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SPET JE LETO NAOKOLI
Vsako leto hitreje mine čas, med dvema uvodnikoma s tem naslovom. Mogoče ima kdo drugačne občutke, vendar se velika večina
strinja z mano. Leto, kot bi se šele začelo, gre počasi h koncu.
Pred vami je tako zadnja, peta, številka Informatorja v tem letu.
Pri prvih treh sem sodeloval, pri zadnjih dveh pa sem nudil le »moralno« oporo. Na srečo je priskočil na pomoč Martin Šinkovec in več
kot odlično opravil zahtevno delo, kar me zelo veseli in navdaja z zadovoljstvom, da se vendarle najde kdo, ki ugrizne tudi v tako jabolko.
Glede na odličen začetek urednikovanja, upam, da bo tako uspešen
tudi v naprej, saj mu z veseljem predajam »štafetno palico« odgovornega urednika v naslednjem mandatu. Moje udejstvovanje v Športnem društvu tako ne bo zaključeno, bom pa poiskal drugačne izzive.
Mislim, da koristnega dela ne bo zmanjkalo.
Sprememba se je pojavila tudi pri pripravi preloma, ki so ga preje
pripravljali v podjetju Citadela, sedaj pa je to delo prevzel Gašper Korošec in to zelo uspešno, kot lahko tudi sami vidite.
Rad bi se zahvalil vsem dopisnikom, stalnim in občasnim, za vse
prispevke in čas, ki ste ga vložili v pripravo le teh. Vsem, ki ste posredovali fotografije, saj brez njih naš časopis ne bi bil takšen kot je. Besede veliko povejo, slike včasih še več! Veseli smo tudi prispevkov in
fotografij iz šole in iz vrtca, ki še dodatno obogatijo vsebino časopisa.
Prav tako velik Hvala tudi pomočniku odgovornega urednika Marjanu
Štruklju za vsestransko pomoč pri pripravi vsebine Informatorja in za
vse ostale aktivnosti, ki jih opravi, da pride Informator do prodajnega
pulta. Tega dela in porabljenega časa je pa precej.
Ponovno bi povabil sokrajane in tudi ostale, da s svojimi prispevki
in fotografijami obogatite naš časopis, saj najbrž kar precej zanimivih dogodkov uide objavi. Včasih je dovolj le par besed in zanimiva
fotografija. Tako bo dogodek za vedno zapisan na straneh časopisa,
drugače pa počasi utone v pozabo. Prav zanimivo bo listati časopis
čez kakšno desetletje in se spominjati zanimivih dogodkov.
Za konec pa želim vsem vesele božične praznike ter srečno in
uspešno novo leto 2018 !

Andrej Novak

Nekaj časa nazaj me je g. Marjan Štrukelj, predsednik ŠD Krašnja,
poprosil, če bi sodeloval pri izdaji časopisa INFORMATOR in se pridružil delu urednika. Pomislil sem, če bom sploh kos nalogi? Ker pa dobro
obvladam delo z računalnikom, sem se za sodelovanje z veseljem odločil in sprejel izziv. Tako zdaj začasno nadomeščam g. Andreja Novaka in upam, da je moje delo zadovoljivo.
Moram reči, da je naloga zanimiva. Sprejemam vse vaše prispevke
in jih razvrstim v neko določeno smiselno obliko. Seveda pri tem pomaga tudi g. Marjan Štrukelj. Menim, da sva dober tim.
V Novem letu vsem bralkam in bralcem želim SREČNO, ZDRAVO in
USPEŠNO NOVO LETO.

Martin Šinkovec
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OPERATIVNE DROBTIN'CE
»Se je pa ohladilo, kajne?« je stavek, ki takoj za »Marička, kako kratek je postal dan!« v teh dneh služi kar namesto pozdrava, ko prideta
dva ali več na kup. Res nas je jesen po sicer dežja polnem začetku
nekaj časa razvajala z dokaj prijetnimi temperaturami, sedaj pa lahko
vsaj iz vremenskega vidika govorimo že kar o zimi, saj nam je mati
narava postregla že tudi s prvimi pošiljkami belega veselja.
Na veselje nas operativcev pa je čas od zadnjega pisanja za pred
vami ležeč krajevni časnik minil kar mirno. V občilih ste verjetno že
zasledili informacijo, da Gasilska zveza Lukovica praznuje 20. obletnico svojega delovanja. V čast jubileja se je dne 28. 10. v popoldanskih
urah odvila gasilska vaja, ki je potekala v in na objektih gostilne na
Prevojah pri Šentvidu. Vaje se je udeležilo veliko število gasilcev »naših« društev s Trojan, Blagovice, Lukovice in Prevoj, pa tudi iz Krašnje.
Povabljeno je bilo tudi sosednje društvo PGD Dob. Lahko potrdimo,
da je bila to ena od bolje načrtovanih in tudi izpeljanih vaj, saj se je
poskrbelo, da je potekala v precej resnični situaciji podobnem okolju.
Zunaj se je zbralo tudi veliko opazovalcev in gledalcev, katerim smo,
verjamem da, utrdili zaupanje v usposobljenost in solidno opremljenost naših društev.
Kot že rečeno na srečo intervencij v tem času ni bilo. V imenu operativnih gasilcev PGD Krašnja Vam želimo miru in zdravja, sreče in zadovoljstva, nenazadnje pa tudi varnih dni v letu, ki prihaja.

J. Jamšek, PGD Krašnja

LUČKE, BLEŠČICE, OGNJEMETI IN
VESELJE
V dneh, ko prebirate te vrstice, so praznovanja zadnjih dni letošnjega leta marsikje že v polnem razmahu. Vse okoli nas se bleščijo in
utripajo milijoni lučk, tudi doma nas v temnih popoldnevih in večerih
prav gotovo razveseljujejo drobne iskrice, lučke, ki nam vzbujajo upanje, nas pomirjajo in nam dajejo navdiha. Drobna svetloba sredi teme
je s človeško dušo povezana že od nekdaj in vsaj večini vzbuja prijetne
občutke.
Da se vse navedeno ne bi sprevrglo v nočno moro, pa lahko in
MORAMO poskrbeti kar sami. Omenjena svetila vseh oblik in vrst so
namreč v največji meri pod, milo rečeno, pogosto vprašljivimi standardi kontrole kakovosti in varnosti (navkljub napisom CE) proizvajajo v
deželah vzhoda, kjer je, naj nam bo všeč ali ne, glavni cilj prodati vse,
kar se proizvede.
•
Svetujemo vam, da se pri prodajalcu čim bolj podrobno informirate o različnih tipih lučk, saj danes obstajajo tako tehnično zastareli modeli, kot bolj napredni modeli, ki se zaradi LED tehnike ne
segrevajo, se napajajo z nižjimi tokovnimi napetostmi in načeloma so
slednje bolj varne za uporabo.
•
Notranje in zunanje lučke so si po izdelavi različne. Dosledno upoštevajte, da zunanje lučke neglede na to, da so »pod streho
na suhem« NISO primerne za uporabo zunaj.
•
Napajanje lučk na bo izvedeno direktno iz vtičnice ali pa prek
primernih in kakovostnih podaljševalnih razdelivcev. Pri teh pogosto
spregledamo pomemben podatek največje dovoljene obremenitve.
•
Preprečimo, da bi lučke lahko kdo fizično poškodoval, saj
lahko pride tako do požara, pogosteje pa tudi do električnega udara.
Žice so pogosto zanimive za domače ljubljenčke in naše najmlajše.
•
Lučke imejte prižgane SAMO kadar smo doma! Vaš dom bo
bolj varen, pa še nekaj boste prihranili.
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Seveda pa povečane nevarnosti ne povzročajo le lučke. Predlagamo vam, da razmislite tudi o naslednjih situacijah, ki vam ali vašim bližnjim lahko prihranijo težave in skrbi in s tem polepšajo praznični čas:
•
Uporaba pirotehnike je dovoljena le od 26.12. do 1.1.. Uporabljajte jo skladno z navodili in vso dodatno previdnostjo-vendarle
rokujete z eksplozivnimi in visoko nevarnimi izdelki.
•
V času praznikov, obiskov posebno pozornost polagajte na
samozaščitno ravnanje, saj so vlomi v poslopja in vozila in kraje v tem
času vzlic večje brezbrižnosti lastnikov pogostejši. Priložnost dela
tatu! V avtu na vidnih mestih ne puščajte vrednejših predmetov, vrata
in okna naj bodo zaprta in zaklenjena.
•
Ogrevamo se lahko na več načinov, vendar se moramo ob
uporabi grelnih teles zavedati nevarnosti le teh. Kamini in peči lahko ob nepravilni postavitvi in zračenju v prostor neopazno sproščajo
smrtno nevarni plin (CO-ogljikov monoksid). Pri vseh grelnih telesih
pazimo, da preprečimo pregrevanje okoliškega pohištva, zaves, sušečih se oblačil, ipd.
•
Kadar zaužijemo alkohol, se odpovejmo vožnji. Res je tako
enostavno, kot je slišati.
•
Vožnja v zimskih razmerah je drugačna, ne nujno tudi bolj
nevarna, nujno pa se je zavedati drugih okoliščin; spolzko vozišče, nižje temperature vozišča, vozila, manj svetlobe, večje število pešcev in
ostalih udeležencev.
Nasveti niso namenjeni »podučevanju«, saj večina od nas vse našteto že ve in načeloma tudi upošteva, pa vendar se med bralci morda
najde nekdo, ki mu bo napisano polepšalo praznike, če ne še kaj drugega. In to je dovolj.
Ob koncu še zahvala vsem vam, ki s svojimi najrazličnejšimi materialnimi in nematerialnimi prispevki podpirate naše delo. Letos smo
praznovali 90 let obstoja društva in mnogi ste nam priskočili na pomoč pri organizaciji in izvedbi slavij, nas obiskali na enem od njih ali pa
izkazali podporo kako drugače. Hvala!
Iskreno, doživeto, ljubeče in umirjeno preživet božični čas, ter
veselja, zdravja in sreče polno leto, ki prihaja med nas, vam želimo
gasilke in gasilci iz Krašnje.

J. Jamšek, PGD Krašnja

»LUŠTN JE BL̀O!«

Dne 4.11.2017 smo v PGD Krašnja organizirali izlet za vse naše člane in družinske člane. Odziv na vabila je bil velik, največji do sedaj, kar
je gotovo znak dobre in primerne, pravočasne obveščenosti krajanov.
Odpravili smo se proti Primorski, natančneje proti vasi Štanjel.
Ob prisrčnem sprejemu pod iz pradavnine naseljenim gričem smo
se razdelili v dve skupini in se z vodiči odpravili do cerkve Svetega Danijela (morda od tu tudi ime Št.`Anjel?) z na daleč prepoznavno

4

limonasto streho zvonika. Ogledali smo si Ferarrijev vrt, staro kraško
hišo in razstavo Lojzeta Spacala v gradu Štanjel.
Po kratkem predahu smo se odpravili proti gasilskemu domu Sežana, kjer domuje tako gasilska brigada Sežana, kot tudi PGD Sežana.
Pravzaprav nov objekt z veliko zanimivega voznega in delovnega parka nas je vse navdušil, saj je redko priložnost pogledati v notranjost
tako velike organizacije. Zahvalili smo se fantom, ki so si vzeli čas za
nas. Nadalje smo se odpravili v Pršutarno Lokev, kjer smo lahko degustirali različne vrhunske mesne izdelke, si ogledali video predstavitev
zgodovine obrata in nato z zanimanjem pokukali v del proizvodnje-sušilnico izdelkov.
Z veseljem smo nekaj priboljškov nakupili tudi za domov. Podkrepljeni in dobre volje nas je v sedaj že popoldanskem času pot vodila
še do jame Vilenice, kjer nas je vodič ob zanimivem vodenju popeljal
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v čarobni podzemni svet. Jama Vilenica je jama z najstarejšo tradicijo
turističnih ogledov v Evropi, morda celo v svetu. Nekaj časa po 2. svetovni vojni je bila sicer podvržena propadu in nekontroliranemu izkoriščanju, danes pa je pot urejena preko kar 520 stopnic (v eno smer!)
vse do globine 180m. Zaradi stopnic se nekateri sicer niso odpravili v
globine, pač pa so si tačas ogledali lično urejen energetski park in mini
muzej pri jami.
Ura in želodci so nam veleli, da smo se odpravili še na hitro degustacijo vina ter domačih pridelkov na lokalno turistično-vinarsko
kmetijo, nato pa v gostilno Pri Dragici v središču Sežane, kjer smo se
pogreli, okrepčali ter v prijetnem okolju podružili in poveselili. Morda
je prav slednje še najmočnejši dejavnik celotnega izleta, saj je bil le ta
namenjen večji povezanosti vseh krajanov ter ponovnemu vzbujanju
občutka pripadnosti tako društvu kot našim domačim krajem. Zakaj
nam je »b`lo luštn«?- Zato, ker smo stopili skupaj in se potrudili za to,
da smo se imeli nepozabno. To je lahko uspešen recept še za kak drug
dogodek, projekt. Ob veselih zvokih glasbenega spremstva, za katerega je poskrbel Marjan, smo se utrujeni, a polni vtisov proti večeru
vrnili domov.

