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OSREDNJA PRIREDITEV OB		
PRAZNIKU OBČINE LUKOVICA
NAZIV ČASTNE OBČANKE JE PREJELA VERA BEGUŠ, ŠPORTNO
DRUŠTVO KRAŠNJA PA PLAKETO ZA 50 LET DELOVANJA.
Občina Lukovica je v petek, 3. septembra v Sončni dvorani na Brdu
pri Lukovici, obeležila svoj praznik, ki ga vsako leto posveča obletnici
rojstva Janka Kersnika, ki se je rodil 4. septembra leta 1852 in ob tej
priložnosti tudi podeli občinska priznanja najzaslužnejšim občanom in
organizacijam.
Že pred slavnostno prireditvijo so županja mag. Olga Vrankar,
podžupan Občine Lukovica Vincenc Dragar in predsednik Odbora za
družbene in društvene dejavnosti na Občini Lukovica Bogdan Capuder na grob Janka Kersnika položili cvetje in prižgali svečo.
Slavnostna govornica na osrednji prireditvi je bila mag. Olga Vrankar, županja Občine Lukovica. V kulturnem programu so nastopili
Godba Lukovica, pevka Manca Špik in ansambel Gadi. Povezovalka
prireditve je bila Helena Urbanija.
Občinska priznanja so podelili: županja, predsednik Odbora za
družbene in društvene dejavnosti in Mojca Cerar, višja svetovalka za
družbene in društvene dejavnosti na Občini Lukovica.
V Sončni dvorani se je zbralo veliko vabljenih gostov in tudi ostalih
obiskovalcev prireditve, med katerimi jih je bilo veliko tudi iz naše KS,
ki so na ta način med ostalim izrazili tudi veliko pozornost in hvaležnost krajanki Veri Beguš in Športnemu društvu Krašnja za prejema
občinskih priznanj.
Županja, mag. Olga Vrankar je v slavnostnem govoru spregovorila
o vseh najaktualnejših vidikih delovanja Občine Lukovica. Posebej je
izpostavila zelo uspešno delo na področje investicij. Spregovorila je
tudi o vplivih korona virusa, ki med ostalimi, že skoraj dve leti tudi
vsem v Občini Lukovica nekako kroji in hromi življenje, kakršnega smo
bili vajeni v preteklosti.
Posebej je poudarila, da je praznik Občine Lukovica za vse občane
dan, ko se skupaj ozremo na prehojeno pot in si korajžno začrtamo
nove cilje, kot pot k novim uspehom, pomembnim za vse, ki živimo v
dolini Črnega grabna.
Za slavnostnim govorom se je pričela podelitev občinskih priznanj.
NAZIV ČASTNE OBČANKE JE BIL PODELJEN VERI BEGUŠ za izjemen prispevek na področju kulturnega in družbenega življenja in
dela v Občini Lukovica.
Priznanje je v imenu mame prevzela hčerka Mojca Beguš Tič.
PLAKETE OBČINE LUKOVICA SO PREJELI:
VLADIMIR ANDREJKA za dolgoletno prizadevno delo na športnem
področju ter njegov prispevek k razvoju športa v Občini Lukovica.
ŠPELA IN MATEVŽ KINK za prizadevno delo na področju kulturnega
in družbenega življenja in dela v Občini Lukovica.
DRAGO MARKUŠ za 50 let duhovništva in za njegov prispevek k civilizacijskemu in duhovnemu napredku občanov Občine Lukovica.
BOJAN GASIOR za dolgoletno in prizadevno vodenje Gostinskega
podjetja Trojane ter nesebično pomoč organizacijam na območju
Občine Lukovica.

ŠPORTNO DRUŠTVO KRAŠNJA za 50 letnico delovanja in izjemen prispevek k razvoju športa v Občini Lukovica.
PRIZNANJE ŽUPANJE pa je prejel LENART GERČAR naj prostovoljec
leta 2019/2020.

Obema nagrajenkama in nagrajencem iskreno čestitamo!
Seveda pa smo v naši KS, ki je pripravila tudi oba predloga za
prejem priznanj, še posebej veseli in ponosni na priznanji, ki sta ju
prijela Vera Beguš in Športno društvo Krašnja, kajti dolga desetletja
ljubiteljske in ustvarjalne predanosti kraju, kjer živiš in se razdajaš za
skupno dobro, je zagotovo vredno velikih pohval. Vsekakor sta obe
prejeti priznanji odraz velikega medsebojnega sodelovanja med vsemi društvi v KS Krašnja in enako velikega sodelovanja številnih članic
in članov, tako KUD Fran Maselj – Podlimbarski, kakor tudi številnih
športu in rekreaciji zvestih članic in članov ŠD Krašnja.
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Osrednja prireditev se je zaključila z nastopi pevke Mance Špik in ansambla Gadi.
Naj mi bo dovoljeno izpostaviti tudi ime
povezovalke programa, gospe Helene Urbanija, ki je že v preteklosti večkrat pokazala
in dokazala, kako veliko ji pomeni lepa in tekoče izgovorjena slovenska beseda, prijazen
nastop, ki prevzame slehernega poslušalca.
Tudi tokrat je bil njen nastop vsekakor vreden
marsikatere primerjave z najbolj izkušenimi
napovedovalkami in napovedovalci.
Bravo, gospa Helena - učiteljica in vodja
šole v Krašnji! Tudi vam iskrene čestitke!
Video posnetek osrednje prireditve ob
prazniku Občine Lukovica, ki je nekoliko daljši
od dveh ur, si lahko ogledate na spletni strani
domzalec.si (zavihek »novice« in kliknite na
prireditve.)

Marjan Štrukelj
Foto: arhiv domžalec.si

Občina Lukovica podeljuje naziv častna občanka Občine Lukovica Veri Beguš za izjemen prispevek na področju kulturnega in
družbenega življenja in dela v Občini Lukovica.
Vera Beguš je oseba in osebnost, ki s srcem in dušo živi za kulturo.
Z delom, ki ga je opravila že do sedaj, pušča sled v prostoru in ljudeh
Občine Lukovica. Rodni Krašnji je ostala zvesta vse življenje. Po končani osnovni šoli je opravila šolanje na učiteljišču in na pedagoški akademiji. Svojo poklicno pot je pričela kot učiteljica razrednega pouka na
Osnovni šoli v Šentgotardu, jo nato nadaljevala na OŠ Janka Kersnika
na Brdu in potem na podružnični šoli v Krašnji, kjer je ostala vse do
upokojitve. Že med šolanjem na učiteljišču je sodelovala na literarnih
krožkih in v lutkovni skupini, s čimer se je pričelo njeno udejstvovanje
na kulturnem področju, kateremu je ostala zvesta do danes. Ko je bilo
konec leta 1954 v Krašnji ustanovljeno Kulturno prosvetno društvo
Krašnja, ki se je kasneje preimenovalo v KUD Fran Maselj Podlimbarski
Krašnja, je bilo samoumevno, da je Vera Beguš postala njegova članica. Razen nekaj začetnih let, je bila vseskozi predsednica društva. To
funkcijo opravlja še danes. Njeno delo v šolstvu in kulturi se je vseskozi prepletalo. Od leta 1976 do leta 1978 je bila članica gradbenega
odbora za izgradnjo nove šole v Krašnji. Tudi in predvsem po njeni
zaslugi je šola dobila podobo prostora, kjer so se srečevali otroci, starši, krajani in društva. Šola je postala središče kulturnega dogajanja v
Krašnji. Svoje veselje in entuziazem za delo na kulturnem področju je
Vera Beguš prenesla tako na učence kot tudi na člane KUD Fran Maselj
Podlimbarski Krašnja. Rezultat tega so številne prireditve, proslave,
likovne razstave, literarni večeri, knjige, lutkovne predstave, gledališke predstave, predstave na prostem. Z učenci PŠ Krašnja je izvedla
odmevni projekt »Vodna učna pot v Krašnji«. Vera Beguš je glavna in
gonilna sila kulturno – umetniškega ustvarjanja v Krašnji, ki se mu od
upokojitve posveča še bolj kot prej. Sadovi njenega dela so vidni pri
vseh aktivnostih, ki jih izvaja društvo. Zaradi izredno velikega obsega je težko našteti vsa njena dela, pa naj bodo to literarna, dramska,
gledališka ali založniška. V knjigah, ki jih je uredila in izdala, raziskuje
zgodovino in etnologijo kraja ter ljudi preteklega obdobja Krašnje in
okolice.
Vera Beguš je s svojo požrtvovalnostjo, entuziazmom, številnimi
urami prostovoljnega dela v in izven kulturnega društva bistveno pripomogla k razvoju kulturnega življenja in dela v Občini Lukovica in
širše. S svojim delom je poskrbela, da je kulturna dejavnost v Krašnji
postala tradicija, ki združuje in povezuje vse generacije. Njeno delo
na področju kulture za Občino Lukovica pomeni veliko dodano vrednost, saj gre za trajne dosežke in osebni pečat, ki ostaja naslednjim
generacijam.

