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V KRAŠNJI JE ŽE 33. DIŠALO PO KROFIH
GOSTINSKEGA PODJETJA TROJANE
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»SLADKA« IN DOLGOLETNA 
TRADICIJA V KRAŠNJI   
STA SE NADALJEVALI

Če se nek dogodek ponovi zaporedoma kar triintrideset krat, po-
tem to pomeni, da gre resnično za dolgoletno in uspešno tradicijo. 
Čisto nekaj posebnega in prijetnega pa je tudi enako dolgo obdobje 
sodelovanje med ŠD Krašnja in Gostinskim podjetjem Trojane. Pa tud 
z Atletskim klubom Domžale in Zdravstvenim domom Domžale. 

Ko si kot organizator, v vedno bolj zahtevnih birokratskih potre-
bah za pridobivanje vse potrebne dokumentacije nekako »objet« z 
veliko odgovornostjo, ki jo seveda moraš prevzeti na lastna pleča, pa 
si po drugi strani vesel, da se prva oktobrska nedelja spet približuje 
in vsem nam organizatorjem ponuja ponovno priložnost prijetnega, 
koristnega in tudi veselega druženja s številnimi aktivnimi udeleženci 
in ostalimi, ki jih ta »sladka« prireditev iz leta v leto privabi v Krašnjo. 
Zagotovo pa smo tudi zelo ponosni in veseli zaupanja GP Trojane, kot 
glavnega pokrovitelja, ki je izjemno uspešno gostinsko podjetje, do-
mala poznano po vsem svetu. Še posebno po znamenitih krofih, ki 
s svojim imenom zaznamujejo tudi ime naše prireditve. Pa ne samo 
zaznamuje. Že 33 let se z njimi v Krašnji na dan prireditve prav vsi tudi 
sladkamo. 

Enako, kot vsakič doslej, smo se organizatorji z veseljem, spošto-
vanjem in z maksimalno odgovornostjo lotili tudi priprave in izvedbe 
letošnjega 33. Teka in 25. Pohoda za krof ter 7. Krofkovega teka v ne-
deljo, 7. oktobra 2018. Med organizatorji pa so tako, kot že vrsto let 
doslej, tudi tokrat svoje delo odlično opravili nekateri posamezniki – 
člani ŠD Krašnja in nekateri krajani ter tudi številni člani PGD Krašnja.

Veselo pričakovanje začetka prireditve je nekoliko zaskrbljujoče 
zaznamovala nič kaj obetavna vremenska napoved, ki nam ni bila pre-
več naklonjena, kar se je kasneje tudi izkazalo. Precej deževna nedelj-
ska noč in prav v času, ko naj bi se na pot podali pohodniki, je še vedno 
kar precej deževalo, zato ni bilo pričakovati številčne udeležbe, kar se 
je tudi izkazalo. Precej več upanja smo vlagali v kasnejši čas, ko je dež 
pojenjal in, ko smo pričeli s prijavami za oba teka. Bili smo preseneče-
ni, saj se je Kofkovega teka udeležilo kar 50 najmlajših, glavnega teka 
pa le za udeleženca ali dva manj.

Zaradi dokumentacije in vsebine dovoljenja, ki smo ga pridobili za 
odobritev nekaterih premičnih zapor, smo se dokaj natančno držali 
časa, predvidenega za oba štarta tekov. 

Krofkov tek se je začel ob 10.45 uri, 33. Tek za krof pa kakšno minu-
to po 11. uri. Letošnji gost prireditve, štarter in podeljevalec športnih 
odličij pa tudi nagrad, ki jih je prispevala Pizzerija Olivia iz Trzina, je bil 
izjemen slovenski športnik – biatlonec Klemen Bauer. 

Prisrčno je bilo videti, najprej vse najmlajše, ki so se vsak po svojih 
najboljših močeh in nadvse zagrizeno pognali v tek do gostinskega 
lokala Bar pod lipo, kjer so prav vse čakale spominske medalje in kro-
fi. Enako zanimivo pa je bilo spremljati tudi start glavnega teka, ki je 
bil za dve starostni kategoriji deklic in dečkov dolg 2000 m, vsi ostali 
udeleženci pa so za dosego cilja morali preteči kar 8500 m dokaj zah-
tevne poti.

V središču vasi in kasneje pri  igrišču OŠ v Krašnji se je zbralo kar 
precej navdušenih obiskovalcev, ki so prav vsakomur, ki je pritekel na 
cilj gromko zaploskali. In tako je tudi prav, saj so si prav vsi udeleženci 
to pozornost tudi zaslužili.

Nekaj po 12. uri se je za vse nas, organizatorje in aktivne udele-
žence prireditve ta lepa športno – rekreativna zgodba tudi zaključila 
s pomembnim spoznanjem, da je v vseh pogledih minila tudi srečno. 
Brez poškodb, ki jih na takšni prireditvi ne gre izključiti. Še posebno 
ne, ko so zaradi razmočenih in blatnih poti pogoji za tek precej slabši 
in manj varni.

Izkušene članice našega društva, ki že vrsto let skrbijo za naloge 
prijavne službe in prijatelji iz AK  Domžale, ki poskrbijo za merjenje 
časov, so zelo hitro pripravili vse potrebno za še zadnje dejanje. Za 
proglasitev rezultatov in podelitev športnih priznanj ter nagrad, ki je 
potekalo pri gostinskem lokalu.

Podeljevalci pa so bili: že imenovani gost – športnik Klemen Bauer, 
tajnica ŠD Krašnja Mojca Beguš Tič in Robi Pervinšek- tajnik KS Krašnja. 
Zahvalno darilo gostu pa je v imenu ŠD Krašnja izročila Brina Tič.
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Deklice letnik 2005 in mlajše:  čas:
Zoja Per  AK Domžale 9:15
Ula Žavbi  ŠD Krašnja 10:45
Marisa Budimlič ŠD Krašnja 10:55 

Deklice letnik 2003 in 2004:
Lea Čebin  ŠD Ravenska vas 8:15
Ana Lea Juhart  AK Domžale 8:25

Dečki letnik 2005 in mlajši:
Bor Rožič  ŠD Krašnja 7:55
Jan Tič  ŠD Krašnja 8:10
Max Žavbi  ŠD Krašnja 8:59

Dečki letnik 2003 in 2004:
Rožle Požar  ŠD Krašnja 7:35

Članice do 20 let:
Maja Per  AK Domžale 40:53
Špela Kešnar  AK Domžale 42:56

Člani do 20 let: 
Nejc Povše  AK Domžale 47:22

Članice 20 – 30 let:
Tjaša Kreft  Vrh nad Krašnjo 52:57

Člani 20 – 30 let:
Janez Golja  AK Domžale  36:50
Miha Breznik  AK Domžale 38:00

Članice 30 – 40 let:
Vesna Kočar  Lukovica  46:21

Člani 30 – 40 let:
Aleš Mežnaršič  ŠD Krašnja 43:04
Domen Jarc  AK Domžale 43:05
Aljaž Černe  OK Tivoli  44:59

Članice 40 – 50 let:
Darja Gebert  Medvode 43:19

Člani 40 – 50 let:
Robert Iglič  ŠD Preserje 39:28
Stane Per  Blagovica 45:19
Darko Tič  ŠD Krašnja 46:26

Članice 50 – 60 let:
Jolanda Kreslin Radomlje 54:41

Člani 50 – 60 let:
Marjan Čebin  ŠD Ravenska vas 38:24
Andrej Novak  ŠD Krašnja 40:14
Gregor Golja  AK Domžale 44:47

Člani nad 60 let:
Franc Koder  AGP PRO Kranj 42:13
Milivoj Papič  KD LPP Ljubljana 49:00

Pokale pa so prejeli:
absolutna zmagovalka  MAJA PER
absolutni zmagovalec  JANEZ GOLJA
najstarejša udeleženka  JOLANDA KRESLIN
najstarejši udeleženec  MILIVOJ PAPIČ
najštevilčnejša ekipa  ŠD KRAŠNJA

PREJEMNIKI MEDALJ V POSAMEZNIH KATEGORIJAH SO BILI
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Vsem prejemnikom medalj in pokalov še enkrat iskreno čestita-
mo. Med njimi pa še posebej domačim udeležencem:  Uli, Marici, Boru, 
Janu, Maxu in Rožletu.

Enako pa čestitamo tudi vsem ostalim udeležencem 33. Teka za 
krof, med katerimi so k osvojenemu pokalu za najmnožičnejšo ekipo, 
ki ga je prijelo ŠD Krašnja, velik prispevek pridali tudi še ostali nastopa-
joči iz vrst našega društva. To pa so bili: Anja Pervinšek, Ema Juteršek, 
Nika Novak, Žan Jager, Anže Tom, Jon Juteršek,Denis Vajde,Vitan Go-
gič, Robert Matijevič, Andrej Juteršek in Jure Pezdirc. 

Po končani uradni proglasitvi rezultatov smo  organizatorji s krofi 
in vrtnico  za pred kratkim minule življenjske jubileje čestitali ožjim so-
organizatorjem Marinki Pervinšek in Marjanu Lavrič, Anici Pervinšek 
in Urošu Cerarju. Pozornost za dolgoletno sodelovanje in vsestransko 
pomoč pri organizacijah te prireditve pa smo namenili tudi Branetu 
Močniku- do nedavnega dolgoletnemu predsedniku PGD Krašnja.

Čas se je prevesil v nedeljsko popoldne in kaj hitro, zaradi pridno 
opravljenega dela nekaterih iz društva, skoraj ni bilo več sledu, da je 
bilo še pred časom opazno, da se je v Krašnji zopet dogajalo nekaj 
lepega in prijateljskega. Vse je bilo čisto in pospravljeno! Tudi zaradi 
tega sem se osebno dolžan zahvaliti vsem prijateljem in sodelavcem 
iz ŠD Krašnja, ki so še enkrat več opravili številna odgovorna organi-
zacijska dela.

Vsekakor pa gre posebno spoštljiva zahvala GP Trojane, AK Dom-
žale, Gostilni Bevc Lukovica, ZD Domžale, Bistroju pod lipo, PGD Kra-
šnja, Župnišču Krašnja, Dušanu Klopčiču z Golovca, družini Levec iz 
Vrha nad Krašnjo, družini Štefančič iz Spodnjih Lok, družini Novak z 
Krajnega brda in ostalim, ki ste nam z razumevanjem in sodelovanjem 
ponovno omogočili, da je bila nedelja, 7. oktobra 2018 v Krašnji že 33. 
po vrsti, ko je dišalo po trojanskih krofih in ko smo se z njimi zopet 
sladkali in uživali.

Predvsem z GP Trojane in z AK Domžale s katerima sodelujemo 
prav vsa ta leta, pa smo lahko še posebej veseli in ponosni, kajti, če 
se ne motim, dokazujemo primat najstarejšega  rekreativnega teka v 
Sloveniji.

Marjan Štrukelj – predsednik ŠD Krašnja

PRIJETNO NEDELJSKO POPOLDNE JE BILO KOT NALAŠČ ZA SPREHOD V NARAVI, DRUŽENJE IN ZABAVO
Športno društvo Krašnja že vrsto let prireja t.i. orientacijski pohod po opisani poti, ki je kot nalašč za sprehod po obronkih naše vasi, za druže-

nje in zabavo. Letošnji je bil v nedeljo, 16. septembra.  Tudi naloge, s katerimi se se na poti srečevali udeleženci, so bile izbrane tako, da niso bile 
pretežke, še manj pa, da bi imele kakršen koli tekmovalni namen. Tudi pohodna trasa je vsakič izbrana tako, da udeležbo omogoča prav vsem. 
Najmlajšim, mladim in tudi starejšim. Letošnja je bila dolga le 4,7 km in se je pričela pri gostinskem lokalu Bar pod lipo, se nadaljevala do Ciclja, po 
gozdnih in travnih poteh do Mikove domačije v Spodnjih Lokah,kjer so se pohodniki tudi nekoliko okrepčali z vodo in bomboni.  S prečkanjem 
magistralne ceste na prehodu za pešce pa je sledil še pohod ob potoku Radomlja do Krašnje in do cilja pri gostinskem lokalu.

Med 13.30 in 16. uro se je na pot podalo 13 ekip, med katerimi so bili številčni tudi  gosti – zaposleni v poslovalnicah podjetja AUDIO  BM, ki 
se ukvarja s storitvami v zvezi s sluhom. Vseh udeležencev skupaj pa je bilo 59. Med njimi je bilo veliko  najmlajših v spremstvu staršev, kar nas 
je še posebej razveselilo.

Udeleženci so se soočili s 26. različnimi nalogami, ki so bile:  skrita vprašanja na drevesih ali kot skriti predmeti ob poti. Nekatera vprašanja 
pa so bila le kot opisni del teksta, ki ga je pred pohodom dobila vsaka ekipa. Skupno število možnih osvojenih točk pa je bilo 40.

In kaj vse so morali poiskati in vedeti udeleženci? Navedem naj samo nekaj primerkov.
Spraševali smo jih po Juriju Varlu, po imenih vasi, ki spadajo v KS Krašnja, o celulozi v lesu, o robidah, deponiji, kolektorju, o imenih treh obr-

tnikov iz vasi Spodnje Loke, o izlivu potoka Radomlja, o grafitih, o lanskem slavju PGD Krašnja,…. In še o nekaterih drugih. Kot predmeti, skriti na 
nekaterih mestih ob pohodni trasi pa so bili: miška oz. hrček, zajček, ptica sova, avtomobilček,….. najtrši oreh za vse pa je bil skriti pripomoček 
za sušenje perila (klinček, kot ga najpogosteje imenujemo.)

Prav vse ekipe so se uspešno vrnile na cilj. Robi, ki je pregledoval rešitve nalog je imel kar veliko delo, ki pa ga je opravil natančno in korektno. 
Izkazalo se, da so bile prav vse ekipe izjemno natančne, saj je kar petim uspelo osvojiti 38  točk, trem ekipam še točko več, kar pet ekip pa je 
rešilo vse naloge.

Sledila je proglasitev rezultatov in podelitev dveh cul ter mesnih medalj v obliki prekajenih klobas, prav vsem pohodnikom.

