ureditvi nogometnega igrišča in kasneje
tudi pri njegovem vzdrževanju zapustil neizbrisen pečat.
Ko smo NK Napredek preimenovali v ŠD Krašnja, pa se je
njegovo stalno aktivno delo nadaljevalo in še vedno se
nadaljuje na vseh področjih društvenega dela. Ves čas je
bil tudi tesno povezan z uspešnim razvojem mladih namiznoteniških igralcev, ki so številna leta zelo uspešno
tekmovali v sklopu NTZ Slovenije. Kot večkratni član organov društva se je stalno zavzemal za promocije vseh
društvenih ciljev, ki so bili usmerjeni predvsem k večji
prepoznavnosti in pomenu športa in športne rekreacije v
KS Krašnja in tudi izven nje. Nobena športno-rekreativna
prireditev lokalnega ali širšega družbenega pomena, ki
jo je organiziralo naše društvo, ni minila brez njegovega
organizacijskega sodelovanja, pri katerem se je s svojim
delom vsakič izkazal za izjemno zanesljivega in požrtvovalnega soorganizatorja.
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»INVENTURA« POHODOV NA
LIMBARSKO GORO ZA ČAS OD 1.
JUNIJA DO 31. AVGUSTA 2019

Polovico akcije ŠD Krašnja s pohodi na Limbarsko goro v 18. sezoni
je za nami. Prav zadovoljni s številom oddanih vpisnih listkov v lesen
gojzar ne moremo biti, saj smo jih k prvemu tromesečju v tem letu (
marec – maj 129 ), dodali le 87, kar znaša skupaj 216 vpisov.
V zadnjem tromesečju je v akciji sodelovalo 19 pohodnikov, ravno
prav, da ni bilo potrebno opraviti žreba za novih 18 rezin torte, ampak
bodo na sladkanje povabljeni prav vsi. Tudi tisti, ki so se v tem času
vsaj enkrat potrudili opraviti pohod. Nekateri od izžrebanih pohodnikov za prvo tromesečje pa se bodo posladkali kar z dvema rezinama
torte.
Vse nagrajence bomo obvestili z datumom in uro srečanja v Bistroju pod lipo v Krašnji.
Koliko pohodov so v obdobju junij – avgust opravili posamezniki?
Štrukelj Marjan 37, Andrejka Tomaž 16, Antonin Vera 5, Cerar Janez in Avbelj Brigita 4, Andrejka Mira 3, Tič Jernej, Tič Jan, Drobne
Anka, Drobne Miha, in Drobne Jaka (vsi) 2 pohoda, en pohod pa so
tudi opravili: Čebulj Neža, Avbelj Gašper, Čebulj Janez, Čebulj Andraž,
Močnik Žavbi Romana, Žavbi Franci, Korošec Valter in Šinkovec Martin.
V prvem polletju skupaj pa:
Štrukelj Marjan 75, Andrejka Tomaž 34, Avbelj Brigita 17, Cerar Janez 14, Antonin Vera 7, Štrukelj Bori 6, Čebulj Janez in Andrejka Mira 4,
Kovačič Lojze 3, dva pohoda so opravili: Čebulj Ana, Dolinšek Primož,
Dolinšek Matic, Čebulj Neža, Tič Jernej, Tič Jan, Drobne Anka, Drobne
Miha in Drobne Jaka.
Z enim pohodom pa so v akciji za leto 2019/2020 sodelovali tudi:
Jurjevec Mimi, Kovačič Irma, Jerin Franci, Jurjevec Brane, Čebulj Maruša, Štrubel Lara, Vida Eva, Požar Arne, Lukanc Benjamin, Osolnik
Anže, Hrovat Maja, Juteršek Jon, Tomič Brina, Kosec Ajda, Kogovšek
Zarja, Mežnaršič Ela,Klopčič Eva, Živković Ela, Jemc Lina, Žavbi Ula,
Kogovšek Patricia, Pervinšek Anja, Jager Žan, Jemc Teja, Zupančič
Zala, Pervinšek Zala, Budimlič Marisa, Juteršek Ema, Avbelj Gašper,
Čebulj Aljaž, Močnik Žavbi Romana, Žavbi Franci, Korošec Valter in
Šinkovec Martin.
Vsem imenovanim se ŠD Krašnja zahvaljuje za sodelovanje z željo, da bi se za pohode na Limbarsko goro odločali še naprej. Želimo
pa vam tudi prijetno druženje in varen korak!
Naslednje štetje vpisnih listkov bo v začetku meseca decembra.
Ponovno pa tudi žrebanje za novih 18 rezin torte!

Marjan Štrukelj
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DAVU KARNIČARJU V SLOVO
V Športnem društvu Krašnja se že vrsto let trudimo, da ob prilikah
organizacij večjih prireditev v goste povabimo številne najuspešnejše slovenske športnice in športnike, med katerimi se mnogi ponašajo
z naslovi olimpijskih, svetovnih in evropskih prvakov. Med njimi niso
manjkali tudi nekateri vrhunski alpinisti, kot je bil tudi Stane Belak –
Šrauf, kateremu v spomin smo letošnjega maja že 23. pripravili spominski pohod. Spomnim se časov, ko smo kar nekaj let na predvečer
tega pohoda v avli OŠ pripravljali tudi kulturne dogodke, kot dopolnilo omenjeni prireditvi, ki nam je omogočila, da smo se med ostalimi
gosti, srečevali tudi z številnimi slovenskimi vrhunskimi alpinisti – Šraufovimi prijatelji in soplezalci, ki so skupaj v najrazličnejših alpinističnih odpravah dosegali neverjetno odmevne rezultate, katerim se je
čudil ves svet. Med obiskovalci teh spominskih večerov so bili velikokrat prisotni tudi nekateri mlajši alpinisti, ki jim je bil tudi Stane Belak vzor
in inspiracija, da bi skušali na najvišjih vrhovih sveta nadaljevati z uspehi in dosežki, ki so tako prepoznavno krasili našega dolgoletnega prijatelja
Šraufa. Med njimi smo imeli takrat čast spoznati tudi DAVA KARNIČARJA, ravno v času, ko je že blestel s svojimi neverjetnimi alpinističnimi in
ekstremnimi smučarskimi podvigi.
Drugo, na žalost, zadnje srečanje z Davom pa nam je bilo dano lanskega meseca maja, ko se je ponovno odzval obisku in se na cilju 23. Šraufovega spominskega pohoda dolgo časa soočal in prijazno pogovarjal z udeleženci in organizatorji prireditve. Številnim pa je okoli vratu ponosno
obesil tudi gojzarček – simbol tega pohod, marsikomu pa je ustregel tudi s fotografiranjem.
Ko sem ravno pričakoval dogovor, da se bova v mesecu oktobru ponovno srečala v Krašnji, tokrat z namenom, da nabereva košarico kostanja za njegov družinski piknik na Jezerskem, je v ponedeljek, 16. septembra v popoldanskem času odjeknila žalostna novica, da se je Davo
Karničar pri sečnji drevesa smrtno ponesrečil.
Človeku zastane dih in nikakor ne more razumeti in verjeti, da se tako klenemu človeku, najboljšemu ekstremnemu smučarju na svetu in
izjemnemu alpinistu zgodi tako huda delovna nesreča. Človeku, ki je v življenju opravil več kot 1800 zahtevnih alpinističnih tur, ki si je upal in
tudi uspel presmučati vse najvišje vrhove sedmih celin, z najodmevnejšim podvigom meseca oktobra leta 2000, ko je s smučmi »premagal«
tudi streho sveta Mt. Everest. S svojimi vrhunskimi dosežki ni ostal dolžan tudi nekaterim domačim, slovenskim goram. Triglavu, Jalovcu in
Špiku! Zares, nekaj neverjetnega, nepojmljivega,….. Globok poklon Davo!
V četrtek, 19. septembra pa ga je na Jezerskem k zadnjemu počitku pospremila nepregledna množica ljudi in izrečenih je bilo mnogo
poslovilnih besed, besed spoštovanja in priznavanja, kako velik športnik in človek je bil Davo Karničar. In tudi besed, ki so govorile o nenadomestljivi izgubi skrbnega družinskega očeta in velikega alpinista – ekstremnega smučarja, ki je v alpinističnem svetu tako uspešno premikal
meje nemogočega.
Jesen je tu! Kostanj že pada iz dreves. Veselil sem se ponovnega srečanja z njim. Veselil sem se ponovnega močnega stiska rok, ki je za alpiniste tako značilen in iskren ter zopet prisluhniti njegovemu umirjenemu in nadvse simpatičnemu dialektu govorice. Pripravljal sem se že, kaj
vse lepega in zanimivega mu bom ob srečanju in nabiranju kostanja povedal o našem kraju. Skratka, zelo sem se veselil! Žal, veselje in pričakovanje sta zamenjala molk in trpko spoznanje, da se je za najine osebne in društvene vezi čas tako nenadoma in nepričakovano za vselej iztekel.
Hvala, Davo, da smo se poznali, hvala za tvojo pozornost in hvala za velik ponos, ki smo ga in ga bomo še naprej delili z mnogimi ljudmi
doma in po svetu, kajti za teboj so za vedno dokončane zgodbe, ki jih lahko udejanji le človek velikega srca, preudarnih misli in dejanj.
Počivaj v miru!
Marjan Štrukelj – predsednik ŠD Krašnja

DOBRODELNI MOŠNJIČEK ŠPORTNEGA DRUŠTVA KRAŠNJA

176,00€

Letošnje leto se vedno bolj približuje zaključku, s tem pa se naglo bliža tudi čas, ko
bodo aktivisti Krajevne organizacije Rdečega
križa Krašnja zopet obiskali številne domove
starejših krajanov v KS Krašnja z namenom,
da jim zaželijo vse najlepše in najboljše v novem letu. Predvsem pa trdnega zdravja! Ob tej
priložnosti pa nikoli ne pozabijo na skromno
obdaritev.
Kot vam je znano, se ŠD Krašnja že 17. leto
trudi z zbiranjem prostovoljnih prispevkov za
dobrodelni namen. Komu bodo zbrana sredstva v tekočem letu, do konca meseca novembra namenjena, se društvo običajno odloča
na občnem zboru. Tako je bilo tudi to leto in
dogovorili smo se, da bo t.i. mošnjiček tokrat

pripadal prav naši KO RK za že uvodoma omenjeni namen.
Do zaključka zbiranja prostovoljnih prispevkov nam za to leto ostaja le še mesec in
pol. Upamo, da bo do tega časa še kdo prisluhnil in želel sodelovati s podaritvijo prostovoljnih sredstev, ki jih lahko darujete z neposrednimi vplačili v društveni pisarni ali na TRR
račun društva: 0230 2001 6496 319 s pripisom
»za mošnjiček 2019.«
DO IZIDA TE ŠTEVILKE INFORMATORJA
NAM JE USPELO ZBRATI 176,00 €.
Vabljeni k sodelovanju in že v naprej iskrena hvala!

