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BESEDA UREDNIKA
Drage bralke in bralci časopisa Informator!

Priznati moramo, da čas hitro teče in že je leto 
naokrog, odkar sem postal urednik Informatorja. 

Kar nekaj časa sem se odločal, ali sprejmem 
nalogo, ali ne. No, in iziv sem sprejel. Delo je za-
nimivo. Prvi preberem, kaj se je dogajalo na po-
dročju športa  v Krašnji pa tudi druge novice, ki 
jih napišete. Lepo pa bi bilo prebrati tudi novič-
ke iz Korena, Krajnega brda ali Vrha. Skorajžite 
se, pa napišite kaj! Hvala vsem dopisnikom, saj 
brez vas nebi bilo Informatorja.

Kaj posebno novega nismo uvedli razen, 
da je na naslovnici natisnjena tudi letnica izida, 
kar do zdaj ni bilo. Ob tej priložnosti naj se za-
hvalim tudi predsedniku ŠD Marjanu Štruklju, 
ki mi je v pomoč s svojimi nasveti. 

Naj na koncu še vsem bralkam, bralcem in 
ustvarjalcem časopisa zaželim eno zdravo, mir-
no in srečno novo leto!

Martin Šinkovec 

POGLED V LETO 2018
Dnevi se nizajo v tedne, tedni v mesece in že je tu december. Kolikor smo starejši, toliko 

hitreje minevajo letni časi. December je čas, ko bo zadišalo iz krušnih peči in pečic po piškotih, 
štrukljih in poticah. Greli se bomo ob čajih in kuhanem vinu.  Spet bodo otroška srca vsa v 
pričakovanjih. Mimo je že Miklavž, kmalu se bo oglasil Božiček in malo kasneje morda tudi 
dedek Mraz. Prav ta trenutek sem se zasanjala v spomine iz mojega otroštva. Takrat nas je 
obiskal samo Miklavž.  Na Miklavžev večer smo se v spremstvu staršev zbrali v dvorani. Na 
odru nas je pričakal Miklavž z angelčki, parklji pa so skrili pod oder in tam tulili in rožljali, da 
nas je bilo na smrt strah. Tudi po vasi se je čutila čarobnost in strah tega večera. Iz vsake 
sence je lahko skočil parkelj. Kar nekajkrat sem doživela bližnje srečanje z njimi. Na Miklavže-
vo jutro pa smo bili poplačani za ves strah in pridnost. Darila so bila skromna, včasih je bila 
zraven tudi leskova palica. Pa dovolj o tem!

Zadnje dneve sem premišljevala, malo pogledala v star volilni imenik, malo povprašala in 
ugotovila zanimive podatke.

V letošnjem decembru bomo obiskali 68 naših krajanov, starih nad 75 let, vmes pa je tudi 
nekaj invalidov in bolnikov. Tri krajanke živijo v domovih za upokojence in sicer Pavla Jeras v 
Laškem, Matilda Okorn v Domžalah, Genovefa Žerdin pa v Škofji Loki.

Naš najstarejši krajan je Ivan Čebulj, ki je v letošnjem letu dopolnil 91 let. Tri  krajanke so 
dopolnile 89 let in sicer marca Tilka Okorn z Vrha, junija Ana Urbanija iz Krajnega Brda, de-
cembra pa Štefka Urankar iz Spodnjih Lok.

Trije krajani, ki dobro skrivajo svoja leta so letos dopolnili 88 let – to so Jože Zupan,Ciril 
Podmiljšak in Franc Šum, vsi iz Krašnje.

87 let so dopolnile Terezija Batič iz Kompolj, Betka Močnik s Korena in Ivana Šum iz Kra-
šnje.

86 let so praznovali Nace Repovž iz Spodnjih Lok, Vinko Urankar iz Vrha ter Pavla Jeras 
iz Krašnje.

Marija Udovč, Mimi Štolfa, Stana Avbelj iz Krašnje ter Minka Repovž in Janez Štefančič 
iz Spodnjih Lok ter Jožefa Pestotnik iz Krajnega Brda pa so letos praznovali 85. rojstni dan.

Plahutnik Franc iz Spodnjih Lok, Matilda Smrkolj iz Krajnega Brda, Franc Levec z Vrha ter 
Rafael Jeras iz Kompolj pa so letos dopolnili 84 let.

83 letniki so Tilka Urankar z Vrha ter Milena Mesarko in Ani Podmiljšak iz Krašnje.
82 let so praznovali Marta Pogačar iz Krajnega Brda, Julijana Žibert iz Spodnjih Lok ter 

Tončka Levičnik, Elica Zupan in Marija Cerar iz Krašnje.
81 let je praznovala Ivana Jeras iz Kompolj. Okroglih 80 let pa so letos praznovali Francka 

in Peter Avbelj ter Francka Maselj iz Spodnjih Lok, v Krašnji pa Milka Koporec.
Osem naših krajanov je dopolnilo 70 let in sicer Ciril Nakrst, Vida Arnšek, Marjan Lavrič, 

Marinka Pervinšek, Vera Antonin, Jože Vida, Ani Pervinšek in Roman Podmiljšak.
60 let je dopolnilo pet naših krajanov: Majda Močnik, Janez Čebulj, Vanja Vida iz Krašnje 

ter Majda Hrovat in Vinko Urbanija iz Krajnega Brda. Abrahama pa so srečali Metka Močnik, 
Srečo Štilec, Janez Štefančič, Stanka Urankar, Igor Štrukelj, Franci Avbelj in Mihela Grilj.