ORIENTACIJSKI POHOD PO OPISANI POTI
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Ena nagradna cula je bila po tradiciji podarjena gostujoči ekipi, 
letos ekipi AUDI BM, druga pa je bila podarjena na podlagi žrebanja 
izmed petih najuspešnejših ekip, ki so jih vodili: Sandi Požar, Aleš Ko-
govšek, Marko Avbelj, Draga Grilj, ki je z žrebom tudi izbrala dobitnike 
cule ter ekipa Aleša Mežnaršiča.

Srečo pri žrebu je imela ekipa Aleša Kogovška.
Naj še omenim, da je vsaka ekipa ob plačilu prijavnine prejela tudi 

dve srečki za srečelov in kasneje na cilju tudi pripadajoče dobitke.
Za nami je bilo prijetno nedeljsko popoldne, ki ga je dopolnilo tudi 

lepo vreme. Vsem udeležencem orientacijskega pohoda se še enkrat 
zahvaljujem za udeležbo in prijateljsko druženje. Vsekakor pa tudi za 
trud, ki so ga vložili v pohod in v zelo uspešno reševanje nalog. 

Iskrena hvala pa tudi Urošu Cerarju za razumevanje, kajti prav za 
ta dan je na našo prošnjo podaljšal popoldanski delovni čas gostinske-
ga lokala, kar nam je omogočilo prijetno druženje in izvedbo letošnje-
ga orientacijskega pohoda.

HOJA KREPI – je bilo geslo ene od pohodnih nalog. Če bi k poho-
du dodali še en krog hoje in reševanja nalog, pa bi to geslo zagotovo 
dopolnili tudi še z besedama  IN DRUŽI !

Marjan Štrukelj – predsednik ŠD Krašnja
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AUDIO BM EKIPA NA ORIENTA-
CIJSKEM POHODU V KRAŠNJI

Vsi se zavedamo, kako pomemben je ekipni duh v delovnem oko-
lju. Za dobro delovanje tima pa so pomembni tudi drugi dejavniki in 
eden izmed teh je tudi druženje izven službenega časa. V ta namen 
v podjetju večkrat organiziramo razna druženja in športno rekreativ-
ne aktivnosti. Tokrat smo se odločili, da se udeležimo orientacijskega 
pohoda v Krašnji. Tovrstnih skupinskih pohodov se do sedaj še nismo 
udeleževali, zato niti nismo vedeli, kaj pričakovati. Napovedano lepo 
vreme in dobra družba sodelavcev in njihovih družinskih članov je 
obetala lep nedeljski dogodek.

Zbrali smo se zaposleni z družinskimi člani z različnih koncev Slo-
venije. Polni energije in pričakovanj glede orientacijskih točk in reše-
vanja odgovorov na zastavljena vprašanja smo se podali na pot. Pot je 
bila prijetna tako za odrasle, kot tudi otroke. Zanimivo in zabavno je 
bilo tudi odkrivanje orientacijskih točk in reševanje nalog. Na poti smo 
občudovali lepo naravo, se nekajkrat ustavili in okrepčali. Za otroke so 
bile zanimive tudi živali, ki smo jih lahko videli ob poti. Ob prihodu na 
cilj smo bili vsi zmagovalci, za kar smo dobili velike in okusne »meda-
lje« in kot gostujoča ekipa tudi veliko culo domačih dobrot, ki so nam 
naslednji dan zelo teknile na skupinskem zajtrku v slušnem centru v 
Ljubljani.

Preživeli smo lepo nedeljsko popoldne ob prijetnem sprehodu in 
klepetu ter druženju v okrepčevalnici Lipa. Proti večeru smo se z lepi-
mi vtisi vrnili vsak na svoj konec Slovenije.

Zahvaljujemo se organizatorjem za lepo organiziran orientacijski 
pohod, za prijetno druženje in vse pozornosti, ki smo jih bili deležni. 
Želimo jim še veliko uspehov pri svojem delu in obljubljamo, da se 
bomo še kdaj udeležili kakšne prireditve v njihovem kraju.

Franci Urankar

ORIENTACIJSKI POHOD
Kot vsako leto, smo tudi letos izkoristili lepo nedeljsko popoldne 

in se družinsko udeležili zabavnega orientacijskega pohoda, ki pred-
vsem najmlajšim ob raziskovanju skrbno pripravljenih nalog, daje pol-
no veselja in zagona za sicer zelo nezahtevno pot, ki jo priporočamo 
prav vsakemu.

Zagotovo pridemo tudi drugo leto. Lep pozdrav, 

družina Drobne

ORIENTACIJSKI POHOD   
PO OPISANI POTI

V nedeljo, 16.9.2018 je v Krašnji potekal orientacijski pohod. Ob 
13. uri so se v baru Pod Lipo pričele prijavljati skupine za pohod. Naša 
ekipa se je prijavila deveta, dobili smo liste z nalogami in navodila za 
pot. Ta nas je peljala na Cicelj in nato vse do Spodnjih lok, kjer smo 
prečkali avtocesto in se vrnili v Krašnjo. Vmes smo reševali naloge in 
iskali razne predmete, nekateri so bili kar pošteno skriti. Enega nam 
žal ni uspelo najti. Pri Mikovih smo se sladkali z bomboni in se odžejali, 
videli pa smo tudi osličke in ponije. 

Med potjo smo se zabavali, na cilju pa so nas čakale prav posebne 
medalje. 

Eva in Zala Pervinšek
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6. Odprtje kuvert in pregled vseh predlogov bo na svoji seji opravil 
NO društva najkasneje v treh dneh po končani licitaciji.

7. Prejemnik(a) štartne številke in kape bo oseba, ki bo za pre-
vzem ponudila najvišji znesek. V primeru, da bosta za posamezni pre-
vzem kandidirala dva ali več sodelujočih, bo med deležniki opravljen 
žreb. Popravki višin zneskov pred žrebom niso možni!

Upamo in želimo, da se bo dopisne licitacije udeležilo čim več na-
ših članov in krajanov ter ostalih, ki radi prebirate glasilo Društveni 
informator.

Sicer pa za »Miklavžev mošnjiček« svoje prostovoljne prispevke 
lahko prispevate tudi še ostali tako, da svoj dar neposredno vplačate 
v društveni pisarni vsak ponedeljek med 19. In 20. uro ali na društveni 
TRR ŠTEV.: 0230 2001 6496 319 s pripisom »ZA MOŠNJIČEK 2018«.

Vabljeni k sodelovanju z enim samim namenom. Razveseliti naše 
najmlajše ob letošnjem obisku Miklavža, ki je menda že pisal naši Kra-
jevni skupnosti, da zagotovo pride!

Marjan Štrukelj – predsednik ŠD Krašnja

DRUŠTVENI DOBRODELNI MOŠNJIČEK
K MIKLAVŽEVI OBDARITVI NAŠIH NAJMLAJŠIH SE JE OB OBISKU 
NA 33. TEKU ZA KROF S POSEBNIM DARILOM  PRIDRUŽIL 
VRHUNSKI ŠPORTNIK – BIATLONEC KLEMEN BAUER

Srečanje naših najmlajših z Miklavžem, ki ga bo tudi to leto orga-
nizirala KS Krašnja, se hitro približuje. Ker v vsaki številki Informatorja 
naše bralce tekoče obveščamo s podatki o prostovoljnem zbiranju 
sredstev, je najbrž že odveč pisati o tem, da se je ŠD Krašnja v tem letu 
namenilo ves zbrani znesek v dobrodelnem mošnjičku podariti prav 
KS Krašnja oz. Miklavžu z željo, da bi bila darilca vsaj za kakšen evro 
bogatejša. Do sedaj prav uspešni nismo bili, saj smo zbrali le 97,96 €, 
kar pomeni, da se v zadnjih dveh mesecih vsota ni popravila niti za 
cent.

Časa, da bi bilo vsaj malo drugače, predvsem pa bogatejše, je 
vedno manj, zato smo se v nedeljo, 7. oktobra zelo razveselili pozor-
nosti našega osrednjega gosta – izjemnega športnika, ki je eden naj-
boljših biatloncev na svetu – Klemena Baura, kajti odločil se je in nam 
v ta namen poklonil eno od njegovih startnih številk in kapo. Seveda, 
oba primerka z lastnoročnim podpisom. Kot nam je znano, pa  takšna 
darila običajno lastnika poiščejo z najrazličnejšimi vrstami licitacij. Na 
omenjeni prireditvi to ni bilo moč izvesti, zato bomo v društvu skušali 
obe darili oddati s t.i. dopisno licitacijo še v času, da bi iztržek od po-
nudbe  ujel  letošnji Miklavžev obisk v Krašnji. Če nam ne  bo uspelo, 
bo to darilo športnika vključeno v zbiranje prostovoljnih prispevkov v 
letu 2019. Za koga bo ŠD Krašnja odprlo sedemnajsti mošnjiček, pa se 
v tem trenutku še ne ve.

Kako smo si zamislili potek dopisne licitacije? S povsem prepro-
stimi prirejenimi pravili!

1. Dopisna licitacija se prične z dnem te objave v glasilu Društveni 
Informator – oktober 2018,     zaporedna številka 224 in bo potekala 
do vključno petka, 30. novembra 2018;

2. Predmeta (izdelka) v dopisni licitaciji sta štartna številka in 
športna kapa, ki ju je ŠD Krašnja za mošnjiček podaril športnik Klemen 
Bauer dne, 7. oktobra 2018;

3. V dopisni licitaciji lahko sodelujejo vsi, ki jim je bila ta informacija 
dostopna z objavo v glasilu, ki je na razpolago v trgovini v Krašnji in v 
gostinskem lokalu Bar pod lipo v Krašnji. Z informacijo pa bodo bralci 
seznanjeni tudi v elektronski obliki na društveni internetni strani sd-

-krasnja.org.
4. V dopisni licitaciji vsak posameznik lahko sodeluje samo z enim 

predlogom najave višine prispevka za posamezni izdelek tako, da 
višino zneska s podatki: ime in priimek, kraj bivanja in tel. številko, 
pošlje v zaprti kuverti na naslov: Športno društvo Krašnja, Krašnja 14 
1225 Lukovica s pripisom »LICITACIJA.« Zadnji rok za oddajo predlo-
gov je 30. november 2018 do 19. ure.

Kuverto pa je možno oddati tudi v društveni nabiralnik pri pisarni.
5. Izklicna višina zneska za štartno številko ne sme biti manjša od 

30,00 €, za kapo pa 15,00 €. Če oseba licitira za prevzem obeh primer-
kov športne opreme, svoj predlog lahko odda skupaj, v eni kuverti, a 
z obvezno navedbo zneska za vsak predmet posebej.

97,96€
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Ko je strmina popustila, smo se znašli na novozgrajenem obra-
čališču široke gozdne ceste. Še malo naprej nas je pot pripeljala na 
opuščeno Štularjevo planino. Na manjši planini stoji lesena koča okoli 
katere so pred leti še pasli krave. Sedaj se planina zarašča.

Pot gre nato ponovno v gozd in z leve se nam priključi pot od spo-
dnje postaje tovorne žičnice. Le nekaj deset metrov naprej pa se nam 
z desne priključi pot iz sosednje doline Makekove Kočne. Pot nato 
preide iz gozda na strma pobočja, ki so odlično zavarovana. Tudi brez 
varoval pot ni posebej težavna. Vse bolj razgledna steza nas nato čez 
lestev kmalu pripelje v Mrzlo dolino. Naprej sledi le še nekaj minut 
lahkotne hoje do Češke koče. Ko smo zagledali kočo, je večja skupi-
na Krašnjanov, ki se ni ustavila pri jezeru, že bila zbrana ob mizah na 
platoju ob koči.

Češka koča stoji na krnici Spodnje Ravni nad prepadnim pobočjem 
Ravenske Kočne, pod severnim ostenjem Grintovca in Dolgega hrbta, 
na nadmorski višini 1542 m. Ime je dobila po češki podružnici Sloven-
skega planinskega društva iz Prage, ki jo je leta 1900 zgradila. V začet-
ku 70. let 20. stoletja so jo prenovili in posodobili, vendar je ohranila 
slog češkega ljudskega stavbarstva. Upravlja jo PD Jezersko. 

Poiskali smo prosto mizo pred kočo, pomalicali okusne žgance s 
kislim zeljem zabeljenim z velikimi slastnimi ocvirki in si ogledovali po-
hodnike, ki so se vzpenjali po stezah v strminah nad kočo. Pred odho-
dom smo naredili skupinsko fotografijo. Večina krašenjskih planincev 
se je po isti poti vrnila v dolino. Jernej, Matic in jaz pa smo sklenili, 
da se po poti skozi Žrelo povzpnemo še do sosednje koče na Ledi-
nah. Pot skozi žrelo je bila zaradi podora kamenja zaprta, zato smo 
se morali spustiti niže po melišču do izhodišča Slovenske poti, ki je 
označena kot zelo zahtevna pot. Ni nam bilo žal. Hitro smo se vzpe-
njali po strmi skalni steni, varovani z jeklenico in klini. V uri in četrt smo 
dosegli kočo pred katero je sedelo nekaj planincev. Kranjska koča na 
Vadinah (1700 m), kot se uradno imenuje, je planinska postojanka, ki 
stoji na planoti Vadine nad sklepom Ravenske Kočne, tik pod ostanki 
ledenika pod Skuto. Koča je manj obiskana od Češke koče. V dolino 
smo se spustili po lovski poti. V eni uri smo prišli do avtomobila. 

Ob povratku domov smo se ustavili na posestvu gradu Strmol, kjer 
smo v restavraciji popili kavo. Stene lepo urejene kavarne krasijo fo-
tografije Ksenije Hribar, žene zadnjega privatnega lastnika gradu. Na 
eni od fotografij v rokah drži hišnega ljubljenčka, manjšega krokodila.