Marjan Štrukelj – predsednik ŠD Krašnja
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ORIENTACIJSKI POHOD PO OPISANI POTI IN OBISK PRIJATELJEV –
PLANINCEV IZ KAMENJ V VIPAVSKI DOLINI
Nedelja, 15. septembra 2019 je bila za ŠD
Krašnja v organizacijskem smislu precej zahteven projekt, saj smo organizirali tradicionalni
orientacijski pohod, gostili pa smo tudi prijatelje – planince PS Kamnje iz Vipavske doline.
Lepi so občutki, ko spoznaš, da trud ni bil
zaman, saj je bilo zadovoljstvo prav vseh udeležencev pohoda in tudi vseh izmed izletnikov
iz Kamenj popolno.
Organizacijsko »delovni dan« se je za nekatere naše člane začel že zelo zgodaj dopoldan. Okoli 8.30 ure smo na Gradiškem jezeru
s svežimi Trojanskimi krofi in kavico pozdravili
31 Kamenjcev, ki so k nam pripotovali z avtobusom na celodnevni izlet z namenom, da
kljub temu, da prijateljujemo že 11 let in smo
si obiske izmenjali že kar nekajkrat, našo dolino Črnega grabna in Občino Lukovica še bolje
spoznajo.
Najprej so se skupaj z gospo Marijano
Lederer Flis in z županjo, gospo mag. Olgo
Vrankar, ki jim je ob prihodu podarila vrečke
z majicami in številnimi razglednicami in zemljevidom, ter tudi ob prisotnosti direktorja
Občinske uprave Iztoka Obreze, odpravili na
pohod okoli Gradiškega jezera, kjer so jim na
njihovo veliko presenečenje pot prekrižali Rokovnjači, ki so najbrž posumili, da so k nam prišli kakšni potomci Francozov, ki so v začetku
dvajsetega stoletja zasedli kranjsko deželo.
Vse se je srečno končalo! Gospa Flisova, kot
izjemna poznavalka vseh najpomembnejših
znamenitosti naše občine, pa jih je med potjo
okoli jezera in kasneje še med vožnjo po nekaterih okoliških vaseh in obiskom središča
Lukovice ter Brda dodobra seznanila s številnimi zanimivostmi. Nekaj pred 13. uro pa smo
jih pozdravili v Krašnji, pri Baru pod lipo, ki je
tokrat prav zaradi izletnikov in orientacijskega pohoda to nedeljo kar dodobra podaljšal
obratovalni čas.
Našim prijateljem smo ta dan želeli pripraviti kar največ lepih trenutkov in prijetnega
druženja. Pri tem so nam pomagale tudi nekatere članice KUD Fran Maselj Podlimbarski
s predstavitvijo pletenja kit, Veri pa jih je popeljala na ogled muzeja, nekatere pa tudi v
našo farno cerkev in jim ob tem povedala še
marsikaj zanimivega o preteklosti in o delu ter
življenju v Krašnji in njenih okoliških vaseh. Za
zadnjo orientacijsko nalogo pa so nam na pomoč priskočili tudi naši gasilci.
Okoli 14. ure so se na orientacijo na 6,1 km
dolgo pot že podali prvi pohodniki in do 15.30
ure še preostali. Med njimi tudi večina izletnikov, ki smo jim s pomočjo Tomaža, Mije in Jerneja za reševanje nekaterih nalog z veseljem
priskočili na pomoč. Vsi udeleženci, katerih je
bilo kar 93, so bili zbrani v 20 ekip. Na poti jim
ni bilo dolgčas. Dobre volje pa jim tudi ni manjkalo, saj so se soočili z nekaterimi nekoliko neobičajnimi nalogami in nekaterimi, za katere je
bila potrebna predvsem iznajdljivost in opazo-

vanje, brez določenih vedenj pa tudi ni šlo.
Orientacijska pot in naloge, ki sva jih pripravila s predsednikom KS Krašnja Robijem
Pervinškom so pohodnike popeljale izpred
Bara pod lipo do domačije Boškovih v Negastrnu, skozi vas Vinje in ob Radomlji zopet nazaj v vas Krašnjo. Najrazličnejših nalog je bilo
27, maksimalno možnih osvojenih točk pa 42.
Do 17. ure so se vse ekipe srečno vrnile na
cilj. Organizatorji pa smo že pred tem pripravili vse potrebno za razglasitev rezultatov. Počakati smo morali le dokončne izračune točk,
kar pa je Robi, kot vedno, zopet opravil zelo
hitro in natančno.
Ugotovil je, da je kar 5 ekip osvojilo maksimalno število točk in tudi vse ostale ekipe so
bile pri orientaciji izjemno uspešne, z le kakšno
točko, dvema ali tremi manj od najboljših.
Sledila je razglasitev rezultatov. Najprej
smo s pohodno culo in z mesnatimi medaljami
nagradili naše prijatelje iz PS Kamnje. Enako
pa tudi prav vse preostale udeležence. Drugo,
t.i. zmagovalno culo pa smo morali izžrebati
izmed že omenjenih petih, točkovno najuspešnejših ekip. Letos je bila sreča naklonjena družini Tič in sicer Mojci, Darku, Brini in Izi.
Naše goste, predno so se odpravili domov,
je čakalo še druženje in večerja pod toplarjem
Gostile Bevc v Lukovici, kjer sva se jim pridružila s podpredsednikom ŠD Krašnja Jernejem
Tičem. Ob slovesu je bilo izrečenih veliko lepih
in pohvalnih besed. Naši prijatelji pa so se nam
za logistiko njihovega izleta tudi prijazno zahvalili s podarjeno umetniško sliko, ki bo odslej krasila prostor društvene pisarne.
Nič manj veseli in zadovoljni pa niso bili
tudi naši ostali udeleženci, ki so se o vtisih iz
pohoda še dolgo pogovarjali in se obenem
veselili tega prijetnega, sončnega nedeljskega
popoldneva. Zagotovo pa so nekateri od njih s
pomočjo mesnih medalj ob domačih mizah še
nekoliko podaljšali že tako prijeten dan.
Naj zaključim! Lepo je, ko v ŠD Krašnja spoznamo, da naš trud ni bil zaman. Lepo se je soočiti z velikim številom veselih in zadovoljnih
udeležencev, še posebno s starši, ki jim je bilo
v veselje na pot pospremiti svoje otroke, ki so
zagotovo uživali in se marsikaj novega tudi naučili. Hvala in čestitke vsem!
V imenu ŠD Krašnja pa se ob tej priložnosti iskreno zahvaljujem: gospe županji Občine
Lukovica mag. Olgi Vrankar in direktorju Občinske uprave Iztoku Obreza, gospe Marijani
Lederer Flis, rokovnjačem Vinku, Marku in
Jožetu iz TOD Brdo – Lukovica, Gostilni Bevc,
KUD Fran Maselj Podlimbarski in PGD Krašnja,
domačijam Boškovih, Češkovih in Krulčevih iz
Negastrna, mizarstvu Štolfa, gospodu župniku Antonu Potokarju, Marinki Močnik in Urošu
Cerarju za sodelovanje pri organizaciji prireditve in srečanju s prijatelji iz Vipavske doline.