J. Jamšek, PGD Krašnja.

INTERVENCIJA?				
NE, LE EVAKUACIJSKA VAJA IN
DAN ODPRTIH VRAT
Naše društvo v mesecu požarne varnosti-oktobru, že tradicionalno poveže svoje aktivnosti tudi s podružnično osnovno šolo in vrtcem
Krašnja. 23.10. so vzorno izpeljali evakuacijsko vajo objekta in na zbirni točki pričakali gasilce, ki smo v vadbeni oranžni dim ovito šolsko
zgradbo pričeli gasiti z vso razpoložljivo tehniko. Prikazali smo gašenje z zajemom vode prek motorne črpalke, gašenje s srednje težko
gasilsko peno in različne kombinacije dela z visokotlačnim gasilskim
ročnikom ter turbo ročnikom. Večji del tehnike in opreme so si lahko
po končani vaji ogledali tudi otroci in šolarji, pa tudi vzgojiteljice ter
učiteljice so z zanimanjem pokukale med nekaterim sicer poznane
kose opreme. Najbolj pogumni so poprijeli za gasilske ročnike, si nadeli IDA-izolirani dihalni aparat ter se usedli v vozilo GVV-1.
Otrokom smo ponudili tudi sladko dopoldansko okrepčilo, jim odgovorili na vsak zakaj in jih povabili, da se nam pridružijo. Hvala vsem
zaposlenim v PŠ Janko Kersnik Krašnja in vrtcu Medo Krašnja. Verjamemo, da se naše dobro sodelovanje nadaljuje tudi v prihodnje.

J. Jamšek, PGD Krašnje
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JE TO MOST ALI BRV?
Pravzaprav je vseeno, da le služi svojemu namenu. Govora je o
mostičku ali brvi prek Miklavčevega ali kot je navedeno v nekaterih
geografskih virih, Velikega grabna od gasilskega doma proti športnemu igrišču in cerkvi v Krašnji. Lesena brv v celoti iz trpežnega in proti
gnitju odpornega kostanjevega lesa je pred približno 15 leti nadomestila staro brv, ki je bila v precej slabem stanju. Takrat so KS Krašnja
in PGD Krašnja-predvsem v formaciji nekaj zagretih posameznikov
stopili skupaj in postavili trdno, varno in trajno konstrukcijo. Brv se
je brez posebnega vzdrževanja dobro držala vse do letošnjega leta.
Podrobnejši pregled je pokazal, da se je sicer konstrukcijsko trdna brv
vendarle na nekaterih mestih vdala moči sil narave-vode in da bi popravilo sicer podaljšalo njeno življenjsko dobo, a da je bolj optimalno
razmisliti o novi in še trajnejši rešitvi. Tako se je po posvetovanju s
strokovnjakom oblikovala in izdelala nova kovinska protikorozijsko
zaščitena brv, ki je širša, močnejša, varnejša in nedrseča tudi v dežju in snegu. Opremljena je z močno ograjo, ki za razliko od prejšnje
pred padcem v graben varuje tudi najmlajše. Tako smo v soboto 2. 12.
dopoldan Matic, Robi, Matej, Brane, Janez in Jure poprijeli za delo,
odstranili staro brv ter s pomočjo Gregorja namestili novo. Resda je
imela stara lesena morda nekoliko več duše in osebnosti, a pomembnejši sta varnost in uporabnost brvi. Verjamemo, da bo dobro služila
več generacijam in se izkazala za modro odločitev.

J. Jamšek
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ZAHVALNA NEDELJA PRI 		
SV. TOMAŽU V KRAŠNJI

Čeprav je v svojem nagovoru župnik Anton Potokar spregovoril o
besedi, saj je njena moč gromozanska, a je v svojem jedru nekaj svetega, je izraz duha in nosilka duhovnega. Beseda je tekla tudi o zahvalni
nedelji, nedelji, ko lahko rečemo Bogu hvala, saj nam je kljub številnim
nesrečam, suši, dežju in toči dal sadove zemlje. Zato je o zahvalni nedelji že v oznanilih zapisal: V Cerkvi na Slovenskem obhajamo zahvalno nedeljo vsako leto na nedeljo po vseh svetih in letos je to 5. novembra. Praznik zahvale je dan hvaležnosti in zahvaljevanja, vendar ne le
za letino in pridelke, ki nam jih je podarila narava, ampak tudi za druge
darove, npr. za spoznanje, svobodo, mir v deželi, dom, čas, vero ...
Zahvala zajema vse naše življenje, vse, kar smo in kar imamo. Cerkev
z opozarjanjem na pomen zahvale in hvaležnosti Bogu, stvarstvu in
ljudem prebuja in krepi osnovno razsežnost medsebojnih odnosov in
jim daje novo kvaliteto. Najvišja oblika zahvale za kristjana je daritev
svete maše, kjer se bogu zahvaljujemo za vse, kar nam je podarjeno.
Sveta maša je prošnja in zahvala obenem, zato je praznovanje zahvalne nedelje povezano s svetim bogoslužjem. Vse je dar, dar Boga
Najvišjega. Zahvalna nedelja je priložnost, da se Bogu zahvalimo za
vse dobro v tem letu: najprej za življenje in mir, ki sta največji dobrini
za človeka, potem za zemljo, na kateri smo pridelali letošnje sadove,
za delovno mesto, za streho nad glavo in seveda za zdravje. Bodimo
Bogu hvaležni za duhovne voditelje, ki budijo v nas upanje na večno
življenje. Obenem smo mu hvaležni za uspeh pri delu in Božje varstvo.
Ob koncu svete maše se je zahvalil še sodelavcem v župniji, začenši
pri pevcih, organistih, ministrantih, članih ŽPS, krasilcih, čistilcih in
vseh, ki po svojih močeh skrbijo za duhovni utrip župnije sv. Tomaža
v Krašnji. Ob tem ne pozabimo, kako pomembne so v našem življenju
tri besede: prosim, hvala in oprosti, ki jih lahko izrečemo večkrat, ne
samo na zahvalno nedeljo.

Drago Juteršek

SVETI MIKLAVŽ OBDAROVAL
OTROKE KS KRAŠNJA
V nedeljo 3.12.2017 je Sv. Miklavž obiskal otroke z območja naše
Krajevne skupnosti. S svojim nepogrešljivim spremstvom, angeli in
parkeljni, so ga otroci pričakali v dvorani Gasilskega doma v Krašnji.
Da je čakanje na njegov prihod čim hitreje minilo, so otroci KUD Fran
Maselj Podlimbarski zaigrali kratko igrico z naslovom »Sneženi mož
si išče ženo«. Sv. Miklavž je po uvodnem pozdravu otroke povabil,
da mu zapojejo kakšno novo pesmico ali povedo molitev. Kar nekaj
otrok je zbralo korajžo in se odzvalo njegovemu vabilu. Za tem je razdelil darila 102 otrokoma letnikov od 2010 do vključno 2016. Na koncu
so mu vsi otroci obljubili, da bodo ostali pridni in vsak večer objeli svoje starše ter jim povedali, da jih imajo radi.

Robert Pervinšek
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LETO SE POSLAVLJA
O,kako dnevi gredo!
Torek, četrtek, petek,
Vmes sreda iz sklede pogleda
In že je teden pri kraju.
Čaka še vikend nas
In znova začetek……..
Po svečkah, ki jih ob nedeljah prižigamo na adventnih venčkih,
vemo, da nas še zelo malo loči od božiča in novega leta. Že mladi ugotavljajo, kako čas hitro beži. Mi starejši pa lahko samo dodamo, da
kolikor starejši si, hitreje minevajo leta.
Leto 2017 je bilo navadno leto. Doživeli smo dva Sončeva in dva
Lunina mrka, a pri nas ni bil nobeden viden. Kljub temu pa so jih marsikje občutili v medsebojnih odnosih. Doživeli smo vse vremenske pojave. Razen pozebe, ki nas je prizadela spomladi, so nas druge hujše
ujme obšle. Niso pa povsod imeli take sreče.
Pa se malo sprehodimo po naših vaseh. Najstarejši med nami je
Ivan Čebulj iz Krašnje, ki je 6. junija dopolnil 90 let. Mnogi smo se veselili z njim. 88 let so v letošnjem letu dopolnile tri naše krajanke. 1929.
je bilo rojstno leto za Tilko Okorn z Vrha, Ano Urbanija iz Krajnega
Brda ter Štefko Urankar iz Spodnjih Lok. 87 let je dopolnilo pet naših
krajanov. Marija Avbelj je med njimi najbolj nebogljena in živi pri hčerki Faniki v Krajnem Brdu. Lojzka Klopčič se kljub bolezni dobro drži.
Zupan Jože, Podmiljšak Ciril in Šum Franc pa pokončno nosijo svoja
leta. Tri naše krajanke so dopolnile 86 let in sicer Rezka Batič iz Kompolj, Betka Močnik s Korena in Ivana Šum iz Krašnje. 85 let so dopolnili
trije naši krajani: Pavla Jeras, Nace Repovž in Vinko Urankar. 84 let je
dopolnilo šest krajanov. V Spodnjih Lokah sta bila to Janez Štefančič
in Minka Repovž,v Krajnem Brdu Jožefa Pestotnik, v Krašnji pa Minka
Udovč, Mimi Štolfa in Stana Avbelj. 83 let so dopolnili štirje naši krajani: Rafael Jeras iz Zabukovja, Franc Plahutnik iz Spodnjih Lok, Tilka
Smrkolj iz Krajnega Brda in Franc Levec iz Vrha. 82 let so dočakale
Milena Mesarko in Ani Podmiljšak iz Krašnje ter Tilka Urankar iz Vrha.
81 let so praznovali: Elica Zupan, Minka Cerar in Tončka Levičnik iz Krašnje, Julka Žibert iz Spodnjih Lok ter Marta Pogačar iz Krajnega Brda.
Edina, ki je letos v naši KS dopolnila 80 let, je Ivanka Jeras iz Zabukovja.
Ali vas zanima, kdo je letos dopolnil 70 let? To so bili: Punika Cerar,,
Jožica Hrovat, Aco Šinkovec, Janez Rokavec, Štefan Perdan, Franc
Žavbi, Milka Burja in Slavica Hribar. 60 let je letos dopolnil Dušan Konda iz Krašnje.
Abrahama so letos srečali: Jože Pestotnik, Irma Kovačič, Biba Lukan, Boštjan Jerman, Franci Urankar, Tone Pestotnik, Frančiška Makovec ter Zdravko Umek.
Čeprav z zamudo, vsem iskreno čestitam.
Začela sem z najstarejšimi krajani, končala pa bom z najmlajšimi.
Urošu Pestotniku z Korena se je rodila hčerka, Grilj Sabastijanu z Vrha
sin, Tadeji Pezdirc hčerka, Čebulj Juretu sin, Roku Kotniku sin in Kristini Jerman sin. Vsi štirje so iz Krašnje. V Spodnje Loke pa se je skupaj
s starši preselila mala Zoja. Rodili pa sta tudi Martina Gales-Nepužlan
sina in Tina Čebulj hčerko.
Vsem staršem čestitam in jim želim čim več veselja z njihovimi
»drobižki«.
Ne smem pa pozabiti tistih, ki so se v letošnjem letu za vedno poslovili. V januarju je bil to Peter Barlič s Korena. Na prehodu iz starega
leta pa je umrl gospod Žerdina, ki se je pred nekaj leti preselil k hčerki
na Koreno
Junija sta se v črnino odeli dve družini. Joškovčevi iz Trnjave so
izgubili mamo Terezijo Cerar, Lukčevi iz Krašnje pa očeta Staneta Pervinška.
Julija so Lebeničnikovi v Spodnjih Lokah izgubili očeta Jožeta.
Konec julija pa je bil usoden za družini Ribnikar in Žibert. V prometni nesreči se je z motorjem smrtno ponesrečil Matej Ribnikar, ki je
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zadnjih 11 let preživel v Spodnjih Lokah pri svoji srčni izbranki Julijani
Žibert ter hčerki Tanaji. Načrtovala sta poroko, namesto nje pa so doživeli tragedijo.
September je prizadel družino Novak iz Krašnje, saj so izgubili
mamo Rezko Sušnik.
Novembra pa je brez očeta ostala Kroharjeva družina iz Trnjave.
Za vedno je, nekaj dni po padcu, zaspal Zdravko Čretnik.
Ob koncu mojega članka se opravičujem tistim, ki sem jih nevede
izpustila. Podatke črpam iz starega volilnega imenika, rojstva pa po
ustnem izročilu.
Prav ob koncu pa bi vam rada napisala misel, ki mi je zelo všeč in jo
pojejo Prifarski muzikanti v eni svojih pesmi. Takole pravi:
Že nona mi je rekla,
tako kot je, je prav,
bolj mirno boš živel,
če križe boš sprejel
in jih nositi znal.
PA SREČNO, VEDNO IN POVSOD!