Fotografija in besedilo
Tomaž Andrejka   

ČEŠKA KOČA NAD ZG. JEZERSKIM

V sredo 15. avgusta, na praznični Veliki šmaren, smo se s petimi 
osebnimi avtomobili odpeljali na Zg. Jezersko z namenom, da se pov-
zpnemo na Češko kočo. Zbrali smo se v gostišču ob Planšarskem jeze-
ru. Robi, Grega in Sašo so z avtomobili takoj odbrzeli proti izhodišču. 
Potniki v preostalih dveh smo zasedli mizo na gostilniškem vrtu. Pred 
nami je počivalo manjše jezero, nad njim pa se je bohotila prekrasna 
kulisa mogočnih severnih sten Kamniško-Savinjskih vršacev. Popili 
smo kavo, nato pa se odpeljali v dolino Ravenske kočne, do parkirišča 
pod spodnjo postajo tovorne žičnice. Cesta v dolino je sprva asfaltna, 
med pašniki pa izgubi asfaltno prevleko in se spremeni v makadam-
sko cesto z velikimi jamami. Videti je bilo, da ceste že nekaj časa niso 
nasuli, verjetno zato, da si ima potnik v avtomobilu čas pozorno ogle-
dati lepo okolico.

Na robu velikega parkirišča sredi gozda smo opazili oznake za Če-
ško kočo. Kolovozna pot nas je najprej usmerila nazaj proti jezeru. Po 
nekaj minutni hoji smo prišli na razpotje in nadaljevali levo, po bolj 
strmem kolovozu. Le ta se je hitro spremenil v strmo peš pot, ki se 
vzpenja ob hudourniku navzgor. Nekoliko višje pot preči hudournik in 
se še naprej vzpenja v njegovi bližini. Hodili smo v manjših skupinah. 
Franci in Jan sta odhitela naprej. Mira, Romana, Mojca, Jernej in jaz 
smo hodili zadaj. Vreme je bilo prijetno za hojo. Izza gora so nas greli 
sončni žarki. Vmes se je občasno pooblačilo. 

POZDRAV IZ GORE
V društvu smo bili zelo veseli pozdravne razglednice, ki sta nam jo 

sredi meseca septembra poslala Milena in Vinko Urankar, ki sta pred 
kratkim prvič postala babica in dedek.

Pri  tako velikem družinskem veselju je kar prav, da si človek vza-
me čas, se povzpne nekoliko višje in zadiha svež zrak ter si, kot temu 
radi rečemo, napolni baterije, kajti včasih zna biti vloga babice in ded-
ka kar naporna zadeva.

Takole sta skupaj s še nekaterimi prijatelji - sopotniki na pozdrav-
no razglednico zapisala Milena in Vinko:

»LEP SONČEN POZDRAV. OSVOJITI BOČ JE BILO ZA NOVOPEČE-
NO BABICO IN DEDKA KAR NAPORNO.«

Mogoče pa res, kajti Štajerski Triglav, kot ga mnogi imenujejo, je 
visok kar 978 m in se nahaja jugovzhodno nad Poljčanami. 

Ali ste bili na vrhu gore, ali ste s pohodom zaključili in vnukinji Ivi 
nazdravili že v  Planinskem domu, ki je na sedlu pod goro približno 320 
m v.r. nižje……., tega pa nista napisala. Ampak če omenjata napor, 
potem je bil skoraj zagotovo osvojen mogočni vrh Boča. 

Kakorkoli že! »Sonček« Iva raste in verjamem, da se bo nekoč tudi 
ona skupaj z vama podala na isto pot. Na pot, kjer so daleč naokoli 
travna pobočja  polna rasti nežnih rožic velikonočnic.

Iskrena hvala za vajino pozornost.

Marjan Štrukelj 
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REČIŠKA PLANINSKA POT!

Končno je prišla na vrsto. Z vlakom do Laškega , kjer se v TIC dobi 
brezplačen dnevnik in zemljevid poti. Dolga je okoli 38 km in naj bi se 
prehodila v 12 – 14 urah. Jaz sem jo razdelil na dva dela , s tem da sem 
približno na polovici poti prespal na Mrzlici.

Potek poti : Laško, Šmihel, Kuretno, Govško brdo, brunarica » Pri 
knapu pod Babo », Baba, Ostri vrh, Planinski dom na Kalu, Planinski 
dom na Mrzlici , Gozdnik, Šmohor, Tolsti vrh, Malič in nazaj na izho-
dišče. Bolj samostno, pod Babo sem srečal kolesarje, katere je prišla 
pozdravit Helena Blagne , njihov spremljevalec me je počastil z lede-
nim čajem in frutabelami. Ob poti sem malo poklepetal z domačini, v 
domu na Kalu se je po 36 letih poslavljal oskrbnik, prijetnih domačih 
živali tudi dovolj. Vreme je zdržalo, čeprav je drugi dan zjutraj padlo 
celo nekaj kapelj dežja. Po 27 letih sem bil spet v teh krajih in sem se 
odlično počutil, Laško se je kar razvilo in treba se bo kmalu vrniti, proti 
vzhodu je še kar nekaj hribčkov. Lp!

Miro Koder
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GORIČKO - DOLINA LEDAVE
Redko nas vodi pot na Goričko, pokrajino na severovzhodu Slo-

venije. Gričevnata pokrajina, v nižinah in položnejših pobočjih skrbno 
obdelana, strmejša pobočja prekriva gozd, ki je proti severu vse po-
gostejši. Pokrajina je preprežena s cestami. Ob njih so manjša naselja 
in zaselki. Če je še pred desetletjem veljajo, da gre za manj razvito po-
dročje, se v zadnjih letih lepo razvija. Zrasle so številne lepe družinske 
hiše, prave vile, mnoge vredne pogleda. Ljudje se povečini ukvarjajo s 
kmetijstvom in predelavo kmetijskih pridelkov in lesa. Večjih industrij-
skih obratov ni, zato se prebivalci vozijo na delo v Mursko Soboto in 
Radence ali v druga večja mesta, mnogi pa so si delo poiskali v sose-
dnji Avstriji. S pomočjo evropskih sredstev so v letih po vstopu v EU 
zgradili infrastrukturo, prenovili šole, gasilske domove, zgradili vrtce 
in uredili naravne znamenitosti, zanimive prišlekom.

Zadnjo soboto v septembru sva se z Miro namenila dan preživeti 
v zahodnem delu Goričkega, v dolini reke Ledave, med Cankovo in 
Trdkovo. 

Gospodinja na turistični kmetiji Ferencovi v Krašcih, tik ob Leda-
vskem jezeru, nama je predlagala naravne in kulturne znamenitosti, ki 
si jih je vredno ogledati. 

Cerkev sv. Helene na Pertoči

Nedaleč od ceste v smeri Rogašovci sva že od daleč opazila belo 
fasado cerkve na hribu. Pod cerkvijo ležijo hiše vasice Pertoče. Prvo-
tno majhno cerkev, zgrajeno pred 400 leti, so leta 1963 deloma podrli 
in pozidali na novo. Bila je prostorna, a skromno opremljena. Konec 
leta 2009 je pater Marko Rupnik, Prešernov nagrajenec, v Rimu pri-
pravil veličastno slikarijo. Po njegovih načrtih je skupina umetnikov 
naredila nov oltar, ambon in krstilnik. Cerkev v svoji notranjosti skriva 
mogočno umetnino, ki meri kar 92 kvadratnih metrov površine in pre-
kriva skoraj celoten prednji del cerkve – prezbiterij. Mozaik je sesta-
vljen iz tisoče drobnih in raznolikih kamenčkov, ki skupaj sestavljajo 
zgodbo z zelo globokim teološkim sporočilom. V celotnem mozaiku 
najbolj izstopa ogromen križ, ki preseneča s svojo črno barvo, saj je 
izdelan iz najtemnejšega kamna, ki ga je mogoče najti v naravi. Križ 
nosi na rami Jezus, ob njem pa je upodobljena njegova mati Marija. 
Na skrajnem levem in desnem robu mozaika stojita še Janez Krstnik 
in sveta Helena, zavetnica župnijske cerkve na Pertoči. Na vrhu nad 
vsemi je zlata krogla kot simbol nevidnega Boga Stvarnika. Sestav-
ni del umetnine je še tabernakelj, na vratcih katerega je upodobljena 
vsa zgodovina odrešenja. Rupnik je svojo umetnino na Pertoči označil 
kot najveličastnejši mozaik v Sloveniji. Pri vhodu v cerkev stoji kropilni 
kamen, ki je edinstven v Sloveniji. Kropilnik predstavlja slapove, sesta-
vljen pa je iz treh različno visokih kamnov, tako da lahko v najnižjega 
pomočijo prste tudi majhni otroci. 

Na stenah je križev pot, ki ga je pleterski menih Avstrijec Wolfgang 
Kogler izdelal v žgani glini. Svetloba v cerkev prihaja skozi okna, ki so 
okrašena z lepimi vitraji, na katerih so upodobljeni različni svetniki. Ko 
stopiš v cerkev, ti zastane korak. Sončni žarki, ki so tega dopoldneva v 
cerkev vstopali skozi obarvane vitraje, so notranjščino cerkve naredili 
še bolj mistično. Fotografija je le bleda senca tistega, kar človek vidi in 
občuti, ko stopi v svetišče. Če vas bo pot vodila v ta del Slovenije, vam 
toplo priporočam, da si jo ogledate.

Slatinski vrelec Nuskova

Mineralna voda v Nuskovi vsebuje veliko železa, zato je predvsem 
priporočljiva za slabokrvne ljudi. Voda ima močan vonj. Zaradi obili-
ce stopljenih mineralov so tla, po katerih teče, rdečkasto obarvana. 
Usedlino železovega oksida so uporabljali za slikanje fresk v cerkvah. 
V okolici vrelca je tudi s slamo pokrita hiška, kjer si popotnik lahko 
odpočije. V neposredni bližini vrelca je vrbov drevored. Slatinski vre-
lec je tudi del Vrbove poti, ki poteka po vaseh Rogašovci, Nuskova in 
Sveti Jurij.

Oljarna v Sotini
V vasi Sotina sva zavila levo, v smeri kažipota k podjetju Dajč pro-

dukt. V družinskem podjetju se ukvarjajo z žagarstvom, oljarstvom 
in pridelavo biomase - lesnih sekancev. Žal je prodajalna v sobotah 
zaprta. V bližnji piceriji nama je prijazen natakar svetoval kmetijo na 
nasprotnem bregu v vasi Nuskova, kjer sva lahko kupila kakovostno 
domače bučno olje.

Razgledni stolp Sotinski breg 

Avto sva pustila na parkirišču pred picerijo in se peš odpravila po 
asfaltni cesti na Sotinski breg, hrib na skrajnem severnem delu Gorič-
kega, ob meji z Avstrijo.
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S 418 metri nadmorske višine je najvišji vrh Prekmurja. Na vrhu sva se povzpela na 17 metrov visok 
razgledni stolp, od koder seže pogled daleč na severovzhodno Slovenijo, del Avstrije, Madžarske in 
Hrvaške.

Tromejnik
Pot sva nadaljevala skozi Kuzmo do začetka vasi Trdkova, kjer sva ob smerni tabli za Tromejnik par-

kirala. Tromejnik je geografska točka na tromeji med Slovenijo, Avstrijo in Madžarsko. Na nadmorski 
višini 365 m je od leta 1924 postavljen mejnik v obliki piramide. Leta 1988 so ob mednarodnem srečanju 
zasadili lipo, leta 1993 pa namestili slovenski grb. Dostop do Tromejnika je mogoč iz vseh treh držav. 
Ob gozdni poti so postavljene različne table z opisi dreves, ki rastejo v tem delu Slovenije, in ptic, ki tu 
domujejo. Med potjo sva srečala nekaj pohodnikov.

Ob povratku domov sva v Cankovi zavila desno, v Avstrijo, in se po nekaj kilometrih ustavila v Rad-
goni, parkirala in se sprehodila skozi lepo vzdrževano in urejeno staro mestno jedro. Med ogledom zna-
menitosti sva si »ogledala« še javno stranišče. Kljub temu, da je bilo brezplačno, da nihče ni stal pri vratih, 
sta bili obe stranišči sredi poznega poldneva zgledno čisti in urejeni. Ne zgolj v urejenosti cest in hiš, tudi

 v stranišču se opazi velika razlika med Slovenijo in Avstrijo, razlika v standardu, v ozaveščenosti in 
kulturi prebivalcev.

Domov sva se vrnila polna lepih vtisov.      Tomaž

UDELEŽENCI PROJEKTA »PRIHODNOST MLADIH V EVROPI« OBISKALI KRAŠNJO
Za izvedbo projekta »Prihodnost mladih v Evropi«, je Občina Lukovica prejela sredstva programa Evropa za državljane, iz naslova sklopa 2 »Demo-

kratično delovanja in državljanska udeležba«, ukrepa »Pobratenje mest«, ki ga financira Evropska unija. 
V dneh od 20.9.2018 do 23.9.2018 je naša občina gostila partnersko Občino Amaroni iz Kalabrije, s katero se je pobratila v septembru 2016. V projektu 

je sodelovalo 25 italijanskih gostov, med katerimi je bilo 14 učencev tamkajšnje osnovne šole. Na strani občine Lukovica je sodelovala OŠ Janka Kersnika 
Brdo s svojimi učenci in učitelji ter člani Odbora za pobratenje obeh občin, ki so skupaj z gosti razpravljali in ugotavljali, kako mladi vidijo prihodnost 
v Evropi ter se soočili z izzivi evroskepticizma, razvojnimi priložnostmi, razlikami in podobnostmi med občinama in državama. Osrednji gost dogodka, 
Lojze Peterle, je zbrane v KD Janka Kersnika v Lukovici spodbudil k aktivni državljanski udeležbi ob evropskih parlamentarnih volitvah v letu 2019. 

Udeleženci projekta smo se v soboto popoldan, pri povratku s Trojan, ustavili v Krašnji, kjer sta nas pozdravili predsednica KS Krašnja in predsednica 
KUD Fran Maselj Podlimbarski. Pod vodstvom Vere Beguš smo si v Pavletovi hiši ogledali razstavljene muzejske eksponate in pletenje slamnatih kit. Za-
tem smo se, kljub rahlemu pršenju, sprehodili do vaškega jedra. Številni člani PGD Krašnja in drugi krajani so nas pričakali pred gasilskim domom, kjer so 
se učenci preizkusili v gašenju s staro brizgalno. Zaradi hladnega in deževnega vremena se je dogajanje nadaljevalo v prostorih gasilskega doma. Marjan 
Štrukelj, predsednik ŠD Krašnja, je pripravil dve zanimivi igri. Najprej so se štiri ekipe osnovnošolcev pomerile v poznavanju italijanskega in slovenskega 
jezika. Igra je potekala tako, da je vsaka skupina v določenem času italijanskim besedam poiskala pomensko sorodne slovenske ali obratno. V drugi igri 
sta župana obeh občin, Luigi Ruggiero in Matej Kotnik, sestavljala puzzle občinskih grbov. V napeti tekmi je za las zmagal naš župan. 