Marjan Štrukelj – predsednik ŠD Krašnja
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OBČUTI IN ŽIVI ZGODBO
Tako so nas nagovorili »Krašnjarji«, ko so
nas povabili v Krašnjo, kraj v občini Lukovica.
Kamenjska planinska sekcija že zelo dolgo gradi prijateljstvo s športnim društvom
Krašnja. Oni prihajajo že 11 let na Velikonočni
pohod na Malo goro in obiskujejo tudi druge
kraje naših gora, Kamenjci pa smo tudi večkrat
na njihovem koncu. Tudi letos so nas povabili.
Nismo vedeli kam, saj so rekli le, da nas popeljejo v zgodbo.
Presenečenje je bilo že, ko smo izstopili iz
avtobusa ob Gradiškem jezeru. Ob Marjanu in
številnih Krašnjarjih nas je pozdravila in nagovorila županja Lukovice. Ko nam je slikovito
predstavljala kraj in izrekala dobrodošlico, so
oni že obložili mizo z dobrotami tega kraja. Zadišali so ogromni Trojanski krofi, dišeča kava,
čaj, «močnejše zadeve« in še in še.
Prijazna vodička nas je opremila s potrebnimi informacijami za pohod po Črnem grabnu
in okrog Gradiškega jezera. Toda ni šlo gladko. Že na vstopu v Graben so izza grma skočili
»pravi rokovnjači« v značilnih oblačilih in dolgimi puškami. Ni bilo heca, od nas so zahtevali
informacije o zakladih v nahrbtnikih in sploh
o premoženju planincev. Rokovnjači so bili
namreč znani po tem, da so jemali bogatim in
dajali revežem. In ko so ugotovili, da planinci
spadamo med slednje, so nam prijazno razložili rokovnjaštvo, zaželeli srečno pot in se spet
izgubili v gozdu.
Naprej po Črnem grabnu in okrog jezera
je šlo sproščeno s številnimi postanki, ko nam
je vodička predstavljala pokrajino, življenje in
značilnosti kraja. Spoznali smo vasice, hribčke
in številne cerkvice s svojo zgodovino. Številne znamenitosti, zgodbe in posebnosti imajo
ti kraji. Ena izmed njih je tudi ta, da imajo številni kraji imena po drevesih. (Hruška, Gaberje, Brezje). Opazili smo, da so vse cerkvice in
zgodovinski spomeniki obnovljeni in lepo urejeni kar pomeni, da Krašnjarji spoštujejo delo
svojih prednikov in svojo zgodovino.
Naslednji postanek je bila Lukovica. Sprehodili smo se po tem lepo obnovljenem trgu
in si ogledovali značilna poslopja nekdaj namenjena prenočevanju živine in potnikov.
Lukovica je bila namreč furmansko mesto. Tu
so se ustavljali furmani, spočili živino in sebe,
dobili pomoč vprege pri premagovanju Trojanskega klanca, opravili potrebna popravila voz,
se nasitili in nadaljevali svojo furmansko pot.
Seveda nismo zaobšli Brda pri Lukovici, kjer
je živel in deloval Janko Kersnik. Ogledali smo
si tudi grad Brdo, ki je državni spomenik in se
seznanili z njegovo preteklo zgodovino. Na
poti k avtobusu pa je zadišalo iz Čebelarskega
centra Slovenije.
Posebno doživetje je bilo vodenje po domačem kraju gostiteljev v Krašnji. Pod lipo so
sedele domačinke in iz slame pletle kite, iz
katerih so nastajali klobuki in druge uporabne
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umetnine. Ogledali smo si tudi krajevni muzej, v katerem domačini z ljubeznijo hranijo
»zgodovino kraja«. Kar težko smo se odpravili dalje, toda pred nami je bil ORIENTACIJSKI
POHOD.
Dobili smo navodila za preko šest km dolgo pot po obronkih Krašnje. Lepot in presenečenj ob poti je bilo preveč za vse opisovat.
Izstopala pa je prijaznost domačinov ob poti,
kjer nas niso le pozdravili, ampak tudi postregli z domačimi dobrotami in še marsičem. Pot
bi lahko poimenovali:« POT PRIJAZNIH IN DOBROSRČNIH LJUDI«.
V Krašnjo smo se vrnili prijetno utrujeni, vendar nas je čakal še gasilski preizkus
in seveda pregled orientacijskih rezultatov.
Organizator nas je pohvalil in vsem je kmalu
za vratom visela prav posebna medalja – par
dišečih domačih klobas. Ponosno smo se v
senci lipe slikali in avtobus nas je že odpeljal
v Lukovico. Ko smo že mislili, da smo že vse
lepo doživeli, nas je pozdravila lepo pogrnjena
miza pod kozolcem gostilne Pri Bevcu. Kmalu smo spoznali, da so se furmani v teh krajih
ustavljali ne le zaradi utrujenosti konj, temveč
tudi zaradi prijaznosti ljudi in odličnih kuharic.
Dolgo je trajalo, da smo bili pripravljeni vstati
in se posloviti.
Polni vsega lepega smo gostiteljem izrekli Hvala in si obljubili ponovno srečanje. Da
pa bi vedeli kako nazaj, je vsak dobil vrečko z
zemljevidi in majico z napisom: »Občuti in živi
zgodbo«.
In smo jo doživeli dragi prijatelj Krašnjarji.
Pripravili ste nam dan, ki je bil kot iz čistega
zlata vlit.
Hvala v imenu Planinske sekcije Kamnje,
Planinskega društva Ajdovščina in vseh Ajdovcev.
Jože Vodopivec in Cvetko Ušaj
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DRUŠTVENO VOŠČILO MARINKI ZAKRAJŠEK ZA ŽIVLJENJSKI JUBILEJ
V nedeljo, 24. novembra 2019 bo sedem desetletij življenja dopolnila MARINKA ZAKRAJŠEK iz Krajnega Brda, ki je članica ŠD Krašnja že vrsto let.
Spoštovana Marinka!
V imenu društva ti iskreno čestitam za tvoj življenjski jubilej in želim, da bi bila prihodnost
zaznamovana z vsemi uresničenimi željami, ki bodo sledile. Predvsem pa ti želim obilo zdravja,
osebnega in družinskega zadovoljstva ter tudi še številnih prehojenih poti, kamorkoli te bodo
vodile.
Iskrena hvala pa tudi za dolgoletno zaupanje in pripadnost društvu ter za vse ostalo, kar si
v preteklosti prispevala k delu in življenju ŠD Krašnja.
V imenu vseh članov društva in osebno ti želim lepo in veselo praznovanje!

Marjan Štrukelj – predsednik ŠD Krašnja

INFORMATIVE DROBTINICE ŠD KRAŠNJA
Do konca letošnjega leta je preostalo le še
slaba dva meseca in pol, s tem pa se bo tudi
iztekel čas vsem nalogam, ki smo si jih v ŠD
Krašnja zadali za leto 2019. Veliko ljubiteljskega dela je bilo že opravljeno, nekaj pa ga bo
potrebno še postoriti oz. z njim nadaljevati.
Spomnili bi vas radi na dve organizirani
obliki rekreacije, ki potekata v telovadnici OŠ
Krašnja in sicer funkcionalna vadba, kateri
se lahko priključite vsak torek in četrtek od
20. do 21. ure. Z mesecem oktobrom pa se
je začela že tudi t.i. fizioterapevtska vadba z
dodatkom aerobike, ki jo društvo organizira
v sodelovanju s Fizioterapijo Zrnec. Te vadbe
tudi potekajo v telovadnici OŠ v Krašnji in sicer
vsak ponedeljek od 19. do 20. ure.
Na svoj račun pa boste lahko prišli tudi ljubitelji rekreativnega igranja malega nogometa
in košarke. Igranje malega nogometa poteka
v športni dvorani Edvarda Peperke v Ljubljani
in sicer ob petkih med 19. in 20.30 uro, igranje
košarke pa v telovadnici OŠ Blagovica ob ponedeljkih med 20. in 21. uro.
Vse preostale informacije pa so vam na voljo: (mali nogomet – Robi Pervinšek GSM 031
326 892, za košarko pa Tadej Drobne GSM 031
279 215.)
Društvo vas še naprej vabi k udeležbi in
aktivnostim dveh akcij in sicer pohodom k
Šraufovemu gojzarju na Limbarsko goro ter k
akciji hoja – tek – kolesarjenje moja rekreacija.
Za evidentiranje pohodov na Limbarsko
goro še nadalje veljajo vpisi v knjigo pohodnikov in izpolnjevanju vpisnih listkov, ki jih
dobite v gostilni Urankar. Evidenčne knjižice
za vpisovanje aktivnosti hoje, teka ali kolesarjenja pa v društveni pisarni, ki je odprta vsak
ponedeljek od 19. – 20. ure.
Društvo vas ponovno vabi k plačilu članarine za leto 2019 in k vpisu v članstvo društva.
Ob tem naj dodamo, da se število članstva v
ŠD Krašnja občutno manjša. To sklepamo po
do sedaj plačani članarini za leto 2019 in ugotavljamo, da je skoraj edini trenutek, ko se

lih in bolnih krajanov izplačali znesek vseh
zbranih prostovoljnih prispevkov v mošnjičku. Tudi ob tej priložnosti vas vabimo, da se k
članarina plačuje le ob prisotnosti članov na akciji priključite tudi vi. Več o zbiranju prostoobčnem zboru.
voljnih prispevkov je objavljeno v posebnem
Še nadalje pa si želimo, da bi članstvo prispevku v tem glasilu.
društva povečali na račun brezplačne včlanitve predšolskih in šoloobveznih otrok, ki jih
Z namenom, da ŠD Krašnja skuša tudi
je v društvu le peščica, kljub plodnemu sode- v letu 2020 pripraviti in izdati 4 – 5 glasil Inlovanju s tukajšnjo šolo in vrtcem. Lepo pa bi formator, bomo nujno potrebna sredstva
bilo tudi, da bi obnovitev članstva za letošnje za stroške fotokopiranja skušali ponovno
leto ne prezrli vsi udeleženci že preje ome- pridobiti s pripravo koledarjev in majhnega
njenih vadbenih programov in z včlanitvami darila ter z obiski okoli 200 naslovov v vaseh
tudi tisti, ki sicer redno obiskujejo predvsem KS Krašnja, v vasi Gabrovnica in Vinje ter v
funkcionalno vadbo in fizioterapevtsko vad- krajih, kjer domujejo naši člani. Ta naloga je
bo z aerobiko.
dokaj nehvaležna, ki pa je žal zaradi nujnosti
Najbrž se vsi udeleženci organiziranih pridobivanja sredstev za glasilo , za društvo
programov strinjate, da vam društvo poma- obvezna.
ga in tudi ugodno nudi aktivnost, ki je kvaliteVsem, ki boste z dobro voljo sprejeli naš
tna in strokovna ter organizirana tako rekoč koledar in skromno darilce, se že v naprej isza »vogalom hiše.«
kreno zahvaljujemo!
Do konca leta glede na program, društvu
poleg že omenjenih preostanejo le še nasleNajbrž ste na vsaj dveh naslovnicah Infordnje naloge. Morda bo katera od njih termin- matorja opazili, da se naš društveni emblem
sko malo podaljšana, a dlje, kot do občnega Trimček »bohoti« z zapisom: »Z VAMI ŽE 25
zbora društva v mesecu marcu 2020 zagoto- LET!«
vo ne. (Aktivnost, poudarjene s temnejšim
Zato smo se v društvu odločili, da bomo
tiskom se navezujejo na aktivnosti društva še obletnico pridnega, zanimivega in vrednega
v tem letu.)
arhiviranja dogodkov, predvsem iz KS Krašnja,
Našim najmlajšim v OŠ in v vrtcu želimo obeležili s srečanjem vseh, ki si zaradi pridnepripraviti obisk znane športnice ali športnika ga in dolgoletnega sodelovanja zaslužijo vsaj
ter nadaljevati s sodelovanjem pri ustvarja- malo pozornosti.
nju vsebin Informatorja.
Na zadnji seji IO društva smo se že dogovorili za smernice priprave tega dogodka, ki
Na Štefanovo, 26. decembra vas ponov- bo najverjetneje v mesecu januarju ali februarno vabimo k udeležbi na pohodu z lučkami ju prihodnje leto.
na Limbarsko goro, ki je ob primernem vremenu vsekakor zelo lepo doživetje in prijeZa zaključek pa še en ne programski podatno druženje v prazničnem in pred praznič- tek, a vseeno zelo zanimiv.
nem času.
ŠD KARŠNJA BO 14. 12. 2019 DOPOLNILO
V zimskem obdobju želimo organizirati STAROST 48 LET!
enega od zanimivih predavanj o gorništvu.
Še vedno je mlado in enakih ciljev in želja,
s katerimi naj bi še nadaljevalo z aktivnostmi
Nekaj dni pred prazniki bomo izdali le- ljubiteljskega dela v prid ljudi, ki imajo radi
tošnjo 5., zadnjo številko glasila Informator. šport in rekreacijo, ki se radi družijo in veselijo in tudi tt
KO RK KRAŠNJA bomo v času njihove
Marjan Štrukelj
priprave prazničnih daril za obiske ostare-
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VSI, KI SO PRIŠLI, SO SE POSLADKALI Z REZINO SLASTNE TORTE