Občina Lukovica podeljuje plaketo Občine Lukovica Športnemu
društvu Krašnja za 50 – letnico delovanja in izjemen prispevek k
razvoju športa v Občini Lukovica.
Začetek organiziranih športno rekreativnih aktivnosti v Krašnji je
bila ustanovitev NK Napredek, leta 1971. Klub je deloval do leta 1980,
ko je bil preimenovan v Športno društvo Krašnja. Kmalu se je izkazalo,
da je bila ustanovitev društva dobra zamisel, saj so začetne aktivnosti
društva postale priložnost za povezovanje krajanov na športno rekreativnem področju. Društvo je tesno sodelovalo s podružnično šolo.
Ljubiteljske volje za delo prizadevnim članom društva ni manjkalo. Izleti in pohodništvo, igranje malega nogometa in namiznega tenisa so
bili dolgo časa najbolj priljubljene in prepoznavne aktivnosti. Članstvo
v društvu se je iz leta v leto večalo, razvejana društvene dejavnost je
privabljala tudi ljudi iz širše okolice. Iz leta v leto so Krašnjani postajali uspešnejši in tudi kadrovsko in strokovno bolj podkovani, pa tudi
organizacijsko vedno bol korajžni, kar jim je omogočilo nadaljevati z
delom in uvajati številne nove programe. Leta 1987 so pričeli s prireditvijo »Pohod po nagelj na Limbarsko Goro, sledili so začetki še dveh
velikih prireditev: pohoda za krof, kasneje še krofkovega teka in Šraufovega spominskega pohoda. Društvo je izvajalo tudi številne druge
aktivnosti, s katerimi je nenehno uresničevalo primarno željo po množičnem druženju krajanov vseh generacij: igre brez meja, orientacijski
pohodi, plesni tečaji, predavanja na teme vrhunskega alpinizma, šahovski turnirji, metanje varpe, kopalni avtobus…Društvo tesno sodeluje
s KS Krašnja in vsemi društvi in organizacijami v vasi, z Župnijo Krašnja,
Občino Lukovica, na državni ravni pa Športno unijo Slovenije. Vsekakor je društvo doseglo osnovni namen delovanja s povezovanjem ljudi
na zdrav in prijateljski način.
Obrazložitvi je na prireditvi prebrala povezovalka programa ga.
Helena Urbanija.
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MARTINU V SLOVO!
Življenje je pogosto premica, katero poizkušajo prekinjati utrinki vsakdana. Vsi danes zbrani ob slovesu od Martina, bomo svoje misli ob njegovi zadnji poti usmerili v trenutke veselja,
radosti in prijetnih dogodivščin, katere nas v premnogih letih vežejo nanj. Če bi skušal strniti
v eno poved, kako je Martin živel, bi lahko rekel, da z veliko žlico. Po začetnem spoznavanju
sromeljskih gričev, ga je od polnoletnosti dalje pot pogosto vodila v tujino, v tuje kraje, kjer je bil
bitko preživeti se z delom. V skoraj petih desetletjih so mu ostale res redke države v Evropi, ki
jih ni prepotoval. Zelo dobro je poznal nemške ravnice, norveške fjorde kot avstrijsko švicarske
Alpe. Na tej njegovi poti je bila glasba njegov boem življenja, torej tisto, kar ga je zaznamovalo.
Stati tam, na ljubljanskem nebotičniku, dalmatinski rivieri v Cavtatu ali pač samo potegniti harmoniko pred otroci, to je bil njegov svet sanj. Mnogokrat je tudi pozidal, posadil, privaril, vrezal
gvint, popravil ali napeljal.
V moje, naše družinsko življenje je vstopil pred skoraj štirimi desetletji. Dobršen del svojega življenja je delil do svojega zadnjega dne z mojo
mamo in sestro Franjo. Obstaja res velik nabor spomina zelo lepih trenutkov in izjemnih smešnic. Spomin mi nese na vonj svežih žemelj ob
vikendih ter na veter v laseh v kabrioletu. Skozi mnoga leta sem ga spremljal, kako je skrbel za mojo Franjo skozi njen čas odraščanja. Bil je mnogokratni Miklavž, ko je znal uživaško razveseljevati naše otroke. In bil je v oporo in pomoč, ko smo gradili gnezda življenja.
V zadnjem desetletju je prevzela moja mama njegovo negovanje v celoti. S tem si naučila vse nas, kaj pomeni ponuditi sopotniku v življenju
skrb zanj v času, ko potrebuje oskrbo in pomoč, kar je največja gesta humanosti in ljubezni do bližnjega. Hvala mama, da si to zmogla in s tem
Martinu pričarala lepo jesen njegovega življenja. Za slednje, ti je bil hvaležen do zadnjega dne.
Danes, ko se vsi prisotni od tebe poslavljamo na tvoji zadnji poti pa vedi, da ti želimo mir in spokojnost.
Krašnja, 26.6.2021

Poslovilni govor je napisal in prebral Boštjan Močnik

VALTERJU V SLOVO!
Dragi Valter!
Sončna septembrska nedelja se je prevešala v topel večer, ko je med nas, kot britev ostro,
zarezala tragična vest o tvoji mnogo prerani smrti. Lep dan si želel izkoristiti za panoramsko
vožnjo z motorjem. Toda usoda je hotela drugače.
Tvoja starša sta si, tako kot vsi starši, želela, da odrasteš v srečnega človeka. Rodil si se v
najlepšem mesecu, 25. maja 1988 na Vrbnkovi domačiji. Odmaknjena hiša na koncu vasi, poleg
potoka in gozda je bil pravi kraj za odraščanje mirnega in rahločutnega fantiča. Tu si preživel
svoja zgodnja otroška leta. Od tu si se tudi prvič podal v krašenjsko šolo. Kasneje, proti koncu
leta 1996 sta se starša preselila v hišo sredi vasi in od takrat smo te vaščani večkrat videvali,
največkrat v družbi tvojih najboljših prijateljev Mitje in Martina. Vaše prijateljstvo vas je povezovalo vse do tvojega prezgodnjega slovesa. Prijateljem bodo v spominu ostali vaši skupni večeri
v stari Bučetovi hiši. Povezovalo vas je tudi navdušenje nad igranjem air softa. Poleg druženja
s prijatelji, je bilo treba hoditi tudi v šolo. Hitro so minila osnovnošolska in nato še tri leta šolanja na poklicni strojni šoli v Domžalah. Dela se
nisi nikoli branil, zato si si hitro našel zaposlitev. Delal si tudi že med šolskimi počitnicami pri Burjetovih v Krašnji. Dolgo si bil zaposlen v Sintalu.
Pred dvema letoma si se zaposlil kot šofer mestnega avtobusa pri Lpp-ju. V tej službi si bil res zadovoljen in si užival pri svojem delu. Ni te motil
razgiban delavnik. Pri sodelavcih si bil priljubljen, saj si bil marljiv, odgovoren in vedno pripravljen zamenjati izmeno z vsakim, ki te je prosil.
Tvoja mirnost in preudarnost se je odražala tudi pri tvojem veselju do vožnje z motorjem. Nikoli nisi vozil prehitro, nikoli v skupini, ker se
nisi želel prilagajati. Rad si imel samotne vožnje v neznano. Šele, ko si se odpeljal od doma, si se odločil, v katero smer boš odpeljal in kaj si boš
ogledal. Kje si se potepal, so tvoji domači in prijatelji izvedeli šele, ko si jim pokazal fotografije s poti. Poleg motorja, si se rad usedel tudi na svoj
štirikolesnik ali kolo. Ceste so te vedno vabile v neznano, odkrivat nove kraje.
Vsi, ki smo te dni tvoji mami Olgi, z besedami podpore, želeli olajšati nepredstavljivo bolečino, vemo, da ji je neizmerno težko. Komaj leto je
minilo, ko sta se poslovila od očeta Martina. Takrat si bil mami v močno oporo in neprecenljivo pomoč, ko si brez pritoževanja podnevi in ponoči
pomagal skrbeti za očeta. Nemalokrat si vstal ob polnoči, pomagal mami pri negi očeta in se brez počitka odpravil naprej v službo.
Zdaj, ko sta z mamo ostala sama, si svoj prosti čas namenjal tudi skrbi za dom. Ne dolgo nazaj si se s stricem Jožekom pogovarjal, kako bi
preuredil del hiše, dogradil stopnišče … še veliko je bilo načrtov. Načrtov, ki so skupaj s teboj obstali za vedno.
Dragi Valter, živel si mirno in brez velikega hrupa počasi uresničeval svoje življenjske cilje. Ker si bil po naravi tudi trmast, saj si vedno do
konca opravil delo, ki si si ga zadal, smo prepričani, da bi vse svoje cilje in želje tudi uresničil. S komer koli smo se te dni pogovarjali, vsi so imeli o
tebi le lepe in pohvalne besede. Bil si dober sin, zvest prijatelj, zanesljiv sodelavec. Vsakomur, ki te je prosil, si rad pomagal. In prav vsi, vsak na
svoj način, te bomo pogrešali.
Valter, upamo, da te tam nekje za mavrico čakajo prijazne, prostrane poti, polne miru in neskončno veliko ljubezni, ki te bo povezovala s
tvojimi najdražjimi, tudi ko se ne boste mogli videti in objeti.
Tvoji mami, sorodnikom in prijateljem izrekamo v imenu krajevne skupnosti Krašnja iskreno sožalje.
Poslovilni govor je napisala Mojca Beguš Tič
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KAKO SMO V KRAJEVNI SKUPNOSTI KRAŠNJA GLASOVALI NA ZAKONODAJNEM REFERENDOMU O
NOVELI ZAKONA O VODAH.

V nedeljo, 11. julija 2021 je tudi na volišču v OŠ Krašnja potekal referendum o noveli Zakona o vodah.
Volivci smo se odločali na podlagi vprašanja, ki se je glasilo: » Ali
ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah in dopolnilih Zakona o
vodah, ki ga je sprejel DZ na seji dne, 30. marca 2021?«
V KS Krašnja je bilo po podatkih tukajšnjega volilnega odbora na
dan referenduma 640 volilnih upravičencev. Glas je oddalo 290 volilnih upravičencev ali 45,31 %.
ZA je glasovalo 46 (15,9 %), PROTI pa 243 (83,8 %) volivcev. 1 glas
(0,3 %) pa je bil neveljaven.
Na podlagi podatkov je sklepati, da so bile tudi v KS Krašnja predlagane spremembe novele Zakon odločno zavrnjene, kar so izkazovali tudi precej podobni izračuni končnih rezultatov referenduma
za RS.
Na podlagi vira podatkov volilnega odbora zapisal Marjan Štrukelj

ZAHVALA
Le trenutek je minil in odšel si po drugi poti.
Tako kot nas zapušča poletje in prihaja jesen,
tako kot neznatno jenja toplina,
tako si nas zapustil tudi ti.
Ob tragični smrti

Valterja Korošca
se želimo zahvaliti podjetju Pogrebne storitve Verbančič, gospodu župniku, sorodnikom, prijateljem, znancem, sosedom in sodelavcem za vašo podporo in pomoč v težkih trenutkih.
Hvala vam za vašo oporo, besede, maše in cvetje,

Vsi njegovi
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UREDITEV OKOLICE POSLOVILNE
VEŽICE V KRAŠNJI
V začetku junija so se pričela gradbena dela na zunanji ureditvi
okolice poslovilne vežice v Krašnji. Površina pred vežico se je izvedla
deloma z dvojno armirano betonsko ploščo, deloma v asfaltu. Na ta
način se je obstoječe betonske površine z novim vhodnim portalom
povezalo v zaključeno celoto, poleg tega pa se je zgornja površina le
teh obdelala s postopkom štokanja. Preostala površina pred vežico,
vključno z delom dostopne poti, se je asfaltirala. Za zajem površinskih
vod so se vgradile linijske kanalete. Uredilo se je odvodnjavanje, poleg
tega pa so se zamenjali tudi vsi pokrovi jaškov.
Ker je bila obstoječa asfaltirana pot pred pokopališčem v zelo
slabem stanju se je le ta na novo asfaltirala, pri čemer se je nekoliko
dvignila tudi niveleta te ceste.
Dela, ki jih je izvedlo podjetje GP Hribar, d.o.o. so se zaključila konec junija. Finančna sredstva za izvedbo je zagotovila Občina Lukovica. Iskrena hvala županji mag. Olgi Vrankar in direktorju občinske
uprave Iztoku Obrezi za trud in kooperativno delo. V fazi priprave in
izvedbe del je bila aktivno vključena tudi KS Krašnja.
Z izvedbo navedenih del je zaključena prva faza ureditve okolice
in dostopne poti do poslovilne vežice. Predvidoma v naslednjem letu
sledi druga faza z ureditvijo preostalega dela dostopne poti.
Vse obiskovalce pokopališča in vežice, ki za dostop uporabljajo
cestna vozila prosimo, da vozila pred vežico parkirajo na asfaltirane
površine in ne na betonske površine. Le tako bomo namreč lahko
ohranili težko pridobljeno infrastrukturo v dobrem stanju.