Pozanimala pa sem se tudi o rojstvih v letošnjem letu. Ugotovila sem, da se je rodilo 
sedem otrok in sicer Blažu Šumu sin Jakob (december 2017,) Mitju Lavriču sin Nik, Barbari 
Rupar sin Boris, Simoni Pestotnik sin Filip, Juditi Urankar hčerka Ema, Jaku Urbanija hčerka 
Ajda in Mariji Udovč hčerka Marija.

Vsem staršem želim veliko veselja z njihovimi otročički, njim pa, da bi zrasli v zdrave, po-
štene in iskrene ljudi.

Ne morem mimo vrzeli, ki so jo naredili naši krajani, ki so v letošnjem letu za vedno odšli.  
Sredi januarja je za vedno odšla Marija Lipovšek iz Spodnjih Lok, ki jo je po več desetletjih 
premagala kruta bolezen. Po večletni bolezni nas je konec januarja zapustila Marija Avbelj s 
Korena. V drugi polovici marca smo se za vedno poslovili od Slavke Šimenc iz Krašnje, ki je 
zadnja leta trpela ob premagovanju raka. Sredi maja smo se poslovili od nekdanjega krajana 
Spodnjih Lok Silva Resnika, ki ga je nenadna bolezen za štiri leta položila v posteljo. V avgu-
stu pa je svojo življenjsko pot zaključila Lojzka Klopčič iz Krašnje, ki se je dolga leta borila z 
zahrbtno boleznijo. Spominjajmo se jih z lepimi mislimi!

Življenje pač tako živi, da ga je vedno manj. Kot pesek skoz prste drsi, dan na dan. In kar 
naenkrat ga več ni.

Življenje pa gre naprej, nam prinaša nove in nove izzive. Novo leto je čas, ko se zazremo 
nazaj, delamo osebne inventure in načrte. Z dobro voljo premagujemo težave. Ne sekirajmo 
se preveč, ker to škodi zdravju. Zavedajmo se, da nismo sami in ne mislimo vsi enako. Zato 
bodimo strpni do drugih. Bodite pozitivni in zdravi.!

Ob koncu vam želim lepe in mirne božične praznike, v novem letu pa veliko zdravja in 
veselja.

Boži Požar

VABILO NA                 
KRVODAJALSKO AKCIJO
KRAJEVNA ORGANIZACIJA 
RDEČEGA KRIŽA KRAŠNJA 

VAS VABI NA 

KRVODAJALSKO AKCIJO
V JANUARJU 2019 ! 

KO RK KRAŠNJA
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LOKALNE VOLITVE 2018

V nedeljo 18. 11. 2018 so v Sloveniji potekale lokalne volitve. To so 
volitve županov, članov občinskih in mestnih svetov ter članov svetov 
krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti. V občini Lukovica so rezultati 
lokalnih volitev naslednji:

VOLITVE ŽUPANA

Na volitvah za župana je od 4.606 volilnih upravičencev glasovalo 
2.947, kar pomeni, da je bila volilna udeležba 63,98%. Oddanih je bilo 
2.944 glasov, od tega 8 neveljavnih. Izmed petih kandidatov sta naj-
več glasov dobila:

1. Olga Vrankar – 1.321 glasov – 44,99%
2. Matej Kotnik – 1.065 glasov – 36,27%

Ker nihče od njiju ni prejel zadostnega števila glasov za zmago, je 
o novem županu naše občine odločal drugi krog volitev, ki je bil v ne-
deljo 2.12.2018. Od 4.604 volilnih upravičencev jih je tokrat glasovalo 
2.999, kar pomeni, da je bila volilna udeležba 65,14%. Oddanih je bilo 
2.999 glasov, od tega 10 neveljavnih. Rezultat je bil naslednji:

1. Olga Vrankar – 1.716 glasov – 57,43%
2. Matej Kotnik – 1.272 glasov – 42,57%

Z zmago v drugem krogu je Olga Vrankar postala nova županja 
Občine Lukovica. Želimo ji uspešno delo in naj se v čim večji meri iz-
polnijo cilji in obljube dane v času volilne kampanje. Na območju KS 
Krašnja je kar nekaj projektov, ki na realizacijo čakajo že vrsto let, tako 
da jih bo potrebno v prihodnje tudi izvesti.

VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

Od 2.944 oddanih glasovnic je bilo veljavnih 2.904. V občinskem 
svetu je izvoljenih 15 članov. Število mandatov po posameznih listah 
oziroma strankah je naslednje:

1. Lista Mateja Kotnika, 4 mandati
2. »ZA ČRNI GRABEN«, neodvisna lista, 3 mandati
3. Lista za šport in razvoj občine, 2 mandata
4. NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI, 1 mandat
5. Lista za KS Blagovica, Krašnja, Trojane, Češnjice, 1 mandat
6. SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, 1 mandat
7. Lista za KS Prevoje, Rafolče, Lukovica in Zlato Polje, 1 mandat
8. Lista za občino Lukovica, 1 mandat
9. LMŠ - LISTA MARJANA ŠARCA, 1 mandat

Z območja KS Krašnja sta bila v občinski svet izvoljena Brigita Ro-
žič (Lista Mateja Kotnika) in Tomaž Žavbi (LMŠ – LISTA MARJANA 
ŠARCA). Za izvolitev obema čestitamo in jima želimo uspešno ter kon-
struktivno delo.