Boži Požar

VABILO NA KRVODAJALSKO AKCIJO
VABIMO VAS NA KRVODAJALSKO AKCIJO, KI BO
V DOMŽALAH
10. IN 11. JANUARJA 2018.
NATANČNEJŠE PODATKE BOMO POSREDOVALI TAKOJ PO NOVEM
LETU.
Želimo, da se akcije udeležite v čim večjem številu.
Za informacije lahko pokličete na telefon
01 7234 119 ali 041 229 277 ( Boži Požar.)
VSEM KRVODAJALCEM ŽELIMO
VELIKO SREČE IN ZDRAVJA V PRIHAJAJOČEM LETU.
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REZULTATI VOLITEV PREDSEDNIKA MESEC POŽARNE VARNOSTI
DRŽAVE NA VOLIŠČU V KRAŠNJI
V oktobru smo v sodelovanju s PGD Krašnja izvedli vajo evakuacije
Na volišču v OŠ Krašnja so v dveh nedeljah in sicer 22. oktobra
ter 12. novembra potekale volitve za predsednika Republike Slovenije.
V prvem krogu smo izbirali med devetimi kandidatinjami oz. kandidati. Izid glasovanja pa je bil sledeč:
Med 642 volilnimi upravičenci se je na volišče podalo 349 volivcev, kar je pomenilo 54,36 % udeležbo. Posamezne kandidatke oz.
kandidati pa so prejeli naslednje število glasov:
BORUT PAHOR
MARJAN ŠAREC
ROMANA TOMC
LJUDMILA NOVAK
ANDREJ ŠIŠKO
SUZANA LARA KRAUSE
MAJA MAKOVEC BRENČIČ
ANGELCA LIKOVIČ
BORIS POPOVIČ

116 glasov
151 glasov
39 glasov
21 glasov
16 glasov
1 glas
2 glasova
2 glasova
1 glas

33,24 %
43,27 %
11,17 %
6,02 %
4,58 %
0,29 %
0,57 %
0,57 %
0,29 %

V drugem krogu pa smo volivci izbirali med dvema kandidatoma
in sicer med BORUTOM PAHORJEM in MARJANOM ŠARCEM.
Tokrat se je na volišča od 642 volilnimi upravičenci podalo 327
volivcev ali 50,93 %, ki so svoje glasove oddali takole:

iz šolske zgradbe.
Sredi dopolneva nas je zvok sirene opozoril na nevarnost. Kar v
copatih smo mirno, a urno zapustili učilnice in šolo.

Ko smo ugotovili, da gre za vajo, smo se preobuli in se odpravili na
šolsko igrišče. Tam smo spremljali prihod gasilcev in njihovo akcijo, ki
nas vsakokrat prijetno preseneti.

BORUT PAHOR je prejel 115 glasov ali 35,17 %,
MARJAN ŠAREC pa 209 glasov ali 63,91 %.
Neveljavne so bile 3 glasovnice oz. 0,92 %.
Na nivoju države pa so se volitve zaključile tako, da je bil novi petletni mandat za predsednika RS izglasovan v prid BORUTA PAHORJA.
Vir podatkov: volilni odbor

Kasneje smo lahko tudi sami poprijeli za gasilske cevi in škropili z
vodo ter si ogledali opremo in notranjost gasilskega vozila.
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POHOD Z LUČKAMI NA LIMBARSKO GORO
Športno društvo Krašnja vas vabi na tradicionalni praznični pohod
» Z LUČKAMI NA LIMBARSKO GORO, »
ki bo v torek, 26. decembra 2017 z odhodom ob 17. uri
izpred Bara pod lipo v Krašnji.

Člani PGD Krašnja so za nas poleg predstavitve svojega
dela pripravili tudi pogostitev. Sporočamo jim, da smo nad njihovo prizadevnostjo vedno znova navdušeni. Za vse skupaj se
jim učenci in učiteljice PŠ Krašnja najlepše zahvaljujemo.

Katarina Bergant

PREDPRAZNIČNO DRUŽENJE
NA PŠ KRAŠNJA

Vsem udeležencem pohoda sporočamo naslednja navodila:
•

VSAK UDELEŽENEC SE POHODA UDELEŽI NA LASTNO ODGOVORNOST;

•

UPORABLJATI SE SMEJO LE SVETILA BREZ ODPRTEGA OGNJA (UPORABA
BAKEL NI DOVOLJENA;)

•

UDELEŽENCE OPOZARJAMO NA PRIMERNO OBUTEV IN GARDEROBO TER
UPORABO POHODNIŠKIH PALIC

•

PRIJAVNINA JE 10,00 EUR. Vanjo je všteto delno plačilo stroškov hrane in
pijače;

•

POHOD BO OB VSAKEM VREMENU!

•

PROSIMO VAS ZA PREDHODNE PRIJAVE! ( pisarna ali GSM 041 612 702
najkasneje do 18.12.2017 )

•

POVRATEK V KRAŠNJO NAČRTUJEMO MED 23. IN 24. URO.

Vsem udeležencem želimo varno hojo in prijetno druženje v gostilni Urankar na
Limbarski gori!

V soboto, 2. decembra, so učenci PŠ Krašnja v šolo povabili svoje
družinske člane in krajane. Družili so se na ustvarjalnih delavnicah in
predprazničnem sejmu. Zato je bilo ob 10. uri, ko so se odprla vrata za
obiskovalce, v šolski avli zelo živahno.
Večino je najprej zanimala ponudba na stojnicah. Na voljo so bili
različni praznični okraski, svečniki, škatlice, voščilnice, knjige, igrače,
piškoti, božično žito, dišeča sivka ...
Obiskovalci so lahko poskusili v šoli pripravljen namaz s papriko
na doma spečenem kruhu. Večini je bil zelo všeč. Med ogledovanjem
in izbiranjem ponujenih izdelkov so si gostje privoščili kavo ali čaj ter
piškote, ki so jih spekli učenci.
Kmalu pa so se napolnila tudi mesta na ustvarjalnih delavnicah.
Učenci in njihovi spremljevalci so izdelovali voščilnice, snežake, snežinke ter adventne venčke. Nastali so lični izdelki, na katere so lahko
učenci in njihovi pomočniki prav ponosni.
Okrog poldneva so druženje zaključili z mislijo, da je bilo sobotno
dopoldne v šoli prijetno. Nekateri so ga izkoristili za klepet z znanci,
drugi za druženje z otroki, tretji pa za uresničevanje svojih ustvarjalnih zamisli.
Vam, ki ste s svojimi izdelki, z uporabnimi predmeti ter s podarjenim pecivom popestrili ponudbo na stojnicah, se učenci in učiteljice
PŠ Krašnja najlepše zahvaljujemo. Iskrena hvala tudi vsem, ki ste nas
obiskali ter s svojimi prispevki obogatili naš šolski sklad.

Katarina Bergant
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BOŽIČNI KONCERT

EVAKUACIJSKA VAJA 		
V KRAŠNJI

ŽUPNIJA KRAŠNJA
IN
IVAN HUDNIK
VAS VABITA NA BOŽIČNI KONCERT,

ki bo v četrtek, 28.12.2017 po maši,
ob 18. uri v cerkvi sv. Tomaža v Krašnji.

V ponedeljek, 23. oktobra, smo v šoli in vrtcu Krašnja s pomočjo PGD Krašnja izvedli evakuacijsko vajo. Otroci o tem niso
bili predhodno obveščeni.
Splavaj misel (iz opere Nabucco)
Roža
Nenadoma smo iz avle zaslišali zvok sirene. Vsi otroci so
Dom si moj Slovenija
Se spomniš draga moja mama
prepoznali alarm in ga povezali z nesrečo, v tem primeru požaDva novčiča
Mati Marija
rom. Igrače smo pustili razmetane po igralnici in se nemudoma
Imejmo se radi
Svoje duše ne prodam
odpravili
v garderobo. Tam so se Zvezdice in Sončki hitro oblekli
Zvezde
Vse življenje te bom ljubil
in
obuli,
Lunice
pa so nas že pričakale zunaj. Vsi, šola in vrtec,
Srečava se nad zvezdami
Sveta noč
smo
se
zbrali
na
zbirnem mestu na šolskem igrišču.
Živeti
v
miru
Novo upanje
Zelene livade s teboj
Gasilci so v atrij vrtčevske igralnice postavili dimni signal, iz
katerega se je začel valiti gost dim rdeče barve. Tako so gasilci nakazali izvor požara. Nato so gasilci demonstrirali gašenje
s peno na travi. Otroci so lahko preizkusili gašenje s cevjo tudi
sami. Kasneje so si lahko vsi otroci ogledali gasilski avto in opremo.
VAŠI PRISPEVKI BODO NAMENJENI ŽUPNIJI KRAŠNJA.
Čisto na koncu so nas čakali sveži krofi in sok. Otroci so uživali. Zanje je bil to zelo pomemben in razburljiv dogodek.
Vrtec Krašnja se gasilcem zahvaljuje za tako dobro in uspešno izvedeno gasilsko vajo. Posebno pa tudi za skrb, da se naši najmlajši ob
takih dogodkih varno in dobro počutijo.

Meta Adamič Bahl
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SLOVENSKI TRADICIONALNI
ZAJTRK ZA NAŠE NAJMLAJŠE
V petek, 17. 11. 2017, sta bila naša šola in vrtec del pomembnega
dogodka, ki se je odvijal po vsej Slovenji, to je bil Tradicionalni slovenski zajtrk. Ob osmi uri se je šolska avla spremenila v veliko jedilnico,
kjer smo vse tri vrtčevske skupine: Lunice, Zvezdice in Sončki zajtrkovali skupaj s čebelarji. Otroci so pojedli veliko kosov kruha z maslom
in medom, ki je bil odličen.
Čebelarji so nam v času zajtrka pokazali del svoje opreme, čebelji
vosek in panje. Pogovarjali smo se o čebelicah in njihovem življenju v
panju. Otrokom je bila posebno všeč bela zaščitna obleka za nabiranje
medu.

Naši gostje, čebelarji, so svoje delo predstavili tudi šolarjem. Te
so najbolj zanimali predmeti in pripomočki, ki jih čebelarji uporabljajo
pri svojem delu. Šolarji so se lahko posladkali z medom in s cvetnim
prahom, ki so jim ga ponudili čebelarji ter si ogledali nekaj izdelkov iz
čebeljega voska.

menile v slastne medenjake. Ta dan smo šolsko kuhinjo precej obremenili, zato se kuharici zahvaljujemo za strpnost in pomoč pri našem
delu.

Nekateri pa so ta čas spoznavali motive s panjskih končnic ter se
lotili poslikave deščic s tempera barvami. Nastale so prav prikupne
sličice.

Nato so čebelarji obiskali učence po učilnicah in jim še podrobneje
predstavili nekatere zanimivosti o življenju in delu čebel. Odgovarjali so na vprašanja mladih radovednežev, ki jih vsakokrat čudi, koliko
dela je vloženega v to, da čebele naberejo en sam kilogram medu.
Ob 10. uri smo se vsi skupaj zbrali v avli in zapeli pesem Čebelar,
avtorja Lojzeta Slaka. Pesem smo peli vsi, vrtčevski in šolski otroci,
učiteljce in vgojiteljice, skupaj s čebelarji. Ob petju pesmice in spremljavi kitar smo se vsi počutili zelo slavnostno, tudi najmlajši. Ti so se
pozibavali v ritmu in uživali.
Končno so se s tradicionalnim slovenskim zajtrkom podprli še šolarji. Sploh ni dvoma, da jim je teknil. V drugem delu dopoldneva pa
so se razdelili v tri skupine in so čas do konca šolskega dne preživeli
ob peki drobnega peciva ter ob poslikavi panjskih končnic. Najprej je
zadišalo po slanem pecivu iz listnatega testa, ki so ga učenci posuli z
različnimi semeni.
Medtem je v drugi učilnici nastajalo testo za medenjake. Sodelujoči so skrbno pazili, da so dali vanj vse sestavine v pravem razmerju.
Nato so na pekač zložili kroglice testa, te pa so se v šolski kuhinji spre-

Strokovni delavci, otroci vrtca in PŠ Krašnja se iskreno zahvaljujemo čebelarjem za podarjeni med in za to, da nas vsako leto spomnijo,
kako pomembne so čebelice za nas in naše okolje.

Zapisali in fotografirali:
Katarina Bergant in
Meta Adamič Bahl
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DEDKI IN BABICE NA OBISKU V
VRTCU
Na ponedeljkovo dopoldne, 4. decembra, so se v našem vrtcu
Medo v Krašnji zbrali dedki in babice. To dopoldne je bilo namenjeno
druženju z njihovimi vnuki. Ta dragoceni čas smo v vrtcu popestrili s
programom, ki je zabaval majhne in velike.
Prvi so se dedkom in babicam predstavili otroci iz skupine Sončki
s pesmico in deklamacijo, nato so nastopali še otroci iz skupine Zvezdice. Obe skupini skupaj sta se po tem nastopu združili v zborček Pojočih medvedkov pod vodstvom vzgojiteljice Petre Capuder. Zapeli so
dve pesmici. Na koncu nastopa smo vsi skupaj z dedki in babicami
zapeli pesem Čebelar, avtorja Lojzeta Slaka.

Ostali stari starši so se v avli pridružili svojim vnukom pri bansih,
to so nagajive pesmice, ki vključujejo veliko gibanja. Zapeli smo Piko
Nogavičko in Rdečo kapico in se ob tem dobro razgibali. Nato smo s
pesmico Ko si srečen zaključili uradni del našega programa z glasnim
»hura«.

Bans Rdeča kapica
Dedki in babice so se nato razporedili po igralnicah in se igrali s
svojimi vnuki. Čez nekaj časa jih je v avli pričakala pogostitev s suhim
sadjem, ajdovim kruhom ter toplimi napitki. Otroci so tudi prodajali
voščilnice, ki so bile narejene v vrtcu Medo.

Pogostitev in druženje
Pojoči medvedki
Dedki in babice, ki so imeli vnuka v skupini Lunice, so bili vabljeni
v igralnico Lunic, kjer so si ogledali zelo pogumni nastop svojih najmlajših.