PAJEK NA CICLJU
To leto mineva že 18. po vrsti, ko smo se v ŠD Krašnja odločili, da svoje člane in krajane povabimo k pohodom na Limbarsko goro. To se je tudi
zgodilo in v Gostilni Urankar so nam dali prostor, da smo locirali velik lesen
gojzar, v katerem naj bi se zbirali vpisni listki posameznikov za vsak opravljeni pohod, ki naj bi bil opravljen iz različnih možnih izhodišč. Gojzar pa smo
poimenovali po našem pokojnem prijatelju, vrhunskem alpinistu Stanetu Belaku Šraufu. ŠRAUFOV GOJZAR !
Začetek te akcije je bil izjemen, saj smo pohodniki v enem mesecu opravili precej več pohodov, kot jih sedaj opravimo v celem letu. Vedno pa smo
poudarjali, da to ni tekmovanje ampak predvsem društvena želja, da bi čim
več naših krajanov in članov spoznalo, kako pomembna je hoja za bolj zdrav
način življenja in kako lepo se je družiti z naravo.
Hoja je ena izmed najbolj množičnih oblik rekreacije in morda tudi najbolj primerna za individualne, skupinske ali družinske izlete, zato je Limbarska gora zaradi bližine za pohodništvo nam zagotovo zelo primerna točka s
čudovitimi razgledi daleč naokoli.
ŠD Krašnja se kljub precej manjšemu interesu za to akcijo, še vedno trudi, da bi bilo drugače, da bi z vpisnimi listki kar najbolj polnili Šraufov gojzar
in, da bi do zdaj k že več kot 34.000 vpisi dodali še veliko novih.
O tej akciji podrobneje poročamo v Informatorju. Medalje za najbolj pridne pohodnike podelimo na društvenem občnem zboru. Pohodi k Šraufovemu gojzarju pa so tudi lepa priložnost za vse, ki ste v društvu udeleženi
k akciji HOJA – MOJA REKREACIJA, ki vas tudi lahko nagradi s spominsko
medaljo.
K vsem temu pa smo dodali še eno novost in sicer, da od 1. marca do 28.
februarja prihodnje leto, vsake tri mesece za rezino torte izžrebamo 18 posameznikov (18. leto pohodov) ne glede, koliko vpisnih listkov jim je uspelo
oddati v lesen gojzar.
V soboto, 12. oktobra smo prvo nalogo že opravili. Tokrat za dva trimesečna termina skupaj. V Bistro pod lipo smo na rezino torte povabili 33 pohodnikov. 18 iz prvega žrebanja za čas marec – maj in o katerem smo že pisali.
Za drugo tromesečje pa žrebanje ni bilo potrebno, ker je bilo vseh sodelujočih pohodnikov ravno 18. Trije od njih so prejeli po dve rezini torte. Eno z žrebom, drugo pa, ker so bili s pohodi aktivni tudi v času od junija – avgust 2019.
Povabilu na rezino torte se je odzvalo 27 povabljenih oz. tistih, ki so jih
zastopali, preostalih šest pa se v času od 17. – 20. ure v gostinskem lokalu ni
oglasilo.
Čokoladno sadno torto, ki je na fotografiji je naredila Natalija Pevec. Zelo
se je potrudila, saj je bila nadvse okusna. Nekaj posebnega pa je bila tudi oblika torte in dekoracija, s katero je Natalija povsem zadela bistvo dogodka.
Akcija pohodov na Limbarsko goro se bo še vedno nadaljevala, zato vas
ŠD Krašnja še naprej vabi, da se ji priključite. Ne v tekmovalnem smislu, ampak le tako, da boste sleherni pohod opravili v največje lastno zadovoljstvo
in v največjo korist za ohranjanje telesnega zdravja.
Vsem prejemnikom slastnih rezin torte še enkrat iskreno čestitamo in
jih še nadalje vabimo k sodelovanju. Hvala za zaupanje pa tudi vsem ostalim
pohodnikom, ki jih je tokrat pri žrebanju obšla sreča.
Naslednja žrebanja bosta v mesecu decembru letos in v marcu prihodnje
leto, ko bo 18. akcija pohodov tudi uradno zaključena. Po vsej verjetnosti se
bodo naslednje rezine torte delile šele v mesecu marcu.
Do tedaj pa pridno pot pod noge in naj bo vsak korak na Limbarsko goro
varen in srečen!

Marjan Štrukelj – predsednik ŠD Krašnja

Otroci iz vrtca Medo OE Krašnja se to šolsko leto poigravajo s prostorom, z doživljanjem umetnosti v prostoru. Poskušajo jo povezati v
prostor, v katerem bo umetnina umeščena.
Tokrat so se poigrali z neobičajnim materialom, ki so ga povezali
z gibanjem. Na vrhu Ciclja so postavili instalacijo, ki so jo poimenovali
Pajek.
V igralnico so prinesli večje število praznih škatel, jih prelepili s kolaž papirjem, porisali in poskusili prve gradnike tudi sestaviti. Vse te
gradnike je g. hišnik Vinko odpeljal na vrh Ciclja. Naslednji dan so se
polni idej odpravili proti Ciclju tudi otroci, da dokončajo, kar so začeli
v igralnici. Po nekaj poskusih gradnje se je izkazalo, da je za obstoj
instalacije potrebno dodatno lepljenje. Do prvega dežja jim je uspelo
izdelati t.i. pajka.
In kaj pomeni instalacija? V likovni umetnosti je to postavitev,
umestitev predmetov, ustvarjenih posebej za določen razstavni prostor. Osredotoča se na doživljanje umetnine v povezavi s prostorom,
v katerega je umeščena. Pogosto se umetnost izraža z neobičajnimi
materiali, gibanjem, različnimi mediji, zvokom, videom, do laserskih in
drugih svetlobnih učinkov (e:učbeniki.sio.si).

Natalija Mlakar Butalič
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INOVATIVNI SONČKI
Letošnja rdeča nit šolskega leta 2019/2020 je likovno področje, in sicer prostorsko oblikovanje in kiparstvo. To pomeni, da se bodo vrtčevski otroci z likovnim pristopom z vidika arhitekture srečevali bolj pogosto. Posegali bodo v prostor, ga preurejali, se z njim igrali, raziskovali
materiale, eksperimentirali z materialom in odkrivali nove dimenzije umetnosti.
Otroci vrtca Medo OE Krašnja skupina Sončki, so se soočili z izzivom preurejanja igralnice.
Poskušali so jo spremeniti v mesto. Iz razpoložljivih elementov v igralnici so mize postale hiše,
blazine so postale mize, kosi blaga so postale stene in tako naprej. Na kartone so si narisali pročelje hiše, ga umestili v prostor in si v njem uredili bivalni kotiček. V tem kotičku so sprejemali
tudi goste, nekateri so sprehajali kužke, drugi pekli piškote, obešali perilo ...
Otrokom idej ni in ni zmanjkalo. Njihova
igra se je odvijala celo dopoldne, saj domišljija
ne pozna meja.

Natalija Mlakar Butalič

1. ŠOLSKI DAN NA PŠ KRAŠNJA
Poletje se počasi poslavlja, v goste prihaja jesen .. pa vendar nam je poletje ponudilo pisano
paleto dogodivščin, ki so poskrbele, da sta se duša in telo spočila ter napolnila z energijo za
začetek nove šolske zgodbe. Vanjo so učenci in zaposleni na PŠ Krašnja vstopili v ponedeljek
2. septembra 2019.
40 učencev se je rahlo vznemirjenih in polnih sladkih pričakovanj srečalo v avli šole, prisluhnilo pozdravnim besedam učiteljic in se povezalo med seboj z igrico »elektrika potuje«.
Sledilo je delo po učilnicah in ob 11.00 še prijazen sprejem šestih prvošolčkov in njihovih staršev.
Prisluhnili so pesmi »Mali Modrijan« in nato skozi »živi tunel« vstopili v čisto pravo šolo. Pripravljeni na novo znanje, nova prijateljstva …
Zaposleni na Pš Krašnja vsem učencem želimo obilo vedoželjnosti, radovednosti, poguma,
volje in vztrajnosti pri uresničevanju zastavljenih ciljev.
Srečno!
Helena Urbanija

12

Društveni Informator št. 229 , Letnik XXV, ŠD Krašnja - Oktober 2019

EKSKURZIJA V ALPSKI
SVET

»Na gradu nam je grof povedal, kako je nastalo blejsko jezero. Streljali smo tudi z lokom.
Nato smo se odpeljali v Bohinj, se peljali z ladjico. Vodička nam je povedala veliko zanimivosti. Potem smo šli na kosilo in po kosilu k slapu Savica. Bilo mi je zelo lepo. Ko smo prišli z
avtobusom do Krašnje, smo bili zelo utrujeni.«
Neža Koren