    
    

VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI KRAŠNJA

Volitve so potekale v štirih volilnih enotah, to so: 01 – Krajno Brdo 
in Vrh nad Krašnjo (3 kandidati), 02 – Krašnja (3 kandidati), 03 – Spo-
dnje Loke in Žirovše (3 kandidati), 04 – Kompolje in Koreno (2 kandi-
data). Skupaj je bilo v svet KS Krašnja izvoljenih 11 članov, ki so:

Petra Levec, Urška Kos, Damjan Urbanija, Robert Pervinšek, Uroš 
Cerar, Brigita Rožič, Jaka Urbanija, Andraž Štrukelj, Natalija Pevec, 
Marko Avbelj in Milena Urankar.    

KS Krašnja

NAŠE ŽELJE OB NOVEM LETU

ZDAJ STARO LETO TIHO SE POSLAVLJA
IN NOVO LETO ZOPET JE V GOSTEH,
VESELJE, ZDRAVJE, SREČO,
USPEHOV POLNO NAJ PODARJA
V NASLEDNJIH TRISTO PETINŠESTDESETIH DNEH.

MIRNE BOŽIČNE PRAZNIKE TER
VSE LEPO IN VELIKO ZDRAVJA V LETU 2019 VSEM KRAJANOM 
ŽELIMO

ČLANI KO RK KRAŠNJA.
Predsednica Dragi Pervinšek

Dragi člani, dragi krajani!

NAJ VSI DNEVI LETA MIRNO TEKO,
VSAKA STOPINJA SREČNA NAJ BO.
BOŽIČ NAJ VAM PRINESE MIR IN BLAGOSLOV,
NOVO LETO PA ZDRAVJE, SREČO IN BLAGOSTANJE.

ZB za vrednote NOB Krašnja
Predsednik Franc Žavbi
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SVETI MIKLAVŽ OBDAROVAL 
OTROKE V KS KRAŠNJA

V nedeljo 2. 12. 2018 je Sveti Miklavž v spremstvu angelov in par-
keljnov obiskal otroke naše Krajevne skupnosti. Pričakali smo ga v 
prostorih PGD Krašnja. Da pa je čakanje nanj minilo hitreje, smo si 
pred njegovim prihodom ogledali lutkovno predstavo z naslovom 
»Zverjašček«, ki so jo pod režijsko taktirko Vere Beguš pripravili otroci 
iz KUD Fran Maselj Podlimbarski.

Sveti Miklavž je letos obdaril 100 otrok, od letnika 2011 do vključno 
letnika 2017. Med obdarovanimi otroki je bilo 60 deklic in 40 dečkov.

Člani Sveta KS Krašnja se zahvaljujemo ŠD Krašnja in vsem daro-
valcem, ki so prispevali svoj dar v »dobrodelni mošnjiček«. S sredstvi 
iz slednjega smo tako nekoliko lažje obdarovali tolikšno število otrok.

Robi Pervinšek

VOŠČILO
Svet KS Krašnja vam želi blagoslovljene 
božične praznike. V prihajajočem letu 
2019 pa veliko sreče, miru in medsebo-
jnega razumevanja. Tako kot do sedaj 
se bomo tudi v prihajajočem novem letu 

trudili za dobrobit vseh naših krajanov.

OTROŠKI PEVSKI ZBOR    
SOOBLIKOVAL BOGOSLUŽJE NA 
ZAHVALNO NEDELJO

Z mesecem septembrom je s svojimi rednimi srečanji zopet pričel 
otroški pevski zbor, pod vodstvom Marka Juterška. Pridobljeno zna-
nje smo imeli župljani priložnost slišali na zahvalno nedeljo, ko je zbor-
ček zapel pri sveti maši ob pomoči članov cerkvenega pevskega zbora.

Hvala otrokom, ki so s svojim petjem polepšali bogoslužje, seveda 
pa gre največja zahvala vodji zbora Marku Juteršku, ki tako nesebič-
no in z veliko mero potrpežljivosti prenaša glasbeno znanje na naše 
otroke.

Otroci so aktivno sodelovali skozi celotno sveto mašo. Pripravili 
so uvod, prošnje in zahvale, pred oltar pa položili različne stvari in 
dobrine ter se na ta način zahvalili Bogu, za vse prejete darove.

Zahvalna nedelja je res prelep praznik hvaležnosti. Ne le za letino 
in pridelke, ki jih je dala narava, ampak tudi za druge darove, kot so 
svoboda, dobrota, dom, čas, vera, medsebojni odnosi...

Simona Pervinšek
Foto: Drago Juteršek 
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CECILJANKA V ŽUPNIJI SVETEGA 
TOMAŽA V KRAŠNJI