Naše druženje je bilo za nas zelo pomemben dogodek. Veseli smo
bili, da so lahko dedki in babice postali za eno dopoldne del našega
življenja, se z nami veselili, zapeli in zaplesali. Otroci pa so jim bili zelo
hvaležni.
Zapisala Meta Adamič Bahl
Fotografirala Anamarija Lanišek

Naj vam vsaka zvezda izpolni željo,
vsak sončni žarek nariše nasmeh
in vsak korak prinese srečo
v teh prazničnih dneh
ter prav vsak novoletni dan!
Otroci ter zaposleni iz
vrtca in šole v Krašnji
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PEVCI LJUDSKIH PESMI IN 		
PLETILJE KIT IZ PŠENIČNE SLAME
NA PREDSTAVITVI OBČINE		
LUKOVICE V DOMŽALAH

ŽETEV AJDE
Kuharca, kuharca, kuhaj večerjo,
da gremo v Kamnik na prežo
iz Kamnika v Radomlje,
iz Radomelj v Krašnjo,
tam bomo jedli poštengano kašo.
(Ljudska)

Bil je lep jesenski dan, ko so prišle ženske s srpi, na povabilo Matožetove Minke, na njihovo njivo ajde. Čeprav že dolgo niso žele, so
bili prvi snopi že kmalu povezani. Pri žetvi jim ni bilo dolgčas, saj so
jih radovedno opazovali učenci iz naše podružnične šole. Takega dela
niso poznali. Da je šlo žanjicam delo hitreje od rok, so jim zapeli nekaj
pesmic. Starejši pa niso stali križem rok, ampak so pridno nosili snope
do kozolca, kamor sta jih zlagali Minka in Slavica. Tako se je koruzi
v kozolcu pridružila še ajda, ki bo privabljala ptice, da bodo zobale
njeno zrnje. Po delu, ki je bilo tokrat bolj zaradi druženja in prikaza žetve, so se žanjice usedle za polno mizo in poklepetale o vsakodnevnih
stvareh. Pa tudi otroci so bili nagrajeni. In katere žanjice so učencem
pokazale, kako se žanje? To so bile: Grilj Draga, Štrukelj Bori, Urankar
Milena, Pervinšek Marinka, Antonin Vera, Maselj Francka, Gales Minka, Hribar Slavica in mama Minka.

Vera Beguš

Več kot 170 nastopajočih v kulturnem in športnem programu
ter ponudnikov na stojnicah se je 14. oktobra predstavilo na tržnici
v Domžalah. Naši pevci so zapeli osem pesmi, vmes pa je Žan Novak
zaigral tudi na harmoniko. Vse dopoldne so ženske pletle kite. Zjutraj
je bilo kar hladno za to delo na prostem, počasi pa se je ogrelo in
prihajalo je vedno več ljudi. Iz naše krajevne skupnosti sta se predstavili še ekološki kmetiji Pr' Matožet iz Krašnje in Plahutnik (Razgledi z
Vrha) s Korena. Veliko obiskovalcev je bilo tistih, ki so bili doma v krajih lukoviške občine, zdaj pa živijo v Domžalah in njeni okolici. Bilo je
zelo veselo in tržnica je bila res polna. Za vse nastopajoče je poskrbela
Lovska družina Lukovica in jim ponudila golaž, čaj in pivo.

Vera Beguš
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NA BRDU SMO POPESTRILI		
DAN ČEBELARSKEGA TURIZMA
V petek, 2. decembra je na Čebelarski zvezi Slovenije ob Dnevu čebelarskega turizma že 11. leto zapored potekal posvet o čebelarstvu.
Posvet je namenjen predstavitvi dobrih praks, tako čebelarskega turizma, kot sodelovanja ponudnikov z lokalno skupnostjo. Dobro prakso čebelarskega turizma sta predstavila Klemen Skok, ki je predstavil
projekt Medena vas v Savinjski dolini, kjer turistom nudijo možnost
nastanitve v hišicah v obliki satovja in Maruška Markovčič iz Mestne
občine Ljubljana. V Ljubljani je v okviru Zelene prestolnice Evrope
2016 nastala Čebelja pot, ki povezuje čebelarje, kulturne in izobraževalne institucije ter gospodarske družbe. Skupaj pletejo zgodbo, s katero osveščajo ljudi o pomenu čebel za mesto in za ohranjanje okolja.
Čebelam najbolj prijazna občina v letu 2016 je Občina Mežica, drugo
mesto je osvojila Občina Črna na Koroškem, tretje pa Mestna občina
Ljubljana. Priznanja so prijele tudi izdelovalke medenjakov.
Vsako leto pripravijo člani KUD Fran Maselj Podlimbarski za ta dan
kratek kulturni program. Tudi letos so zapeli pevci ljudskih pesmi, člani gledališke skupine pa so zaigrali prizor, v katerem so pokazali, kako
se je včasih po hišah čevljarilo. V njem so nastopili: Marjana Lipovšek,
Matic Dolinšek, Tinkara Požar, Iza Tič in Bor Rožič, ki je zaigral tudi na
harmoniko.
Vera Beguš
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OTROŠKE GLEDALIŠKE SKUPINE
Zadnji mesec so bili zelo pridni otroci, ki radi nastopajo v gledaliških igricah. Letos smo se odločili, da bomo pripravili Pekarno Mišmaš.
Ker se je v gledališko dejavnost vključilo veliko učencev, ki so doma
izven Krašnje, sva si mentorstvo z Lucijo Dolinšek razdelili tako, da
vadi ona določene prizore v času, ko učenci čakajo šolski kombi, otroci iz Krašnje pa imajo vaje v popoldanskem času z menoj. Ta skupina je
v zadnjih štirinajstih dneh pripravila še dve krajši igrici, in sicer O sneženem možu, ki si išče ženo in prizor o delu čevljarja na domu. Prvo
smo dvakrat zaigrali otrokom, ki so čakali Miklavža, drugo pa na Brdu
v čebelarskem domu.

Vera Beguš
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16. SEZONA ŠRAUFOVEGA POHODA NA LIMBARSKO GORO II.

INFORMATIVNE DROBTINICE
ŠPOTNEGA DRUŠTVA KRAŠNJA

No, pa sem spet za računalnikom in pišem in štejem pohode, ki
smo jih opravili v obdobju oktober – november. Uspelo nam je še dodati 77 vpisov listkov. Tako da je v šestnajsto sezono vpisanih 430 listkov, skupno pa jih je tako 29,689.
In kateri pohodniki so opravili vsaj en pohod na 9\12 - ini:

V prejšnji številki Informatorja so bile navedene vse najbolj aktualne informacije ŠD Krašnja, ki zadevajo čas do konca tega leta in še za
kratek čas v letu 2018.
Če ste jih prezrli, naj najaktualnejše ponovimo še enkrat.

ZAKRAJŠEK Franc 28, ŠTRUKELJ Marjan 17, AVBELJ Brigita 10,
URANKAR MLAKAR Petra 5, ZAKRAJŠEK Boštjan 4, ANTONIN Vera 3,
po dva pohoda so opravili ČEBULJ Ana, ZAKRAJŠEK Marija, NOVAK
Ljuba, po en pohod pa ŠTRUKELJ Bori, ČEBULJ Janez in ČEBULJ Maruša.
Skupno pohodov do zadnjega v mesecu novembra pa je sledeče :
ZAKRAJŠEK Franc 115, ŠTRUKELJ Marjan 68, AVBELJ Brigita 48,
NOVAK Andrej 28, URANKAR MLAKAR Petra 24, NOVAK Špela 18,
ANDREJKA Tomaž in ANTONIN Vera 17, ŠTRUKELJ Bori 11, ANDREJKA Mira 9, ZAKRAJŠEK Boštjan 8, ČEBULJ Ana 7, KLEMENC Erik in
ČEBULJ Janez 6, KOROŠEC Valter in MLAKAR Irenej Justin po 5, ŠINKOVEC Martin, ČEBULJ Maruša in ZAKRAJŠEK Marinka 4, ŠTRUKELJ
Petra in NOVAK Ljuba 3, ŽAVBI Franci in KOGOVŠEK Patricija 2, po en
pohod pa so opravili TIČ Darko, BEGUŠ TIČ Mojca, LIČEN Ivica, HREN
Matej, ERKLAVEC Leja, ROPAS Mateja, GERČAR Mojca, LIČEN Evgen,
MLAKAR Ambrož, ŽGUR Luka, JAMŠEK Metka, JAMŠEK Jure, MLAKAR Iris Lucija, KOGOVŠEK Zarja, URANKAR Marta in BURJA Barbara.
To je bilo za letos vse. Vsem želim varen korak na Limbarsko goro
in veliko listkov. Na koncu pa še vsem VESEL BOŽIČ IN SREČNO IN
USPEŠNO NOVO LETO 2018.

Boštjan Zakrajšek

- Če bi želeli obiskovati organizirano funkcionalno vadbo v telovadnici OŠ Krašnja, je le ta na voljo vsak torek in četrtek od 20. do 21. ure;
- Če se boste odločili obiskovati vadbo, ki jo društvo organizira v sodelovanju s Fizioterapijo Zrnec, potem se boste v telovadnico šole lahko podali vsak ponedeljek med 19. in 20. uro;
- Še nadalje vas društvo vabi k pohodom na Limbarsko goro in tudi k
nadaljevanju akcije HOJA, TEK, KOLESARJENJE – MOJA REKREACIJA;
Obe omenjeni akciji za sezono 2017/2018 bosta zaključeni 28. februarja 2018. Takrat bomo na podlagi vrnjenih knjižic in preštetih listkov
v Šraufovem gojzarju tudi ugotovili, kdo bodo na rednem letnem občnem zboru društva prejemniki spominskih medalj.
- V času od 15. decembra do zaključka letošnjega leta bo društvo izpeljalo akcijo, s katero bomo s koledarji in skromnim darilom obiskali
gospodinjstva v naši KS in tudi gospodinjstva nekaterih članov, ki živijo izven KS Krašnja. Kot vedno, bomo vse zbrane prostovoljne prispevke tudi v letu 2018 namenili za plačilo fotokopiranj Informatorja;
- Zaskrbljujoče je neplačevanje društvene članarine in s tem tudi
drastično zmanjšanje števila članstva v letu 2017. Še vedno upamo,
da se boste oglasili v društveni pisarni in s plačilom članarine tudi
potrdili status članstva, ki se je od lanskega leta razpolovilo.
- Društvena pisarna je odprta vsak ponedeljek od 19. do 20. ure.
- NA ŠTEFANOVO, 26. DECEMBRA OB 17. URI PA STE VABLJENI NA
POHOD Z LUČKAMI NA LIMBARSKO GORO. ZBORNO MESTO BO PRI
BISTROJU POD LIPO.					
ZARADI NAROČILA OBROKA HRANE, VAS PROSIMO ZA PREDHODNE
PRIJAVE, KI JIH LAHKO UREDITE V PISARNI DRUŠTVA ALI PO TELEFONU 041 612 702 NAJKASNEJE DO PONEDELJKA 18. DECEMBRA.PRIJAVNINA ZA OSEBO ZNAŠA 10,00 €.

Marjan Štrukelj

DRUŠTVENI DOBRODELNI MOŠNJIČEK
DOBRODELNI MOŠNJIČEK ŠPORTNEGA DRUŠTVA
KRAŠNJA SMO »ODVEZALI« ŽE PETNAJSTIČ.
ZA NAŠE NAJMLAJŠE V OSNOVNI ŠOLI IN V VRTCU NAM
JE S PROSTOVOLJNIMI PRISPEVKI USPELO ZBRATI
322,00 EUR.
V VSEH PETNAJSTIH LETIH SKUPAJ PA 10.015,44 EUR.
To je že kar dolgo obdobje, ko se ŠD Krašnja v svojem programu,
ki je sicer športno rekreativno naravnan, odloča tudi za prizadevanje
zbiranja prostovoljnih prispevkov v t.i. MOŠNJIČEK.
Namen te akcije je predvsem ta, da skušamo s sodelovanjem svojih članov, krajanov in ostalih, ki sledijo aktivnostim društva, zbirati
prostovoljne prispevke in jih nameniti za najrazličnejše potrebe.
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Prednost pri izbiri, komu podariti zbrani denar, pa smo vedno dajali otrokom, ostarelim in v posamičnih primerih tudi nekaterim, ki so
bili prizadeti v naravnih in drugih nesrečah. Nekajkrat so bila zbrana
sredstva darovana za potrebe v lokalni skupnosti, nekajkrat pa so bila
podarjena izven naše KS.
Kot običajno, smo letošnji mošnjiček odvezali ob koncu meseca
oktobra in ugotovili, da se je v njem nabralo 322,00 EUR. Prejeli pa
jih bodo, kot smo obljubili in se dogovorili, naši najmlajši. Učenci tukajšnje OŠ in Vrtca.
Najbolj dobrodelni v sezono 2016/2017 so bili naši prijatelji iz PS
Kamnje, Gostilna Urankar iz Limbarske gore in pisatelj, gospod Ivan
Sivec. Nekaj malega prostovoljnih prispevkov pa so v mošnjiček prispevali tudi nekateri posamezniki.
Vsem darovalcem se iskreno zahvaljujemo, našim najmlajšim pa
želimo, da bodo ta, sicer ne preveč visok znesek, koristno uporabili.