Nekateri gostje iz pobratene občine so čas med igrami izkoristili za učenje pletenja slamnatih kit. Pri tem so jim pomagale članice KUD FM Podlim-
barski. Živahno je bilo tudi na ploščadi pred domom. Ciril je poskrbel za sadjevec, Štefan pa za prevajanje in debata je stekla. 

Zaradi programa, ki je sledil ob Čebelarskem centru na Brdu, smo morali Krašnjo prekmalu zapustiti. Naši gostje so bili navdušeni nad sprejemom in 
prijaznostjo Krašnjanov. V imenu Odbora za pobratenje občin Lukovica in Amaroni se vsem društvom, ki so organizirala aktivnosti in vsem vaščanom, ki 
ste nas sprejeli, lepo zahvaljujem.

Tomaž Andrejka
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PODELITEV ŽUPANOVIH PRIZNANJ

Letošnja osrednja prireditev ob občinskem prazniku je bila v petek 
7. septembra v Šentvidu. Župan občine Lukovica, Matej Kotnik, ki je 
bil tudi slavnostni govornik, je podelil tako imenovana županova pri-
znanja. Prejelo jih je sedem dobitnikov, med katerimi so tudi krajanke 
Krajevne skupnosti Krašnja. To so Pavla Pirnat in Milena Urankar, obe 
iz vasi Koreno ter Marija Udovč iz Krašnje.

Županova priznanja so namenjena posameznikom, ki so se izkaza-
li s svojim dolgoletnim trudom in prizadevnim prostovoljnim delom v 
različnih društvih. Tako je Pavla Pirnat prejela priznanje za svoje delo 
v Medgeneracijskem društvu Jesenski cvet, Milena Urankar pa v Dru-
štvu podeželskih žena Lukovica.

Gospa Marija Udovč pa je prejela priznanje za svoje večletno delo 
v KUD Fran Maselj Podlimbarski.

Vsem trem krajankam ob tem čestitamo in jim želimo uspešno na-
daljnje delo in udejstvovanje v omenjenih društvih.

Robi Pervinšek
KS Krašnja

»LEŽEČI POLICAJI« V KRAŠNJI
Že zelo dolgo smo v Krašnji opozarjali občino Lukovica na nevaren 

odsek ceste od marketa SPINA do konca PŠ Krašnja. S strani vaščanov, 
sedanjega in prejšnjih Svetov KS Krašnja se je izpostavljala potreba 
po fizičnem umirjanju cestnega prometa z grbinami oziroma »ležeči-
mi policaji«.

Kljub temu se je namesto tega najprej uporabil ukrep območja 
omejene hitrosti – cona 30. Ob dovozu na dvorišče PŠ Krašnja je bila 
postavljena prometna signalizacija, s katero so se izvajale meritve hi-
trosti mimo vozečih vozil. Le te so se od 3. februarja do 6. marca 2017 
shranjevale. Ugotovljeno je bilo, da je povprečna hitrost 37km/h, naj-
večja izmerjena pa je bila 67km/h.

V juniju 2018 smo se člani Sveta KS Krašnja sestali z županom Ma-
tejem Kotnikom in njegovimi sodelavci ter poleg ostale problemati-
ke ponovno izpostavili potrebo po povečanju varnosti prometa na 
omenjenem odseku ceste skozi vas. Župan je tokrat obljubil izgradnjo 
dveh »ležečih policajev« do začetka novega šolskega leta. Obljuba 
je bila realizirana koncem avgusta, ko sta bila, na osnovi predhodne 
mikrolokacije, v območju PŠ Krašnja in ob starem gasilskem domu 
zgrajena »ležeča policaja«. S slednjima in cono 30 se je varnost vseh 
udeležencev v prometu povečala. Predvsem pa je to pomembno za 
naše najmlajše na poti v in iz šole v Krašnji.

Robi Pervinšek
KS Krašnja
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SREČANJE BOLNIH IN STAREJŠIH V 
ŽUPNIJI KRAŠNJA

V nedeljo, 23. 9. 2018, smo se ob 9. uri zbrali pri sv. maši, ki je bila 
posebej namenjena starejšim in bolnim iz naše župnije. Tokrat je na 
povabilo domačega župnika somaševal mag. Marjan Lamovšek sale-
zijanec iz Rakovnika, ki je s svojo pridigo in besedami navdihnil vse 
župljane. Med sveto mašo sta duhovnika podelila tudi zakrament bol-
niškega maziljenja. Slovesnost so dopolnili domači cerkveni pevci, ki 
jih je na orgle spremljal g. Lojze Pezdirc.

Po sveti maši se je slavje nadaljevalo v župnišču. Pridne gospodi-
nje naše fare so pripravile dobrote, pevci pa so poskrbeli za prešerno 
vzdušje. G. župnik je vsem podaril knjižico s posvetilom. Za vse nas 
je bilo to srečanje nekaj lepega. Zato vas že sedaj vabimo, da se od-
zovete našemu vabilu v čim večjem številu tudi prihodnje leto. Lepo 
povabljeni!

SP

PRVOŠOLČKI

Okoli vogalov se že podijo jesenske meglice, šolska vrata PŠ Kra-
šnja so se odprla in s pogumnimi koraki je  vstopilo tudi 16 prvošolčkov. 

V ponedeljek, 3. 9 . 2018, so se skupaj s starši ob 10.00 zbrali v 
Kulturnem domu Lukovica, kjer so jih prijazno sprejeli ga. ravnateljica 
Anja Podlesnik Fetih,  g. župan Matej Kotnik in g. Anton Meden, pred-
sednik sveta staršev. Sledila je igrica Pekarna Mišmaš, ki so jo izvedli 
učenci PŠ Krašnja pod okriljem ge. Vere Beguš in Lucije Dolinšek. Ve-
ste, to je tista pekarna, kjer miške pomagajo Mišmašu peči kruh. Prav 
prisrčna hvala vsem, uživali smo v predstavi. 

Po kulturni prireditvi so učenci obiskali še svoje učilnice, kjer so se 
pobliže spoznali s svojimi učiteljicami, sošolci in vzgojiteljicami. Am-
pak do učilnice se je bilo treba prebiti skozi »špalir«, ki so ga pripravili 
starejši učenci in učiteljice… 

Predstavili so se s svojim imenom, malo zapeli, zarajali, se poslad-
kali s tortico in dovolj je bilo za prvi šolski dan. 

Dragi prvošolčki, želimo vam veliko prijetnih trenutkov v šoli, zvr-
han koš novih prijateljev, znanja in ustvarjalnosti.

                                                                                                                                   
Tanja Krevs 
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TEDEN OTROKA
Ob tednu otroka smo na PŠ v Krašnji pripravili učencem nekaj raz-

igranih trenutkov za sprostitev in  druženje, da bi jim pokazali, kako 
pomembni in zaupanja vredni so in da jih imamo radi.

S kredami smo porisali zid ob igrišču, ki je zažarel v pisanih barvah 
in veselih otroških umetnijah.

Ustvarjalci so se pomerili tudi v štafetnih igrah na igrišču.          

V torek je bil dan, za druženje z otroki iz vrtca. Skupaj smo ustvar-
jali, se spodbujali in si pomagali MALI in VELIKI. Ste vedeli, da se svinč-
nik lahko drži tudi med prsti na nogah in se riše? 

Riše se lahko tudi pod mizo in na tleh. Oblikovali smo slano testo, 
se igrali. Spoznali smo tudi tiskarsko prešo in izdelali zanimive mono-
tipije. Poskrbeli smo tudi za naravo in reciklirali papir.

V sredo je bil dan za prijateljstvo. Kako lepo je imeti prijatelja in biti 
prijatelj, imeti ga rad in biti ljubljen smo spoznali ob predstavi Prijatelji 
za vedno.  0279

Telovadili smo tudi z Juvijem in mu pomagali rešiti igrače, ki jih je 
odnesel grof Grozni, ni pa niti manjkal Just dance… 

Za zaključek prijetnega tedna so starejši učenci v kotičkih brali pra-
vljice mlajšim in skupaj odpotovali v pravljični svet.

Tanja Krevs
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TEDEN OTROKA V VRTCU KRAŠNJA
Teden otroka je v našem vrtcu zelo pomemben čas, saj temelji 

na  obeleževanju svetovnega dneva otroka, ki ga je leta 1956 priznala 
Generalna skupščina Združenih narodov. Praznujemo ga vedno prvi 
teden v oktobru. 

V našemu vrtcu, kot po navadi, začnemo prvi dan našega poseb-
nega tedna s Pohodom za krof. Z avtobusom smo se odpravili do Kraj-
nega Brda. Pridružili so se nam tudi otroci s Prevoj. Skupaj smo se 
sprehodili skozi gozd in opazovali naravo, predvsem gobe in kostanj. 
Bil je prekrasen dan za uživanje na prostem. Ko smo se vrnili, nas je 
na igrišču pričakala pogostitev s svežimi krofi.  Veliko otrok je srečalo 
svoje prijatelje s Prevoj. Vsi smo se prijetno družili in se posladkali s 
priboljškom in toplim čajem.

V torek  smo šolo in vrtec preuredili v likovne postaje. V avli so 
lahko otroci ročno izdelovali barvni papir. Tiskali smo tudi na grafično 
prešo. Otroci so sami izdelovali matrice. Nato smo grafike razstavili 
v avli. Zelo so bili ponosni na svoje prve izdelke. Nižje po stenah avle 
smo prilepili dolge pole papirja, na katerega so otroci sede risali s prsti 
na nogah. V igralnici Sončkov so izdelovali umetnije iz slanega testa. 
Pri Zvezdicah so lahko risali pod mizo.  Pod mize smo prilepili pole be-
lega papirja, otroci pa so ležali na hrbtu in risali. V prvem razredu so se 
lahko vsi igrali z igračami. Tudi tukaj je bilo veliko navdušenja, ker se 
je prvi razred za trenutek spremenil v vrtec. Otroci so prosto prehajali 
po postajah in se ob tem zelo zabavali. 

V sredo je bil abonma, in sicer igrica Prijatelja za vedno. Vsebovala 
je veliko interaktivnega dialoga, tako da so otroci lahko sodelovali z 
igralci. Ob tem so se zabavali. Po igrici smo šli v gozd nabirat gozdne 
plodove za čutno pot. Vreme je bilo lepo in otroci so uživali. V vrtec 
smo prinesli polne vreče naravnega materiala.

V četrtek smo strokovne delavke priredile zelo kratko lutkovno 
igrico Živali v vrtcu. Namen je bil, da se ob njej otroci zabavajo zaradi 
smešne vsebine. Po igrici smo spet uživali na prostem ob sončnem 
vremenu.

V petek smo strokovne delavke v igralnici Zvezdic pripravile čutno 
pot iz listja, želoda, mahu, žira, storžev, orehov, peska in lubja. Otroci 
so bosi hodili po pladnjih, ki so bili polni naravnega materiala. Otroke 
smo razporedili v manjše skupine, ki so se menjale, tako da so lahko v 
miru preizkusili vse pladnje. 

Teden otroka je hitro minil. Lepo vreme nam je omogočilo veliko 
bivanja na prostem in tudi obilo zabave v notranjih prostorih. 

Učiteljice in vzgojiteljice se še enkrat iskreno zahvaljujemo Špor-
tnemu društvu Krašnja za grafično prešo, ki smo jo začeli z veseljem 
uporabljati.

Meta Adamič Bahl  
Fotografija: Meta Adamič Bahl, Anamarija Lanišek
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PRVOŠOLCI NA KMETIJI
Obiskali smo ekološko kmetijo Pr`Matožet. Prijazno so nas pope-

ljali po starem sadovnjaku, kjer smo pomagali pobirati jabolka in opa-
zovali prešanje jabolk.

Sprehodili smo se tudi skozi nasad jagod in se posladkali z njimi. 
Njam, kako so bile slastne.

Nekateri smo pozirali ob zlatorumeni koruzi, drugi pa smo opazo-
vali kokoši, bahavega petelina in račke, ki jih imajo na kmetiji zato, ker 
rade pohrustajo polže, da ne naredijo preveč škode.

Bilo je res zanimivo in poučno. Hvala za vse.

Tanja Krevs

ŠOLSKI POHOD ZA KROF
V sredo, 10. oktobra, smo se z učenci PŠ Krašnja podali po krajši 

različici nedeljskega Pohoda za krof. Jutranja megla nas ni prestrašila. 
V nahrbtnike smo pospravili šolsko malico ter se pogumno  odpravili 
proti Krajnemu Brdu.

Že na Ciclju smo odpenjali jakne in jopice, čez par ovinkov smo jih 
slekli. Na poti skozi gozd smo občudovali sonce, ki je stegovalo svoje 
žarke skozi vlažen jutranji zrak. Malo pred Krajnim Brdom smo stopili 
iz megle in uživali v prijetnem dnevu.

Pot navzgor nas je ogrela, pot navzdol je hitro minila. Sploh tistim, 
ki so vztrajno nabirali kostanj, želod, svetleče se kamne in druge goz-
dne zaklade. Tudi prvo jesensko obarvano listje nas ni pustilo ravno-
dušne.

Ob vrnitvi v šolo pa so nas čakali slastni in dišeči zakladi za naše 
želodčke – pravi trojanski krofi, ki nam jih vsako leto ob tem času 
podari Športno društvo Krašnja, za kar se predsedniku društva, go-
spodu Marjanu Štruklju, najlepše zahvaljujemo. Pojedli smo jih kar na 
šolskem igrišču, saj ga je jutranja megla že zapustila. 