Petošolci so se tudi v letošnjem šolskem
letu odpravili na Gorenjsko. Obiskali so Bled
in Bohinj. Vse je šlo po načrtu- od vremena,
organizacije ekskurzije do tekočega prometa
in pridnih učencev. Več pa v vtisih krašenjskih
udeležencev.
Helena Urbanija
V petek, 27. 9. 2019, sem se zbudila, oblekla, pozajtrkovala, se pripravila na ekskurzijo, ki sem jo komaj čakala. Prišla sem v šolo.
Prihajali so tudi ostali učenci. Ob 8.15 smo bili
vsi petošolci že oblečeni in obuti. Čakali smo v
garderobi. Prišla je učiteljica Helena … in smo
odšli k trgovini. Vsi smo ponosno pomahali četrtošolcem. Čakali smo avtobus. Čez manj kot
minuto je avtobus prispel s potniki, petošolci
iz Blagovice. Posedli smo se v prvi del avtobusa. Peljali smo se na Brdo, kjer smo pobrali še
učence iz 5.e. Nato smo se odpravili proti Bledu. Med vožnjo smo se pogovarjali in se kmalu spremenili v turistične vodiče. Predstavljali
smo kraje, mimo katerih smo se peljali. Pred
tem sem imela malce treme. Z Anko in Emo
smo imele predstavitev Radovljice. Ni bilo
tako hudo. Mislim, da smo se vsi izkazali. Moram reči, da sem se veliko naučila o krajih. Prispeli smo na Bled. Na vrsti je bila malica. Bila
je zelo dobra- sendvič in plastenka vode. Po
malici smo odšli na blejski grad. Tam so nam
zaplesali, uprizorili srednjeveške boje, trike z
ognjem …Te triki so me kar malo prestrašili.
Pa vendar je bilo zelo zanimivo. Po predstavi
so nas razdelili v dve skupini. Mi smo si najprej
ogledali grad, kjer nam je grajska gospa pripovedovala o raznih stvareh in dogodivščinah iz
preteklosti. Zelo sem uživala. Bilo je zanimivo.
Nato smo se preizkusili v streljanju z lokom.
Strah me je bilo. Bala sem se, da bom zadela
kakšnega radovednega turista. Zato se nisem
odločila za streljanje. Tudi legendo smo poslušali. Nato smo se odpeljali proti Bohinju, kjer
smo se po jezeru peljali z ladjico. Bilo je sproščujoče, ko je malo zapihal veter. Na ladjici je
bila prijetna vodička, ki je lepo razlagala vse o
okolici. Ko smo prispeli na drugo stran jezera,
smo bili že zelo lačni. In smo šli na kosilo. 5.c
smo se usedli skupaj in začeli jesti. Za kosilo je
bil ocvrt zrezek in pomfrit. Tudi sladica je bila.
Bilo je zelo okusno. Njami! Po kosilu smo se
odpravili k slapu Savica. Prehoditi smo morali
553 stopnic. Na vrh sem prišla med zadnjimi.
Nič ne de. Bilo je vredno! Ko smo si ga ogledali,
smo morali priti še nazaj. Dnevne ekskurzije je
bilo že skoraj konec. Še na avtobus in domov.
Zelo sem uživala na tej prelepi pustolovščini.
Ogled priporočam tudi vam.
Neža Levec

»Z avtobusom smo se do Bleda peljali približno eno uro in pol. Na avtobusu smo se
pogovarjali, igrali in peli. 5.c je predstavil naslednje kraje: Domžale, Kranj, Radovljica. Po
ogledu Bleda in Bohinja ter slapa Savice smo
se odpravili domov. Vozili smo se približno dve
uri. Jaz sem prišla domov ob pol sedmih.«
Anka Drobne
»Na Bledu smo pojedli malico in si ogledali
srednjeveške plese, bojevanje z meči, bruhanje ognja iz ust, streljanje z lokom. Ogledali
smo si tudi muzej v gradu. Povedali so nam legendo o losu, ki je z rogovi razbil vhodna vrata
muzeja. Videli smo veliko starih predmetov in
prostore, ki so jih uporabljali nekdaj; jedilnico,
kopalnico … Nato smo odšli v Bohinj. Najprej
smo se peljali z ladjico, nato smo odšli na kosilo. Po kosilu pa po 556 stopnicah do slapu.
Najbolj mi je bilo všeč, ko sem streljal z
lokom, si ogledal slap in se peljal z ladjico po
Bohinjskem jezeru.«
Tilen Šavora
»Moja prva ekskurzija je bila čudovita.
Učenci smo postali turistični vodiči, ki smo v
avtobusu, v mikrofon predstavljali določene
kraje. Zato je vožnja hitro minila. Na gradu
na Bledu so nam predstavili tudi srednjeveški
ples s kozarci, grajske plese, bruhanje ognja,
grajsko življenje in navade. V muzeju pa smo
videli kamenine, stare koledarje, okostje losa,
staro pohištvo, okostje človeka … Z Bleda
smo odšli v Bohinj. Tam smo se povzpeli tudi k
slapu Savici. V obe smeri skupaj smo prehodili
1112 stopnic. Na vrhu je bilo zelo lepo.«
Ema Juteršek

»Ekskurzija mi je bila super. Imela sem tudi
tremo, ko sem morala brati na avtobusu. Vse
se je dobro izteklo. Zelo dober občutek je, ko
se sprehodiš do mikrofona, medtem ko se vozimo. Ko smo prišli na Bled, sta nas sprejela
grof in grofica. Prijeti smo se morali za roke in
odšli na grad. Tam smo si ogledali srednjeveške plese in lokostrelstvo. Kasneje smo odšli
tudi v Bohinj in se povzpeli k slapu Savica. In
to mi je bilo tudi najboljše.«
Alja Bregar

»V petek, 29. 9. 2019, smo odšli vsi peti
razredi na ekskurzijo v Alpski svet. Odpravili
smo se petnajst čez osmo. Preden smo se resnično odpravili na pot, smo se odpeljali še na
Brdo, kjer smo pobrali učence 5.e razreda in
vzeli malico. Najprej smo se odpeljali na Bled
in obiskali blejski grad. Na gradu je grog jedel
in bruhal ogenj, grofica pa nas je popeljala po
muzeju. Po ogledu Bleda smo odšli v Bohinj,
kjer smo pojedli kosilo, se peljali z ladjico in odšli na ogled slapu. Prehodili smo kar 556 stopnic v eno smer. Slap je bil res čudovit! Nato
smo odšli na avtobus in se odpravili domov.
Najbolj mi je bilo všeč na gradu.«
Taja Jemc
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GREMO NA ŠTAJERSKO
Učenci 2. c razreda so se potepali po Štajerski. Cilj je bil dom CŠOD na Velikem Boču blizu
Ostrega vrha. Ob prihodu nam je kar vzelo dih ob krasnem pogledu na gričevje poraslo z gozdovi, travniki, vinogradi in samotnimi kmetijami. Gozdovi in vsa neokrnjena narava je postala naša
učilnica in igralnica. Ustvarjali smo »škratkovo« deželo iz naravnih materialov, ki smo jih našli
na tleh, iskali drobna bitja v potoku se učili osnov orientacije in preživetja v naravi. Ker je dom
blizu avstrijske meje, smo se sprehodili tudi do mejnega kamna …bili z eno nogo v Sloveniji, z
drugo pa v Avstriji.
Najbolj pa smo uživali pri islandskih ponijih. Pogumno smo jih jahali, krtačili, božali in jim
prinašali jabolka. Streljali smo tudi s pravimi loki in šlo nam je odlično od rok. Zvečer smo zakurili
ogenj in pekli »kruhke« na palici, nekatere tudi malo preveč, a nič zato, bilo je zabavno in veselo.
Ja, tako celodnevno «vandranje« po svežem zraku nas je utrudilo in po pravljici smo kar
hitro zaspali, tako da ni bilo časa niti za domotožje.
Tanja Krevs

PRAVICA PRAVIC JE PRAVICA ŽIVETI, BITI
OTROK ZA SREČO ROJEN…
Jesenski veter nam je poleg pisanega listja
prinesel tudi Teden otroka, ki se ga učenci vsako leto veselijo, saj popestrimo bivanje v šoli z
različnimi dogodki. Rdeča nit letošnjega tedna
so bile pravice otrok, o katerih je Tone Pavček
razmišljal v pesmi Naše pravice.
Mi pa smo za našo srečo ob druženju sodelovali, se spoštovali, ustvarjali, našli nove
prijatelje in se imeli radi.
V ponedeljek smo s kredami poslikali šolsko igrišče, ki je zažarelo v prijaznih risbah.
Torek je bil namenjen lutkam, ogledali smo si
predstavo Mojca Pokrajculja. V sredo so učenci 4. In 5. razreda brali pravljice mlajšim učencem, pa tudi otrokom iz vrtca. Pravljice vedno
in povsod prižgejo iskrice v očeh.

V četrtek smo se v igri in cartljanju družili
z vrteškimi otroki: bratci, sestricami, prijatelji. Verjetno ne boste verjeli, da so se najbolj
navdušeno igrali prav šolarji. Malčki pa so zvedavo vstopali v šolske prostore. Učenci vseh

5,4,3,2,1…odleteli so… juhuuu.
razredov so risali tihožitje z bučami, vse risbe
smo razstavili v avli. Sami pa so napeli svoje
»bučke« ter zapisali, katere vrednote so za
njih pomembne in bi jih želeli za vse otroke
sveta. Prijazne želje smo z baloni poslali v zrak
v upanju, da jih najde nekdo, ki mu bodo pričarale nasmeh na obraz.

Tanja Krevs
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ŠOLARJI NA POHODU ZA KROF
Letos smo se učenci in učiteljice PŠ Krašnja
podali po naši ustaljeni »poti za krof« že pred
uradnim pohodom in tekom. Kljub ne obetavni vremenski napovedi smo se z dežniki v nahrbtnikih napotili v hrib.