Kot zanimivost naj omenimo, da smo prvi dar prostovoljnih prispevkov v »pomoč sv. Miklavžu« že prejeli in to kar po pošti. A ne od
blizu! Skoraj od tako daleč, kot je od nas oddaljen sv. Miklavž.
20 USD oz. 17 EUR nam je poslal naš nekdanji krajan, gospod Peter
Carson, ki že skoraj 60 let živi v ZDA in se vsakič zelo razveseli branja
Informatorja, ki mu ga posredujemo po elektronski pošti. Gospod Peter tudi še po tolikih letih bivanja daleč od nas, v sebi še vedno čuti
domotožje, kot se rad izrazi »po moji Krašnji. Peter, iskrena hvala in
vse dobro želimo tebi in tvoji družini!
Naj tudi tokratno, že šestnajsto »odprtje«mošnjička zaključim
z željo in povabilom, da bi svoj prostovoljni dar za omenjeni namen
prispevalo kar največ Miklavževih prijateljev in vseh tistih, ki vemo,
koliko otrokom pomeni dan obdarovanja.

17,00€

Marjan Štrukelj

322,00€
ROMAN, 						
ŽE V NAPREJ ISKRENE ČESTITKE!
KOMU BO NAMENJEN ŠESTNAJSTI MOŠNJIČEK?
Vsi prostovoljni prispevki, ki bodo od 1. novembra 2017 do 31. oktobra 2018 namenjeni MOŠNJIČKU, bodo ob koncu leta podarjeni
KRAJEVNI SKUPNOSTI KRAŠNJA ZA ORGANIZACIJO OBISKA IN SREČANJA NAJMLAJŠIH Z MIKLAVŽEM.
Z mošnjičkom bomo to prizadevanje KS Krašnja podprli prvič, zavedajoči se, da nam je pri delu ŠD Krašnja prav KS že velikokrat pomagala z dotacijami proračunskih sredstev in občasno tudi z dodatnimi
dotacijami za številne druge namene delovanja društva. Že velikokrat
pa smo bili deležni tudi pomoči pri izdajanju Informatorja. Torej, gre
za sodelovanje, ki je vredno pozornosti in tudi obojestranskega zaupanja.
Moramo priznati, da z Miklavžem naše društvo še ni konkretneje
sodelovalo. Morda nekaj malega pred leti, ko smo svoje najmlajše člane znali nagraditi tudi z Miklavževim darilom. Danes pa v ŠD Krašnja
mladih skoraj ni, zato smo bili verjetno črtani iz Miklavževega seznama potovanj in obiskov.
Vsekakor si tudi v novi, že šestnajsti sezoni te društvene akcije želimo, da bi nam uspelo zbrati čim več prostovoljnih prispevkov in na ta
način vsaj malo pomagati ter razbremeni Miklavža, ki se vrača iz leta v
leto in razveseli naše otroke.
Kot vedno, vas bomo tudi v bodoče seznanjali s potekom te akcije
v Informatorju.
Kako prispevati?
Prostovoljne prispevke lahko prispevate na sledeče načine:
o Z neposrednimi vplačili v društveni pisarni;
o Z nakazili na TRR društva: 0230 2001 6496 319 obvezen pripis
ZA MOŠNJIČEK 2018
o Z prostovoljnimi prispevki na društvenih prireditvah;
o Z dopisnimi licitacijami za prevzem športnih rekvizitov in opreme,
ki jih bodo društvu priložnostno in v ta namen podarili športniki in
športnice;

Roman Podmiljšak je eden od tistih krajanov, ki je pred 46 leti pripadal generaciji mladih v Krašnji, ki se je pogumno odločila za organizirano pot tudi na področju športa in rekreacije. To se je zgodilo 14.
decembra 1971. leta v stari dvorani, ob siju sveč. Na ta sobotni večer je
bilo ustanovljen NK »Napredek« Krašnja.
Roman je takrat veliko svojega prostega časa posvetil treningom
in tekmovanjem. Ker je bil velik in krepak fant, so mu bile najpogostejše naloge namenjene predvsem na tistih položajih v ekipi, ki je morala
narediti vse, da smo bili uspešni v obrambnih nalogah. Tudi kasneje,
ko se je NK preimenoval v ŠD Krašnja je vedno rad pomagal in sledil
skupnim hotenjem. Vse do današnjih dni, kajti vsako nalogo, vsako
njegovo obljubo za pomoč pri delu, predvsem pri organizacijah večjih
prireditev, rad in z veseljem opravi.
Roman Podmiljšak je tudi eden od tistih krajanov, ki se zagotovo
še danes rad spominja številnih drugih akcij in druženj takratne generacije, ki je svoj prostor za druženje našla v prostorih stare dvorane.
Družila nas je glasba z ansamblom Marika, v katerem je igral kitaro
in pel, družila so nas prirejanja plesov in drugih zabav, pa uprizoritve
iger, igranje namiznega tenisa, košarke, ogledi filmov,….gradnje bazena,….. in kaj še vse!? Bilo je lepo, skromno, a povsem drugače, kot
je danes, zato verjamem, da te vsaka pot mimo stare dvorane ali srečanja s tistimi, s katerimi si se v svoji mladosti tako rad družil, v misli
povrnejo marsikaj lepega in nepozabnega.
Spoštovani Roman.
Kljub temu, da je do tvojega praznovanja življenjskega jubileja,
70. rojstnega dne preostalo še nekaj časa in, da ne bi zamudili naše
iskrene čestitke tudi z objavo v Informatorju, smo z njo nekoliko pohiteli.
V imenu ŠD Krašnja ti za osebni praznik, ki ga boš praznoval 22.
februarja, iskreno čestitam in se ti zahvaljujem za številna tvoja sodelovanja in pomoči pri našem dolgoletnem skupnem prostovoljnem in ljubiteljskem delu. Želim ti tudi obilo zdravja, čim več srečnih
in lepih družinskih trenutkov in seveda tudi še nadaljnjega druženja
in sodelovanja v društvu.
Roman, hvala in NA ZDRAVJE!!!

Marjan Štrukelj - predsednik ŠD Krašnja
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FRANCKI URANKAR 			
NA LIMBARSKI GORI SMO VOŠČILI
ZA VISOK ŽIVLJENJSKI JUBILEJ
Z Limbarsko goro in tamkajšnjo gostilno Urankar ima ŠD Krašnja
že skoraj tri desetletja tesne vezi. Sodelovanja so se začela, ko smo se
v društvu odločili za organizacijo Pohoda po nagelj na Limbarsko goro,
kajti v naši bližini ni bilo težko določiti kraj, ki bo najprimernejša točka
za veselo druženje številnih deklet, žena in mater iz širše okolice za
njihova dva majska praznovanja. To sodelovanje je trajalo le sedem let,
kajti naše društvo je zaradi določenih razlogov opustilo sodelovanje
pri organizaciji te velike prireditve. Že zelo kmalu pa smo si domislili
novo, tokrat samostojno društveno pohodniško akcijo »Šraufov gojzar«, ki smo ga poimenovali po prijatelju, pokojnemu alpinisti Stanetu
Belaku – Šraufu. Namen te akcije pa je bil predvsem, člane društva in
krajane, vse leto, kar najbolj množično animirati k hoji in druženju z
naravo in se seveda za svoj pohodniški trud, po opravljenem pohodu na vrhu Limbarske gore tudi primerno evidentirati. Za to evidenco
smo v gostilni Urankar namestili velik, lesen gojzar, v katerega še po
šestnajstih letih oddajamo posebne vpisne listke. Enako dolgo časa
pa Limbarsko goro naši člani, krajani in prijatelji iz PS Kamnje iz Vipavske doline obiščemo tudi na Štefanovo, ko se v noči, v siju naglavnih
svetilk podamo na pot z željo, da se poveselimo in nazdravimo prazničnemu božičnemu času ter si voščimo vse dobro za prihajajoče
novo leto.
Če Limbarsko goro v vseh obdobjih leta obsijejo sončni žarki in
se ti, ko si na vrhu, pogled odpre daleč naokoli, so občutki izjemno
lepi, kajti slehernega obiskovalca, ki se tja gori poda peš ali kako drugače, prevzame mir, prijetno naravno okolje, možnosti srečevanja z
ljudmi, ki jih poznaš ali jih šele spoznavaš,……… Popolnost izleta na
Limbarsko goro pa lahko dopolniš tudi z obiskom gostilne Urankar, v
kateri se gostom že vrsto let in desetletij, skupaj z domačimi, razdaja
gospa Francka.
Velikokrat sem imel možnost klepeta z njo, velikokrat sem bil deležen številnih drobnih pozornosti,… Pa ne le jaz. Tudi številni drugi, ki
so in še radi posedajo na zunanji terasi lokala ali v njegovi notranjosti.
Povsem dovolj, da sem gospo Francko lahko pobližje spoznal in sem
ji, kot dolgoletni predsednik ŠD Krašnja, skupaj s še nekaterimi dru-
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štvenimi prijatelji, ob njenem praznovanju življenjskega jubileja želel
iskreno čestitati ter se ji v imenu ŠD Krašnja tudi zahvaliti za dolgoletno razumevanje in sodelovanje.
Z velikim veseljem smo se odzvali njenemu povabilu na praznovanje, ki je bilo v prostorih gostilne, 2. decembra. Bila je sobota, le
štiri dni zatem, ko se je pisal 29. november, dan, ko je gospa Francka
dopolnila osem desetletij življenja.
V cerkvici sv. Valentina še ni odzvonilo poldan, ko smo : Darko, Tomaž, Jože in jaz, po nekoliko zasneženi poti, obsijani s sončnimi žarki in med zasneženimi drevesi prikorakali do slavljenke. Sedela je pri
mizi ob krušni peči, pri svojih stalnih gostih in prijateljih: Bojanu, Miji,
Zakrajškovemu Francetu in Marinki,….. pa Gotarjevi Mariji in Francetu,
Igorju,…….. in še bi se našel kdo. Opaziti je bilo, kako nadvse vesela
in srečna je bila. Sledilo je naše voščilo, ki smo ga dopolnili s predajo
šopka in spominskega transparenta, iz katerega zapisa in fotografije
je bilo tudi razvidno prav vse o naših iskrenih željah.
Iz minute v minuto se je prostor v gostilni bolj polnil. Čestitk
Franckinih sorodnikov, prijateljev in tudi številnih drugih ljubiteljev
Limbarske gore, ki so prihajali k njej, ni in ni bilo konca. Vedno bolj
živahno je postajalo in ni trajalo prav dolgo, da smo ob prvih zvokih
žive glasbe tudi zaplesali. Ko sem z gospo Francko zaplesal tudi sam,
sem v njenih lahkotnih korakih spoznal in zagotovo tudi z vsemi ostalimi prisotnimi doumel, da bomo z gospo Francko še zelo velikokrat
praznovali. Da bi le še vrsto let ostala zdrava in srečna v krogu svojih
najdražjih in tako zavzeto, s srcem predana vsem gostom, ki radi obiskujemo Limbarsko goro.
Še enkrat iskrena hvala za povabilo, za vse prehranske dobrote, ki
so nam bile postrežene, za prijetno vzdušje in za vse ostalo, kar nam
je v popolnosti dopolnilo ta dan, dan vašega praznovanja, spoštovana
gospa Francka.
Marjan Štrukelj – predsednik ŠD Krašnja

FRANCKA,
ISKRENO VAM
ČESTITAMO ZA
JUBILEJ!!!
ŠD KRAŠNJA

SAMO ŠE PRESTAVO
MU DODAM,
PA BOVA BRZELA
PRECEJ VEČ,
KOT
80 KM/h!!!
80

LEPO JESENSKO VREME KAR SAMO ZVABI NA
IZLETE IN POHODE V NARAVO
NEKATERE NAS JE ZAMIKALO, DA SMO JO KAR PEŠ IZ KRAŠNJE NA KAMNIŠKI GRAD
MAHNILI NA KAVO.
Bila je sobota, 21. oktobra, ena od zadnjih v tej jeseni, ki je zaradi prekrasnega vremena
ponudila možnost prijetnega druženja z naravo. Morda za kakšen krajši ali daljši izlet ali pa za
kakšno konkretno pohodniško turo. Le kam?
Pa se spomnim, da mi je pred časom Zakrajškov France povedal, da bi se morda nekega dne
kar peš odpravili iz Krašnje do gostišča na Starem gradu nad Kamnikom. On je namreč to pot,
skupaj z ženo že enkrat opravil in bila mu je zelo všeč. Ob tej priložnosti pa se je tudi prepričal, da je na gradu zelo izvirno in gostoljubno ponovno zaživelo izletništvo in pohodništvo ter
prijazna gostinska ponudba v povsem prenovljenih prostorih in na grajskih terasah ob stavbi.
Nekaj nas je, ki se sem ter tja radi odločimo za nekoliko daljše ture, vsaj tri do štirikrat letno,
včasih vsi, včasih pa v nekoliko okrnjeni zasedbi. Tudi tokrat se je informacija o Francetovem
predlogu hitro širila. Določen je bil tudi termin pohoda, pa tudi udeležba, ki je bila tokrat zaradi
različnih, a vsekakor opravičljivih vzrokov nekaterih, nekoliko okrnjena. Na omenjeni dan smo
se ob 7. uri zjutraj na pot podali štirje. Iz Krašnje v smeri Korena. Darko, Tomaž iz Peč pri Moravčah, ki veliko svojega časa namenja delu markacistov in jaz.
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France je na dogovorjeno mesto pri Brinovčevih na Lisičji vrh prikorakal od doma. In že jo mahamo proti Brezovici. Naše predhodno
ogrevanje proti Korenu je nekoliko otežila precej s trnjem zaraščena
pot. Z nekaj nelagodnega začudenja in molčečnostjo pa nas je navdala tudi novica, ki jo je sporočila Tomaževa žena. Povedala je, da je proti
večeru prejšnjega dne, v vznožju Ojstrice, požar v celoti uničil Kocbekov planinski dom na Korošici. Tomažu je vsaj za nekaj časa korak
vidno zastal. Le kako mu ne bi, ko pa je tako predan delu v gorskem
svetu.
Čim hitreje se skušamo osredotočiti na pot, ki je pred nami. Francetu in Tomažu so povsem poznane, ker sta jih že velikokrat prekolesarila. Midva z Daretom pa sva se med hojo precej bolj načrtno
osredotočala na opazovanje okolice. Kot bi trenil, smo se znašli v vasi
Brezovica in kmalu za tem že tudi v Zlatem polju in pot nadaljevali
proti Veliki Lašni.
Že dolgo vem, da je France velik mojster odkrivanja in poznavanja
najrazličnejših možnih bližnjic poti, zato je bilo le vprašanje časa, kdaj
bomo trdi asfalt zamenjali z mehkejšo podlago. In glej! Že se zgodi
in že korakamo po nekem travniku, ob robu gozda z namenom, da
vsaj malo skrajšamo pot, ki pa tokrat žal ni bila prava, oz. je Francetu
izginila iz spomina. Vrnemo se na izhodiščno točko. Na cesto, a ne za
dolgo. Spet iz nje v hrib po travniku. Pri tej bližnjici se France ni zmotil.
Tudi Tomaž mu je pritrdil, da je prava in bila je. Ampak, ko smo na tem
travniku, nič hudega sluteč preskočili t.i. električnega pastirja in kmalu
za tem opazili bližino kar konkretnih bikov na paši, sem se pa resno
vprašal, če bomo danes na kamniškem gradu, brez kakšnih telesnih
poškodb sploh spili načrtovani kapučino. Biki so kmalu pokazali, da
tukaj nimamo kaj iskati! Tomaž začne z iznajdljivo evakuacijo, ki se je
razen manjših srečanj z električno močjo dobro končala. Končalo pa
se je tudi naše razmišljanje, da bi od tod dalje še »obirali« bližnjice.