Pohodniki, tudi prvošolci, so po krajšem počitku živahno tekali še 
po igrišču, kar dokazuje, da je tak pohod za nas »mala malca«. Zato ga 
bomo v prihodnje z veseljem ponovili.

Katarina Bergant
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Razdelili smo se na dve ekipi, drugi so šli v muzej, nam pa so povedali, 
kako je nastal otoček. In potem so nam dovolili, da potehtamo dva 
meča. Potem pa smo se zamenjali, v muzeju je bilo veliko kamnov in 
mečev, bilo pa je tudi okostje, vse sem fotografiral. Ko smo prišli iz 
muzeja, sem streljal z lokom, zadel sem v sredino. Potem smo se od-
peljali proti Bohinjskemu jezeru, bila je zaprta cesta. Po obvoznici mi 
nismo mogli priti, ker smo imeli prevelik avtobus. Druga skupina pa je 
lahko prišla. In smo morali počakati drugi avtobus, malo smo se po-
govarjali in je prišel. Odpeljal nas je na kosilo. Za kosilo je bil dunajski 
zrezek in pomfri, sladice pa nisem jedel. Potem smo šli na avtobus. 
Hitro nas je pripeljal do ladjice. Tekli smo do nje, na ladjici sem naredil 
nekaj zelo lepih fotografij. Potem smo se sprehodili, ker smo čakali na 
avtobus. Skoraj vsi so dali noge v vodo, nekateri pa ne. Luka, Žan in 
jaz smo se zelo zabavali. Nato smo naredili skupno sliko. Ko so prišle 
sošolke, smo si pohojali noge. Potem pa smo morali oditi. Pripeljal je 
avtobus. Med potjo smo gledali slike.  Marisa, Luka, Žan in jaz smo 
se veliko pogovarjali. In tako je vožnja zelo hitro minila. Ko smo pri-
šli, sem objel mami, potem sta se učiteljica in mami pogovarjali. Nato 
smo odhiteli domov. Hitro sem se umil in šel spat, ker sem bil zelo 
zaspan in utrujen.

Vse mi je bilo všeč, žal mi je le, da nismo šli k slapu Savica.                                  

Max Žavbi

5.C NA BLEDU IN V BOHINJU
Krašenjski petošolci so se zadnji poletni dan podali na potep po 

Gorenjski. Kako je potekal dan in kaj vse so doživeli pa v njihovih pi-
snih utrinkih.

Helena Urbanija

V petek,  21. 9. 2018,  smo 5. razredi odšli na ekskurzijo na Bled in 
v  Bohinj. Z nami je odšla učiteljica Helena. Ob 8.15 smo se zbrali pred 
šolo ter počakali avtobus. Ko je prišel, smo se odpeljali na Bled. Vozili 
smo se eno uro in pol. 

Na Bledu smo si ogledali grad in srednjeveško življenje. Še sami 
smo poskusili streljati z lokom. Spoznali smo srednjeveški ples.

Vožnja v Bohinj je bila naporna, saj so zaprli cesto in zato smo mo-
rali po drugi poti. V Bohinju smo se najprej okrepčali s kosilom, da smo 
imeli moč  za vožnjo z ladjico. Zelo je bilo zabavno. Vozili smo se pol 
ure. Bili smo utrujeni in vsi smo hoteli domov v  posteljo. Pot domov 
se je zelo vlekla, a na koncu smo le dočakali  vrnitev domov. Kljub 
temu mi je dan  bil zelo všeč in ga ne bom pozabila.

Anja Pervinšek

Zjutraj sem se zbudil ob pol osmih, se oblekel in umil zobe. Ko 
sva se z Ulo obula, naju je mami peljala v šolo. Hitro sva se preobula 
v copate, mami se je usedla v avto, jaz pa sem hitro stekel k mami, 
vzel knjigo, ki jo je morala vrniti Ula v knjižnico, se poslovil in stekel v 
šolo. Knjigo sem nesel Uli, ki se mi je lepo zahvalila in ko sem prišel v 
razred, je prišla učiteljica. Potem smo se obuli in odšli čakat avtobus 
pred trgovino. Kmalu je prišel avtobus. Jaz sem sedel iz Anjo. Vožnja 
do Bleda je hitro minila, prišli smo do gradu. Ko smo prišli, smo dobili 
šolski sendvič in vodo. Hitro sem pojedel. Potem sem zagledal mojega 
bratranca. Takoj sem šel k njemu in ga objel. Z Gašperjem sem šel do 
stopnic, ko sva zagledala dva grajska vojščaka, dve grofici in dvojnega 
norčka. Povedali so pravila, nato smo šli naokrog, slikal sem otoček 
sredi jezera iz gradu. Malo so zaplesali, se sabljali in igrali z ognjem. 
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V petek zjutraj smo se odpeljali na izlet v Alpski svet. Peljali smo 
se z avtobusom do Bleda, tam smo malicali. Ko smo pojedli, smo odšli 
na grad, kjer so nam prikazali pravi grajski ples. Potem so se vitezi 
mečevali, vmes pa nas je zabaval dvorni norček. Zelo mi je bilo všeč, 
ko so si podajali zastave. Potem smo gledali, kako so ogenj razpršili. 
Nato smo odšli v muzej. Tam so nam prikazali prejšnje življenje. Včasih 
so imeli losa, ki je po vrtu pojedel vrtnice in ko je želel v hišo, je podrl 
vrata. Kralj pa se je naveličal klicati mizarja, da bi postavil vrata. Zato 
so losa ubili in imeli okusen golaž. Ko smo si ogledali muzej, smo se vr-
nili na avtobus. Veliko časa smo izgubili z menjavo avtobusa, ker je bil 
prevelik. Odšli smo v okrepčevalnico in pojedli kosilo. Vrnili smo se na 
avtobus. Odpeljali smo se do Bohinjskega jezera. Tam smo izstopili in 
tekli za učiteljico do ladjice. Peljali smo se na drugo stran, potem smo 
izstopili in odšli do vode. Tam smo namočili noge in hranili račke. Ura 
je bila že pozna, zato nismo šli k slapu Savica. Odbrzeli smo domov, 
ker so nas starši že čakali.

Eva Klopčič

Zjutraj sem vstala, se umila, počesala, vzela nahrbtnik in šla na 
kombi. Ko sem prišla v šolo, sem se preobula in šla v jutranje varstvo. 
Ob 8.00 pa smo šli v učilnico, ob 8.15 je učiteljica prišla v razred in 
nam vse povedala, nato smo se šli preobut in na avtobus. Na avto-
busu so bili že učenci iz Blagovice. Potem smo se usedli in šli na Brdo 
po učence iz 5.a. Šli smo proti Blejskemu gradu. Na poti smo slišali 
predstavitve drugih in naših učencev. Kot so bile: Lukovica, Domžale, 
Ljubljanska kotlina, Triglavski narodni park, Kranj … Ko smo prispeli 
na Blejski grad, smo šli malicat. Jedli smo sendviče in pili vodo. Potem 
smo šli na Blejski grad, ki je bil zelo lep in zanimiv. Dve grofici in dva 
viteza so nam zaplesali, se mečevali, nam pokazali muzej, nam nekaj 
povedali o Bledu in Blejskem gradu in nam pokazali meče. Lahko smo 
tudi streljali z lokom. Potem smo šli na avtobus. Šli smo proti Bohinju, 
a naš avtobus je bil prevelik, da bi šel lahko po obvozni poti, saj so 
glavno cesto v Bohinj zaprli. Tako so učiteljice poklicale drug avtobus, 
da naj pride po nas, šle so tudi ustavljat avtomobile, da smo šli lahko 
z velik avtobusom nazaj, ker je bila cesta preozka. Ko je prišel drug 
avtobus, smo šli vanj in nas je peljal v Bohinj.  Šli smo v okrepčevalnico 
blizu slapa Savice.  Ko smo se usedli, smo dobili kosilo. Jedli smo du-
najski zrezek, ocvrt krompirček in še sladico. Sladico smo vzeli kar na 
avtobus, saj  se nam je mudilo na ladjico. Na poti do drugega konca 
jezera nam je vodič povedal nekaj zanimivosti o Bohinju in o ladjici. 
Ko smo prispeli, avtobusa še ni bilo in tako smo šli pomočit noge v 
jezero. Lahko smo se igrali, pogovarjali, jedli in slikali. Potem smo šli 
do postaje , kjer nas je avtobus pobral in peljal domov. No, všeč mi je 
bilo, da smo šli na ladjico, namesto na slap Savico. Spremenila bi pa to, 
da bi šli z manjšim avtobusom.

Lea Hrovat

NA VASI JE LEPO, KO NA KANALU 
POD LIPO ZAPOJO

Letos so v Krašnji že petnajstič zapeli pevci ljudskih pesmi z različ-
nih slovenskih pokrajin. Prva srečanja so bila pod lipo in na njih je bilo 
manj skupin kot zadnja leta. Na prvem srečanju so bili pevci ljudskih 
pesmi  iz Adlešič, Blagovice,izpod Boča, iz Filovcev, Gradina in Krašnje. 
Na harmoniko so igrali: Žiga in Jaka Avbelj, Andraž Štrukelj, Damjan 
Umek, Tomaž Pustotnik, Matjaž Požeg, Rezka Sušnik,  Viki Prašnikar, 
Franc izpod Boča, Dani in Blaž iz Filovec.

Predstavili so lončarstvo, izdelovanje rož iz papirja, vezenje, izde-
lovanje pisanic in pletenje kit iz pšenične slame.

V skeču Po cesti gre en stari mož je zaigral Stane Pervinšek.

Prvo srečanje pred petnajstimi leti

V naslednjih letih so zapele nove skupine in nekatere so ostale vse 
do danes. Nikoli niso manjkale Kresnice iz Adlešičev, ki so kasneje pri-
peljale še tamburaše, samo enkrat so manjkale Filovske pevke, prav 
tako ljudski pevci iz Blagovice. Malokdaj je manjkala skupina Kantado-
re iz Gradina, ki vedno navduši poslušalce.

Letos prvič v petnajstih letih nismo začeli srečanja pod lipo, ker je 
precej deževalo, zato smo prvo pesem zapeli vsi v dvorani gasilskega 
doma. Poleg že omenjenih skupin so bili na srečanju še  Prešmentani 
faloti iz Stoperc, Prijatelji 6-Še iz Šešč pri Preboldu, Ljudske pevke iz 
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Ponikve pri Žalcu, Anica Rehberger iz Zg. Brnika in Francka Rozman iz Sp. Bele in  dve skupini pevcev ljudskih pesmi KUD Fran Maselj Podlimbar-
ski. Žal sta prišli iz Filovcev le dve pevki in za slovo tudi zapeli. Skupina bo namreč prenehala peti, pripeljale pa so s seboj skupino iz Renkovcev, 
tako da se bo tudi na naslednjem srečanju slišalo prekmursko narečje.  Zaradi slabega vremena se niso mogle predstaviti s svojimi izdelki roko-
delke iz Lukovice, Domžal, Moravč in Krašnje. Vse skupine, pevske in rokodelske, pa so prejele za petnajsto  srečanje posebno priznanje.  

Irena in Jože Pustotnik sta zaigrala skeč Spomini dveh starih Krašnjanov.
Na Srečanju sta bila tudi predsednica sveta KS Krašnja, Urška Kos in župan, Matej Kotnik, ki se je z darilom in nagovorom zahvalil filovskim 

pevkam za vse nastope v Krašnji. Ko smo se z darilom zahvalili še Krašnjani, je bilo na odru zelo ganljivo in pritekla je tudi kakšna solza. V petnaj-
stih letih smo namreč postali pravi prijatelji.

Simona Pervinšek, ki je vodila Srečanje, je povabila na oder še tamburaše iz Adlešičev, potem pa se je začelo veselo družabno srečanje. Brez 
pomoči naših žensk, ki spečejo pecivo in postrežejo goste, ne bi mogli tako gostoljubno zaključiti popoldneva. Hvala pa tudi Gostinskemu pod-
jetju Trojane, ki nam vedno ob tem pomaga.

Vera Beguš

PŠENIČNE KITE V NOVIH IZDELKIH
V četrtek, 30. avgusta 2018 je bilo v Mekinjah pri Kamniku odprtje razstave novo razvitih ali izpopolnjenih izdelkov rokodelcev, ki so se v Srcu 

Slovenije vključili v projekt Zgodbe rok in krajev. V ta projekt se je vključilo tudi naše kulturno društvo in nastal je zanimiv nakit in drugi izdelki. 
Kite je spletla Vera Antonin. uhane, ogrlico, broško in čestitke  sta izdelali Eva Pestotnik in Vera Beguš, metuljčka, zapestnico in leseni del spo-
minkov je izdelal Matic Pestotnik. Naši izdelki so bili izbrani za razstavo v Veržeju, kjer razstavljajo člani vseh rokodelskih centrov Slovenije. Na 
odprtju razstave sta pletli Marinka Pervinšek in Vera Antonin.

Fotografija: Mija Bokal 

Dvorana v gasilskem domu je bila premajhna

Spomini dveh starih Krašnjanov

Pevki iz Filovcev se poslavljata od naših pevcev

Matej Kotnik se je pevkama zahvalil
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PLETLI SMO KITE IZ PŠENIČNE SLAME
V Srcu Slovenije je bil konec drugega tedna v septembru Vikend odprtih vrat, kateremu se je pridružila tudi Občina Lukovica. V Krašnji smo 9. 

septembra popoldne organizirali pletenje kit. Povabili smo članice Društev podeželjskih žena Blagovica-Trojane, Lukovica, Društvo upokojencev 
Lukovica in ostale, ki so se želeli naučiti plesti. Na zelenici ob gasilskem domu se je zbralo kar precej starejših, mladih in otrok. Naše ženske so 
posedle mednje in začelo se je učenje. 

Še prej pa je nekaj besed o slamnikarstvu povedal Matjaž Brojan. »Učenke» so bile vztrajne in vse so se naučile plesti. Še posebej so bile 
pridne deklice, ki so naplete res dolgo kito. Jerca, Patricija, Zarja, Taja, Lina, Iza kar niso mogle prenehati s pletenjem. Tako vztrajno so pletli vse, 
da sploh niso imeli časa, da si natočijo češpljevo vodo in pojedo oreh s kruhom. Na koncu smo izdelke razstavili in kite so imele različne dolžine. 
Ker so nekatere pokazale veselje do pletenja, bi bilo prav, da takšno popoldne ali večer še ponovimo. 