Robi Pervinšek
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SLAVNOSTNA NEDELJA ZA VEROUČNE TRETJEŠOLCE
Šolsko in veroučno leto so naši osnovnošolci uspešno zaključili kljub koronsko obarvanim
in njim (čeprav niso ničesar krivi) nenaklonjenim časom. Tretješolcem je pri verouku zmanjkalo
nekaj srečanj, da bi se dokončno pripravili na prejem predvidenih zakramentov, zato smo se
starši z župnikom Antonom Potokarjem dogovorili za nekaj dodatnih veroučnih srečanj, kjer so
večino časa posvetili prav skrivnostim zakramentov svete spovedi in svetega obhajila.
Za slovesni praznik prejema prvega svetega obhajila smo izbrali 11. julij, dan pred tem pa so
se nadobudneži (prvič) in njihovi starši spovedali. Na slovesno nedeljo smo se ob toplih jutranjih
sončnih žarkih prvoobhajanci in starši zbrali pred župniščem. Dekleta in fantje so letos za slovesnost prvič imeli enake površnike-krasne bele obleke, toge, z izvezenimi okraski. Na prsih so
dišali lepi beli cvetovi, v očeh se je iskril ponos, v srcih pa je gorela iskrena dobrodošlica: »Jezus,
tvoji smo!«. Slavnostni obred, ki je potekal v lepo okrašeni cerkvi Svetega Tomaža in so ga s krasnim petjem in igranjem obogatili mlajši in starejši pevci je doživel vrhunec, ko so prvoobhajanci
prejeli hostijo in milost zakramenta. Župniku smo se za dobro pripravo in trud ter pozornost
vloženo v otroke in v ta dan na koncu tudi zahvalili. Z manjšo pogostitvijo, ki smo jo organizirali
starši v župnišču smo zaključili uradni del svečanega dogodka.
Naj se na tem mestu v imenu vseh staršev prvoobhajancev zahvalim župniku, gospodu Antonu Potokarju, vsem pevkam in pevcem, organistom, del zahvale pa tudi nam staršem in vsem
ostalim, ki smo tako ali drugače prispevali, da je bila nedelja zares lepa
in polna spominov. Seveda, zahvala in iskreno voščilo tudi našim prvoobhajancem. Še naprej ostanite nasmejani, pogumni in odprtega
duha in srca.
Jure Jamšek

PREDSTAVI POD OBLAKI
V zadnjih dneh šolskega leta, tik pred pričetkom počitnic, smo si
uspeli ogledati dve predstavi. Prva je imela naslov Žirafa Cveta. Animatorka je iz PŠ Miki s kamišibajem vodila skozi celo zgodbo. Druga,
z naslovom Mini cirkus Bufeto je otroke nasmejala in zabavala tako
dobro, da so otroci še nekaj dni po predstavi podoživljali smešne prigode. Res smo lahko veseli, da smo videli tako zanimivi predstavi.
Obe predstavi sta se odvijali na šolskem igrišču.
Natalija Mlakar Butalič
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HURA, ZADNJI ŠOLSKI DAN!
Vsi, tako zaposleni kot otroci, smo rahlo vznemirjeni pričakovali
zadnji dan tega šolskega, za vse nas posebnega leta. In nas je dohitel.
V četrtek, 24. junija 2021. Vreme je bilo sončno, ob deveti uri zjutraj je
bilo že zelo vroče, spominjalo nas je na brezskrbne poletne počitnice.
Pozdrav brezskrbnosti in obenem obeležitev 30-letnice države Slovenije smo počastili s kulturno prireditvijo na šolskem igrišču.
Vsaka vrtčevska skupina in vsak razred se je s svojo točko predstavil gledalcem. Najprej se je iz čisto novega prenosnega zvočnika zaslišala slovenka himna, nato je sledila prireditev. Nastopajoči so peli,
plesali, igrali na instrumente, recitirali … Krasno pripravljene točke,
prijetno, iskreno in srčno vzdušje nas je prevevalo.
Sledila je podelitev priznanj najboljšim učencem na šoli. Bronasta
priznanja so podelile razredničarke.
Zadnji od nastopajočih so bili petošolci, ki so ta dan zaključili izobraževanje v Krašnji. Zahvalili so se vsakemu zaposlenemu posebej in
vse otroke razveselili z bonboni. Za uspešen skok v nove učne izzive
v 6.r na Brdu in slovo od PŠ Krašnje smo jih simbolno pospremili na
Brdo.
Želim vam varne, zdrave, prijetne počitnice in srečno v jeseni!
Helena Urbanija
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PRVI ŠOLSKI DAN
V sredo, 1. 9. 2021, smo tudi na podružnični šoli Krašnja veselo pozdravili prihod prvošolcev na našo šolo. Otroci so se ob 10. Uri, skupaj
s svojimi starši, zbrali pred vhodom v šolo, kjer so jih že čakali gospa
ravnateljica dr. Anja Podlesnik Fetih, gospa županja mag. Olga Vrankar, predsednik sveta staršev, gospod dr. Anton, Meden, vodja PŠ
Krašnja, gospa Helena Urbanija in učitelja 1. C razreda, Nejc Novak in
Neža Resnik.
Po pozdravu in nagovoru gospe ravnateljice, gospe županje, gospoda Medena in učiteljev, je sledila podelitev rutk, kapic in nahrbtnikov. Ob tako pomembnem koraku v njihovem življenju, je sledilo
prvo fotografiranje ponosnih prvošolčkov. Učenci so nato v spremstvu svojih učiteljev prvič v življenju prestopili šolski prag in se odpravili v svojo novo učilnico. Ko smo se namestili v novih prostorih
in si ogledali učilnico, smo se posladkali s sladkim presenečenjem. V
razredu si je vsak izmed prvošolcev izbral tudi svoj znak, po katerem
bo lažje prepoznal svoje mesto za shranjevanje torbe in drugih šolskih
pripomočkov v učilnici. Nato smo se odpravili na ogled šole, otroci so
spoznali, kje so učilnice preostalih razredov in kje so drugi pomembni
prostori na šoli, kot so garderobe, šolska kuhinja in toaletni prostori.
Po ogledu šole so otroke zunaj že čakali starši in otroci so se skupaj z
njimi odpravili preživeti prvi šolski dan na najlepši način.
Srečno v šolskih klopeh, dragi prvošolci!

Učitelj Nejc Novak in učiteljica Neža Resnik

OBISK KEKČEVE DEŽELE
Starejša skupina iz vrtca Medo, OE Krašnja se je odpravila v Kekčevo deželo v Kranjsko Goro.
Pred odhodom so se otroci naučili Kekčevo pesem, prebirali Kekčeve zgodbe J. Vandota. Tako pripravljeni smo se podali v pravljično
deželo. Tam nas je čakala ga. Urša in nas popeljala po poteh Bedanca,
ki še vedno živi in straši v treh krajih. V objemu gozda in čudovitih
hribov so se nam pravljični junaki postopoma pridružili in prevetrili
domišljijo prav vsakemu otroku. Spoznali smo Mojco, Kekca, Pehto,
Kosobrina in seveda Bedanca. Pehta nas je povabila v svojo kočo in
nas pogostila z biskvitom in čajem. Kekec je otrokom pripovedoval
hudomušne prigode svojih prijateljev in izdal kar nekaj skrivnosti.
Veseli, da smo bili lahko del te zgodbe, in utrujeni smo se odpravili
proti domu v objem staršev.
Natalija Mlakar Butalič

Ponosni starši

Nagovor gospe ravnateljice, dr. Anje Podlesnik Fetih
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Podelitev rutk, kapic in nahrbtnikov prvošolcem
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Prvošolci prvi dan v šolskih klopeh

PŠ KRAŠNJA NA OBČINSKI PRIREDITVI

Skupinsko slikanje pred prvim prestopom šolskega pragu

V petek, 18. 6. je v Sončni dvorani Lukovica potekala proslava ob
30. obletnici samostojne slovenske države.
Na prireditvi so sodelovale tudi učenke iz PŠ Krašnja in sicer Klara
Koren in Lina Jemc iz 4. c ter Patricia Kogovšek, Zala Pervinšek in Zala
Zupančič iz 5. c. Pripravile smo plesno točko in v ritmih ča ča ča so
deklice igrivo in veselo zamigale v bokih.
Na podružnici se vsako leto trudimo, da učenkam in učencem ponudimo raznovrsten dodatni program, da vzpodbujamo njihovo kreativnost in talente in da ob takih dogodkih, kot je bil v petek, z veseljem
sodelujemo.
Učiteljica Alenka Perhavec
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MALI MATURANTJE
Ob iztekajočem se šolskem letu je večina otrok iz skupine Sončki
iz vrtca Medo, OE Krašnja postalo mali maturant. To je za otroke, ki
vstopajo v šolo prav poseben in tudi svečan dogodek.
Ob glasbi Gaudeamus in s svečkami v roki so se otroci sprehodili
na oder in zapeli maturantsko pesem Mali maturant, ki je prilagojena
prav za vrtčevski prostor. Svečani program se je nadaljeval s pesmicami in deklamacijami. Za zaključek so se otroci pogumno lotili lova za
skritim zakladom, ki je bil narejen v obliki reševanja nalog in iskanje
prve črke. Skupek črk jim je povedal rešitev zaklada. Naj vam namignem, da je bil ta zaklad sladke narave, začne se na prvi glas S in konča
na D. Torej, s čim so se otroci sladkali? Verjamem, da ni težko ugotoviti, saj sladoled v tem času res najbolj paše.
Za konec so vsi mali maturantje za spomin dobili svoj maturantski
portret.
Natalija Mlakar Butalič