Kot dobri prijatelji, vešči najrazličnejših pogovorov, ki jih »plemeniti« predvsem dobra volja in smeh, si kmalu odpustimo napake, ki
smo jih na poti do tega časa naredili. Le kako ne! Ostali smo živi in
zdravi! Res pa je, da vse od Vranje peči do našega cilja asfaltnih cestišč
nismo zapustili. Je pa tudi res, da so nam bila ta dan nekatera bližnja
srečanja z živalmi kar nekako usojena, kajti vse od Velike Lašne do
Vranje peči smo lahko opazili marsikaj »kosmatega ali pernatega.« Posebno zanimivo je bilo bližnje srečanje, sicer povsem varno, s tropom
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ovac, na katerega je pozorno pazil mogočen in na pogled sila ponosen
oven. V hipu smo se spomnili na bližnjo preteklost, ko je prav takšna
»marcina« do smrti ranila neko ubogo ženico. Prav na tem delu poti pa
se nam je pridružil tudi simpatični kužek, ki nas je vseskozi spremljal.
Ni bilo težko ugotoviti, da gre za kužka, ki je izgubljen in tava ter išče
svoje pravo bivališče. Na Vranji peči se je pri neki hiši zamotil, ko nam
gospodar pove, da ga je zadnje dni pogostokrat videvati v teh koncih.
Gospodarjeva prijaznost ga je primamila in ostal je pri njem. Mi pa naprej do Palovč in po treh urah in tri četrt smo na kamniškem gradu, na
zgornji grajski terasi že odložili nahrbtnike.
Posedli smo se za eno izmed miz, se okrepčali z malico iz lastnih
nahrbtnikov, spili tudi načrtovani kapučino in se odžejali s pivom.
Počitek pa smo izkoristili tudi za pogovor z neko gospo, ki nam je
prijazno priskočila na pomoč pri fotografiranju. Zahvalili smo se ji s
plačilom kave, poklonili pa smo ji tudi mandarino in banano. Tudi njeni
psički Neri, ki ji je še posebej dišala salama iz Darkovega sendviča smo
se želeli zahvaliti z mikavnim prigrizkom, a je glede tega, kar se je kasneje izkazalo, s strani lastnice zelo lepo vzgojen. Daretu pa je za pod
zob ostalo vse, kar mu je žena Mojca dala za na pot v nahrbtnik. Pa še
dokazal je, kako dobrosrčen zna biti tudi do živali
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PRED NAMI JE NOVO LETO, Z
NJIM PA TUDI NOVA UGIBANJA O
VREMENU IN O PRIČAKOVANJIH
NAJRAZLIČNEJŠIH DOGODKOV.

Meglice, ki so sprva še zakrivale mesto Kamnik in zatirale pogled
v okoliške vasi, pa tudi na številne vršace, so izginile. Sončni žarki so
nas prijetno greli in pogled daleč naokoli je bil kot na dlani. Na gradu smo se zadržali kakšno urico časa. Predno smo obrnili smer proti
domu, pa smo se ustavili še v notranjosti lokala ter se prepričali, da je
enako lepo urejen, kot zunanjost in da kamniški grad po nekaj letih
znane problematike, ponovno »žari« v prid številnim izletnikom in pohodnikom, ki se lahko prepričajo tudi v prijetno in prijazno gostinsko
ponudbo.
Ob odhodu z gradu se dogovorimo, da se bomo v Krašnjo vračali
po isti poti, ki jo bomo za nekaj časa dopolnili le s krajšim vzponom na
bližnjo Veliko Špico, ki smo jo opazovali z gradu. Hitro smo jo osvojili.
Na vrhu smo bili v dobre četrt ure. Lepo! In tudi dober pogoj za vse
jadralne padalce, ki se iz nje spuščajo v dolino. Po spustu v dolino smo
kar naenkrat spet na cesti, ki v obratno smer vodi, od koder smo prišli
na grad.
V Palovčah smo bili zelo hitro, zato smo nekaj trenutkov namenili
ogledu zunanjega pročelja Budnarjeve muzejske hiše, ki je tik ob cesti.
In glej ga zlomka! Prav tam, kjer nas je dopoldan zapustil omenjeni
kužek, nas je zopet čakal in skupaj z nami nadaljeval pot. Nikakor se ni
hotel ločiti od nas. Ker je mimo peljalo kar nekaj avtomobilov, nas je
skrbelo, da ga kateri od njih ne bi povozil. K sreči se je vedno pravočasno odmaknil na rob cestišča. Kmalu smo se sprijaznili s tem, da bo
verjetno naš sopotnik vse do konca poti. Kaj zdaj? Kaj storiti z ubogim
kužkom? Razmišljamo ves čas! Tako zavzeto, da skoraj ne bi opazili,
da smo že v vasi Zlato polje in malo kasneje že tudi v Brezovici in tudi
že na cesti, po kateri smo se usmerili proti Vrhu nad Krašnjo, z namenom, da do doma pospremimo Franceta v Krajno Brdo. Darko se je
bolj, kot karkoli drugega, dolgo časa ukvarjal s telefonskimi pogovori.
Kasneje pove, da se bodo našega simpatičnega in ljubkega sopotnika
usmilili in udomačili pri Golovčevih, zato se od Franceta poslovimo, mi
trije pa zavijemo na gozdno pot in komaj čakamo, da se srečamo z
Mileno, ki je med tem časom za Graščaka, kot smo mu dali ime mi, že
pripravila prečudovit sprejem z obilnim obrokom hrane in zadostno
količino vode. Naš mali junak je bil vidno utrujen. Takoj mu je bil ponujen tudi zaprt prostor za počitek, ki ga je ob vsem ostalem dobrem
tako navdušil, da nas ni prav nič več pogrešal. Kot smo naslednji dan
izvedeli, je že postal zvest Dušanu in mami Lojzki. Kaj je lahko še lepšega, kot občutek obojestranskega zadovoljstva! Najbrž pa njegovo
ime ne bo ostalo Graščak. Ali bo Rex ali Muri, ali……. Prav vseeno je.
Najbolj pomembno je to, da je našel zavetje pri dobrih ljudeh.
Za zaključek našega potepanja, ki nas kljub cca 40 km prehojene
poti v dobrih sedmih urah in pol ni preveč utrudilo, se s Tomažem odzoveva še povabilu Dareta in vsi skupaj za nekaj časa posedemo še
za mizo pri njem doma. Mojca nas začne razvajati z okusnim, sladkim
prigrizkom. Tudi pivu se nismo odrekli in za zaključek še enkrat več
ugotovili, da je bil to še eden od tistih lepo preživetih dni, ki lahko še
dolgo ostane v spominu.

Marjan Štrukelj

Z novim letom, do katerega nas loči le še malo časa, bomo obrnili
nov list v našem življenju. Vse se bo začelo znova, v upanju in pričakovanjih, da bomo doživeli čim več lepega in da bi se nam tudi uresničilo
čim več želja, kar bo zagotovo povezano tudi z obilico sreče na vseh
področjih.
Marsikaj bo odvisno tudi od vremenskih dogajanj, kajti živimo v
sožitju z naravo, ki nas lahko obilno nagradi ali pa nam lahko tudi kaj
vzame.
Kakšno je bilo vreme in kaj vse ostalega smo doživeli v mesecih januarju, februarju in marcu v letu 2017, pa bom zapisal v tem prispevku.

VREME – JANUAR 2017
Z enako lepim vremenom, kot se je tudi zaključilo prejšnje, leto
2016, se je začelo leto 2017. Bilo pa je kar hladno. Minus 7 stopinj! Dan
nas je obdaril z jutranjo in večerno slano, jedro dneva pa so krasili
prijetni sončni žarki. Podobno vreme se je zvrstilo še vse do vključno 7.
januarja. V nedeljo, 8. pa se je naša okolica zaradi rahlega sneženja le
spremenila v primernejšo za ta čas – v zimsko podobo. Snega ni padlo
veliko. Ravno toliko, da je pobelilo.
Naslednje jutro je bilo zelo hladno, kar – 10. Čutiti je bilo zmrzlino
in tudi tistih nekaj milimetrov snega se je obdržalo. Naslednje jutro,
10. v mesecu pa je zopet začel naletavati sneg. Najprej komaj opazno,
potem pa do popoldneva, ko je prenehalo snežiti, pa gosteje, a se
kljub temu, o kakšni debelejši snežni odeji nismo mogli pogovarjati.
V dnevnik sem si zapisal, da je bila sreda, 11. januarja 2017 verjetno eden od najhladnejših dni v zimi, saj so se jutranje temperature
spustile kar med -12 do -14 stopinj. Zmrzlina tal se je verjetno precej
poglobila. Tja do 20 cm. Tudi dnevne temperature so bile kar precej
pod lediščem.
Hud mraz je kar hitro popustil, saj je bilo vreme že od 12. dalje
drugačno. Omenjeni dan se je pooblačilo, temperature so se dvignile
proti pozitivni številki, zvečer ob 20. uri pa je že rahlo deževalo, kmalu
za tem pa tudi že rahlo snežilo.
Precej pester je bil vremensko petek, 13. januarja 2017. Ker je ponoči sneženje prešlo v rosenje dežja, je bilo zjutraj precej ledeno in deževalo je pri +3. Kako nenavadno hitra temperaturna sprememba! Za
več kot 10 stopinj! Ta dan pa je okoli 14. ure začelo kar močno snežiti.
Do večera je zapadlo dobrih 3 cm snega. Ob 22. uri pa je bila temperatura zraka točno 0 stopinj. Kot se je že naslednjega dne izkazalo, je
bila ta otoplitev le »kratke sape.« V soboto se je čutilo, da je odjuga
popustila. Zopet je postalo hladneje. Zvečer pa se ni dalo spregledati kar goste megle. Nedelja je bila večino dneva obsijana s soncem,
ponedeljkovo dopoldne pa je prineslo nekaj kratkih, komaj opaznih
snežnih plohic in kasneje tudi še naslednji dan.
Vsa ta vremenska dogajanja nam nikakor niso pričarala prave zimske podobe. V milimetrih izražena snežna odeja, ki se je hitro stopila
ali z rahlim sneženjem zopet vrnila v komaj opazno belino, nas ni mogla prepričati. Le sem ter tja, kamor ta čas ne prodrejo sončni žarki, je
bilo opaziti skromne bele lise.
18. januarja je nastopilo daljše, povsem sušno obdobje, ki ga je
prekinil šele zadnji dan v mesecu. To obdobje so bili dnevi, drug drugemu dokaj podobni. Prav hudega mraza ni bilo, a vseeno se temperature le niso spuščale nad lediščem. Podobne so bile začetku meseca.
Pogosteje smo bili priča večerni megli, sem ter tja nizki oblačnosti, pa
krajšim ali nekoliko daljšim sončnim obdobjem. 28. pa je bil tako lep,
sončen dan, da je hlad v tem času spremenil v prijetno pozitivno temperaturo. Za to slabo polovico meseca pa je bilo kar logično, da smo
lahko vsako jutro opazovali slano, velikokrat pa tudi sren, ki je s svojo
»srebrnino« krasil drevje.
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Kot že zapisano, zadnji dan v mesecu pa je prišlo do korenite vremenske spremembe. Ves dan je obilno deževalo in vsaka stopinja na
cesti, pločniku, travniku ali kjerkoli drugod je bila zaradi poledice izjemno nevarna.
Če to zapisano vremensko zgodbo strnemo v štiri številke, bomo
ugotovili, da je bilo meseca januarja 2017 24 t.i. suhih dni, 1 dan je deževalo, 5 dni je večinoma rahlo snežilo, enemu dnevu pa lahko pripišemo oboje. Deloma dež in deloma sneg.