Tako kot včasih na kitarskih večerih v naših hišah, tudi tokrat ni manjkalo petje in harmonika, na katero je igral Marjan Kancilja.
Udeleženci in udeleženke pletenja kit  so si lahko tudi ogledale muzejsko zbirko v Pavletovi hiši, kjer sta jih po zbirki vodili Brina in Lucija.

Fotografija: Milena Bradač, Janez Rode

OBČINA LUKOVICA SE PREDSTAVI
V soboto 13. oktobra se je v Domžalah na večnamenski ploščadi 

ob tržnici predstavila Občina Lukovica. Bilo je več stojnic, na katerih 
so kmetije predstavljale svoje izdelke. 

Kulturni program je pričel MePZ Šentviški zvon,  nato je Godba 
Lukovica igrala koračnice, zapeli so pevci Društva za ohranjanje in oži-
vljanje kulturne dediščine -Skrinjca, nato pa se je predstavilo KUD Fran 
Maselj Podlimbarski. Pevci ljudskih pesmi so zapeli nekaj pesmi, gle-
dališki prizor Spomini dveh starejših Krašnjanov sta zaigrala Irena in 
Jože Pustotnik. Marjana, Minka, Vera, Mici in Milena so vse dopoldne 
pletle kite iz pšenične slame.

Na ploščad je prišlo veliko gledalcev, srečali pa smo se tudi z mno-
gimi, ki danes živijo v Domžalah ali okolici, včasih pa so bili doma v 
Črnem grabnu. Pevci ljudskih pesmi se predstavijo

Fotografije: Miro Pivar
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PGD KRAŠNJA NA OTOKU RAB
Kar nekaj časa, govorimo v letih, je zorela ideja, da se povežemo s 

hrvaškimi stanovskimi kolegi prostovoljci na otoku Rabu. Težko smo 
uskladili vse obveznosti zainteresiranih operativcev, ki bi želeli obiska-
ti kolege, se seznaniti z njihovim načinom dela, organizacijo, izkušnja-
mi ter pridobiti nova znanja. Vendarle se nam je posrečilo, da smo le-
tos poleti dorekli, da se na Rab odpravimo 14. septembra. V ekipi smo 
bili predsednik Grega, Damjan, Katja, Matic, Boštjan, Matej in Jure. 
Tega dne zarana smo se z društvenim kombijem odpravili proti meji in 
nato ob jadranski cesti vse do luke Stinica, kjer nas je trajekt odpeljal 
na otok. Tam nas je nasmejan pričakal poveljnik Tone in nas vodil do 
počitniškega doma v Barbatu. Po namestitvi v sobe nas je že čakala 
dišeča kavica (hvala Meti) in pa pozno dopoldanski zajtrk. Utrujeni od 
vožnje smo si privoščili skok v morje, ter se nasmejali otroškim vrago-
lijam, ki so v nas čakale, da so skočile na plano ter poskrbele za dobro 
voljo. V popoldanskem času smo se po krasnem golažu odpravili do 
DVD Rab (Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rab). tam nas je spreje-
la pisana druščina gasilcev z Milivojem Ličino kot poveljnikom na čelu. 
Razkazali so nam svojo opremo, svoj gasilski dom, veliko časa smo po-
svetili tudi seznanitvi s protipožarnim video sistemom ter z zanimivim 
pokrivanjem poletne sezone z začasno zaposlitvijo nekaterih gasilcev. 
Morali smo priznati, da je njihovih cca 400 najrazličnejših intervencij 
letno res veliko in da je nuja po dobro organiziranem dežurstvu ter 
dobri opremljenosti velika. V lasti imajo več vozil, začenši z neumorni-
ma Ladama Nivama, dvema Mercedes Unimog cisternama za gozdne 
požare, Mercedes Atego, upokojeni Deutz, avtocisterno TAM 190, 
moštveno vozilo ter poveljniško vozilo. Zaradi gradnje vse višjih stavb 
imajo željo po nabavi avto lestve in nadgradnji obstoječega voznega 
parka. Dom, ki so ga zgradili po vojni, je društvu, ki je nastalo leta 1946 
služil dobro. Zaradi urbanizacije otoka in pa sprememb prometne in-
frastrukture pa jim stari dom ne dopušča razvoja in optimalnega kri-
tja intervencij. Nadejajo se, da bodo v prihodnjih letih z mestom Rab 
sklenili dogovor o izgradnji novega gasilskega doma na bolj ustrezni 
lokaciji. Po prijetnem pogovoru in spoznavanju so se nam pridružili še 
veterani gasilci iz sosednje Avstrije s Styer-jevim gasilskim »dedkom«, 
ki pa je lično obnovljen na mestih nekdanjih pripomočkov za reševa-
nje skrival točilnico piva, žar in še kaj.

Prijeten večer smo zaključili z dogovorom aktivnosti za prihodnji 
dan. V soboto torej smo se zgodaj zjutraj spet odpravili do gasilcev 
DVD Rab. Skupaj smo se odpeljali do sosednjega prostovoljnega  dru-
štva (in hkrati edinega drugega na otoku) DVD Lopar. Tudi tukaj smo 
bili deležni krajše predstavitve in ogleda, nato pa smo se odpravili do 
Loparske marine, poleg znane Rajske plaže ter se vkrcali na gasilski 
čoln. Precej velik gumenjak z vgrajeno Ziegler motorno brizgalno in 
gasilskim monitorjem za gašenje s čolna je sprejel vseh osem Krašnja-
nov in nas pod vodstvom dveh gasilcev peljal na ogled obale Raba. 

Tako smo z »mokre« strani lahko občudovali od morja in burje razbrz-
dane pečine, skrite mirne plaže in dalmatinsko pokrajino, ki je na vse 
naredila velik vtis. Po obplutju plaž Sahara, Dubac, Ciganka in zaliva 
Lopar smo se mimo otoka Sveti Grgur (kjer je svojčas deloval ženski 
zapor) ob strmih severozahodnih pečinah odpravili proti Golemu oto-
ku. O slednjem ste verjetno slišali že marsikatero zgodbo, na kratko 
pa je bil to zaporniško taboriščni otok, kjer so si sprva predvsem poli-
tični, kasneje pa tudi različni drugi obsojenci (pod prisilo) zgradili izje-
mno obsežne in natančno izklesane kamnite stavbe.

Že ob devetih so začele plesti naše pletilje Španova dekla pripoveduje zgodbo o cesarju Jožefu, sosed pa jo z zanimanjem posluša
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Le-te so bile na delu otoka namenjene vojaško-policijskim uprav-
nim in nadzornim službam, na drugem delu proizvodno delavskim 
kapacitetam, del pa so bile zaporniške celice, zaporniška menza, šola 
in ostala infrastruktura. Z dvema pristankoma na različnih delih oto-
ka smo si ob sprehodu med razvalinami skušali ustvariti sliko, koliko 
truda je moralo biti vloženega v izgradnjo takega kraja, hkrati pa nas 
je preveval občutek, da cel otok prepredajo tisoče neizpovedanih 
zgodb, tako z ene, kot druge strani.

V popoldanskem času smo odpluli proti izhodišču, se zahvalili za 
izjemno vodenje, varno plovbo ter se priporočili za podobno izkušnjo 
(v imenu krašenjskih gasilcev, ki bodo še prišli na Rab) tudi v priho-
dnje. Prijetno utrujeni smo se vrnili v Barbat, si pripravili večerjo (Tone 
in Boštjan, kapo dol) ter ob premlevanju vseh izkustev v dobri družbi 
utrjevali naše prijateljske vezi.

Prišlo je zadnje jutro na Rabu. Milivoj nam je pripravil zanimivo 
predstavitev gasilskega sredstva CAFS, s katerim so na podlagi dobrih 
izkušenj pričeli gasiti vse več primerov. Pena CAFS je izjemno uporab-
na, prilagodljiva in kljub pozitivnim izkušnjam slabo izrabljena, saj se je 
zaradi (preveč) natančnih navodil (in s tem omejitev uporabe) s strani 
proizvajalcev veliko gasilcev izogiba. Z DVD Rab in njihovima Unimo-
goma smo se nato odpravili na gozdnato področje v smeri Kamporja. 
Izpeljali smo prikaz in preizkus gašenja s CAFS. Sredstvo se izjemno 
dobro obnese tako za gašenje požarov v naravi, kot tudi požarov v 
ostalih okoljih. Ker smo se na vaji prijetno utrudili, nam je ob prihodu 
v gasilski dom teknil topel obrok. 

Kolegom DVD Rab smo se zahvalili za izjemno gostoljubje, prikaze 
in izobraževanje. Vljudno smo jih povabili tudi v naše konce in v koli-
kor ne pride kaj vmes, vam bomo lahko poročali o ponovnem druže-
nju ter izobraževanju že čez nekaj mesecev.

Za PGD Krašnja
Jure Jamšek

OPERATIVNE DROBTINC̀E
V izteku poletja in pričetku jesenskih dni smo bili operativni gasilci 

PGD Krašnja aktivni na več področjih. Kot lahko preberete v drugem 
članku, smo se izobraževali in družili s kolegi iz sosednje Hrvaške, skr-
beli smo za vozni park (čiščenje, registracije, ipd.), žal pa brez inter-
vencij tokrat ni šlo.

19.7. smo bili ob 16.43 obveščeni o dimu, ki se je valil iz stanovanj-
ske zgradbe na Imovici. Sodelovali smo z GVV in tremi gasilci. Šlo je za 
manjši dimniški požar, ki so ga do našega prihoda že lokalizirali.

7.8 smo prejeli poziv na dimniški požar-požar saj v Krajnem Brdu. 
Zaradi dopoldanske ure smo izvozili le z dvema članoma in GVV. Ob 
prihodu smo ugotovili, da je šlo za manjši izbruh ognja iz kurišča kru-
šne peči zaradi slabše vleke dimnika, kar je bilo pogojeno z vremenski-
mi razmerami tistega dne. Stanovalki sta ravnali pravilno, saj sta zaprli 
kurišče in s tem omejili dotok zraka. Ob slabšem vleku lahko pride do 
tako imenovanega povratnega ognja-oz. backdraft efekta, ko ogenj 
izbruhne v smeri dotoka svežega zraka. Preverili smo celotno dimo-
vodno napravo in ugotovili, da je nevarnost minila.

11.9. smo bili ob 1.05 obveščeni o požaru kozolca v Vrbi. Sodelo-
vali smo s tremi gasilci in GVV 1. Zaradi nenadzorovanega kurjenja v 
neposredni bližini kozolca se je ogenj razširil na celotno stavbo. Požar 
so pričeli gasiti že domači, pri čemer se je eden lažje poškodoval. Po-
treben je bil skupinski napor 43 gasilcev iz vse gasilske zveze Lukovica, 
da so pred preskokom ognja obvarovali bližnjo stanovanjsko stavbo 
in premično premoženje.

Med 14. in 16. 9. smo se del operativcev usposabljali iz gašenja 
požarov v naravi. Več v članku.

7.10. je nekaj gasilcev sodelovalo pri prireditvi ŠD Krašnja pohod 
in tek za krof.

Aktivnosti meseca požarne varnosti se letos odvijajo na temo šte-
vilke 112. Številka naj bo predstavljena tako najmlajšim kot najstarej-
šim v naši okolici in doma. V sredini oktobra poteka tudi evakuacijska 
vaja OŠ Janka Kersnika, PŠ Krašnja in vrtca Medo Krašnja v sodelo-
vanju z našim društvom. Znova bomo skušali najmlajše seznaniti s 
pomenom koordinirane in pravočasne evakuacije ter o zagotavljanju 
lastne varnosti. Hkrati pa jim bomo prikazali del naše opreme ter zna-
nja, ki jih pridobivamo ob različnih priložnostih. Otroci bodo domov 
prinesli zloženke z vabilom, da se včlanijo v naše društvo. Veseli bomo 
kakršnegakoli vprašanja in pobude, še bolj pa včlanitve Vas ali vaših 
otrok v naše društvo. Za sodelovanje v društvu, ki nam vsem zagota-
vlja mirnejši spanec ni nikoli prepozno. 

Za PGD Krašnja
Jure Jamšek

PRIJATEJSTVO NE POZNA MEJA
Na mrzel in deževen vikend v septembru so k nam iz sončne Kala-

brije prišli Italijanski prijatelji iz Amaronov. Polnih trebuščkov smo se 
po kosilu na Trojanah odpravili v gasilki dom v Krašnji. Pričakali so nas 
krašenjski gasilci v uniformah. Najprej so se Italijani preizkusili v Stari 
brizgalni. Ko pa je začelo rahlo deževati, smo se prestavili v zgornje 
prostore gasilskega doma. V njem so krašenjske Preužitkarice pridno 
pletle in naše običaje predstavile gostom. Ker pa smo gasilci tekmo-
valne narave, smo skupaj s kulturnim društvom Fran Maselj Podlim-
barski pripravili manjše tekmovanje. Z veseljem lahko povem, da smo 
v poznavanju italijanskih besed zmagali Slovenci. Ker pa smo gasilci 
tudi za zabavo, smo naše nove prijatelje v slovo kot se spodobi nagra-
dili še s kozarčkom domačega žganja.

Za PGD Krašnja
Hana Rožič
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INFORMATIVNE DROBTINICE ŠPORTNEGA DRUŠTVA KRAŠNJA
Podatki o članstvu društva za letošnje letu  kažejo, da bo ŠD Krašnja, po vsej verjetnosti ob koncu leta v svoji dolgi zgodovini delovanja za-

beležilo najnižje število članstva.
Število članstva v društvu se ugotavlja na podlagi plačane članarine za tekoče leto oz. za predšolske otroke in osnovnošolce pa po sklepu 

zadnjega občnega zbora, članarine ni potrebno plačati. Zadostuje že izpolnjena prijavnica s podpisom enega od staršev ali skrbnikov. O tem smo 
že poročali, a učinka o plačevanju članarine odraslih  in o vpisu najmlajših v društvo ni.