OPERATIVNE DROBTINC̀E

Operativni del – gasilska enota Krašnja se je v poletju sestala z
ostalimi gasilci na nekaj delovnih akcijah in nekaj krajših druženjih.
Zaradi poletnih dopustniških dni je seveda vedno kdo manjkal, no pa
saj resnici na ljubo ne glede na dopuste marsikdaj pogrešamo nekatere, ki bi lahko vsaj občasno pokazali in dokazali svojo pripadnost
skupnim ciljem, podpori drug drugemu ter pomagali graditi povezanost članov. Na tem mestu vabim vse obstoječe člane, da se v kolikor
je mogoče in kadar vam čas dopušča (seveda smo vsi vpeti v nešteto
obveznosti) odzovete vabilu na tak ali drugačen dogodek, operativci
tudi na intervencijo. Dejstvo je, da bomo le z roko v roki in s podporo
drug drugemu lahko še naprej zagotavljali varnost in osveščenost v
naših krajih, hkrati pa gradili trdne in povezane temelje, vezi za rodove, ki prihajajo za nami. Naj ne zveni napisano kot graja, pač pa kot
vabilo, kot premislek.
Poletje se je kar se tiče intervencij pričelo že s hudo poletno nevihto:
• 27. 5. 2021 smo bili napoteni na pomoč ob odpravljanju posledic
neurja v Rafolčah. Intervencije so se nadaljevale iz ene v drugo,
tako da smo se operativci razdelili v dve skupini in skušali pomagati več ljudem hkrati. Srdita nevihta z nalivi je škodo povzročala
tudi v Krašnji, kjer smo skušali preusmeriti vodo , ki se je zaradi
nevestnega in ozkogledega posameznika, ki je posegal v brežino
razlivala iz Mhčovega grabna ter poplavljala sosednje objekte.
Hvala Žoharjevim in Lukčevim za silos vreče, s katerimi so priskočili na pomoč. V Spodnjih Lokah je hudournik poplavil cesto ter
nanesel material, ki smo ga odstranili. V Korenem se je sprožilo
več plazov, pomagali smo tudi pri odmašitvi meteornega jaška. V
Trnjavi se je nad regionalno cesto sprožil plaz, ki smo ga v sodelovanju z ostalimi društvi, cestnimi delavci in pomočjo sokrajana iz
Kompolj zavarovali. Plazišče si je ogledal tudi predstavnik štaba
civilne zaščite in županja občine Lukovica.
• 2. 6. 2021 smo bili obveščeni o požaru sena na travniku v bližini
AC pri naselju Šentvid pri Lukovici. Ob prihodu je bila na mestu že
lokalna enota, intervencija pa preklicana. Šlo je za nadzorovan a
ne prijavljen požig biološkega odpada.
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• 16. 6. 2021 je v Vrhovljah zagorel gospodarski objekt. Šlo je za požar večjih razsežnosti, k sreči brez resnejših poškodb oseb, a žal
z veliko gmotne škode.
• 25. 6. 2021 smo bili obveščeni o travniškem požaru ob AC med
Lukovico in Kompoljami. Intervencija, kot se je izkazalo kasneje
ni bila potrebna.
• 8. 8. 2021 se je na cesto Krašnja-Krajno Brdo zrušilo drevo. Lokacijo smo zavarovali pred naletom in pomagali pri odstranitvi ovire.
Hvala Mrnovim za traktorsko pomoč.
• 17. 8. 2021 smo bili nekaj pred 1 zjutraj obveščeni o požaru električne omarice na gospodarskem poslopju v Spodnjih Lokah. Ob
prihodu smo skupaj z ostalimi društvi požar pogasili, preiskali
prostore in počakali na dežurnega delavca elektro podjetja, ki
je uredil odklop objekta od javne mreže. Šele po odklopu je bilo
mogoče dokončno pogasiti žarišče. K sreči do poškodb ali večje
gmotne škode ni prišlo.
• 25. 8. 2021 smo bili obveščeni o požaru na baraki-kokošnjaku na
Maklenovcu pri Lukovici. Ob prihodu so požar že obvladali člani
obeh lokalnih društev.
Kot vidite, je v naših vrstah vedno pestro, vsak par rok, nog in oči
pa še kako dobrodošel, zato vabljeni, da se nam pridružite. Lahko
nam pišete ali nas pokličete za dodatne informacije. Verjamem, da se
med vami najde kdo, ki ima voljo, pogum in srčnost pomagati drugim
v nesreči. pgd.krasnja@gmail.com ali 041 836 425 (Jure).

Jure Jamšek

POČASI A VZTRAJNO
Kot ste morda opazili, naš gasilski oziroma trenutno društveni
dom dokončno dobiva celostno podobo. V času vašega branja naj bi
bilo dokončno urejeno tudi odvodnjavanje in zaključni sloj na dvorišču
pred domom. K ureditvi smo pristopili v sodelovanju z občino Lukovica. Počasi a vztrajno in z veliko urami pridnih in zavzetih posameznikov dokončujemo tudi z urejanjem notranjih prostorov gasilskega
doma. Vabljeni k obisku in ogledu, vrata garaže so in bodo pogosto
odprta, zato dobrodošli!
Jure Jamšek
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POPOTOVANJE PO MEJI OBČINE
LUKOVICA, 18. IN 19. JUNIJ 2021
Že od nekdaj velja rek, da je zdrav duh v zdravem telesu. Tako zelo
moderno je oglaševanje raznih telesnih aktivnosti v notranjih prostorih in uživanja prehranskih dodatkov, da so prenekateri že pozabili, da
je najboljša rekreacija tista najcenejša in na dosegu vsakega od nas.
Govorim o hoji. Zares enostavno in primerno za vsakogar. Kdor išče
izgovor, ga bo našel. Za nekatere je problem začeti v ponedeljek, za
druge čevlji, ki niso popolnoma novi in za tretje vikend, ker takrat pa
oni počivajo… Izgovorov je zagotovo toliko kot bralcev tega članka. A
ni drugega bolj primernega trenutka za začetek nečesa novega, kot je
ta, v tem hipu. Odločitev je tvoja in vedi, da si tu z namenom. Od tebe
pa je odvisno, kako boš ta čas preživel in koliko ga bo. Sam se rodiš
na svet in sam odideš. Vmes je le polno izzivov in dilem, pa smeha
in solza ter vzponov in padcev. Ni pomembno, kolikokrat pademo,
pomembno je, kolikokrat smo se pobrali. In kdor išče cilj, bo razočaran nad prehojeno potjo, ki bo šla mimo, brez da bi se zavedal njenih
vsakodnevnih lepot. Dovolj je en nasmeh, en objem, ena tolažilna ali
pa spodbudna beseda sočloveku, ki v teh burnih časih izgublja nadzor
nad svojo barko življenja. Bomo res dopustili, da nas razdelijo? Preveč tega smo že videli v filmih in se učili pri zgodovini. Zato je prav,
da se imamo radi in da spoštujemo vse in vsakogar. Sprejeti človeka
v svoje življenje še ne pomeni postarati se z njim. Ljudje prihajajo v
naša življenja in tudi odhajajo. Z vsemi ne moremo biti prijatelji, a to še
ne pomeni, da so slabi ljudje. Že staroverci so častili lepoto narave in
njene darove, zato – ko začutimo energijo dreves, jezera, reke, gore
– bodimo za doživetje hvaležni. Biti hvaležen, odpuščati in sprejemati
vse, kar je drugačnega, so osnovne vrednote, ki so jih prenekateri že
pozabili v množici nepreverjenih in neresničnih informacij.
Povem vam, da za vse to obstaja naravna terapija. Začne se v glavi
vsakega izmed nas. Spravi se na noge in v naravo! Dan bo lepši ter
glava spet bistra.
Tako razmišljanje je botrovalo tudi naši odločitvi, da počastimo
30. obletnico samostojne Slovenije s pohodom po meji naše občine.
Ker je pot dolga in razgibana, smo jo razdelili na dva dela, in sicer na
južno in na severno traso Občine Lukovica. Za pomoč pri vodenju smo
se obrnili na Planinsko društvo Blagovica. Prvi dan smo se ob 7. uri
zjutraj odpravili iz Lukovice preko Prapreč do Gradiškega jezera, od
koder smo pot nadaljevali na Limbarsko goro. Po krajšem postanku
smo pohod v lepem in toplem vremenu nadaljevali v smeri Golčaja. S
skupino pohodnikov, ki so bili v večini upokojenci naše občine, smo
počasi in z umirjenim korakom ter tempom, primernim za najstarejšega pohodnika, ob 15.30 prišli na Trojane. Po poznem kosilu, ki smo ga
imeli v Gostišču Trojane, pa so nas z organiziranim prevozom pripeljali
v Lukovico.
Naslednje jutro je bila sobota. Zbrali smo se v Lukovici, od koder
so nas peljali na Trojane. Od tam smo ob 7.30 začeli hoditi po severni
meji naše občine v smer proti Lukovici. Krošnje dreves ob zelo lepi
gozdni, makadamski poti so nam nudile senco in hlad. Prečudoviti
gozdovi in razgledi na Tuhinjsko dolino so nas vse, ki smo prvič hodili
po tej poti, tako zelo navdušili, da se bomo zagotovo še vrnili. Vse
do Špilka smo hodili po gozdu. Na našem najvišjem hribu pa so nas
domačini iz Gaberja pričakali in postregli z domačimi dobrotami blagovne znamke Dobrote izpod Špilka. Za dobro voljo je na diatonično
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harmoniko zaigral Primož Dežman. Kaj si lahko pohodnik v tistem trenutki še zaželi?
Naprej smo odšli v smer proti Češnjicam, od koder se vije čudovit pogled na dolino Črnega grabna. Res lepa je ta naša dolina! Tako
zelo zelena in polna vode. Ja, voda nam je v toplem junijskem dnevu
resnično pomagala k boljšemu počutju in nam vrnila energijo. Zahvaljujoč neokrnjeni naravi jo lahko v teh lepih koncih naše občine pijemo
kar na izviru.
Pot skozi Zlato Polje smo nadaljevali v smeri proti vasi Dupeljne
in naprej do Rafolč ter jo zaključili v Lukovici, kjer so nas postregli v
Gostilni pri Bevcu.
Ni treba začeti s pohodom na Triglav. Ni treba začeti z obiskom
športne trgovine. Ni se treba obremenjevati z izgledom. Pomembno
pa je, da prestavite miselnost v glavi in greste na sprehod v bližnji
gozd. In zapomnite si: vse se začne s prvim korakom. Pot je dolga,
poskrbite, da boste na njej uživali.
Hvala vsem pohodnikom, ki so me spremljali dva dni na tej čudoviti poti. Še se bomo srečali. Čeprav še ne vemo, kje in kdaj, a zagotovo
se bomo.
Vsem, ki se zaradi izgovorov in lastnega nezadovoljstva niste udeležili pohoda, pa želim, da najdete mir v sebi in srečo na svoji poti.