V ČRNEM GRABNU SO
ŽIVELI ZANIMIVI LJUDJE
Na Ciclju pa so nas pozdravili sončni žarki!
Postalo nam je toplo, zato smo slekli vrhnja
oblačila in nadaljevali z vzponom proti Krajnemu Brdu. Na poti skozi gozd nam je tu in tam
na glavo kanila kaka debela kaplja, ki se je še
od jutranjega dežja zadrževala na listih, a nas
to ni prestrašilo.

Tik pred vasjo nas je z vrha travnika ponosno opazovala velika dežnikarica. Nismo je
odtrgali, saj smo že imeli vsak svoj dežnik. Klanec pa se je vlekel in vlekel ... a tudi najmanjše
nožice so ga pogumno premagale.
Ko se je pot prevesila navzdol, so bile vse
tegobe pozabljene in otroci so z zanimanjem
opazovali naravo. Tu jih je čakal močerad, tam
dragoceni kamni, nekaj kostanjev ter gobe
različnih barv in oblik.
Dobrodošel je bil tudi odmor za malico, ki pa ni bil dolg, saj nas je naprej zvabil namig, da nas
v šoli čakajo slastni krofi. Spustili smo se v Krašnjo, kjer smo se posladkali s trojanskimi krofi, ki
nam jih je podarilo Športno društvo Krašnja, za kar se predsedniku društva, gospodu Marjanu
Štruklju, najlepše zahvaljujemo.
Hitro so se nam povrnile moči, zato smo naš športni dan popestrili še z igrami na šolskem
igrišču.
Katarina Bergant

Raznoliko dogajanje ob praznovanju občinskega praznika Občine Lukovica se je po
prvem septembrskem vikendu polnem prireditev zaključil v nedeljo, 8. septembra, v vasi
Krajno Brdo nad naseljem Krašnja. Na domačiji Jernač so namreč postavili dve spominski
tabli, in sicer Jožefi Žibert, materi Frana Maslja Podlimbarskega ter duhovniku, zgodovinarju in knjižničarju Ivanu Avguštinu Žibertu,
ki je bi spovednik vojvodinje Zofije, soproge
avstro-ogrskega prestolonaslednika Franca
Ferdinanda.
Ob vznožju Limbarske gore leži Krašnja,
ki je dolgo veljala za največje naselje v dolini
Črnega grabna. Nad krajem se na 586 metrih
nadmorske višine dviguje naselje Krajno Brdo,
kjer je nekoč živela Jožefa Žibert, mati Frana
Maslja Podlimbarskega. Podlimbarski je bil
slovenski častnik in pisatelj, ki se je rodil v naselju Spodnje Loke, čeprav ga je želja po šolanju skupaj z vojaškimi ambicijami vodila iz teh
krajev, pa po njem še danes nosi ime Kulturno
društvo Fran Maselj Podlimbarski.
Na pobudo društva je Občina Lukovica
pomagala postaviti dve spominski tabli pred
domačijo Jernač, saj si prizadevajo, da bi se
spomnili vseh tistih sokrajanov, ki so živeli v
teh krajih in s svojimi dejanji ponesli glas o domovini preko občinskih pa tudi državnih meja.

Kulturna popestritev kraja

SREČANJE BOLNIH IN
STAREJŠIH V ŽUPNIJI
KRAŠNJA
V nedeljo, 22. 9. 2019, smo se ob 9. uri
zbrali pri sv. maši, ki je bila posebej namenjena starejšim in bolnim iz naše župnije. Tokrat
je na povabilo domačega župnika somaševal
lurški kaplan in dolgoletni bolniški duhovnik
msgr. Miro Šlibar. Med sveto mašo sta duhovnika podelila tudi zakrament bolniškega maziljenja. Slovesnost so dopolnili domači pevci

mešanega cerkvenega pevskega zbora.
Po sveti maši se je druženje nadaljevalo v
župnišču. G. Šlibar nas je nagovoril z osebnimi
pričevanji, ki jih ima nešteto. Pridne gospodinje naše fare so pripravile dobrote, pevci pa
so poskrbeli za prešerno vzdušje. G. župnik
je vsem podaril knjižico z naslovom Biseri z
ogrlice dobrote. Že sedaj pa vas vabimo, da
se odzovete vabilu v čim večjem številu tudi
prihodnje leto.
SP

Kljub vetrovni in hladni jesenski nedelji se
je odkritja spominskih plošč poleg županje Občine Lukovica, mag. Olge Vrankar, udeležilo
več kot 80 ljudi. Ti so z zanimanjem spremljali
odlično pripravljen kulturni program, ki so ga
izvedli člani KUD Fran Maselj Podlimbarski
pod vodstvom Vere Beguš, gonilne sile kulturno-umetniškega ustvarjanja na območju
Krašnje.
Aktivna članica društva je tudi občinska
svetnica Brigita Rožič neodvisne Liste Mateja
Kotnika, ki je po dogodku povedala: »Glede na
to, da prihajamo iz manjših krajev, je še toliko
bolj pomembno, da se zavedamo, kdo je v preteklosti živel tukaj, kakšno veljavo so ti ljudje
imeli, kakšno besedo so ponesli v svet o kraju
… S tem ko prisluhnemo tovrstnim proslavam
se tudi bolj zavedamo svojih korenin in je prav,
da smo ponosni nanje.«
S tem se strinja tudi županja občine Lukovica, saj pomenijo takšni dogodki za kraj ohra-
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njanje kulturne in zgodovinske preteklosti. »V
majhnih vasicah so živeli veliki ljudje. Prav je,
da se to ohranja za naše zanamce, da so takšne
točke označene na turističnih poteh po občini in
ljudje seznanjeni. Imamo kar nekaj spominskih
plošč po vaseh in dejstvo je, da je bilo v teh kraji
rojenih oziroma so živeli pomembni ljudje, ki so
sooblikovali zgodovino,« še dodaja Vrankarjeva.
Kdo sta bila Ivan Avguštin Žibert in Jožefa
Žibert?
Ivan Avguštin Žibert je bil rojen 5. junija
1874 v Preski pri Medvodah, očetu Antonu Žibertu in mami Mariji. Njegov oče je bil bratranec Frana Maslja Podlimbarskega, ki je iz Krajnega Brda šel službovat v Belo peč, v Presko
in na Ježico.
Ivana Avguština je študij bogoslovja, zgodovine in umetnostne zgodovine na Dunaju iz
Avstrijske univerzitetne knjižnice vodil do dunajskega dvora. Tam je bil devet let nastavljen
pri grajski kapeli na Belvederu kot spovednik
vojvodinje Zofije, avstro-ogrskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda in je dobro poznal takratne razmere na dvoru. Leta 1918 je »kot Nenemec« izgubil službo v knjižnici in se vrnil nazaj v domovino. Napisal je knjižico Smrt v Sarajevu, v kateri opisuje svoja opažanja in teorijo zarote o
sarajevskem atentatu, ki je še dodatno osvetlila dogajanje v tistem času.
V Krajnem Brdu se je rodila Jožefa Žibert, ki je bila mati slovenskega pisatelja Frana Maslja Podlimbarskega. Slednji je sem prihajal pogosto
na obisk in se izjemno dobro razumel z bratrancem Antonom Žibertom, ki je Frana pripravljal na šolo v Ljubljani.
Avtor: Lea Smrkolj;
Foto: Lea Smrkolj

VABILO NA ZANIMIVO PREDAVANJE O PRVI SVETOVNI VOJNI
Ker se prof. dr. Andrej Rahten ni mogel udeležiti naše prireditve v Krajnem Brdu, je predlagal, da bi prišel v Krašnjo 19. novembra in v svoje
predavanje vključil tudi Ivana Avguština Žiberta.
Ob obletnici sarajevskega atentata (28. junija 1914) je bila knjižica dr. Ivana Avguština Žiberta Der Mord von Sarajevo (Smrt v Sarajevu)
motivacija za razmišljanje o vzrokih za ta usodni dogodek. Čeprav obsega zgolj 47 strani, se dotika številnih dogajanj in osebnosti, povezanih
s prestolonaslednikom Francem Ferdinandom. Kot uvod v faksimile Žibertove knjižice je izr. prof. dr. Andrej Rahten napisal študijo Ozadja in
okoliščine nastanke Žibertove teorije zarote, ki daje jasen vpogled v problematiko predsarajevskih dogajanj. Rahten podrobno prikaže življenje
prestolonaslednika Franca Ferdinanda in njegove soproge Zofije Hohenberške na predvečer prve svetovne vojne.
Prof. dr. Andrej Rahten se je po končani gimnaziji leta 1991 vpisal na študij zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V študijskem letu
1994/1995 je kot štipendist ustanove Österreichischer Akademischer Austauschdienst študiral na Univerzi v Celovcu. Zaposlen je bil na Ministrstvu za zunanje zadeve, kjer je bil imenovan v kabinet ministra. Kasneje je bil imenovan za svetovalca za zunanjo politiko v kabinetu predsednika
vlade, od leta 2008 pa je poleg predavanj na mariborski univerzi deloval na ZRC SAZU. Leta 2013 je prejel zlati častni znak Republike Avstrije. Od
2013 do 2017 je bil slovenski veleposlanik na Dunaju.
Predavanje bo dopolnila dr. Petra Svoljšak, direktorica študijskega programa Kulturna zgodovina Fakultete za humanistiko Univerze v Novi
Gorici in predstojnica Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU. V letu 2018 je prejela odlikovanje viteški križ madžarskega reda za zasluge.
Predavanje bo prav gotovo zanimivo, zato pričakujemo, da bo

v torek, 19. novembra ob 18. uri
v šolski avli v Krašnji veliko poslušalcev.
Prosimo, obvestite še vaše znance iz drugih krajev.
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PLETEMO KITE

V LETOŠNJEM LETU PREOSTANETA ŠE DVA MESECA
V LETOŠNJEM LETU PREOSTANETA ŠE DVA MESECA. KAKO BO Z
VREMENOM, LAHKO LE UGIBAMO.
NEKAJ PA VEMO, KAKO JE BILO V TEM ČASU LANI.
SPOMNITI PA VELJA TUDI NA NEKATERE ZANIMIVEJŠE DOGODKE,
KI SO MORDA ŽE ŠLI ALI PA TUDI NE V POZABO.
VREME – NOVEMBER 2018

KUD Fran Maselj Podlimbarski je bogatejše še za eno knjižico,
ki pripoveduje o začetkih ponovnega pletenja kit v Krašnji. V njej je
veliko fotografij, na katerih je predstavljena žetev, mlačev, zlaganje
pšenice v kozolec, izdelki iz kit, pletenje v šoli in v različnih krajih Slovenije, podrobni opisi pletenja kite z določenim številom slamic….
Ohranilo se je mnogo fotografij naših članov in članic, ki jih danes ni
več. Tudi Lukčeve pšenične njive ni več, tam je danes avtocesta.