Za takšno stanje je verjetno kriva pred nekaj leti spremenjena strategija društvenega dela, ki je nekako združila povsem enake možnosti 
vsem, ne glede, ali si član društva ali ne. 

Po vsej verjetnosti bo potrebno razmišljati prav v tej smeri in društvene aktivnosti za člane in ostale ločiti na podlagi članstva v društvu, kajti 
članarina je tisti vir prihodka, s katerim društvo lahko vsaj malo, z bonitetami nagrajuje svoje članstvo. Društvena izkaznica bo morala dobiti 
svojo pravo veljavo! V zadnjih nekaj letih pa je ta vir prihodka (članarin) že kritično okrnjen.

Vse, ki ste imeli plačano članarino v letu 2017, letos pa še ne, prosimo, da se oglasite v društveni pisarni in uredite to osnovno 
člansko nalogo. To lahko storite tudi vsi tisti, ki ste bili člani društva že pred letom 2017. 

ŠD Krašnja obvešča, da po kar dolgem času ponovno razpolaga z svojo internetno stranjo, ki jo lahko poiščete in berete na domeni https://
sd-krasnja.org/ .

Do konca tega leta bo ŠD Krašnja izvajala še preostanek nekaterih predvidenih aktivnosti, ki so:

• Pripravili bomo praznično številko Informatorja, ki bo izšla okoli 20. decembra.
• V telovadnici OŠ se bosta nadaljevali obe organizirani vadbi in sicer funkcionalna vadba, ki poteka vsak torek in četrtek od 19. do 20. ure, ter 

fizioterapevtska vadba z dodatkom aerobike, ki jo vodi Fizioterapija Zrnec iz Domžal.
• V športni dvorani Edvarda Peperka v Ljubljani in v telovadnici OŠ Blagovica pa se bosta nadaljevali tudi rekreaciji - igranja malega nogometa 

in košarke.
• Nadaljevali se bosta tudi individualni društveni akciji, ki bosta za to sezono zaključeni 28. februarja 2019 in sicer akcija pohodov na Limbar-

sko goro z evidentiranjem pohodov na vpisne listke, ki se oddajajo v leseni gojzar v gostilni Urankar ter akcija HOJA, TEK, KOLESARJENJE 
– MOJA REKREACIJA, za vse tiste, ki že razpolagajo s posebnimi evidenčnimi knjižicami in tudi za tiste, ki bi jih v društveni pisarni morda še 
želeli prejeti.

• V sredo, 26. decembra ob 17. uri bo tudi letos organiziran pohod z lučkami na Limbarsko goro. O pohodu bomo javnost pravočasno in 
ustrezno seznanili.

• ŠD Krašnja bo z zaključkom dopisne licitacije, o kateri lahko več preberete v tej številki glasila, končalo z zbiranjem letošnjih prostovoljnih 
prispevkov v mošnjiček. Zbrani znesek bomo namenili KS Krašnja za Miklavževo obdaritev otrok.

• Vse do konca leta bo društvena pisarna še nadalje odprta vsak ponedeljek od 19. do 20. ure.
• V času od 15. decembra dalje, bo ŠD Krašnja tudi to leto pričelo z akcijo obiskov in voščil ter oddajo novoletnih koledarjev za leto 2019. Tudi 

tokrat bomo vse prejemnike koledarjev, ki bodo ob tej priložnosti prispevali prostovoljni prispevek nagradili s skromnim darilcem. Za to leto 
smo v izdelavo naročili nogavice z všitim društvenega emblema.

Naj ob tej priliki še enkrat vse naše krajane in člane društva seznanimo, da bo ŠD Krašnja vse zbrane prostovoljne prispevke tudi v letu 2019 
namenilo za izdajanje lokalnega glasila.  Vsem, ki boste prispevali prostovoljni prispevek, se že v naprej iskreno zahvaljujemo.

Marjan Štrukelj – predsednik ŠD Krašnja
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V SPOMIN GOLOVČEVI MAMI – 
LOJZKI KLOPČIČ

Življenje tako živi, da ga je zmeraj manj.
Kot pesek med prsti polzi dan na dan.

Vsak tiho zori počasi in z leti.
In ko dozori, nas za vedno zapusti.

Sredi najbolj vročih dni, ko vsi iščemo senco in hlad, je Golovčeva 
mama – Lojzka Klopčič – za vedno zaspala in odšla v drug, mirnejši 
svet.

Na pragu pomladi, 13. aprila 1930, sta mama Alojzija in oče Johan 
Breznik iz Brezja nad Trnjavo prvič stisnila k sebi svojo drobceno pr-
vorojenko. Ime je dobila po svoji mami, postala je Lojzka. Kasneje je 
dobila še sestro Ančko in brata Ivana. Z njima, med domačimi polji in 
travniki, obdanih z gozdovi, je preživela svoje otroštvo in mladost. V 
šolo je hodila v Krašnjo. Njena šolska leta je zaznamovala vojna.  Za-
dnja leta je morala hoditi v nemško šolo. Kasneje pa je skrivaj nosila 
hrano partizanom, ki jo je zanje pripravljala mama. Že v otroštvu se je 
srečala z delom na domači kmetiji. Po vojni pa je pomagala staršem 
pri delu.

1953. leta se je poročila s Francem Klopčičem iz Krašnje in se pre-
selila na njegov dom, na veliko Golovčevo kmetijo. Začelo se je novo 
življenje. Že od doma navajena na vsako kmečko delo, ji v novi družini 
ni bilo težko poprijeti za delo. V slogi je živela z moževimi sorodniki 
ter Lucijanom in Borisom, ki sta pri Golovčevih našla svoj drugi dom.  
Borisu je po taščini smrti postala druga mama. Pri njih je ostal, vse 
dokler si ni ustvaril svoje družine. V zakonu je rodila tri otroke, najprej 
Dušana, nato Francka, ki pa je pri treh letih nesrečno utonil. To je bil za 
vse hud udarec. Šele nekaj let pozneje je rodila hčerko Mileno.

Njeni dnevi so bili zapolnjeni z delom. Zgodaj zjutraj so jo čakale 
živali v hlevu, nato delo na polju – setev, pletje, okopavanje, žetev, 
mlačev, pa košnja, jeseni pospravljanje pridelkov in pripravljanje na 
zimo. Ob večerih, utrujena od celodnevnega dela, se je posvetila še 
otrokom in hiši. Čez nekaj let je v svoj dom sprejela še Marjana, Dare-
ta in Damirja. Z Daretom, ki si je ustvaril družino v Krašnji, je ostala v 
stikih vse do danes. Prav do svoje smrti mu je bila mama.

Golovčeva domačija leži najvišje v Krašnji, zato se je še bolj razve-
selila vsakogar, ki jih jeobiskal ali pa ga je pot pripeljala mimo. Njihova 
hiša je imela za vsakogar odprta vrata. Bila je gostoljubna in prijazna. 
Vsakega je sprejela z odprtimi rokami. Pred leti, ko je še sama pekla 
kruh, je rada izrazila dobrodošlico po stari slovenski navadi: s krajcem 
kruha in šilcem domačega.

V dolgih zimskih večerih je pletla ali pa brala. Še vedno je brala 
brez očal. Nikoli ni pozabila časa med vojno. Ko je prišla v Krašnjo, se 
je včlanila v organizacijo ZB Krašnja in ostala njihova članica vse do 
svoje smrti.

Pred desetimi leti je zbolela. Po operaciji je okrevala, toda zametki 
bolezni so ostali. Skrbela je za bolnega moža, ki je umrl pred osmimi 
leti. S sinom sta ostala sama na domačiji. Še vedno je delala, toda tež-
je. Žal pa sta morala marsikaj opustiti, ker sta bila sama in je bolezen 
znova začela delati težave. Z leti je opuščala delo na kmetiji in skrbela 
zase in sina. Vsa leta ji je bila v veliko pomoč hčerka, ki jo je pogosto-
krat obiskovala. Nadvse se je veselila Daretovih obiskov, s katerim se 
je zelo dobro razumela in ga je pogrešala, če ga le nekaj dni ni bilo. 

Nanjo pa ni pozabil niti možev bratranec Ciril, ki je bil njen sošolec in 
jo je večkrat obiskal.

Žal v svojem domu ni doživela otroškega vrišča, saj so vsi trije vnu-
ki Irena, Simona in Roman živeli drugje. Bila pa je neskončno vesela 
njihovih obiskov.

Do pred enim tednom je še sama poskrbela zase, zadnji teden pa 
je opešala. Razsodna je bila do zadnjega. Dva dni pred smrtjo je posta-
la prababica, zadnji dan pred smrtjo pa je svojo pravnukinjo Ivo videla 
tudi na sliki. V jutru naslednjega dne je mirno zaspala.

Domačija brez nje bo prazna. Povsod bodo ostale sledi, ki jih je 65 
let tkala na Golovčevi domačiji. Ni koščka zemlje, ki ga ne bi prekopa-
la, ne delčka kmetije, ki se ga niso dotaknile njene roke. Težko se bo 
sprijazniti, da mame ni več.

Pa vendar, za vsakogar nekoč pride čas, ko mora oditi in zapustiti 
vse, kar smo imeli radi.

Počivajte v miru, draga mama Lojzka!

Boži Požar

 

PRED NAMI STA LE ŠE DVA  
MESECA TEGA LETA
JESEN IN ZIMA SI BOSTA »PODALI ROKO«.

S KAKŠNIM VREMENOM STA NAS SPREMLJALA LANSKA MESECA 
NOVEMBER IN DECEMBER?

TUDI NEKATERI DOGODKI V TEM ČASU SO ŽE PRETEKLOST, A 
NEKATERI OD NJIH NISO POZABLJENI.

VREME – NOVEMBER 2017
Lanski mesec november je bil vremensko kar pester. Če so bili 

moji zapiski točni, potem je trideset dni v mesecu minilo tako, da jih 
je bilo sedemnajst brez padavin, devet dni je bilo deževnih, en dan je 
snežilo, v treh dnevih pa smo bili deležni vsega po malo, saj je iz neba 
padal dež v »kombinaciji« s snegom.

1. november, praznični dan nas je zjutraj pozdravil s slano pri -2 
stopinjah. Tudi preostanek dneva je bil lep, le popoldan se je nekoliko 
pooblačilo. Manj hladna, a vremensko stabilna sta bila tudi naslednja 
dva  dneva. Jutranje slane ni bilo. Tudi v soboto, 4. novembra 2017 je 
kazalo na podobno vreme, a se je pozno popoldan pooblačilo in ob 
22. uri je že deževalo. Tudi v nedeljo je bilo vreme podobno, le, da 
je pogosteje zapihal veter, deževati pa je začelo nekoliko preje kot 
prejšnji dan.

6. november je bil turoben in precej deževen. Tudi ohladilo se je. 
Če smo ta dan poslušali vremenska poročila, najbrž nismo preslišali, 
da je na Kaninu zapadlo 40 cm snega, na Kredarici pa 10 cm manj. Pre-
cej deževna sta bila tudi še naslednja dva dneva. Marsikje naokoli pa 
se je meja sneženja spustila le na 800 m. Dnevi, 9., 10. In 11. v mesecu 
so minili brez padavin in so si bili vremensko tudi sicer zelo podobni. Z 
jutranjo meglo, z občasnim soncem in z občasno oblačnostjo.

12. novembra lani je bila nedelja, ki je bila od predhodnih tri dni 
vremensko nekoliko drugačna. Megle zjutraj ni bilo, pozno zvečer pa 
je začelo deževati. Veliko dežja je padlo tudi v noči na ponedeljek. Zju-
traj in dopoldan pa je tudi snežilo, a sneženje sledi ni pustilo. Tempe-
ratura pa je bila okoli 3 stopinje.
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Dnevi, 14., 15. In 16. so si bili vremensko zelo podobni. Padavin ni 
bilo in tudi temperatura se ni bistveno spremenila. Naslednje rose-
nje dežja se je pojavilo v petek, 17. zvečer in tudi še naslednji dan v 
zgodnjih dopoldanskih urah. Nedelja, 19. je minila brez dežja. Jutranje 
rosenje prejšnjega dne pa je zamenjala nekoliko gostejša megla. Po-
stalo je hladneje. Ravno na meji 0 stopinj. Precej hladnejše pa je bilo 
jutro, 20. Temperatura je bila nizkih -4 in temu primerne »debeline« je 
bila tudi slana.  Sicer pa je bil dan vseskozi prijazno sončen. Podobno 
prijetni so bili tudi naslednji štirje dnevi, v katerih nas je le eno jutro 
obiskala slana. Petek, 24. je minil brez oblačka na nebu. Jutra in večeri 
pa so bili kar hladni, a temperatura se pod ledišče ni spustila.

25. novembra lani pa se je vreme kar precej spremenilo. Vsaj kar 
se vrste padavin tiče. V soboto, 25. je deževalo, v noči na nedeljo je 
deževalo in snežilo. Sledi sneženja so izginile šele okoli 11. ure do-
poldan. Ponedeljek in torek sta bila t.i. ves dan suha, a zvečer precej 
hladna, saj je bilo -3 stopinje. Zadnja dva dneva v lanskem mesecu 
novembru pa sta bila povsem zimska. Sreda je bila deževna in tudi 
snežilo je, noč na četrtek, 30. pa je z sneženjem zapustila kar opazno 
zimsko podobo, ki jo je z sneženjem podkrepil tudi še čas preostanka 
dneva. Zapadlo je cca 5 cm snega in Krašnja z okolico se je znašla v 
pravi zimski podobi.

Bilo je tako, kot sem zapisal v naslovu prispevka. Jesen in zima sta 
si podali roko!

Kaj pa ostali dogodki v KS Krašnja v lanskem mesecu novembru?
Po mojem vedenju in zapiskih jih ni bilo veliko. 

V sredo, 1. novembra smo se, kot običajno odpravili na pokopali-
šča k svojim najdražjim.

 
V soboto, 4. novembra so se v jubilejnem letu na društveni izlet na 

Primorsko odpravile naše gasilke in gasilci. Zasluženo, kajti za njimi je 
bilo leto, polno operativnih in gospodarskih nalog, in tudi zelo lepo 
pripravljeno slavje ob 90. obletnici delovanja PGD Krašnja.