Besedilo in foto: Bogdan Capuder

Društveni Informator št. 237, Letnik XXVII, ŠD Krašnja - September 2021

domžalec.si

Spoštovane bralke in bralci,
v veliko čast mi je, da vam lahko nekaj besed namenim preko Društvenega informatorja, ki ga izdaja Športno društvo Krašnja. Ko sem
zadnjič prvič listal Društveni informator, sem bil presenečen, koliko
raznolikih novic in informacij je zbranih v njem, prav tako me je navdušila tudi oblikovna zasnova. Gospodu Marjanu Štruklju sem nato
napisal, da Društveni informator opravlja pomembno vlogo v vašem
kraju. Seznanja vas z krajevnimi dogodki, dogajanja v društvih in drugih krajevnih organizacijah ter z raznolikimi drugimi pomembnimi informacijami. Skratka vse na enem mestu. Po drugi strani pa se beleži
in arhivira aktualna sedanjost iz vašega krajo, ki jo bodo s pomočjo
takšnih glasil kot je Društveni informator, čez mnogo let odkrivali in
spoznavali naši zanamci.
Podobno vlogo, v večjem obsegu, na širšem domžalskem območju že devet let opravlja spletni informativni portal domžalec.si, kjer
lahko bralci vsakodnevno prebirajo aktualne novice z območja občin
Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin. Samo ime Domžalec in
oblikovna zasnova (logotip) imata korenine v naši skupni preteklosti,
ki je povezana s slamnikarstvom. Njegovo poslanstvo pa so zgodbe,
ki povezujejo. Ekipa, ki je bila na začetku skromna, danes šteje devetnajst sodelavk in sodelavcev z različnimi znanji, izkušnjami in idejami,
ves čas, ne glede na dan v tednu, skrbi, da so novice ažurno objavljene ter tudi za tehnično podporo in drugo podporo, ki jo takšen medij
potrebuje.
Da smo na pravi poti, veliko povedo številke obiska portala, ki že
ves čas delovanja strmo raste. Domžalec.si je v letu 2020 zabeležil več
kot 723.000 posameznih uporabnikov in več kot 5,4 milijonov prikazov strani. Do sedaj je bilo objavljenih že skoraj 13.800 različnih prispevkov, ob tem smo posneli tudi velike količine fotografij in video
vsebin. K napredku je pripomoglo tudi dodajanje sodobnih informacijskih kanalov, tehničnih rešitev in boljša uporabniška izkušnja. Številke
obiska portala povedo, da so občani vseh petih občin portal sprejeli
za svojega. Še več. Domžalec.si je postal ogledalo našega območja,
saj ga prebirajo tudi številni bralci iz drugih predelov Slovenije in pa
zamejci iz tujine. Lahko rečem, da je domžalec.si postal prepoznavna
blagovna znamka, kjer so na enem mestu preverjene in verodostojne
informacije in pa seveda tudi zgodbe naših ljudi. V letošnjem letu sta
izšle tudi prvi dve tiskani številki Domžalca, ki so ju brezplačno prejela
vsa gospodinjstva v občinah Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in
Trzin. V vsaki številki ste lahko našli zgodbe, ki povezujejo ljudi s širšega domžalskega območja. Medtem, ko bo revija izhajala občasno, pa
spletni portal domžalec.si sveže novice prinaša vsak dan.
Vsem, ki nas spremljate, se zahvaljujem in vam obljubljam, da se
bomo še naprej trudili in vas ažurno obveščali. Prav tako bomo po
novem vsak Društveni informator, ki bo izšel, objavili tudi na našem
portalu ter s tem njegovo vsebino ponudili širšemu krogu bralcev.
Želim vam vse dobro in čim več dobrih novic iz Krašnje!

Miha Ulčar, glavni in odgovorni urednik portala domžalec.si

INFORMATIVNE DROBTINICE
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INFORMATIVNE DROBTINICE
ŠPORTNEGA DRUŠTVA KRAŠNJA
Čas počitnic in dopustov se je zaključil. Tudi v ŠD Krašnja smo optimistično pričakovali, da bodo zadnji meseci letošnjega leta glede
delovanja društva prijaznejši in maj obremenjujoči zaradi vseh znanih
težav z virusom COVID – 19, kajti vseskozi smo želeli in upali, da bi
društveno delo vsaj nekoliko zaživelo. Zgodilo se je najmanj ugodno,
saj se številni ukrepi z namenom preprečitev epidemije vrstijo drug
za drugim in v marsičem pogojujejo le skromne možnosti za organizirano društveno delo. Še toliko bolj, ker vse to delamo ljubiteljsko in
prav zaradi tega se je potrebno bati vsakršne možnosti, da bi tako ali
drugače ogrožali lastno zdravje in zdravje vseh ostalih.
Vodstvo društva se je že spomladi odločilo, da bomo izvajali le tiste dele programa, s katerimi ne bomo vplivali na možnosti slabšanja
stanja epidemije. Tega dogovora smo se striktno držali, kar je posledično pomenilo, da sicer društveno delo ni povsem zamrlo, vsekakor
pa je več, kot opazno, da smo krepko zaostali v realizaciji letošnjega
programa.
Ta ugotovitev je bila poglavitni razlog, da je bila pred kratkim sklicana seja vodstva društva z namenom, da ocenimo in se dogovorimo,
kaj želimo pod danimi pogoji programskega izvesti v zadnjih treh mesecih letošnjega leta. Seveda le pod pogoji, da nebi kakorkoli zdravstveno ogrožali vse uporabnike društvenih aktivnosti.
Od vseh pričakovanih dogodkov za to leto se je bilo najtežje, kot
tudi že lani, odločiti za dokončno odpoved obeh večjih prireditev.
Šraufovega spominskega pohoda in teka ter pohoda za krof. Onemogočeni smo bili tudi za organizacijo orientacijskega pohoda in za
najmlajše - veselih taborniških uric. Enako smo se odločili tudi za svečano praznovanje 50. obletnice društva, ki bo, žal, morala počakati
na ugodnejši in varnejši termin.
Načrtovanega je bilo še marsikaj ostalega. Kot na primer nadaljevanje prijateljskih srečanj s planinci PS Kamnje v Vipavski dolini. Tudi
obe organizirani vadbi, vključno z igranjem malega nogometa skupaj
niso presegle niti 20 % predvidenih vadbenih terminov itd. itd.
In kaj naj bi se pod ugodnimi pogoji lahko dogajalo v zadnjih treh
mesecih leta?
Za nekatere morebitne aktivnosti navajamo OBVEZNO IZPOLNJEVANJE PCT POGOJEV.
• Po vsej verjetnosti bomo dosedanji prostor telovadnice v OŠ
Krašnja za obe organizirani vadbi (fizioterapevtska z aerobiko in
funkcionalno) zamenjali z dvorano v Društvenem domu.
• Pogovori o podpisu najemne pogodbe z Občino Lukovica so v
teku in pričakujemo, da bi se vadbi lahko pričele s prvima terminoma 5. in 7. oktobra. Kasneje pa tudi še organizacija plesnega
tečaja za odrasle. PCT BO OBVEZEN!
• Uporabniki igranja malega nogometa pa so tudi že v fazi dogovora z OŠ Janko Kersnik Brdo glede podpisa najemne pogodbe za
Sončno dvorano. PCT BO OBVEZEN!
• Vse do 28. 2. 2022 bosta še nadalje potekali obe društveni akciji in
sicer POHODI NA LIMBARSKO GORO in HOJA-TEK-KOLESARJENJE MOJA REKREACIJA.
• Za prvo imenovano akcijo je potrebno še naprej upoštevati društveno pravilo (obvezen vpis pohodnika v planinsko knjigo PD
Blagovica oz. v knjigo v gostilni Urankar.) Vpisnih listkov se v leseni gojzar ne oddaja več, saj bomo evidenco imen pohodnikov
in števila opravljenih pohodov uredili na podlagi vpisov v knjigi.
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• Za drugo pa tudi še knjižice, ki jih je možno dobiti v društveni
pisarni.
• Od 1. januarja 2022 dalje bomo, upajmo, da nam bo dovoljeno,
na zunanji kozolček namestili primerno društveno skrinjico z
vpisno knjigo, v katero se bodo lahko vpisovali le pohodniki –
krajani KS Krašnja in člani ŠD Krašnja.
• Možnost organizacije Pohoda z lučkami na Limbarsko goro, ki je
predviden za 26. 12., bo odvisna od takratne epidemiološke situacije oz. veljavnih ukrepov.
• To so nekateri najpomembnejši poudarki o predvidenih društvenih aktivnosti za čas zadnjih treh mesecev letošnjega leta.
Na sestanku je bil tudi sklenjen dogovor, da bomo vsem članom
društva, ki so imeli status članstva v letu 2020, enako, kot lani, poslali
prošnjo in račun za plačilo članarine za leto 2021, ki ga bodo lahko poravnali s plačilom na TRR društva ali z gotovino v društveni pisarni, ki
bo še nadalje odprta vsak ponedeljek od 19. do 20. ure.
Društvo je pred kratkim z glavnim in odgovornim urednikom spletne strani domzalec.si, gospodom Mihom Ulčarjem sprejelo dogovor
o medsebojnem sodelovanju, kar pomeni, da boste lahko že to številko glasila Društveni Informator prebrali tudi na njihovi internetni
strani domzalec.si.
V društvu želimo pripraviti tudi praznično božično-novoletno glasilo, kar pa bo predvsem odvisno od prejetih aktualnih prispevkov o
dogodkih v naši KS za čas zadnjih treh mesecev.
Vsem krajanom in ostalim bralcem glasila želimo, da ostanete
zdravi in veseli bomo vsakega prispevka za objavo, ki bo ponazoril
kaj lepega in zanimivega ter doživetega v naši KS, kajti še nadalje si
želimo, da bi bil Društveni informator tudi nekoč zanimiv pričevalec
in vreden arhiv o vsem, kar je in še bo zaznamovalo naše skupno življenje.
Marjan Štrukelj

DRUŠTVENI DOBRODELNI MOŠNJIČEK
Nič novega, nič razveseljivega, kajti vsota prostovoljnih prispevkov v društvenem
dobrodelnem mošnjičku se v vsem tem
času ni spremenila niti za cent in ostaja pri
EUR. V ŠD Krašnja se bomo o preje104,00€ 104,00
mniku zbranega zneska odločali na septembrski seji. Vsekakor pa bo zbrani znesek
ostal in bo podeljen v naši KS.
Zagotovo smo pri tem našem poslanstvu nekoliko prikrajšani tudi
zaradi nastale epidemiološke situacije, ki društvu nikakor ne omogoča,
da bi lahko delovalo tako, kot je delovalo pred izbruhom tega virusa. Vse
športno – rekreativne aktivnosti bolj ali manj potekajo neorganizirano in
individualno, v manjših skupinah ali družinsko, kar je seveda v dani situaciji najbolj prav.
Ampak vseeno, virus pa dobrodelnosti ne more prav nič škodovati,
niti ne možnostim, s katerimi vas tudi že vse letošnje leto vabimo k sodelovanju in sicer tako, da svoj morebitni prostovoljni prispevek prinesete
v društveno pisarno, ki je odprta vsak ponedeljek od 19. – 20. ure ali ga
nakažete na društveni naslov : ŠD Krašnja, Krašnja 14 1225 Lukovica in
sicer na TRR številka: SI56 02 302 0016496 319.
Ponovno pa vas tudi obveščamo in vabimo, da pri zbiranju prostovoljnih prispevkov lahko sodelujete tudi tako, da za simbolične zneske
odkupite gobeline DOPOLDANSKA MOLITEV, NARAVA, VRTNICE IN ŽANJICE, ki nam jih je za naš mošnjiček podarila družina Rems iz Zagorice
pri Rovah.
Vse štiri gobeline smo na fotografijah objavili tudi že v mesecu juniju. Sicer pa vam lahko vse potrebne informacije posredujemo tudi na tel.
štev. 041 612 702 (Marjan).
Prostovoljne prispevke za mošnjiček tega leta bomo zbirali do 15. decembra, zato vas prisrčno vabimo, da bi ga do tega datuma vsaj še nekoliko obogatili. Hvala!
Marjan Štrukelj

IVANKA, FRANCE IN MARJAN –

VSE NAJBOLJŠE ZA VAŠ ŽIVLJENJSKI
PRAZNIK !