V času, ko so nam domače vrline in običaji že španska vas, ko pra-
znujemo vse več uvoženih praznikov in se le še redki spomnijo pra-
znovati godovni dan, so se v župniji svetega Tomaža v Krašnji spomnili 
svete Cecilije, ki je zavetnica cerkvene glasbe, glasbenikov, izdeloval-
cev glasbenih inštrumentov, pevcev, izdelovalcev orgel in pesnikov. 
Sveta Cecilija je zagotovo ena izmed najznačilnejših podob krščanstva, 
za katero so značilne palma, knjiga, rana na vratu, orgle ali violina. V 
času njenega življenja je bilo značilno preganjanje kristjanov in tako 
je končal tudi njen mož, sicer pogan Valerijan, katerega je prosila, naj 
sprejme vero v enega Boga in se da krstiti. Valerijan je ubogal. Ko se je 
vrnil k svoji ženi, je zagledal ob njej angela, ki ji je podajal venec iz lilij in 
vrtnic. Valerijan je pridobil za krščanstvo tudi svojega brata Tiburcija. 
Oba sta se ponudila, da bosta pokopala mučence, ki jih je dal usmrtiti 
mestni prefekt. Bila sta izdana, mučena in obglavljena. Oblastnik je 
dal Cecilijo sežgati, toda iz plamenov je prišla nepoškodovana, zato 
je ukazal, naj jo obglavijo. Pasijon pravi, da jo je rabelj trikrat udaril 
z mečem, vendar je ostala živa še tri dni in v tem času razdelila svoje 
premoženje. Svetega papeža Urbana pa je prosila, naj njeno hišo spre-
meni v cerkev. Zanesljivo je, da mučenka sveta Cecilija ni legendarna 
oseba, kajti v Kalistovih katakombah so našli njen grob poleg kripte 
papežev. V 15. stoletju so začeli sv. Cecilijo častiti kot zavetnico glas-
be, ker je, kakor pripoveduje pasijon, na poročni slovesnosti v svojem 
srcu opevala Boga. Leta 1584 je Aleksander Marino ustanovil v Rimu 
bratovščino sv. Cecilije kot organizacijo glasbenikov. Tudi francoski 
glasbeniki so od 16. stoletja častili Cecilijo za svojo patrono in njen god 
obhajali vsako leto 22. novembra. Kot zaščitnica glasbe je bila prvič 
upodobljena leta 1420 na sliki, ki jo hranijo v Frankfurtu. Najbolj znana 
upodobitev pa je Raffaellova slika iz leta 1516 v galeriji v Bologni, ki 
prikazuje svetnico z raznimi glasbili ob nogah. Malce po njenem godu, 
saj veste čas in obveznosti so tisto, kar kroji njihovo druženje, so se 
zbrali pevke in pevci mešanega pevskega zbora svetega Tomaža iz 
Krašnje in skupaj praznovali god zavetnice cerkvene glasbe. Kot se za 
pevce spodobi, je bilo na tokratnem srečanju pri Bevcu poleg dobre 
hrane in pijače slišati še prijetno petje. A ne le to, druženje so izkori-
stili še za pogovor o načrtih za naprej. Ker je naslednji dan praznoval 
ravno sveti Andrej, so naredili še priložnostni »freh« pevcu Andreju. 
Se je treba znajti in improvizirati, še sreča, da je bila kuhinja blizu in 
tam pokrovk in drugih pripomočkov za »freh« res ne manjka. Pevci 
otroškega zbora pa so imeli svojo Ciciljanko v soboto po vajah. Ob 
pogostitvi, za katero sta poskrbela zborovodja Marko Juteršek in do-
mači župnik Anton Potokar, so se spomnili zavetnice cerkvene glasbe. 
Naj pevke in pevce obeh zborov spremlja in varuje sveta Cecilija še 
mnogo let.

Drago J.
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GASILSKI DOM Z DVORANO POSTAJA DRUŠTVENI DOM
Kot ste nekateri že bili seznanjeni pred časom, smo v sodelovanju z občino Lukovica in KUD Fran Maselj Podlimbarski prišli do dogovora o 

razširitvi večnamenske dvorane v gasilskem domu Krašnja. Potrebe po večji dvorani v kraju izhajajo iz analize obstoječega stanja ter povečevanja 
potreb v zadnjih desetletjih. Kot odgovor je občina ponudila izvedbo dograditve prostorov k obstoječi dvorani-domu. PGD Krašnja je pristal na 
pozidavo dela parcele, rušitev dela gasilskega doma ter pomoč pri ureditvi potrebne dokumentacije. Tako bi nastal društveni dom, kjer bi lahko 
potekale prireditve, izobraževanja, vaje dramskih, pevskih skupin ipd.

Realizacijo povečanja dvorane je v celoti prevzela občina Lukovica, ki pa je dobršen del finančnih sredstev pridobila iz naslova Evropskih 
skladov. Ocenjena vrednost projekta brez DDV znaša 365.000€, o podrobnejši finančni konstrukciji pa je in bo obveščal investitor sam, veliko 
informacij pa je razvidnih tudi iz razpisa javnega naročila objavljenega na www.lukovica.si/objava/154943 . Na javnem naročilu za izgradnjo je bil 
izbran izvajalec GP Križnar d.o.o..

Če ste se v teh dneh peljali mimo našega doma gotovo niste spregledali, da se je zadeva pričela že odvijati. Podrobnejšega napovedovanja 
pričetka gradnje sme vzlic previdnosti in morebitnih »padlih« razpisov pred tem namenoma nismo lotili. Sedaj z zadovoljstvom ugotavljamo, 
da se za gradbeno ograjo že dogajajo pripravljalni gradbeni postopki. Izvedena je bila rušitev manjše zgradbe-shrambe za orodje, pripravljen 
je izkop in nasut utrditveni material. Izvedena je tudi podpora brežine ter stabilizacija sosednje škarpe. Glede na ugodne vremenske razmere 
se nadejamo hitre, a natančno izvedene gradnje s strani omenjenega izvajalca, ki mu je bila zaupana sorazmerno zahtevna gradnja. Skladno s 
projektno dokumentacijo naj bi se gradnja v celoti, vključujoč tudi vso inštalacijo in okolico končala konec poletja 2019.