SE JE POLEG VREMENA V NAŠIH VASEH DOGAJALO ŠE KAJ
ZANIMIVEGA IN VREDNEGA SPOMINA?
Najrajši se je spominjati lepih, veselih trenutkov. Nikakor pa ne
smrti in slovesov od naših krajanov.
Žal se je to zgodilo, kajti 18. januarja smo se na tukajšnjem pokopališču poslovili od Petra Barlič iz Korena, ki nas je zapustil v 88. letu
starosti.
Ta mesec pa nam bo zagotovo vsaj nekaj časa ostal v lepem spominu tudi zaradi uprizoritve igre »DAN ODDIHA,« ki jo je KUD Fran
Maselj Podlimbarski v avli šole prvič uprizorilo 20. v mesecu. Sledile
so še tri ponovitve in sicer: 22, 28 in 29. januarja 2017. Avla je bila velikokrat premajhna za številne obiskovalce, ki so jih z odlično režijo
Vere Beguš pošteno nasmejali duhoviti nastopi igralcev v prav vseh
igranih vlogah.

VREME – FEBRUAR 2017
Enako, kot se je končal januar, se je začel tudi februar. S celodnevnim dežjem, močno odjugo z veliko vlage v zraku, z gosto večerno
meglo in z visokih +4 stopinje.
Naslednji dan ni deževalo. Temperatura se je še zvišala na +7. Led
se je že skoraj stopil, snežnih sledi ni bilo več. Tudi tretji dan ni bil nič
drugačen, le da je občasno rahlo deževalo. Občasno pa je deževalo
tudi še naslednje tri dni, vključno do ponedeljka, 6. v mesecu.
Sledili so štirje dnevi brez padavin, z nekoliko nižjimi temperaturami. Ta čas pa prav vse zadnje dni nikakor ni mogel skriti turobne
sivine dneva. 11. zjutraj pa je bilo opaziti, da je ponoči padlo nekaj
»bele mokice.« Ampak zares, le za opazni vzorec! Nedelja, 12. je bila
povečini suha. Le zvečer je padlo nekaj dežne rose, na kar je vse do
17. nastopilo povsem suho vreme, ki je še za nekoliko stopinj zopet
znižalo dnevne temperature zraka. V jutrih in nočeh so se gibale okoli
0, v preostankih dneva pa kakšne 4 stopinje višje.
V petek, 17. pa je zvečer, po sicer zelo lepem, sončnem dnevu,
hitra oblačnost prinesla nekaj kratkotrajnega dežja. To pa je bilo za
naslednjih šest dni tudi vse. Petek, 24. je bil večino dneva deževen.
Zvečer pa se je dež spremenil v dokaj močno sneženje, ki je trajalo le
dve uri. A je kar hitro pobelilo. Sneg pa se ni obdržal prav dolgo, kajti
že naslednji dan so ga sončni žarki povsem stopili v pičlih nekaj urah.
Ali je k temu botrovalo pustno vzdušje, ki se je začelo prav na ta dan –
na pustno soboto, 25. januarja 2017?
Zadnji trije »pustni« dnevi in vreme, ki jih je spremljalo, pa nam je
že dajalo občutek, da se počasi že oddaljujemo od dni in tednov, ki
jih vedno štejemo za povsem zimski čas, kajti vsak sončni žarek, ki je
zasijal, nas je že precej občutneje ogrel.
Tudi za mesec februar v letu 2017 lahko trdimo, da je bil bolj suh,
kot moker. V 28. dnevih nam je postregel z 19. dnevi povsem brez
padavin, deževalo je le 7 dni, torej točno četrtino vsega časa, samo
en dan je snežilo, en dan pa je minil z obojim. Z nekaj dežja in nekaj
sneženja.

KAJ PA DOGODKI?
V četrtek, 2. februarja je bila svečnica. To je dan v letu, na katerega
smo glede vremena še posebej pozorni, saj nam številni pregovori naznanjajo marsikaj o vremenu in danostih narave, kaj vse lahko v zvezi
s tem smemo predvidevati v nadaljevanju leta. Svečnica v letu 2017 je
bila sicer turoben dan, a brez padavin. Eden od pregovorov pravi:« Če
je svečnica preveč moče dobila, bo zemlja med letom malo pila.« Je
bilo res tako? Deloma ja, deloma ne. Morda pa so bila sušna obdobja
zares pogostejša.
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Mesec februar, natančneje, 8. februar je posvečen slovenskemu
kulturnemu prazniku, ki nas zagotovo ni obšel, kot nas tudi niso obšli
številni dogodki v KS, ki so nas razveselili s praznovanjem 90. obletnice delovanja PGD Krašnja. Dogodki so se na nek način začeli vrstiti že
z zasedanjem občnega zbora društva, ki je bilo 18. februarja.
Zadnji dnevi v mesecu pa so bili prepoznavni po pustnih šegah in
navadah, ki pa v Krašnji še zdaleč niso tako opazni, kot so bili nekoč.

VREME – MAREC 2017
Vseh 31 dni v mesecu marcu bi lahko ocenili, da je bil ta mesec bolj
suh kot ne. Če se pri zapisovanju nisem kaj zmotil, sem naštel naslednji rezultat. Brez padavin je minilo 24 dni, 6 dni je vsaj malo deževalo,
en dan pa se je med dežne kaplje pomešal tudi sneg.
Ta dan z dežjem in snegom je bilo prav jutro prvega dne. Jutro
naslednjega dne nas je presenetilo s slano. Pihal pa je tudi nekoliko
hladnejši veter. 3. marca je bilo vreme zelo lepo in je po svoji podobi
že nekoliko spominjalo na obdobje pomladi. Že naslednji dan pa je bil
turoben. Vse dopoldne se je oblačilo, zgodaj popoldan pa je začelo deževati. Nekaj časa s posameznimi kapljami, občasno pa so nas močile
krajše plohe. Zelo podobna sta bila tudi nedelja, 5. in ponedeljek, 6. v
mesecu, a je bilo padavin bistveno manj.
Nastopil je daljši čas stabilnega in suhega vremena. Veter je dodobra prevetril ozračje in sonca je bilo iz dneva v dan več. Izjemno lep
dan je bil tudi na Gregorjevo, 12. marca, kar je še posebej ustrezalo
ptičkom pri ženitvi. Kljub vsemu pa so bila jutra in večeri ta čas še
vedno dokaj hladna. Zjutraj smo tudi še kar nekaj dni lahko opazovali
slano. Razen občasnega vetra, ki je pogosteje zapihal, so si bili dnevi
zelo podobni, a iz dneva v dan toplejši. 17. marca so se temperature že
zelo približale 20. stopinjam. Šele 22. smo bili po dolgem času deležni
nekaj malega kapljic dežja, na kar so zopet sledili trije povsem suhi
dnevi. Nekaj rose nam ji prineslo nedeljsko opoldne, v preostanku meseca pa tudi kapljice dežja ne več. Opravičeno nas je zaskrbelo glede
možnosti suše in tudi opozoril na možnosti požarov v naravnem okolju je bilo iz dneva v dan več.

ŠE NEKAJ SPOMINOV NA NEKATERE DOGODKE MESECA MARCA 2017
V sredo, 2. marca smo praznovali pepelnico. To je dan, ki nas od
velike noči loči le še 46 dni. Pepelnica pa je tudi začetek posta in dan
za upepelitev.
6. marca so se začele teden dni trajajoče šolske počitnice. 9. marca 2017 je izšel prvi Informator v tem letu z zaporedno številko 216. 11.
marca je minilo 15 let obratovanja gostinskega lokala »Bar pod lipo.«
Na ta dan, pred šestimi leti pa je z najemom lokala pričel obratovati
Uroš Cerar.
Spuščanje gregorčkov po Miklavčevem grabnu je že dolgoletna
stalnica veselja in zabave naših otrok. Tokrat so po potoku zaplavali v
ponedeljek, 13. marca.
Člani ŠD Krašnja smo se na občnem zboru zbrali 25. marca, na dan,
ko smo zopet premaknili urne kazalce na poletni čas.
Spoštovane bralke in bralci Informatorja.
Vsi vemo, da se z vremenom in vremenskimi pogoji ne da pogajati,
kajti so bili in bodo ostali del nas, takšni, kot nam jih bo podarila ali
dala narava.
Ostali dogodki pa so nekaj povsem drugega in drugačnega. Se
lahko zgodijo brez načrtovanj ali se lahko zgodijo tako ali takrat, kakor želimo sami. So veseli, žalostni, so trenutki številnih pričakovanj
in odločitev.

Naj bo leto 2018 za vse zdravo in srečno ter polno najlepših
presenečenj in doživetij in tudi smelih odločitev!
Marjan Štrukelj
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ZDRAVKU ČRETNIKU V SLOVO
Dragi Zdravko, mož, oče, dedek in stric ter velik prijatelj.
3. oktobra 1931 si prijokal na svet očetu Valentinu in mami Mariji
kot edini sin. Kasneje si dobil še tri sestre, s katerimi si bil povezan
celo življenje.
Imel si težko mladost, doživel si veliko slabih trenutkov, kar te je
naredilo še močnejšega in velikega borca za vedno.
Bil si najstnik v času druge svetovne vojne, star 13 let, ko so Nemci
marca leta 1944 požgali domačijo v Trnjavi. Tudi ta grozodejstva so
te naredila še močnejšega in odločnega. Skupaj ste zmogli na novo
postaviti hišo, sezidano iz kamna in ta stoji še danes. V njej so poleg
ostalih vidne tvoje pridne roke, tvoja volja in tvoje življenje.
Leta 1962 si za svojo večno življenjsko spremljevalko poročil prekrasno ženo Ano, s katero si povil tri čudovite otroke, sina Marka ter
hčeri Nuško in Ireno. Vsi so ponosni nate, naučil si jih živeti in pokazal
si jim pravo pot. Za vedno boš ostal v njihovih srcih kot najboljši oče.
Lepo si skrbel za svojo družino, kar si dokazal s svojim marljivim
delom, začenši pri zadrugi v Lukovici, kasneje pri avtomehaniku Zajcu
na Viru, nadaljeval v Avtoservisu Domžale, Avto obnovi Ljubljana in
svojo dolgoletno pot kot avtoklepar sklenil ponovno v Avtoservisu
Domžale. Od rane mladosti si deloval kot aktivni gasilec in dolgoletni
član Zveze borcev. Povsod si bil zapisan kot odličen delavec, marljiv,
nepopustljiv, velik prijatelj in vzornik.
Ni ti bilo lahko in mnogi so se spraševali, koliko ur ima tvoj dan.
Poleg pomoči in skrbi na domačiji v Trnjavi si naredil še hišo na Viru, v
kateri si z družino preživel večino tvojega življenja.
Leta so tekla in tekla, včasih mnogo prehitro. Dobil si pet vnukov,
Petra, Davida, Klaro in Emo ter Polonco., ki je komaj štiri mesece stara
odšla na drugi svet. Vsi so ponosni nate, dal si jim veliko ljubezni, z
njimi delil življenjske izkušnje in jih mnogo naučil o življenju, ki ni bilo
lahko, pripravil si jih na ta kruti svet, za kar so ti iz srca hvaležni.
Dragi Zdravko, lahko bi naštevali še veliko časa, ampak vendar želimo sporočiti, da boš za nas za vedno ostal najboljši oče, ata, stric in
prijatelj. Vedno se bomo spominjali prijetnega druženja in pogovorov
s teboj, tvojih dejanj, dobrote in velikega srca.
Želimo ti, da onkraj sveta najdeš mir, novo življenje, poiščeš svoje
starše, tvoji sestri Tilko in Štefko, vnukinjo Polonco ter skupaj počakate na nas, da pridemo k vam, ko bo nastopil ta čas.
Hvala ti, za vse dragi Zdravko, tudi v drugem svetu ostani takšen
kot si bil, velik borec in najboljši človek. Spomini nate bodo ostali za
vedno, topli, prijetni in ne pozabi, da bomo čez čas zopet skupaj.

PRAZEN DOM JE IN DVORIŠČE,
NAŠE OKO ZAMAN TE IŠČE,
NI VEČ TVOJEGA SMEHLJAJA,
LE DELO TVOJIH ROK OSTAJA.

		

ZAHVALA
V 87. letu se je od nas poslovil dragi mož, oče, dedek, brat in strica

ZDRAVKO ČRETNIK
PO DOMAČE KROHARJEV ZDRAVKO IZ TRNJAVE.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem
in sosedom na Stritarjevi na Viru in Trnjavi.
Za iskreno sožalje, podarjeno cvetje, sveče ter darove za maše. Hvala
gasilcem iz Krašnje, Zvezi borcev NOB, gospodu župniku, pogrebnemu podjetju Vrbančič, Cvetličarni Vesel in Društvu izgnancev Slovenije.
Ni besed, s katerimi bi izrazili hvaležnost vsakemu posebej, ki ste našega atija Zdravka imeli radi, ga spoštovali in ga pospremili k večnemu
počitku.
Žena Ančka, sin Marko z Marjeto, Nuška in Irena z družinama.

Počivaj v miru,vsi tvoji!