V ŠD Krašnja se držimo lepe tradicionalne navade, da vsem članicam in članom, ki praznujejo življenjske jubileje, za praznik čestitamo.
V bližnji prihodnosti se bodo svojega praznika razveselili: FRANC
ZAKRAJŠEK, ki bo 24. 9. praznoval 80. rojstni dan, MARJAN PERVINŠEK bo 70 let življenja dopolnil 19. 10., 22. 10. pa bo sedem desetletij življenja praznovala tudi IVANKA URANKAR – Kovačeva Ivanka iz
Krašnje.
Dragi društveni prijatelji.
Vsak izmed nas, vedno, ko s praznovanji lepih življenjskih jubilejev zaokroži nek čas preteklosti, se predvsem v dneh praznovanja še
toliko bolj in pogosteje srečuje z mislimi na minuli čas.
France, Marjan in Ivanka! Ali ste kdaj v življenju na dan jubilejnih
praznovanj skušali namesto let le te pretvoriti v dni? Verjetno ne!
Ampak številke le teh so bistveno višje. Na primer France bo na dan
osmih desetletij življenja dopolnil kar 29.220 dni. Zanimivo, Marjan
in Ivanka pa najbrž po zaslugi prestopnih let oba enako. Natanko
25.568 dni!
Zakaj sem ta podatek zapisal? Ker vam v imenu vseh članov ŠD
Krašnja v prihodnosti želim najmanj toliko zdravja, sreče in veselja
, kot je veliko večje število in razlika dni v primerjavi z leti. Torej, na
deset tisoče novih, čudovitih in zdravih dni tudi v krogu vaših najbližjih in v društvu.
Iskrena hvala pa tudi za vaše dolgoletno članstvo in zaupanje
v društvo, še posebno vama, spoštovana Marjan in France, ki sta v
preteklosti z sodelovanjem pri organizacijskem delu opravila neprecenljivo pomoč.
Vsem skupaj pa želim tudi prijetno praznovanje življenjskega jubileja!
Marjan Štrukelj – predsednik ŠD Krašnja

vsem svojim članicam in članom želi vse najboljše ob drugem

DNEVU SLOVENSKAGA ŠPORTA
Dan slovenskega športa praznujemo 23. septembra,
vam pa naj bo šport praznik skozi celo leto in naj vam bo
v spodbudo in pomoč v vseh vaših življenjskih situacijah.
Srečno, varno in uspešno se udejstvujte še naprej!
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OD LJUBLJANE DO
TRIGLAVA
Včasih se človeku poraja ideja o projektu,
ki zahteva več vložka, kot ga je bil vajen nakopičiti do tedaj in ta »odprava« je bila v pravem
smislu pomena prav to - izziv, ki se ga še nisem
lotil, pa je uspel.
Prijateljica prijatelja je že več let aktivno
iskala ekipo, s katero bi prehodila celotno razdaljo med Ljubljano in Triglavom. Tako smo
se naposled le našli štirje prijatelji, ki smo se
okrog preteklega začetka leta odločili, da je
to prava stvar za nas. In tako so se začele priprave. Treningi, planiranje, ogledne ture in še
in še so tako potekali vse od začetka leta, ko
smo osvajali večkrat tedensko Šmarno goro,
preko daljših tur, kjer smo nabirali še tako potrebno kilometrino in brusili podplate, da le te
ne bi prekmalu pokazali šibkosti, ter seveda
ogledne ture, kjer smo raziskovali in načrtovali zadano pot, ki ni bila zapisana v nobenem
priročniku ali vodniku.
In napočil je 15. julij, ko smo se končno odpravili na pot. Štart ob 4. uri zjutraj iz Viča v
Ljubljani nas je prvi dan peljal preko Katarine
pri Ljubljani, Tošča, Pasje ravni pa vse do Hotavelj, kjer smo si po 42 km privoščili zaslužen
spanec na turistični kmetiji Boštjanovec, kjer
so nas sprejeli res lepo. Tu so žal noge že pokazale svojo šibkost in začel se je boj proti žuljem
na podplatih, ki jih je bilo potrebno urediti do
naslednjega dne, v okviru katerega smo se
preko Blegoša in smučišča Črni vrh premaknili
po grebenih okoliških hribov vse do Porezna,
kjer smo se nastanili za drugo noč.
Na Poreznu smo celo pomagali v kuhinji in
tako oskrbniku olajšali delo, sami pa smo se
ob tem dodobra nasmejali ter se zaradi utrujenosti kaj kmalu odpravili pod kovtre, kjer smo
dobro skriti prebili vetrovno in mrzlo noč.
Tretji dan nam jo je zagodel z neugodnimi
vremenskimi razmerami, zaradi česar smo se
odločili za dodatno postojanko na Petrovem
Brdu. Sotrpini so si tisto popoldne oddahnili v
lokalni koči, sam pa sem naredil še krog čez
Dravrh, Lajnar, Slatnik in Vrh Bače, saj se je
vreme dovolj ustalilo, da je bila mala tura izvedljiva.
Četrti dan nas je nato peljal preko Vrha
Bače v dolino Bohinjske Bistrice, kjer smo si
privoščili nekaj dni oddiha, ter tako napolnili baterije še za zadnji del etape. Postopoma
smo v teh dneh tudi sestavili pohodniško povezavo med Bohinjsko Bistrico in Pokljuško
vojašnico, ter le to tudi »opravili«, 22. julija pa
sta sledila zaključna dneva naše odprave. Za ta
del odprave se nam je pridružila še ena prijateljica, tako da smo proti cilju odkorakali kot
peterica.
Začenši pri Pokljuški vojašnici, smo jo mahnili pod pobočij Viševnika, Malega in Velikega
Draškega vrha in Tosca, mimo Vodnikovega
doma na Velem polju in Konjskega sedla vse
do Triglavskega doma na Kredarici. Tam smo
si privoščili oddih, nato pa smo že prvič obrnili

nogo proti vrhu Očaka. Vrh smo obiskali bolj
na hitro, saj se je iz vzhodne strani že začelo
oblačiti, v izogib nevarnosti pa smo po poti
opozarjali tudi tujce, ter jih nekaj celo prepričali da so za lastno dobro obisk vrha prestavili na naslednji dan. Kmalu po našem prihodu
na Triglavski dom, se je Triglav tudi »zabasal«,
oblaki pa se niso razkadili do večera. Nekako sem upal, da bom našel skupino za nočni
obisk, a se mi ni posrečilo, sam pa zaradi varnosti nisem želel izvesti še enega pristopa.
Sledil je prijeten večer v domu, kjer smo
povečerjali in prespali. Trojica naše skupine je
skovala tudi načrt o obisku Triglava za sončni
vzhod, ki smo ga tudi uspešno izvedli. Kljub
bolj neugodnim napovedim se nam je sonce
pokazalo, pa četudi samo za pol ure, prijetne
trenutke na vrhu pa je podkovala še slovenska
glasba iz zvočnika, ki sta ga seboj prinesla dva
mlada planinca. Vsekakor zanimivo doživetje,
če ti na vrhu Triglava za sončni vzhod odzvanja
pesem Ti si moj sonček zlat, hkrati pa se zavedaš, da je med petnajsterico zgodnježev, ki
si ogledujejo vzhod le peščica »domačih duš«.
V istem dnevu smo se spustili tudi nazaj
v dolino in utrujeni odpeketali proti domu.
Zame se je tako v času te ture nabralo 163,3km
poti in 10279 višinskih metrov - naporno, da,
ampak ni nemogoče. Za vzpodbudo tistim, ki
bi želeli , pa jih je strah. :)
Gašper Korošec
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ČAS JESENI JE ŽE SKORAJ TU! ALI
BO LETOŠNJA PODOBNA LANSKI?
Spet sem se usedel za računalnik z namenom, da se osebno in tudi
za vse zveste bralce Informatorja povrnem v lanski »vremenski« čas,
osredotočen na obdobje september – november 2020.
Kot običajno, se jesen uradno prične okoli 23. septembra in traja
do začetka zime, 21. decembra. Ta moj prispevek pa sem pisal na dan,
ko je večino časa dneva še vedno globoko v primežu poletja.
Odprl sem dnevnik, v katerega med ostalim vsakodnevno zelo rad
napišem tudi kakšno besedico o vremenu. Tudi lani sem jih. Ves čas,
vsak dan in na ta način sem zbral kar nekaj zanimivih podatkov, kako
je bilo z vremenom v času od meseca septembra do konca meseca
novembra. Mimogrede pa sem si zapisal, če sem le doživel ali bil seznanjen, tudi o nekaterih dogodkih, ki so, kot vreme, zaznamovali ta
čas v naši KS.

VREME – SEPTEMBER 2020
Kar takoj naj zapišem, da je bilo lanskega meseca septembra ravno enkrat več suhih, kot mokrih dni. Rezultat je bil 20:10!
September se je začel s precej deževno torkovo nočjo. Kasneje
pa deževalo ni več, dnevne temperature pa so se sukale med 19 – 21
stopinj. In tako prijeten dan je bil tudi prvi dan, ko so se v šolske klopi
vrnili učenci, v prostore vrtca pa tudi naši najmlajši nadobudneži.
Drugi dan meseca je bil prijeten, tretjega pa je zmotilo le nekaj
kapljic dežja. Tudi 4. in 5. septembra lani sta bila oba dneva lepa in
tudi ogrelo se je kar do 27 stopinj. Za nedeljo, 6. sem si zapisal, da je
jutranja rosa vedno bolj opazna Dan je bil podoben prejšnjima, a pozno zvečer so oblaki, ki so se počasi zgrinjali nad nami prinesli dež, ki
pa ga ni bilo prav veliko.
Vse od 7. do vključno 20. je bilo izrazito sušno obdobje, saj nismo
bili deležni niti ene kapljice dežja, temperature so bile še vedno dokaj
visoke. Marsikateri dan tudi 22 stopinj. Zemlja ga je bila še kako potrebna!
21. so iz neba po dolgem času padle prve kapljice dežja. Ampak
res, le kapljice. Nekaj več jih je bilo naslednji dan, a še vedno količinsko daleč od naših želja in želja zelo izsušene zemlje. Omembe vredno
deževje nas je razveselilo v sredo, 23. lanskega septembra. 24. dežja
razen nekaj kapljic, ni bilo na vidiku. Noč na 25. pa je bila precej deževna. Kar nekaj zaporednih obilnih ploh se je zvrstilo še pozno zvečer
in tudi še dobršen čas noči na 26. Zagotovo je zanimiv podatek, da je
bilo tega sobotnega dne jutro zelo hladno. Bilo je le 8 stopinj, dnevne
temperature tudi niso presegle 12 stopinj. Slišati je tudi bilo, da je v
višjih legah snežilo. Vse do zadnjega dne v lanskem mesecu septembru, torej od 27. do 30. so dnevi minevali z nekaj sušnimi obdobji in
obdobji, ko je deževalo. Zadnji dan pa je bil lep, jesenski dan. To je bilo
moč ugotoviti, ko je proti opoldnevu izza megle pokukalo sonce in
greli smo se približno pri 18 stopinjah.
Če boste letos v mesecu septembru želeli primerjalno slediti vremenu lanskega, potem ga boste morda vsaj nekoliko lažje ocenjevali
tudi z mojo pomočjo, oz. s temi zapisanimi stavki.