Obljubljamo, da vas bomo v največji možni meri sproti obveščali o dogajanju okrog gradnje, hkrati pa vas vabimo, da nas spremljate tudi na 
spletni strani (v fazi prenove) ter na facebook profilu.

za PGD Krašnja
J. Jamšek
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ČLANICE PGD KRAŠNJA ORGANIZIRALE 
LETNO SREČANJE ČLANIC GZ LUKOVICA

Članice GZ Lukovica smo se v soboto 24. 11. 2018, v prijetnem in gostoljubnem 
okolju pri Avbeljnovih v Lukovici, zbrale na letnem srečanju.  Organizatorke letošnje-
ga srečanja smo bile članice PGD Krašnja.  Tradicija je že, da se vsaj enkrat na leto 
srečamo članice gasilskih društev v naši občini, ki po svojih močeh sooblikujemo in 
pomagamo pri različnih dejavnostih v gasilskih društvih. Našemu vabilu se je odzvalo 
60 članic skupaj s poveljniki in predsedniki društev. Za pogostitev so poskrbeli v Fast 
food Šime, izvirna darila za udeleženke so letos nastala v peči ge. Minke Gales iz kme-
tije Pr´Matožet. Izvrstno pecivo je pripravila ga. Natalija Pevec - poskrbela pa je še za 
presenečenje in vsaki udeleženki podarila lično zavit piškot z gasilcem in napisom. 
Lep družabni večer so s skečem popestrile naše članice iz PGD Krašnja z okrepitvijo 
Matica Dolinška. Zvočnik pa nam je velikodušno posodil g. Marjan Čebulj. Srečanje je 
finančno omogočila Gasilska zveza Lukovica, za kar se ji najlepše zahvaljujemo. Hvala 
vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri organizaciji večera in nasvidenje naslednje leto, ko 
nas bodo na srečanje povabile članice PGD Blagovica.

SP

GASILSKA VAJA ŠOLA IN VRTEC
Kako hitro čas beži, se zavemo tudi gasilci, ki že vrsto let-lahko bi rekli tradicionalno sodelujemo pri izvedbi vaje evakuacije podružnične OŠ 

in vrtca Krašnja. Ugotavljamo, da so otroci, ki so vajo že izpeljali enkrat ali večkrat evakuacijo izjemno resno in zavzeto izpeljali, se držali navodil 
vzgojiteljic in učiteljic ter se zavedajo pomembnosti hitre in varne zapustitve objekta v primeru nevarnosti. Tudi najmlajšim gre pohvala, saj so v 
gosjem redu, resda nekateri v otroški brezbrižnosti, drugi v zaskrbljenosti zaradi »preveč dogajanja« ravno tako vzorno izvedli umik iz prostorov 
vrtca.

Iskrena pohvala in zahvala gre tudi vsem pomočnicam, vzgojiteljicam, učiteljicam, kuharici, hišniku in še komu, ki vsako leto vlagajo nemalo 
truda v predajanje znanja o samozaščiti in pomoči drugemu v primeru nesreče na naše Lunice, Zvezdice in Sončke, pa tudi na vse šolarje, od 
katerih nekateri že pridno nabirajo dodatna znanja kot mladi člani našega društva.

In kako je izgledala sama vaja? V petek 19. 10. ob 9.03 smo gasilci prejeli informacijo, da se iz ostrešja šole in vrtca v Krašnji močno kadi. Se-
dem gasilcev se je nemudoma odpravilo na lokacijo, kjer smo ugotovili, da je šola že evakuirana. S strani zadolžene smo prejeli informacijo, da 
ne pogrešajo nobene osebe. Po navodilih vodje intervencije smo si razdelili naloge. Vzpostavili smo varnostno območje in ocenili situacijo. Prek 
hidrantnega napajanja motorne črpalke smo izvedli napad na ostrešje stavbe s srednjo peno. Postavili smo lestev, jo zavarovali ter pričeli z gaše-
njem. Potrdili smo, da je pena več kot odlično gasilno sredstvo in kmalu obvladali situacijo. Vajo smo zaključili brez poškodovanih in polni svežih 
vtisov, ki nam bodo služili za analizo opravljenega dela ter odpravo manjših napak pri izvedbi. Vseskozi se učimo in tudi v gasilstvu ni nič drugače!

za PGD Krašnja
J. Jamšek
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OBISK GOSPODINJSTEV V NAŠIH KRAJIH
Kljub temu, da nas je kar nekaj, ki delovanju društva brezplačno namenimo zelo veliko število ur prostega (včasih tudi ne-prostega časa) in 

da nikoli ne štejemo prevoženih kilometrov ter porabljenih uslug tu in tam, nam stroški pač ne uidejo. Plačilo položnic in redno vzdrževanje ga-
silskih domov ter opreme terja kar zajeten mošnjiček. Občasni večji stroški, kot so zamenjava oken, popravilo fasade, menjava iztrošene gasilske 
opreme pa nam predstavlja breme, ob katerem brez pomoči Vas krajanov enostavno ne bi zmogli.

Ob obisku naših članov, ki vam bodo zaželeli lepe praznike, bomo zato iskreno veseli vsakega prostovoljnega prispevka, ki bo poleg rednega 
delovanja omogočil potrebno preureditev gasilskega orodišča ter garderobe v obstoječem delu doma. Zbrana sredstva vse skozi namenjamo 
tudi za izobraževanje mladine, informiranje in osveščanje javnosti, sofinanciramo tudi obisk Sv. Miklavža v Krašnji, nekatere prireditve ter redno 
sodelujemo z ostalimi društvi in Krajevno skupnostjo Krašnja.