Že dva dni preje pa je v 86. letu starosti umrl Zdravko Čretnik iz 
Trnjave, od katerega smo se na krašenjskem pokopališču poslovili 6. 
novembra.

V nedeljo, 12. pa smo se že drugič podali na volišče in se odločali, 
komu bomo v drugem krogu predsedniških volitev dali svoj glas. Kan-
didata sta bila Borut Pahor in Marjan Šarec. Naj spomnim, da se je ta 
dan volitev v KS Krašnja udeležilo 327 volivcev oz. 50,93%. Marjan Ša-
rec je prejel 209 glasov ali 63,91%, Borut Pahor pa 115 ali 35,17% glasov. 
Tri glasovnice ali 0,92% pa so bile neveljavne.

VREME – DECEMBER 2017
Lanski mesec december je bil vremensko sila podoben predhodni-

ku. Ni bil nič bolj ali manj zimski. Bilo je kar 17 dni brez padavin, 7 dni 
je bilo deževnih, 2 dni je snežilo, kar pet dni pa se dež in sneg nista 
mogla dogovoriti za »prevlado.«

Prvi dan v mesecu, v petek je bilo v dopoldanskem času nekaj 
dežne rose, padlo pa je tudi nekaj snežink. Temperature zraka pa so 
bile zjutraj in zvečer okoli 0 stopinj, podnevi pa kakšno stopinjo višje. 
Snežna odejica, ki nas je obiskala zadnji dan prejšnjega meseca pa je 
še kar kljubovala obstanku. 

Vse od 2. do vključno 7. decembra je bilo vreme stabilno. Padavin 
ni bilo. Nekoliko manj pa so bile konstantne temperature zraka, ki pa 

so bile kar nizke. Najhladnejši dan in večer v tem obdobju je bil petek, 
4. Predvsem hladen je bil večer. Bilo je kar -10 stopinj. 8. decembra pa 
se je pooblačilo in občutno otoplilo. Ta petek je bil precej deževen, 
še posebno obilno deževje je bilo zvečer. V noči na 9. je dež prešel v 
sneg in spet je bila Krašnja z okolico pobeljena s približno 5 cm debelo 
snežno odejo. Tudi ohladilo se je. Nedelja, 10. je bila precej vetrov-
na. Občasno je snežilo, zvečer pa je zopet začelo deževati. Nastala 
je občutna otoplitev. Kar do 12 stopinj. Deževna je bila tudi noč in v 
ponedeljek ni bilo več snežnih sledi.

Precej muhasto vreme se je nadaljevalo. Ponoči so bili kar moč-
ni sunki vetra. Tudi sreda, 13. nam je prinesla skoraj vse, kar ta čas 
pada iz neba. Dež, dež s snegom in tudi samo sneženje. Temperature 
pa so bile še vedno krepko nad lediščem. Sledili so trije dnevi, ki so 
nas »obdarili« z nekaj deževne rose. Nekoliko opaznejšo vremensko 
spremembo pa je prinesla nedelja, 17. v mesecu. Bilo je sicer suho, a 
bistveno hladneje. Tam nekje do -2 stopinji. Zjutraj pa je bila tudi slana. 
V ponedeljek zjutraj se je bilo prijetno ozreti v okolico. Drevesa v goz-
dovih so bila vsa okrašena z srenom, ki se je zadrževal še kar nekaj dni, 
saj so se temperature iz dneva v dan nižale za vsaj eno stopinjo na dan. 
Petek in soboto, 22. In 23. si bomo lahko zapomnili po zelo gosti megli, 
ki se je zadrževala ves dan. Še posebej gosta je bila oba jutra.

Sledila je izjemno lepa nedelja, z obilico sonca in tudi o megli ni 
bilo ne duha ne sluha. Ko smo se odpravljali k polnočnici, smo lahko 
uživali v prekrasnem jasnem večeru. Tudi božični dan ni bil nič druga-
čen.

Štefanovo pa v tako lepem vremenu ni zdržalo. Večino dneva je 
rosil dež, ki se je z obilnejšim padanjem »izkazal« naslednji dan in še 
vse do četrtka, 28., ko je popoldan začelo močno snežiti. Sneg se je 
hitro prijel vseh površin. Preostali, zadnji trije dnevi lanskega leta so 
minili brez padavin. Tudi podoba naše vasi in okolice je bila zimska.

Za zaključek prispevka pa naj vam zapišem še en zelo zanimiv po-
datek, ki zadeva celotno »vremensko leto« 2017.

Brez padavin je minilo 233 dni, 112 dni je bilo bolj ali manj deževnih, 
9 dni je snežilo in 11 dni je minilo delno s padanjem dežja, delno pa s 
sneženje.

Po mojem mišljenju nam ti podatki povedo vsaj nekaj zanimivih 
razmišljanj o vremenu. Vsaj mene so še enkrat več prepričali, da vre-
me še zdaleč ni več takšno, kot je bilo še kakšno desetletje nazaj. Naj-
brž vsi skupaj tako ocenjujemo vsaj obdobje zimskega letnega časa.

Tudi v lanskem decembru je bilo v KS Krašnja nekaj dogodkov.

1. decembra 2017 so se na tradicionalnem srečanju na Trojanah srečali 
gasilci – veterani;
2. so začetek prazničnega meseca zaznamovali v OŠ z delavnicami in 
stojnicami;
3. se je na povabilo KS v Gasilski dom oglasil sv. Miklavž, ki je z darili 
razveselil kar 103 otroke;
4. so se v prostorih vrtca malčki srečali s svojimi babicami in dedki;
5. so na javni razsvetljavi v Krašnji na drogovih praznično zasvetili 
okraski;
18. je izšlo praznično glasilo Informator;
19. so gasilci PGD Krašnja na običajno mesto sredi vasi postavili jelko;
26. je ŠD Krašnja organiziralo tradicionalni pohod z lučkami na Limbar-
sko goro. Pohoda se je udeležilo 
27 pohodnikov, od tega 11 iz PS Kamnje v Vipavski dolini, s katerimi 
prijateljujemo že 10 let;
28. Župnija Krašnja je v cerkvi sv. Tomaža organizirala Božični koncert 
Ivana Hudnika.

Želim vam prijetno branje.
Marjan Štrukelj
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VABLJENI K REŠEVANJU!
NAJ VAM DOLGE IN HLADNE VEČERE V PREOSTANKU LETA 
KRAJŠA TUDI REŠEVANJE NOVE NAGRADNE KRIŽANKE!

Najprej, spoštovani bralci Informatorja, naj vam omenimo, da z 
vašim reševanjem nagradnih križank, še posebej pa z oddajami na-
gradnih kuponov z rešitvami, nismo preveč zadovoljni. Enostavno 
povedano – premalo vas je, ki bi pri tem sodelovali. Če bi vsaj polovica 
bralcev, ki si je priskrbela glasilo, bi se moralo na naslov društva zbrati 
več kot 50 rešitev. Tako pa ne več, kot le kakšnih 10 primerkov, ki jih 
običajno pošiljajo iste osebe, kar seveda ni nič narobe. Najbrž so vese-
li svojega truda s pogosto pridobljenimi nagradami.

Upamo, da bo v prihodnosti, že tudi tokrat, vsaj malo drugače. 

Za tokratni izbor priprave nagradne križanke smo zaprosili

PODJETJE »MILI D.O.O.« IZ ŽIROVNICE, 

kajti prav z njimi smo za potrebe društva do sedaj sodelovali že 
dvakrat. Tokrat je tretjič in nogavice, ki jih bodo zagotovo pravočasno 
izdelali bodo kvalitetne, društveno prepoznavne in predvsem name-
njene našim krajanom in članom, kot božično- novoletno darilo.

Naj vas ob tej priložnosti, v smislu priporočila, da bo morda tudi 
za vas sodelovanje s podjetjem Mili zanimivo, seznanimo, da izde-
lujejo nogavice za otroke, moške in ženske, športne, medicinske za 
občutljive noge in tudi nogavice za vsak dan.

Kot zanimivost pa naj zapišemo še, da izdelujejo tudi posteljnino 
za enkratno uporabo.

Če vas bo s podjetjem Mili d.o.o. karkoli dodatnega še zanimalo, 
vam posredujemo naslednje možnosti kontaktov: 

Naslov:

MILI PODJETJE ZA IZDELAVO TEKSTILNIH IZDELKOV
IN DRUGE STORITVENE DEJAVNOSTI, D.O.O.

 Zabreznica 7 H
4274 Žirovnica

Telefon:

040 425 361 

Tudi tokrat boste morali nagradno križanko rešiti tako, da boste v 
njej našli pravilno geslo, ki ga skupaj z vašimi osebnimi podatki (ime, 
priimek, kraj bivanja in tudi telefonsko številko) napišete na spodnji 
nagradni kupon in nam ga pošljete na znani naslov društva: Športno 
društvo Krašnja, Krašnja 14 1225 Lukovica. Kupon pa lahko oddate tudi 
v nabiralnik pri društveni pisarni in sicer najkasneje do petka, 7. de-
cembra 2018.

Med pravilnimi rešitvami bomo izžrebali pet prejemnikov, s čim 
drugim, kot z nogavicami Mili d.o.o.

Želimo vam veliko zabave in pravih misli!

Marjan Štrukelj

REŠITEV NAGRADNE KRIŽANKE, 
KI JE BILA OBJAVLJENA V   
INFORMATORJU MESECA AVGUSTA

Pravimo, da vse pride ob svojem času. Tako so prišle in tudi že mi-
nile letošnje šolske počitnice, minil pa je že tudi čas poletnih dopustov. 
Nekaj temu primernega smo vključili tudi v tri besede, ki so sestavljale 
pravilno rešitev gesla, ki se je glasil: 

»ČAS POČITNIC IN DOPUSTOV«

Po prejetemu števila rešitev sodeč, ste si počitnice in dopuste vze-
li tako, da vam je bilo reševanje križanke bolj v napoto kot ne. Ko smo 
5. oktobra preverili vso pošto prispelih rešitev, smo žalostno ugotovili, 
da je bilo teh le sedem. Od tega je bilo šest rešitev pravilnih, ena pa ne.

Ker je razlika med petimi obljubljenimi praktičnimi nagradami le 
za enega sodelujočega več, smo v ŠD Krašnja, ki tokrat prispeva na-
grade, le te razdelili vsem šestim reševalcem.

Prejmejo pa jih:

TINKA GROŠELJ, Zlatenek 7, 1224 Blagovica
prejme aromatično mazilo in artro kremo 
proizvajalca Koželj Dob;

ANKA DROBNE, Vošce 6 A, 1224 Blagovica
prejme darilno vrečko Zav. Triglav;

TOMAŽ PAVLIČ, Krajno brdo 14, 1225 Lukovica
prejme moški spodnji del trenirke;

ANICA PODBELŠEK, Blagovica 6 A, 1224 Blagovica
prejme športno majico NK Domžale;

DRAGICA CIMPERMAN, Podrečje 8, 1230 Domžale
prejme darilno vrečko NšPLAC;

IRIS LUCIJA MLAKAR, Krašnja 50, 1225 Lukovica
prejme enako nagrado, kot ga. Dragica;

Reševalec, ki je pri iskanju gesla naredil napako pa je besedico ČAS 
zamenjal z besedico DAN.

Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za sodelovanje in čestitamo za 
prejete nagrade, ki že čakajo v pisarni ŠD Krašnja, ki je odprta vsak 
ponedeljek od 19. do 20. ure.

Marjan Štrukelj
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INTERNO GLASILO ŠPORTNEGA DRUŠTVA KRAŠNJA,
Krašnja 14a, 1225 Lukovica, telefon: 01/ 723 4 1 32, splet: sd-krasnja.org.

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

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

Dopisniki: 
Tomaž Andrejka, Miro Koder, Tanja Krevs, Boži Požar, družina Drobne, 

Franci Urankar, Anja Pervinšek, Max Žavbi, Eva Klopčič, Lea Hrovat, 
Marjan Štrukelj, Eva in Zala Pervinšek, Simona Pervinšek, Robi Pervin-

šek, Meta Bahl, Katarina Bergant, Jure Jamšek, Hana Rožič, Vera Beguš.

Fotografije: 
Tomaž Andrejka, Miro Koder, Tanja Krevs, Tadej Drobne, Katja Tič, Fran-

ci Urankar, Helena Urbanija, Simona Pervinšek, Milena Bradač, Janez 
Rode, Mija Bokal, Miro Pivar, Arhiv PGD, arhiv Občine Lukovica

INFORMATORJEV HUMOR
***

Upokojenci na golfu

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 pogle-
damo vso zadevo še z druge plati, je dobro vsaj to, da smo pri naših 

letih še vedno na gornji strani trave!«

***

Odvzem krvi

Pride pacient k čedni sestri na odvzem krvi. Dogovorita se, da bo kri dal iz 
prsta...

Sestra piči v prvi prst... nič
Piči v drugega.... nič

Piči v tretjega, spet nobene krvi....
Sestra vzame prst v usta in močno potegne vase in kri priteče iz prsta.

Pacient vse to gleda in reče: »Sestra ravnokar sem se spomnil, da mi je zdrav-
nik rekel naj dam tudi vodo.«

***

Sodobni vrtec

Po koncu službe pride mama po otroka v vrtec. Vrata velikega otroškega 
igrišča okoli vrtca so odprta, vsi otroci so v peskovniku, vsak s svojim mobil-

nikom, vzgojiteljica pa poležava na klopci. 
Vpraša mama: 

“Kako lahko spite, vrata so odprta, vam bojo otroci ušli.” 
In vzgojiteljica:

“Nič ne bojo ušli. Pri nas je wi-fi samo v območju tega peskovnika.“

***



Društveni Informator št. 224, Letnik XXIV, ŠD Krašnja - Oktober 201828
N 

A 
G 

R 
A 

D 
N 

I 
K 

U 
P 

O 
N

IME IN PRIIMEK: 

NASLOV: 

NAGRADNO GESLO: 
Nagradni kupon pošljite na naslov Športno društvo Krašnja 14, 1225 Lukovica  
ali ga oddajte v nabiralnik pri društveni pisarni.
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