Vera Beguš

Če se na hitro ozremo nazaj v omenjeni termin leta 2018, lahko
ugotovimo, da o vremenu, ki bi moral vsaj malo spominjati na prehod
iz jeseni v zimski čas, ni bilo ne duha ne sluha.
V mesecu novembru smo bili deležni kar 17 dni brez padavin, 9 dni
je bilo deževnih, le tri krat je snežilo, en dan pa sta se na nebu združila
dež in sneg.
Še bolj neprimeren temu času pa je bil december, saj je minilo kar
24 dni brez sleherne padavine, 4 dni je deževalo, 2 dneva snežilo, en
dan pa je bilo vsega nekaj. Dežja, sodre in sneženja.
Pa si podrobneje poglejmo, kako je vse skupaj potekalo.
Prvi novembrski dan je dopoldan postregel z malo dežja. Temperatura pa so se ta dan gibale od 8 – 11 stopinj. Naslednji dan je bil
precej bolj deževen. Sobota, 3. novembra 2018 pa nas s padavinami ni
obiskala. Precej podobna, a bolj oblačna pa je bila nedelja.
S ponedeljkom, 5. v mesecu in še dva dneva kasneje pa je občasno
rosilo. Temperature pa so ostajale enake začetku meseca. Vse od 8.
do vključno 17. novembra padavin ni bilo. Omeniti pa je potrebno, da
so se v sredini meseca le začele vsaj malo nižati temperature zraka, saj
je bilo v soboto, 17. zvečer ob 18. uri le 3 stopinje.
Še za stopinjo hladnejši je bil naslednji dan, ko smo lahko prvič
opazili poplesovanje posameznih snežink, ki pa so bile predhodnica
nekoliko obilnejšega sneženja 19. in 20. v mesecu. Zapadlo je okoli 3
cm bele odeje, ki pa ni dolgo vzdržala. Sneg se je hitro stopil.
Sreda, 21. je minila brez padavin, naslednji dan pa je nekoliko rosil
dež pri temperaturi okoli 5 stopinj. Sledil je dan, ko padavin ni bilo.
Sobota, 24. pa je bila večino dneva deževna in nič drugače ni bilo še
dva kasnejša dneva.
Nekaj malega dežja in še manj večernih snežink pa nam je naklonil
torek, 27. Zadnji trije dnevi lanskega meseca novembra pa so bili suhi.
Kot zanimivost naj spomnim na 29. V mesecu, ko je bila jutranja temperatura prvič pod lediščem in sicer -3 stopinje.
Tako je bilo, če nam je bilo ali nam ni bilo všeč. Je že tako, da je
potrebno naravi dati vedno prav, kajti z vremenom in z vsem ostalim
nas bo »obarila« tako, kot je po njeni volji in zakonitosti.

Dogodki meseca novembra 2018 v naši KS
Kot vedno se je mesec začel z obiskom grobov naših naj bližnjih
sorodnikov, prijateljev, sodelavcev, znancev,…..
4. septembra je bila v cerkvi slovesnost Zahvalne nedelje;
5. so se za šolarje zaključile t.i. krompirjeve počitnice;
10. je PGD Krašnja organiziralo dan odprtih vrat za najmlajše.
Njihov obisk so naslovili »PRIDRUŽI SE
NAM.«
11. je bila Marinova nedelja, s katero smo lahko počastili letino
rujnega vinca;
18. so potekale lokalne volitve, na katerih se je izkazalo, da bodo
volivci o starem ali novem županu
odšli na volišča še enkrat. Torej, med kandidatko Olgo Vrankar
in Matejem Kotnikom je odločal
drugi krog volitev;
24. Učenci POŠ Krašnja so organizirali bazar;
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VREME – DECEMBER 2018
Prvi dan v mesecu je bil z -1 stopinjo in nekoliko zmrznjeno podlago vsaj malo podoben začetku letnega časa. Tudi 2. december je minil brez
padavin, a temperatura je zopet prešla v plus. Na plus 3.
V torek 3. pa je zjutraj nekaj časa rahlo deževalo, kar je botrovalo k še višji temperaturi. Proti večeru je bilo kar 7 stopinj. Sledila sta spet dva
dneva brez padavin. 4. je bilo ob 12. uri »pomladanskih« 12 stopinj. 7. in 8. je del jutra in dopoldneva nekoliko deževalo, nedelja pa je minila z nekaj
oblačnosti in tudi z nekaj sončnimi žarki.
V ponedeljek, 10. decembra 2018 smo zjutraj pri 0 stopinjah lahko opazili slano, ki nas je prebujala še kar nekaj naslednjih dni, saj so se nočne
in zgodnje jutranje temperature vselej gibale okoli -2 stopinji. Tako je bilo do vključno 12. Četrtek, 13 pa je bil vsaj malo zimski. Večerno in nočno
sneženje je končno spet zapustilo vsaj malo zimske sledi. Če snežinka snežinki pomaga, kot je bilo to še občasno naslednja dva dneva in noči, pa
je zimska podoba lahko še bolj prepoznavna. In bila je, a kaj, ko je bila količina padlega snega tako minimalna, da sta najbolj pravšnji besedi za
oceno »pobelilo je!« Postalo pa je hladneje.
V nedeljsko jutro dopoldan so nas pri -3 stopinjah pospremili sončni žarki in nič drugače ni bilo še naslednje tri dni. Stalnica pa je bila tudi
slana. Četrtek, 20. v mesecu pa je bil zanimivo vlažen dan, saj so se nam predstavile kar tri vrste padavin. Dež, ledeni dež in tudi snežinke. Temperatura pa je bila spet malo nad lediščem. Spet so sledili trije t.i. suhi dnevi, ki so nas občasno »nagradili« tudi s sončnimi žarki. V ponedeljek, 24.
smo bili zopet deležni nekaj kapljic dežja in tudi temperature so poskočile na 6 stopinj, a se je že v noči na torek, ko smo se vračali od polnočne
maše zopet ohladilo pod 0. Spet je bila slana. Zelo lepi sončni dnevi pa so si sledili vse do konca leta, 31. decembra 2018. Najhladnejše pa je bilo
v tem času sobotno jutro. Temperatura zraka je padla na, če temu lahko rečemo, v tej zimi na rekordnih -5 stopinj, ampak vseeno dovolj za prijetnejše občutke pričakovanja novega leta.
Če si je v omenjenih dveh mesecih sledilo kar 41 dni brez padavin, pa 13 dni z dežjem in 5. dni z rahlim sneženjem, potem bomo temu lanskemu obdobju le s težka prisodili ime zimskega časa.
Kako pa se je z vremenom nadaljevalo v prvih treh mesecih letošnjega leta, pa v Informatorju, ki bo izšel okoli 20. decembra.

In še o nekaterih pomembnejših dogodkih!
2. decembra je tudi na volišču v POŠ Krašnja potekal drugi krog lokalnih volitev. Na podlagi uradnih podatkov za celotno Občino Lukovica
je bilo ugotovljeno, da je županja postala gospa Olga Vrankar. Zvečer pa se je v Gasilskem domu na obisku najmlajših oglasil Miklavž, ki se je, kot
je povedal, z velikim veseljem odzval povabilu KS Krašnja in seveda z namenom pridne otroke tudi obdariti.
17. je izšlo glasilo Informator
z zaporedno številko 225;
18. so v središču vasi po ponovni zaslugi članov PGD Krašnja na novoletni jelki zagorele praznične luči;
24. je bila polnočna maša. Pomembno je omeniti, da sta ta dan in večer minila mirno, saj ni bilo slišati pokov pirotehnike. Pohvalno in naj
bo tako tudi v bodoče!
25. Božič!
26. ŠD Krašnja je na Štefanovo organiziralo tradicionalni pohod z lučkami na Limbarsko goro. Udeležba je bila kljub ugodnemu vremenu
slaba, saj se je pohoda udeležilo le 25 pohodnikov, med katerimi je bilo sedem planincev – društvenih prijateljev iz PS Kamnje v Vipavski dolini.
Pohoda pa se je udeležil tudi direktor AK Domžale s soprogo.
31. Silvestrski večer v pričakovanju novega leta 2019!
Marjan Štrukelj
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NAGRAJENCI NAGRADNE		
KRIŽANKE, KI JE BILA OBJAVLJENA
V MESECU AVGUSTU