Naj naše in Vaše prostovoljno gasilsko društvo (p)ostane pomemben del ohranjanja aktivnega in medsebojno povezanega podeželja, ki 
hkrati skrbi tudi za našo skupno varnost!

Miren Božič in vse dobro v letu 2019!
za PGD Krašnja

J. Jamšek

OPERATIVNE DROBTINC̀E
Upamo, da ste si vzeli čas, da ste tako kot mi opazili čudovite odtenke rdeče, oranžne in še katere tople barve na jesenskem listju. K sreči 

smo zaradi manjšega števila intervencij lahko tudi operativni gasilci PGD Krašnja nekaj časa namenili tudi takim včasih spregledanim lepotam.
Dne 19. 10. smo izvedli operativno društveno vajo simulacijo požara podružnične OŠ in vrtca Krašnja, v sodelovanju s katerima smo izvedli 

tudi popolno evakuacijo vseh prostorov. Vaje se je udeležilo 7 gasilcev.
27. 10. ob 18.38 smo bili pozvani na intervencijo v Imovico, kjer naj bi se močno kadilo iz poslopja. K sreči je šlo za vajo, v kateri smo sodelovali 

s štirimi gasilci.
30. 10. smo bili v dodatni pripravljenosti na morebitne intervencije, saj je bila vremenska napoved precej neugodna.
V gasilskem domu Krašnja smo 15. 11. 2018 pričeli z izvedbo izobraževalnega programa za gasilca pripravnika GP-2018, ki ga za vsa PGD organi-

zira Gasilska zveza Lukovica. Iz našega društva se tečaja udeležujejo trije gasilci, katerih aktivne prisotnosti in pomoči pri operativnih aktivnostih 
se vsi že močno veselimo, saj je dobrih, izurjenih in srčnih gasilk in gasilcev vedno premalo. Dne 13.12.2018 bodo/so z usposabljanjem uspešno 
zaključili.

V veselem praznovanju nikakor ne pozabite na lastno in varnost drugih.
Najprej vas iskreno nagovarjamo na ničelno toleranco do uživanja alkohola, kadar sodelujete v prometu. Volan al` balanca ne sodita v roke … 

osebe pod vplivom alkohola. Verjemite, če ne drugim tistim, ki so to preizkusili na žalosten način. www.varna-pot.si
Vsa praznična hišna razsvetljava naj bo vklopljena le pod nadzorom, torej kadar smo doma. Imejte lučke zaradi sebe in ne zaradi sosedov.
Uporaba pirotehničnih sredstev naj sledi zakonodaji. V kolikor je mogoče, se zaradi ljudi in živali izogibajmo sredstvom, katerih rezultat je (le 

pre)močan pok. Uporabljajte jih na odprtem prostoru in na varni razdalji od objektov, ljudi in premoženja. Ne škodi, če imamo pri roki gasilnik na 
prah. Za seboj kolikor je mogoče počistite.

Gasilci operativci PGD Krašnja vam želimo varno in srečno novo leto, v decembru pa, da si vzamete čas in mir tudi zase.
za PGD Krašnja

J. Jamšek
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Zelo pridne so bile Iza, Eva, Marisa, Ula in Tinkara, da so se v zelo 
kratkem času naučile lutkovno igrico Zverjasec. Uporabili smo lutke, s 
katerimi smo igrali pred več kot petintridesetimi leti, pa so še vedno 
lepo ohranjene. Vse lutke je izdelal Mitja. Le odra ni več, zato smo ga 
naredili samo za to predstavo. Žal je lisica-Tinkara zbolela, zato sta 
njeno vlogo prevzeli Eva in Marisa. Vidi se, da so dekleta v tej skupini 
igrale že v več predstavah, zato so igrico pred prihodom Miklavža su-
vereno pripeljale do konca. V igrico je otroke z lutko veverico domisel-
no in prijetno popeljala Miša.

Vera Beguš
Fotografije: Brigita Rožič, Robi Pervinšek

KRATKE NOVICE IZ NAŠEGA DRUŠTVA
Zimski čas je čas, ko naša odrasla gledališka skupina pripravlja 

novo predstavo. Tudi letos smo se odločili za Partljičevo delo, in sicer 
satirično komedijo Za nacionalni interes. Vsebina komedije v prizorih 
večkrat spominja na letošnje državne, še bolj pa na občinske volitve 
po Sloveniji. Nasmejali se boste! Seveda še nimamo scene, ki jo impro-
viziramo s predmeti, ki so v šolskem prostoru. Predstavo načrtujemo 
v drugi polovici januarja.
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Leto 2018 se počasi izteka. Še pred tem pa je Miklavž, kot vsako 
leto, na povabilo KS Krašnja obiskal naše pridne otroke in jim izročil 
težko pričakovana darila. Že ob lanskoletnem obisku smo v ŠD Kra-
šnja Miklavžu obljubili,da mu bomo skušali z našim zbiranjem prosto-
voljnih prispevkov v t.i. mošnjičku vsaj malo pomagati, da bo lažje na-
polnil vrečke z darili, ki jih bodo otroci prejeli tudi to leto.