DOGODKI – SEPTEMBER 2020
1. se je začelo novo šolsko leto 2020/2021 in novo vrtčevsko leto;
8. mali šmaren;
12. zakrament svete birme so prejele tri deklice in dva dečka;
13. zakrament prvega svetega obhajila so prejele štiri deklice in
en deček;
14. izšel je Informator z zaporedno številko 233;

VREME – OKTOBER 2020
Mesec oktober se je začel z izjemno lepim jesenskim dnevom. Z jutranjo roso in meglicami. Zjutraj je bilo 8 stopinj, sredi popoldneva pa
kar 20 stopinj. Kazalo je, da bo naslednji dan enako lep, a se je vreme
nekoliko spremenilo in okoli 15. ure smo se morali za kratek čas skriti
pred ploho, ki pa ni trajala dolgo. Precej več dežja in v zaporedju ploh
je bilo naslednji dan in tudi še v noči 4. oktobra. Tudi naslednja noč je
pogostokrat padal dež, pa tudi še dopoldan. Kasneje, vse do večera ni
deževalo. Pozno zvečer pa nas je spet »obiskala« ploha.
6. smo preživeli lep vremenski dan, v noči na 7. pa je bilo spet slišati padanje deževnih kapelj.
8. so jutranje meglice obetale lep dan in tudi bil je, kot tudi še dva
naslednja dneva. 9. in 10. lanskega oktobra.
11. je prišlo do občutne vremenske spremembe. Padlo je veliko
dežja in krepko se je ohladilo, saj jutranje temperature niso presegle
6, dnevne pa 10 stopinj. V nekaterih višjih predelih ( Vršič, Kranjska
gora, Bohinj,.. ) je snežilo. Nekaj dežja padlo tudi še v noči na naslednji
dan, ponedeljek, 12. oktobra.
13. in 14. je bilo suho, brez padavin, a še hladneje. Zjutraj le 3 stopinje, sredi dneva pa tudi ne več, kot 16.
Precej deževna sta bila noč in dan 15. v mesecu. Deževje se je podaljšalo vse do naslednjega jutra, ko je nastopilo nekajdnevno obdobje brez padavin. Takšno obdobje je zaključila sobota, 24., ko je popoldanski in večerni veter prejšnji dan prinesel gosto oblačnost in tudi
celodnevno deževje.
25. in 26. je bil suho. Jutranja megla se je začela vse bolj dolgo zadrževati in tudi temperature, predvsem zjutraj niso bile več primerne,
da bi bili lahko lahkotno oblečeni. 27. pa spet deževna noč in še ves
čas dopoldneva. Zadnji trije dnevi meseca pa so bili prijetni.
Razlika med suhimi in deževnimi dnevi je bila precej podobna mesecu septembru, saj bilo 20 t.i. suhih dni in 11 sni bolj ali manj deževnih.

DOGODKI – OKTOBER 2020
4. bi moral biti 35. Tek za krof, ki pa ga ŠD Krašnja zaradi COVID
ukrepov odpovedalo;
10. smo se krajani na tukajšnjem pokopališču poslovili od Vincenca
Urankar-Brinovčevega ata iz Korena, ki umrl 7. oktobra;
19. Vlada RS je za 30 dni razglasila epidemijo;
25. urne kazalce smo premaknili na zimski čas;
31. dan Reformacije;

VREME – NOVEMBER 2020
Mesec november je čas, ko se z njim 21. dne poslovimo od koledarske jeseni in prestopimo v čas zime.
Prvi dan v mesecu je bila nedelja, dan mrtvih oz. dan vseh svetih,
ko z obiskom maše in grobov naših najdražjih počastimo spomin nanje. Praznični dan je bil vremensko zelo lep. Enako prijetna sta bila
tudi naslednja dva dneva. Drugačna pa 4. in 5. novembra lani. Več dežja je bilo 4.
V petek, 6. pa se je vrnilo lepo, suho vreme, a hladno, saj je bilo
zjutraj le 4 stopinje, sredi dneva pa približno 13.
Nekaj presenečenja je sledilo v soboto, 7., ko smo zjutraj pri le 2.
stopinjah prvič v tem obdobju opazili slano, ki pa jo kasneje še nekaj
časa ni bilo več. 12. je proti jutru padlo nekaj dežja, potem tri dni ni deževalo. 16. pa dežja ni manjkalo, saj je bilo z njim turobno vreme prav
ves dan in spet so si sledili trije dnevi, ki so nas razveselili s soncem.
Občasno pa so nam to preprečili tudi oblaki. 20. je ponoči nekoliko
deževalo, kasneje pa ne več, vse do konca meseca.
Vse od prvega hladnega dne, 21. novembra 2020 dalje pa smo lahko spoznavali in tudi občutili, da se lahko zdaj, zdaj soočimo z zimskim
vremenom. Npr.: 21. je bila jutranja temperatura le 1 stopinjo, zvečer
ob 22. uri pa že -3!!! Še hladneje je bilo nedeljsko jutro naslednji dan. -5
stopinj in slana je pobelila travnike, kot bi zapadel prvi sneg.
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Podobni dnevi brez vsakršnih padavin razen jutranje slane in megle, pa so si bili vse do konca meseca sila podobni.
Za lanski mesec november lahko ugotovimo, da je bil precej suh mesec, saj padavin ni bilo kar 25 dni, le pet dni pa nas je spremljalo ne preveč
intenzivno deževje. V drugi polovici meseca pa smo zagotovo občutili, da je tudi zima še vedno eden od štirih letnih časov.

DOGODKI – NOVEMBER 2020
1. dan vseh svetih oz. dan mrtvih, ki si ga bomo zagotovo dolgo časa zapomnili zaradi
epidemije in ukrepov, ki so nas prvič v marsičem prikrajšali, da bi ta dan doživeli tako, kakor smo bili vajeni v preteklosti;
29. prva adventna nedelja;
Spoštovani bralci teh vrstic, upam, da jih boste radi prebrali tudi tokrat in tudi še kasneje. Že v mesecu decembru, ko bomo skušali izdati naše
novo krajevno glasilo. Takrat pa o vremenu vse od decembra 2020 do konca meseca marca 2021.
Ali se še spominjate, da je 2. decembra prvič v zadnji zimi snežilo? Če bi vas vprašal o številu suhih, deževnih, snežnih in tistih dni, ko sta
sodelovala dež in sneg, izpita zagotovo nebi opravili.
Naj vam pomagam. Pravilni odgovor bi se glasil: 16 suhih, 12 deževnih, 2 dni sneženje in 1 dan dež in sneg. Vse in o vsem pa natančneje prihodnjič.
Lepo vas pozdravljam.

Marjan Štrukelj

STANETU JEMCU V SLOVO

Zadnjo nedeljo v mesecu avgustu sem z žalostjo sprejel novico, da je dan preje v bolnišnici, v času, ko se je dan začel prevešati v noč, v 77.
letu starosti za vedno zatisnil oči Stane Jemec, gostilničar iz Lukovice.
Ob tej novici, še toliko bolj, ker je bil Stane med ostalimi tudi dolgoletni član Športnega društva Krašnja, moj in naš prijatelj ter človek, ki je
vedno znal prisluhniti tudi številnim prošnjam za sodelovanje in pomoč pri društvenem delu, se mi je v mislih nanj in na preteklost ustavi čas.
Priznati moram, da je bil Stane tudi nekakšen moj vzornik pri gostilniškem delu, še bolj pa zaradi njegovega dolgoletnega in nadvse predanega ljubiteljskega in prostovoljnega dela na številnih področjih v Lukovici in nemalokrat tudi v Krašnji.
Spominjam se, ko sem bil še dijak Gostinske šole v Ljubljani, kako predano je s poročno kočijo po mestu prevažal poročne pare na takratni
Kmečki ohceti ali kako zavzeto je sodeloval na nekdanjih odmevnih Rokovnjaških prireditvah na Brdu pri Lukovici,…… precej več osebnih spominov pa me veže na najina dolgoletna sodelovanja z društvom. Z veseljem sem si pod gostilniškim kozolcem kar nekajkrat ogledal tekmovanja
v vlečenju vrvi. Nekajkrat sem med tekmovanjem v rokah držal tudi mikrofon in nekako povezoval zanimive dogodke teh tekmovanj. Zanimiva
pa so bila tudi številna balinarska tekmovanja na gostilniškem balinišču. V notranjosti gostinskega lokala pa so se pogostokrat odvijala tudi drugačna, šaljiva tekmovanja in dogodki, predvsem z namenom zabavati in družiti goste. Tudi to je bila prepoznavna Stanetova vrlina, s katero je
svojim gostom želel izkazati gostoljubje in tudi zahvalo za zaupanje obiskovanja gostilne pri Bevcu.
Športno društvo Krašnja mu je pred 20. leti podelilo posebno zahvalno plaketo, s katero smo se mu že takrat iskreno zahvalili za vsestransko
pomoč pri delu društva, saj v Krašnji ni minila večja prireditev ali občni zbor društva, da nebi bili povezani vse do zadnjega. Veliko lepih trenutkov
in zadovoljstva smo skupaj z njim doživeli tudi ob prilikah, ko smo k pogostitvam v gostilno povabili številne slovenske športnice in športnike in
verjamem, da so bili prav vsi zadovoljni.
Dragi Stane.
Letošnji 1. september, ko je vse naokoli vel vrvež in veselje otrok, ki so se po počitnicah zopet podali v šolske klopi, pa je v srcih tvojih domačih, številnih prijateljev in znancev, ki smo se prišli pokloniti tvojemu spominu in te pospremiti na zadnjo pot, nastal žalosten molk, ki so ga
pospremile misli na vse lepo, kar smo v preteklosti doživeli skupaj.
Ta čas je žal minil. Nikoli pa ne bodo minili spomini na prijateljevanje s teboj, na tvojo dobrosrčnost, odkritost in naklonjenost,…..in zagotovo
tudi ne na tvoj prepoznavni nasmeh.
Hvala za vse in počivaj v miru!

Marjan Štrukelj – predsednik ŠD Krašnja
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REŠITEV NAGRADNE KRIŽANKE
PODJETJA SPINA D.O.O.