Dragi Zdravko!
Zdravko, kljub temu, da smo vedeli za tvojo nesrečo, nas je tvoja nenadna smrt pretresla. Še vedno smo
upali, da jo boš premagal.
Zdravko Čretnik se je rodil leta 1931 v Trnjavi, po končani šoli, ki jo je obiskoval v Krašnji, se je kot mladinec
1947 leta vključil v gasilske vrste in šel po stopinjah svojega očeta ustanovnega člana našega društva.
Po vojni, ko smo ostali brez gasilskega doma, dom so Nemci med vojno porušili in požgali, je kot mladinec
pomagal pri gradnji novega. Opravil je veliko prostovoljnih ur, saj je takrat prišla še kako prav vsaka roka. Bil
je tudi član tekmovalne desetine. Leta 1957 je prevzel vodenje društva kot poveljnik in je ostal vse do leta 1962.
Zelo se je prizadeval pri nabavi prve motorne črpalke TMZ.
Ko se je poročil, se je preselil na Vir in je društvo obiskoval občasno. Še vedno se je zanimal za napredek in
delo društva. Po vrnitvi v Trnjavo se je priključil veteranom in se udeleževal veteranskih srečanj.
Veteransko plaketo je prejel leta 2003. Priznanje za 60 let aktivnega dela v gasilstvu je prejel leta 2007.
Letos pa bi prejel priznanje za 70 let aktivnega dela. Žal tega ni dočakal.
Zdravko, gasilci te bomo ohranili v lepem spominu.
Tvojim domačim, sorodnikom in znancem izrekam iskreno sožalje v imenu gasilcev iz Krašnje in v svojem
imenu.
Zdravko naj ti bo lahka krašenjska zemlja.

Brane Močnik
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NAGRADNA KRIŽANKA

OBJAVA NAGRADNE KRIŽANKE V POVEZAVI Z DOLGOLETNIM
PRIJATELJSTVOM

REŠITEV NAGRADNE KRIŽANKE, OBJAVLJENE V INFORMATORJU
V MESECU OKTOBRU 2017.

V novem letu, natančneje 19. aprila, bo minilo 10 let, ko smo se v
ŠD Krašnja odločili za izlet v Vipavsko dolino, z namenom, da se srečamo s člani tamkajšnje Planinske sekcije iz vasi Kamnje in da opravimo
planinski pohod na Malo goro.
Vse informacije, ki smo jih potrebovali, smo v prijaznem pogovoru
izvedeli od gospoda Antona Kreševca, prvega predsednika in ustanovitelja PS Kamnje ter tudi prvega organizatorja Velikonočnih pohodov
na Malo goro, katere so začeli organizirati že pred dvajsetimi leti. Ta
informativni pogovor in prijazno povabilo ter obljuba, da se bomo
imeli lepo, je bil prvi začetek v nadaljevanju prijateljevanja s Kamenjci.
Zgodilo se je in obojestransko smo spoznali, da se med nami lahko
sklene še kaj več, kot le opisani začetek, kajti v vasi Kamnje in na Mali
gori smo doživeli izjemno prijaznost in gostoljubnost.
Le slaba dva meseca in pol kasneje, 28. junija pa smo se srečali že
drugič. Tokrat pri nas, v Črnem grabnu. Natančneje, z njihovim prihodom na Gradiško jezero, od koder smo opravili pohod do Limbarske
gore s povratkom v dolino – v Krašnjo. Tudi to naše drugo druženje
je bilo nekaj posebnega, predvsem pa polnega prijateljskega vzdušja.
Od takrat dalje se naše vezi niso razšle. Še več. Druženja so postala
stalnica, kajti sledila so vsakoletna izmenjujoča se srečevanja na Velikonočnih pohodih na Malo goro in druženja pri nas ob prilikah Pohodov z lučkami na Limbarsko goro, zadnjih nekaj let pa tudi na Šraufovih spominskih pohodih.
Veseli smo,da nam je bilo dano spoznati njihovo vas, njihovo Malo
goro, na kateri so že leta 2000 postavili idilično planinsko kočo in še
posebej smo veseli, da smo v tem času lahko tudi mi spoznali preteklost in sedanjost načina njihovega življenja, v katerega je bilo vtkano
trdo delo in kljub temu tudi obilica lepih spominov.
NAGRADNA KRIŽANKA, V KATERI BOSTE ISKALI PRAVILNO GESLO, je torej namenjena našemu dolgoletnemu prijateljevanju. Namenjena pa je tudi kot povabilo vsem tistim, ki bi v prihodnosti želeli
obiskati in pobližje spoznati vas Kamnje in Malo goro.
Ta priložnost bo že 21. Velikonočni pohod, ki bo v letu 2018, 2.
aprila. Že preje, če bo vreme dovoljevalo, pa se bomo z našimi prijatelji ponovno srečali 26. decembra – na Štefanovo, ko se bomo z
lučkami podali na Limbarsko goro.
Kot vedno. Z namenom prijetnega druženja in z namenom obujanja lepih spominov.

ANI POZNIČ NE BO NAGRADILA LE PET REŠEVALCEV NAGRADNEGA GESLA, AMPAK VSEH OSEM, KI STE POSLALI PRAVILNO
REŠITEV.
V mesecu oktobru smo v sodelovanju z gospo Ani Poznič iz Trnjave, v Informatorju objavili nagradno križanko. Gospa Ani se namreč v
sodelovanju z ŠKD BREGAR iz Trnjave, ukvarja z ježo konj.
Ko smo objavili križanko, smo tudi zapisali, da je jahališče pri Bregarjevih locirano v prijetno in idilično naravno okolje, ki ga za druženje
s konji lahko obiščete skozi vse leto. Če so le vremenski pogoji pravšnji. Anine konje boste lahko zajahali vsak delovni dan med tednom
v popoldanskem času, ob sobotah pa ves dan.
Vsem, ki se boste odločili obiskati »ŠOLO JAHANJA BREGAR,«
kar je bilo tudi pravilno geslo križanke, sporočamo, da za rezervacijo
termina pokličete telefonsko številko 031 768 583 in gospa Ani vam
bo z veseljem podala vse potrebne informacije.
Enako boste morali storiti tudi vsi naši nagrajenci, ki ste v novem
letu, vsak ponedeljek od 19. do 20. ure vabljeni v pisarno ŠD Krašnja,
ker vam bomo izročili nagradni kupon za enourno brezplačno ježo pri
Bregarjevih v Trnjavi.
Na konjih se bodo »pozibavali«:
DRAGICA CIMPERMAN

Podrečje 8

1230 Domžale

DRAGICA PERVINŠEK

Krašnja 32

1225 Lukovica

JULIJA EVA JAMŠEK

Spodnje Loke 10 A

1225 Lukovica

MILENA URANKAR

Koreno 6

1225 Lukovica

PAVLE URANKAR

Krašnja 43

1225 Lukovica

SLAVICA VOGRINC HRIBAR

Krašnja 2

1225 Lukovica

SLAVKA PAVLIČ

Krajno Brdo 16

1225 Lukovica

TINKARA URANKAR

Limbarska gora 16

1252 Moravče

Vsem, ki ste se potrudili reševati križanko in jo tudi pravilno rešili,
se zahvaljujemo in iskreno čestitamo ter želimo, da boste v sožitju s
konji pri Bregarjevih v Trnjavi neskončno uživali.

Marjan Štrukelj

Vse, ki boste reševali nagradno križanko vabimo, da najkasneje
do 23. februarja 2018 nagradne kupone pošljete na naslov društva:
ŠD Krašnja, Krašnja 14 1225 Lukovica ali jih oddajte v nabiralnik pri
društveni pisarni. Med pravilno rešenimi gesli bomo izžrebali pet
prejemnikov Zbornika MALA GORA, KRAJ LEPIH SPOMINOV IN TRDEGA DELA, ki jih bo poklonila PS KAMNJE.
Pri reševanju križanke vam želimo veliko prazničnega zadovoljstva.

Marjan Štrukelj
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Fiat 126 p je obtičal v kravjem dreku.
»Kdo pa si ti?« ga je vprašal kravjek.
»Jaz sem avto!«
»Ha, ha, če si ti avto sem jaz pizza!«

Pride Konec sveta v Slovenijo.
Se malo razgleda naokoli in reče: »Zgleda da sem tukaj že bil...«
In gre naprej.

»Zakaj vedno zamižiš ko piješ vino?«
»Doktor mi je tako svetoval.«
»Ali si nor? Doktor? Tega ti pa ne verjamem!«
»Ja, doktor mi je rekel, da vina niti pogledati ne smem.«

»Tale krava je stara dve leti.«
»Kako pa veste, koliko je stara?«
»Po rogovih.« .
»Aja. Saj res. Pa ima res dva!«

Moška hodita po ulici, za njima pa blondinka.
Naenkrat eden od njiju na tleh zagleda kovanec in reče drugemu:
»Poberi ga, ga boš lahko imel za telefon.«
»Ne potrebujem ga, ker uporabljam telefonsko kartico.«
»Jaz tudi ne, ker imam mobilni telefon.« Odšla sta naprej, ne da bi
pobrala kovanec.
Blondinka, ki je hodila za njima, je slišala pogovor, se sklonila, pobrala kovanec in rekla: »Halo! Je kdo tam?«

Direktor se pred firmo pripelje s popolnoma novim Audijem.
V bližini sreča zaposlenega, kateri mu reče: »Lep avto.«
Direktor pogleda zaposlenega in mu reče:
»Delaj trdno, pošteno, naredi veliko nadur in naslednje leto se pripeljem še z boljšim.«

»Zakaj si pa tako vesel?«
»Nič več mi ne bo treba odplačevati kredita za hišo, pa sem plačal
le en obrok!«
»Kako je pa to mogoče?«
»Prejel sem pismo, v katerem je pisalo, da me opominjajo tretjič
in zadnjič.«

INTERNO GLASILO ŠPORTNEGA DRUŠTVA KRAŠNJA, Krašnja 14, 1225
Lukovica, telefon: 01/7234-132. DRUŠTVENI INFORMATOR JE NAREJEN V NAKLADI 100 IZVODOV, fotokopiranje: Papirnica Lipa s.p., Preserje pri Radomljah
Andrej Novak in Martin Šinkovec
urednika
Marjan Štrukelj			
pomočnik urednika
Gašper Korošec		
tehnični urednik
Boži Požar			lektoriranje
Dopisniki: Marjan Štrukelj, Meta Adamič Bahl, Brane Močnik, Drago
Juteršek, Katarina Bergant, Robert Pervinšek, Boži Požar, Vera Beguš,
Jure Jamšek, Boštjan Zakrajšek, Franc Žavbi, Martin Šinkovec, Andrej
Novak, Vsi domači Zdravka Čretnika, Otroci ter zaposleni iz vrtca in
šole v Krašnji
Fotografije: Darko Tič, Katarina Bergant, Meta Adamič Bahl, Robert
Pervinšek, Tanja Magdič, Petra Kogovšek, Andrej Novak, Anamarija
Lanišek, Vid Repanšek, Domači arhiv Zdravka Čretnika, arhiv PGD Krašnja
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ZAPREKE

NEMŠKI
ASTRONOM LJUDMILA
(JOHANNOVAK
NES)

AM. FILM.

JEZIKOVNA
IGRALEC
ENOTA
PACINO

KLEMEN
LAVRIČ
SESTOP
Z GORE

EDEN
IN DRUGI
MESTO SEVERNO OD
HAARLEMA
NA NIZOZ.
PETER
POLES
HUDA
JEZA, SRD

IVAN
SIVEC
PRIMOR.
BELO VINO
???
UPANJA

ELEKTROEVA V
KARDIOFRANCIJI
GRAM

TRDNA,
MAZAVA
SNOV

DESNI
PRITOK
VOLGE

LOS
POČASNI
AVTOMAT. IZDELEK, ANGELES
PONOVNI PROIZVOD
LANTAN
VKLOP

NEMŠKI
SLIKAR
IN GRAFIK
(ERNST)
BORILNI
ŠPORT
VEČJI
OGNOJEK

MORJE V
MEDLEDENI DOBI
AFRIŠKA
JEZIKOVNA
SKUPINA

HEKTOLITER

TELEVIZIJA
SUROVINA
ZA
POHIŠTVO

NASILEN
VSTOP
VRTNA
SENČNICA

OSWALD
UNGERS
TORINO

DENIS
AVDIĆ
DOJETJE,
SPOZNAN.
EVA
SRŠEN

SLIKAR
JOŽE
HORVAT

NAVJE

ČEŠKI
SKLADATELJ
KREJČI

GRČIJA

ANTON
OCVIRK
SODNIK
V GR. MIT.

PODZEMNI
LEŠNIK

KRATKA
SAPA,
NADUHA

ONTARIO
SUHA
STRUGA
NEKD. JAP.
POLITIK

KOPNO,
OBDANO
Z VODO
ŠPORTNA
IGRA
Z LOPARJI
PREDSTAVNIK
ŠPELA
MOČNIK

NIZEK
ŽENSKI
PEVSKI
GLAS

NAGRADNI
KUPON

ČASL
RADO

DEL Ž.
SPOLNIH
ORGANOV
MOTALNIK

DAN V
TEDNU
HRVAŠKI
KNJIŽEVNIK
VELIKANOVIĆ

OKRASNA
VRTNA
CVETLICA

PETRA
KERČMAR
OTO
VRHOVNIK

NEKDANJA
NEMŠKA
TAJNA
POLICIJA

HČERKA

OČE

LJUBLJANA

PREKINITEV DELA,
STAVKA

OLIMPIJSKE IGRE

MARKO
OKORN

NOVOZEL.
PAPIGA

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.

ODSTRA- SLABONJEVANJE
UMNICA,
GNOJA
ALI SNEGA BEBKA