Dolgo časa smo bili bolj kot ne slabe volje, saj nam je do zadnjega 

VESELO MIKLAVŽEVANJE OTROK IZ REJNIŠKIH DRUŽIN
V torek, 4. 12. 2018 smo v Kulturnem domu Janka Kersnika v Lukovici preživeli čaroben Miklavžev večer. Že tradicionalno, otroci iz rejniških 

družin  skupaj z otroci članov Rotary cluba Domžale, čakajo  sv. Miklavža.
Pred njegovim prihodom so nam učenci iz dramske skupine OŠ Krašnja in KUD Fran Maselj Podlimbarski, pod mentorstvom gospe Vere Be-

guš in Lucije Dolinšek zaigrali Pekarno Mišmaš, v kateri smo spoznali, da so v vasi zaradi zavistne in jezične Jedrt izgubili dobrega peka Mišmaša, 
ki jim je v družbi mišk pekel odlično pecivo in kruh. Nikoli več ga niso videli in nikoli več niso jedli tako dobrega kruha, kakor je bil njegov.

Ob koncu igrice so otroci skupaj z miškami priklicali sv. Miklavža. Prišel je v veličastno lepi opremi, povabil otroke, da so mu zapeli ali pove-
dali kakšno pesmico, ga lahko pobožali in se z njim slikali. Skupno 119 otrok je s pomočjo Rotary cluba Domžale lepo obdaril. Vmes so rožljali še 
parkeljni, ki pa niso imeli posebnega dela, ker so bili v dvorani  pridni otroci.

Skupaj nam je bilo lepo.  Hvala Rotary clubu Domžale in še posebej gospe Martini Oražem, ki je bila glavna Miklavževa pomočnica.

Marta Tomec
Fotografije: Vinko Železnikar

DOBRODELNI MOŠNJIČEK  
ŠPORTNEGA DRUŠTVA KRAŠNJA
MIKLAVŽ SE NAM JE ZAHVALIL ZA DOBROSRČNOST, MI PA SE 
ZAHVALJUJEMO VSEM, KI STE SLEDILI NAŠI IN MIKLAVŽEVI ŽELJI.

poročanja uspelo zbrati le 97,96 €.
Našo slabo voljo pa so v zadnjih dnevih meseca novembra razbli-

nili trije donatorji: PODJETJE TAJO TEAM, ki se na Krvavcu v brunarici 
Kekec in z apartmaji že dolgo ukvarja z gostinsko turistično ponudbo, 
ROBERT MATIJEVIČ, naš nekdanji krajan, ki uspešno vodi PIZZERIJO 
OLIVIA v Trzinu in ALEŠ MEŽNARŠIČ – športni trener iz Krašnje, ki ga 
nekateri domačini najbolj poznajo po vodenju društvene funkcional-
ne vadbe, sicer pa je uspešen trener kadetov NK Domžale. Zares so 
nam priskočili na pomoč z visokim skupnim zneskom, saj so mošnji-
ček obogatili kar za 270,00 € in so na ta način, s predhodnimi darovalci 
zaokrožili zbrani  »Miklavžev« znesek na 367,96 €. Prav vsem iskrena 
hvala!

Ne smemo pozabiti omeniti, da je Robert Matijevič znesek v višini 
120,00 € prispeval z odkupom startne številke in kape s podpisom, ki 
ju je ŠD Krašnja ob 33. Teku za krof poklonil veliki športnik – biatlonec 
Klemen Bauer. Aleš Mežnaršič pa je svoj dar prispeval s tem, da je 
za več kot polovico zmanjšal stroške strokovnega vodenja počitniške 
nogometne šole v Krašnji.

Na ta način smo v ŠD Krašnja zaključili že 16. leto našega priza-
devanja na področju zbiranja prostovoljnih prispevkov v t.i. mošnji-
ček. Z veseljem lahko poročamo, da smo bili kar uspešni, saj smo se 
vključno z letošnjim zbranim zneskom ustavili pri dokaj visoki števil-
ki in sicer 10.383,40 € !!!

Z dobrodelnostjo bomo v ŠD Krašnja nadaljevali tudi v letu 2019 
in sicer bomo vse zbrane prostovoljne prispevke zopet namenili naši 
lokalni skupnosti. Lansko leto smo razveselili naš vrtec in šolo, letos 
otroke ob Miklavževem obisku, v letu 2019 pa bodo naše misli po-
novno usmerjene v vse tiste krajanke in krajane, na katere se vsako 
leto z darili in z lepimi željami v času božično – novoletnih praznikov 
spomni naša KO RK Krašnja.

Spoštovane krajanke in krajani, članice in člani ŠD Krašnja in osta-
li – predvsem bralci Informatorja, prisrčno vabljeni k ponovnemu 
prostovoljnemu sodelovanju. Zelo si želimo, da bi se naša društvena 
dobrodelna tradicija nadaljevala tudi že sedemnajstič. Predvsem pa si 
želimo, da bi bili tudi v letu 2019 tovrstni prispevki darovalcev v  mo-
šnjiček nekaj lepega, skupnega, kar je zagotovo veliko vredno za naše 
skupno življenje in medsebojno razumevanje v KS Krašnja.

367,96€
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Zbiranje prostovoljnih prispevkov za KO RK Krašnja bo potekalo vse do konca meseca novembra 2019. Kot vedno vas bomo tudi v priho-
dnje o poteku akcije seznanjali v Informatorju in na spletni strani sd-krasnja.org.

Kako sodelovati?

Prostovoljne prispevke lahko prispevate na naslednje načine:
- Z neposrednimi vplačili v pisarni ŠD Krašnja vsak ponedeljek od 19. – 20. ure;
- Z nakazili na TRR društva: ŠPORTNO DRUŠTVO KRAŠNJA, Krašnja 14 1225 Lukovica
 Štev. TRR : 0230 2001 6496 319 z obveznim pripisom »ZA MOŠNJIČEK«;
- S prostovoljnimi prispevki na društvenih prireditvah;
- Z morebitnimi dopisnimi licitacijami za prevzem športnih rekvizitov in opreme,
 ki jih bodo društvu priložnostno darovali znani slovenski športniki in športnice.