V Informatorju, ki smo ga izdali v mesecu juniju, smo do 20. avgusta 2021 prejeli 11 rešitev nagradnega gesla. Pravilno geslo se je glasilo »HVALA ZA ZAUPANJE.« Rešitve vseh sodelujočih so bile pravilne.
Čestitamo!
Nagradno križanko smo objavili v sodelovanju s podjetjem SPINA
d.o.o. Krašce 17, Moravče, ki v Krašnji že vrsto let z obratovanjem
Mercatorjeve trgovine skrbi, da smo potrošniki prijazno oskrbljeni s
številnimi artikli za dom in družino in obljubljajo, da ne bo prav nič
drugače tudi v prihodnosti, zato je bilo izbrano nagradno geslo kar
pravšnje za medsebojno sodelovanje in zaupanje.
Žrebanje petih nagrajencev, ki bodo prejeli NAGRADNI BON v vrednosti 10,00 € je bilo opravljeno v trgovini. Prodajalka Marinka pa je
srečo podelila sledečim našim bralcem, ki so se potrudili in tudi uspešno rešili nagradno geslo. Vrednostni bon pa bodo lahko izkoristili za
nakup v prodajalni v Krašnji.
Nagrajenci so:
MARIJA CERAR
TINKA GROŠELJ
SLAVKA PAVLIČ
ZDENKA ŠRAJ		
EMA URANKAR

Krašnja, 37
1225 Lukovica
Zlatenek 7
1223 Blagovica
Krajno Brdo 16
1225 Lukovica
Krašnja 23
1225 Lukovica
Limbarska gora 16 1251 Moravče

Vrednostne bone bodo nagrajenci lahko prevzeli v prodajalni v
Krašnji in sicer takoj po izidu septembrskega glasila Informator.
Vsem sodelujočim reševalcem križanke se skupaj s podjetjem Spina d.o.o. zahvaljujemo za sodelovanje, nagrajencem pa tudi iskreno
čestitamo.

Marjan Štrukelj

NAGRADNA KRIŽANKA PODJETJA
MESARIČ TRANSPORT D.O.O.

Za naše bralce, še posebno pa za vse ljubitelje reševanja križank,
se vsakič potrudimo in objavimo nagradno križanko. Tokratna je nastala v sodelovanju s PODJETJEM MESARIČ TRANSPORT d.o.o., Ob
potoku 60 Ljubljana, s katerim se za mednarodne transportne storitve lahko dogovorite na telefonski številki +386 41 480 505 (ga. Saša)
ali +386 41 356 505 (g. Klemen) oz. po elektronski poti na naslov mesarič.transport@gmail.com.
Podjetje Mesarič transport d.o.o. je podjetje z dolgoletnimi izkušnjami in tradicijo s področja avto prevozništva. Z visoko mero zanesljivosti, strokovnostjo in upoštevanjem dogovorov pridobivajo izkušnje in zadovoljne stranke tako na domačem, kot tujem trgu.
Z zanesljivim in korektnim delom so svoje storitve iz območja Slovenije ciljno razširili tudi na območji Italije in Avstrije, pa tudi drugam
po Evropi.
S tovornimi vozili znamk Peugeot, Citroen, Fiat in Man poskrbijo
za varen transport raznovrstnega blaga in sicer na naslednje načine:
• prevoze paletnega blaga,
• prevoze s ponjavami,
• prevoze kosovnih pošiljk,
• ekspres prevoze,
• prevoze s hladilniki,
• kiper prevoze,
• kontejnerske prevoze, ...
Direktorici gospe Saši in gospodu Klemenu se najlepše zahvaljujemo za zaupanje in sodelovanje. Zahvaljujemo pa se tudi za pet lepih
nagrad, (športnih rekvizitov za prosti čas in zabavo), ki jih bodo prejeli z žrebom določeni prejemniki izmed vseh, ki boste pravilno rešili
nagradno geslo in ga do konca meseca novembra poslali na društveni
naslov ali oddali v nabiralnik pri društveni pisarni.
Izžrebali bomo pet naslednjih nagrad:
1. nagrada: badminton;
2. nagrada: nahrbtnik;
3. nagrada: čelna svetilka;
4. nagrada: nogometna žoga;
5. nagrada: plošča za vadbo ravnotežja.
Skupaj s podjetjem Mesarič transport d.o.o. vam pri reševanju križanke želimo veliko zabave in sreče.
Marjan Štrukelj
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POZABLJENA ZGODOVINA
Ob priliki, ko sem se iz Krašnje podal na pešpot do Trojan, sem
se, kot vedno, ustavil pri gospodu Ivanu Balohu na Dolinah nad Trojanami.
Gospod Ivan bo letos 19. decembra dopolnil častitljivih 92 let. Vedno je prijetno poklepetati z njim. O marsičem. O uspešnem gospodarjenju, predvsem pa o zgodovini, ki je zaznamovala njegovo življenje.
Na ta dan mojega kratkega obiska, natančneje, 5. letošnjega maja
pa me je presenetil tudi z lepim darilom rekoč: » Marjan, tebi in sestri
Veri v spomin izročam mojo knjižico, ki sem jo začel pisati že leta 2010
v času enega izmed mrzlih zimskih večerov………..«
Med najinim klepetom sem na hitro prelistal približno polovico
vsebine knjige, ki je natisnjena na 47 straneh. Naslov je: POZABLJENA ZGODOVINA – ČRNI GRABEN, DOLINA KMEČKIH MLINOV, ŽAG IN
KOVAČIJ.
Gospodu Ivanu sem obljubil izpolniti željo, da tudi bralce Informatorja in ostale, ki bi jih zanimalo branje njegove zanimive knjige,
seznanim z možnostjo, da si knjigo lahko nabavijo na njegovem domu
oz. ga za dodatne informacije lahko pokličete na tel. številko 01/7233
001. Cena pa je 20,00 €.
Jedro njegovih zapisanih sporočil in razmišljanj v knjigi pa so zanimivi opisi o dolini Črnega Grabna, od deželnega kamna v Zajasovniku,
do Lukovice in gradu na Brdu s tremi glavnimi temami in sicer o mlinarstvu, žagarstvu in kovaštvu.
Avtor knjige in izdajatelj je, kot rečeno Ivan Baloh, zapisano je uredila Eva Cukjati, fotografije so iz arhiva, oblikovanje in produkcijo pa je
opravila agencija in tiskarna Grafex.
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INFORMATORJEV HUMOR
Penzionisti so igrali golf. Vsi so se pritoževali...
»Igrišče je predolgo!« je rekel prvi.
»Jame so preveč globoke!« je rekel drugi.
»Vzpetine so previsoke!« se je oglasil tretji.
Nato pa se je oglasil še najstarejši, osemdesetletni Tine:
»Če pogledamo vso zadevo še z druge plati, je dobro vsaj to,
da smo pri naših letih še vedno na gornji strani trave!«
***
Priporočilo našim kolesarjem, da jim ne bo zmanjkalo moči!

Marjan Štrukelj

INTERNO GLASILO ŠPORTNEGA DRUŠTVA KRAŠNJA,
Krašnja 14, 1225 Lukovica;
telefon: 01/ 7234 132;
splet: sd-krasnja.org ;
DRUŠTVENI INFORMATOR JE IZDELAN V NAKLADI 100 IZVODOV,
tisk: Papirnica Lipa s.p., Preserje pri Radomljah
Martin Šinkovec		
Marjan Štrukelj			
Gašper Korošec		
Karla Šinkovec			

urednik
pomočnik urednika
tehnični urednik
lektoriranje

Dopisniki:
Alenka Perhavec, Bogdan Capuder, Boštjan Močnik, Gašper Korošec, Helena Urbanija, Jure Jamšek, Marjan
Štrukelj, Miha Ulčar, Natalija Mlakar Butalič, Nejc Novak, Neža Resnik, Robert Pervinšek, Vera Beguš
Fotografije:
Alenka Perhavec, Aleš Nose, Anamarija Lanišek, Arhiv KS, Arhiv domžalec.si, Bogdan Capuder, Gašper Korošec, Ksenija Malkovič, Meta Adamič Bahl, Monika Juvan, Natalija Mlakar Butalič, Nejc Novak, Neža Resnik,
Nina Jug, PGD arhiv, Uršula Avbelj
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SEPT
2021

NASTAVEK
LISTA,
RAZVIT
IZ POPKA

RAČJI
SAMEC,
RACAK

FRANC.
SLIKAR,
NAIVEC
(JEAN)

FLAMSKO
MESTO V
BELGIJI

UROŠ
SLAK

STRMINA

UMOR

MODERNO
PLESNO
DRUŽENJE
MLADIH

NATRIJEV
KARBONAT
ALEKSANDRA PIVEC

GLED.
ODER, PRIZORIŠČE

NEKD.
MARIBOR.
TOVARNA
AVTOMOB.

TOP

RADIJSKA
MODERATORKA BAŠ

MESTO V
NIZ. POKRAJINI
BRABANT

ALBERT
EINSTEIN

PETER
ANDRE
STARA
MAMA,
BABICA

TELESNA
PRIPRAV.
TOMO
KRIŽNAR

KOLOIDNA ETILNI
ALKOHOL
SNOV,
IGRALKA
ŽELATINA THURMAN

GIUSEPPE
UNGARETTI

KLEMENT RESNIK
PECIVO Z
JUG

NADEVOM

KURIR, ODPOSLANEC

KOPER

DOBA,
STOLETJE

STORŽ

GRŠKA
BOGINJA
ZEMLJE

TEČAJ PRI
KOLESU

PRITOK
DONAVE V
ROMUNIJI

PRISTANIŠČE NA
SEVERU
IZRAELA

HUMORISTKA
PUTRIH

BOŠTJAN
LAJOVIC
ZNAK
DRŽAVE
MESTO V
ROMUNIJI

ŽABJA
OKONČINA
ALJOŠA
ŽORGA

NEMŠKI
PISATELJ
(JOACHIM)

SMUČAR.
SKAKALKA
KLINEC

DEL
MOLEKULE

NERESNICA

SLAVNA
PEVKA ALI
IGRALKA,
ZVEZDNICA

SPODNJA
OVES
PLOSKEV
PO
PROSTORA,
ANGLEŠKO
POD

PREDZADNJA
ČRKA

GLAVNO
MESTO
AFGANISTANA

MOHAMEDOVA
VERA
INDIJSKA
VDOVA, KI
SE JE DALA
SEŽGATI

ČUTILO
ZA VID

LEIBNIZ
DOLENJSKI
UNIVERS.
LIST
HANNOVER

NOČNO
ZABAVIŠČE
LUKA
DONČIĆ
BOJAN
EMERŠIČ

IZRASTEK
V ČELJUSTI
MIGUEL
INDURAIN

ATLANTSKI
VOJAŠKI
PAKT

N A G R A D N I
KUPON

(JAROMIR)

VILI

TADEJ
POGAČAR
SESTAVLJIVE KOCKE

NASPROTJE ALUMINIJ
DOBREGA,
PREBIVAHUDOBIJA LEC AONIJE

HEBREJSKA ILOVICA
ČRKA
(ŠKOF BREZ NEKD. FR.
ŠUMNIKA) BANKOVCI

ČEŠKI

OBLEKA,
HOKEJIST
OBLAČILO

HITER
UMIK,
BEŽANJE

TINA
MAZE

STAREJŠI
SLOVNIČAR MATJAŽ
FIATOV
BOHORIČ AMBROŽIČ
AVTO

VRSTA
STROČNICE

PLOD
V TRDI
LUPINI

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.