Do 5. oktobra 2019 smo v društvo prejeli 18 rešitev nagradne križanke, ki smo jo v mesecu avgustu objavili v sodelovanju s podjetjem
VEIT TEAM, Čufarjeva 24 1230 Domžale.
Pohvaliti in čestitati moramo prav vsem reševalcem, kajti prav vsi
so pravilno ugotovili nagradno geslo, ki se je glasilo FIAT TIPO.
Ker sta tu jesen, zelo blizu pa je že tudi zima, bo pet izžrebanih
nagrajencev zagotovo veselih njihovih podarjenih nagrad in sicer dežnikov, ki so dovolj veliki, da bodo kljubovali dežju in snegu.
Nagrajence smo izžrebali v trgovini Mercator v Krašnji. Dežnike
PODJETJA VEIT TEAM pa bodo prejeli:
DRAGA GRILJ,			
Krašnja 81		
1225 Lukovica
TOMAŽ PAVLIČ		
Krajno Brdo 16		
1225 Lukovica
IRINEJ JUSTIN MLAKAR		
Krašnja 50		
1225 Lukovica
TINKA GROŠELJ		
Zlatenek 7		
1224 Blagovica
MIJA DROBNE			
Krašnja 80		
1225 Lukovica
Vsem nagrajencem ISKRENO ČESTITAMO, vsem ostalim pa se zahvaljujemo za sodelovanje.
Nagrajenci boste dežnike lahko prevzeli v pisarni ŠD Krašnja vsak
ponedeljek med 19. In 20. uro in sicer od 25. oktobra dalje.
Iskrena hvala pa tudi PODJETJU VEIT TEAM za zaupanje in sodelovanje. Najbrž pa ni odveč, če vse naše bralce povabimo v njihov prodajni salon avtomobilov, med katerimi vas bo morebitni nakup tudi
FIATA TIPO zagotovo prepričal in navdušil!
Vse informacije pa lahko dobite tudi na telefonsko številko 01 724
65 66.
Marjan Štrukelj

VABLJENI K REŠEVANJU INFORMATORJEVE NAGRADNE KRIŽANKE
NJENA OBJAVA PA JE NAMENJENA ZAHVALI FRANCU BERLECU IZ
MALEGA JELNIKA.
Veliko je ljudi, ko se po zaključku aktivnega dela še bolj poglobljeno predajo najrazličnejšim hobijem. Eden od teh je tudi FRANC BERLEC iz Malega Jelnika. Številni njegovi sorodniki, prijatelji in znanci
ga po imenu kličemo kar ACO.

Vsi, ki ga pobližje poznamo, vemo, kako je predan izdelavi številnim uporabnim ali okrasnim unikatnim izdelkom iz lesa, s katerimi
tudi zelo rad obdari in razveseli številne ljudi. Izvirnih idej mu nikoli
ne zmanjka in tudi perfekcionizem, s katerim pristopa do obdelave
lesa, je vedno plod natančno in všečno izdelanih miniaturnih lesnih
izdelkov. Mnogi od njih, predvsem starejše spominjajo na davno preteklost, ko so bili ti izdelki nepogrešljivi za domačo rabo, zato bi lahko
Acotovemu ljubiteljskemu ustvarjanju iz lesa pripisali tudi pomembno
skrb za ohranjanje etnološke kulturne dediščine.
Naštejmo jih vsaj nekaj: Bogkov kotek, stojalo za dežnike in časopise, ptičje hišice in pručke, solnice, okvirji za slike, stojala za pirhe,
manjše lesene mizice, košarice za sadje, dekorativne gajbice…… še
posebno zanimivi pa so njegovi koledarji. Ko sem enega od njih prejel v dar, sem se pošalil in rekel: »Super! Rad bi živel tako dolgo, kot
dneve, mesece in leta omogoča in določa ta leseni koledar, ki je za
vse čase in večen!«
Z objavo te nagradne križanke se želi Športno društvo Krašnja
Acotu predvsem zahvaliti za njegovo večkratno pomoč, saj nam je že
vrsto let za številne večje prireditve, ko organiziramo srečelov, nesebično in izdatno pomagal z njegovimi čudovitimi stvaritvami.
Prepričani smo, da bo marsikaterega bralca Informatorja in tudi
ostale, ki bodo s to križanko seznanjeni, zamikalo, da bi želeli imeti katerega od njegovih izdelkov za svoj dom ali za darilo. Naj povemo, da
Aco cenika ne pozna, kot večina vseh, ki s svojim ljubiteljskim ustvarjanjem želijo predvsem uresničiti lastno zadovoljstvo ali, kot temu radi
rečemo, ustvarjati za dušo. Vemo pa, da nadvse rad ustreže željam.
Poizkusite in morda boste imeli srečo ! Rad vam bo na voljo osebno
ali tudi po telefonu na številko 041 410 833.
Nam pa preostane le še ena iskrena zahvala več za njegovo dolgoletno razumevanje in vredno ter cenjeno pomoč!
K reševanju križanke in ugotavljanju nagradnega gesla se vam bo
izplačalo pristopiti tudi tokrat, saj bomo izmed vseh pravilno rešenih
gesel izžrebali 6 imen, ki bodo prejeli enega od unikatnih Acotovih
lesenih izdelkov in sicer:

1. nagrada:
2. nagrada:
3. nagrada:
4. nagrada:
5. nagrada:
6. nagrada:

košarica za časopise;
ptičnica;
lesena košarica za sadje;
solnica;
okrasna gajbica;
stojalo za svinčnike;

Rešitve nagradnih gesel nam pošljite OBVEZNO NA KUPONU, ki
je objavljen pod križanko,
NAJKASNEJE DO PETKA, 29. NOVEMBRA 2019
na naslov: Športno društvo Krašnja, Krašnja 14 1225 Lukovica ali jih
oddajte v nabiralnik pri društveni pisarni.
Izžrebani nagrajenci bodo nagrade lahko prevzeli v društveni pisarni vsak ponedeljek med 19. In 20. uro in sicer od 15. decembra 2019
dalje.
Pri reševanju nagradne križanke vam želimo veliko lepih in zanimivih trenutkov! Pri žrebanju nagrad pa tudi veliko sreče!

Marjan Štrukelj – predsednik ŠD Krašnja
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INFORMATORJEV HUMOR
***

Najboljši prijatelj
»Veš, da mi je žena ušla z mojim najboljšim prijateljem Poldetom.«
»Kolikor vem, Polde ni bil nikoli tvoj najboljši prijatelj.«
»Prej ne, zdaj pa je!«
***

Sošolca

Srečam zadnjič bivšega sošolca, ki se mi pohvali, da ima svojo firmo s 5000 zaposlenimi …
Kasneje izvem, da je ČEBELAR.
***

Rop

V banko uleti tip z nogavico na glavi. Jasno, oropal bi jo rad.
Dekletu zagrozi s pištolo:
»Odpri sef!«
»Napako delate!« se upira ona.
»Nič te nisem vprašal! Odpri!«
Končno se ona loti sefa.
»Ampak res ste se zmotili.«
»A si slišala, kaj sem rekel? Odpri sef in bodi tiho!«
Končno deklina odpre sef – semenske banke.
»Vidiš tisto največjo flaško tam?«
»Aha …«
»Vzemi jo in jo popij!«
Bejba gleda in nič ji ni jasno, a iz strahu vseeno zeksa tisto flašo sperme.
Tedaj strašni ropar sname masko:
»No vidiš Barbara, da lahko! Samo nočeš …«
***
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:
Alenka Lena Klopčič, Alja Bregar, Anka Drobne, Cvetko Ušaj, Ema Juteršek, Helena Urbanija, Jože
Vodopivec, Katarina Bergant, Lea Smrkolj, Marjan Štrukelj, Natalija Mlakar Butalič, Neža Koren,
Neža Levec, Simona Pervinsek, Taja Jemc, Tanja Krevs, Tilen Šavora, Vera Beguš
Fotografije:
Alenka Lena Klopčič, Andrej Novak, Arhiv PD Ajdovščina, Darko Tič, Helena Urbanija, Katarina Bergant, Tomo Jeseničnik, Lea Smrkolj, Meta Adamič Bahl, Natalija Pevec, Natalija Mlakar Butalič, PS
Kamnje, Simona Pervinsek, Tanja Krevs, Drago Juteršek
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ALPSKA

SKUPAJ POKRAJINA
AS IN EL OB BOHINJ.

DUET

JEZERU

ERVIN
ČURLIČ

DIRKANJE PO
CESTAH,
RALLY

LJUBIMEC
GR. NIMFE
GALATEJE,
ACIS

MESTO V
TRAKIJI,
ANTIČNE
BUTALE

SL. GLED.
IGRALEC
(JURIJ)
LITIJ

ODMEV

MESTO
V RUSIJI
ZA POLTON
ZVIŠANI A
INUIT,
SEVERNJAK

LIBIJA
VERSKO IT. PEVEC
NEVIANI
SREDIŠČE
SLAVILNA
ISLAMA
PESEM
NEZNANKA DEVETA
ČRKA
V MATE- ARABSKE
MATIKI, X ABECEDE

ORIENT.
BARVILO
ZA LASE

LANA
TURNER

RIMSKO
MITOLO- SPOROČILO
ŠKO POD- V OVOJNICI
ZEMLJE

-

UMBERTO GESLO
NOBILE KRIŽANKE
-

IZKLJUČITEV
APARATA

UGRIZ,
PIK

AMERIŠKA
LJUDSKA
GLASBA,
COUNTRY

NEUŽIVALKA TOBAKA

STRAST,
POŽELENJE

ST. MESTO
V APULIJI
DEJAN
VINČIČ

NORVEŠKI MATJAŽ
PSIHOLOG AMBROŽIČ
(1813IZOTOP
1896)
RADONA

KARMEN
STAVEC

NEGATIVNA MADRIDSKI
ŠOLSKA ŠPORTNI
OCENA
KLUB

VITA
MAVRIČ

IGRALEC
PACINO

NEKD. TELEVIZIJEC
TREFALT

OMOT,
OVITEK
RADIJSKI 3.
PROGRAM
TRIZVOK;
TROJICA

ČEBELJI
SAMEC
ODPRTE
POŠKODBE
TKIVA

IVO ANDRIĆ

ODPRTINA PRIMOŽ
TRAPA, KRAJ PRI
V STENI RAMOVŠ NEUMNICA KRŠKEM

IGRALKA
KRAJNC
BAGOLA

ROPARSKA
ŽIVAL
KRŠKO
SLOVEN.
SMUČIŠČE
ALEN
PAJENK

VREČICA
PRI ZAPRTOTROSNICAH

PREDSTOJNIK
FAKULTETE

NAGRADNI
KUPON

ALFI NIPIČ

KRAJ PRI
VELENJU
POSTOJNA

ANTON
AŠKERC

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.

ANJA
RUPEL

ŠP. PISEC, ZNAMKA
NOBELOV.
(CAMILO RAČUNALNIKOV
JOSE)