Vsem darovalcem v letu 2018 še enkrat iskrena hvala. Vsem, ki pa se boste v letu 2019 tudi spomnili na društveni dobrodelni mošnjiček pa 
kličemo: »Hvala že v naprej!«

Marjan Štrukelj

SEDEMNAJSTA SEZONA POHODOV NA LIMBARSKO GORO
SE JE NADALJEVALA TUDI V OBDOBJU OD MESECA AVGUSTA DO KONCA MESECA NOVEMBRA 2018.

V ŠD Krašnja se že vrsto let trudimo, da smo tradicionalni z organizacijami nekaterih večjih in lokalnih prireditev. 
Že vrsto let pa smo tradicionalni tudi z društveno pohodniško akcijo, ki je namenjena individualnemu, družinskemu 
ali skupinskemu pohodništvu k Šraufovemu gojzarju na Limbarsko goo.

Ko se bo pisalo 28. februar 2019, bomo zaključili že s sedemnajsto sezono in odprli novo, 18. sezono.

Ves ta čas pa v društvu natančno vodimo tudi evidenco o opravljenih pohodih posameznikov, ki so evidentirani na podlagi vpisnih listkov, 
oddanih v leseni gojzar v gostilni Urankar. Vsako leto pa tudi najbolj zveste pohodnike  primerno nagradimo po kriterijih, ki veljajo že od samega 
začetka te akcije. Nekaj let smo priskrbeli praktične spominske nagrade, zadnja leta pa podeljujemo unikatne spominske medalje, za katere pa se 
je potrebno kar potruditi in biti zvest rekreativni hoji, ki pa je, kot je vsem znano, zelo velik in pomemben dejavnik pri ohranjanju lastne telesne 
moči, ki veliko prispeva tudi k boljšemu počutju in posledično tudi k trdnejšemu zdravju.

Kot vsakič, smo tudi tokrat po končanem obdobju štirih mesecev (avgust – november 2018) z veseljem in zvedavo odprli velik lesen gojzar z 
namenom, da ponovno preštejemo vpisne listke in uredimo ostal potrebno evidenco.

Ugotovili smo, da je v navedenem obdobju v akciji sodelovalo 22 pohodnikov, ki so skupaj v lesen gojzar oddali  167 vpisnih listkov.
Poimenski seznam sodelujočih in število opravljenih pohodov (VIII./XI.):

Petra Mlakar 29, pohodov, Marjan Štrukelj 28, Brigita Avbelj 27, Špela Novak 24, Tomaž Andrejka 14, Andrej Novak 12, Janez Cerar 9, Irenej 
Mlakar 4, Vera Antonin 3, Janez Čebulj, Ambrož Mlakar in Iris Lucija Mlakar 2 pohda, en vpisni listek pa so izpolnili Mira Andrejka, Bori Štrukelj, 
Polonca Čebulj, Majda Zabič, Matej Kotnik, Jure Čebulj, Ažbe Čebulj in Marta Urankar.

V letošnji sezoni, od 1. marca do 30. novembra je bilo  aktivnih 29 pohodnikov, ki so skupaj opravili 375 pohodov. Zanimiv pa je tudi podatek, 
ki izkazuje seštevek vseh pohodov od 1. 3. 2002 do zadnjega, tokratnega štetja vpisnih listkov, 30. novembra 2018. Število le teh se je ustavilo 
pri 30.308. vpisih.

Poimensko pa smo uredili tudi trenutni seštevek 375. pohodov, za katere so v tej sezoni aktivnosti in število pohodov prispevali naslednji 
pohodniki:

Marjan Štrukelj 70, Špela Novak 53, Petra Mlakar 51, Tomaž Andrejka 46, Brigita Avbelj 45,  Andrej Novak 28, Darko Tič 14, Vera Antonin 10, 
Janez Cerar 9, Mira Andrejka in Irenej Mlakar 6,  Ana in Janez Čebulj 5, Iris Lucija Mlakar 4,  po tri pohode so opravili: Valerija Gerčar, Marta Uran-
kar, Ambrož Mlakar in Bori Štrukelj. En vpisni listek oz. en pohod na Limbarsko goro z vpisom v Šraufov gojzar pa so prispevali tudi: Nina Štrukelj, 
Aleš, Ela in Lev Mežnaršič, Ivica Ličen, Ljuba Novak, Polonca Čebulj, Majda Zabrič, Matej Kotnik, Jure Čebulj in Ažbe Čebulj.

Vsem udeležencem se zahvaljujemo za sodelovanje in jim želimo, da bi se tudi v prihodnje radi in z veseljem odpravili na vrh Limbarske gore.

Za sezono 2018/2019 bo akcija potekala do 28. februarja, ko bomo z njo zaključili in ugotovili, kateri pohodniki bodo v mesecu marcu z name-
nom, da prevzamejo zaslužene spominske medalje, povabljeni na redni letni občni zbor ŠD Krašnja. Nova akcija, že osemnajsta po vrsti pa se bo 
začela s 1. marcem 2019 in bo trajala do 28. februarja 2020. To pa bo spet priložnost, da se vanjo priključite čim bolj množično. Akcija nima tek-
movalnega značaja, ampak je cilj ŠD Krašnja ta, da skušamo k hoji v naravi privabiti  čim več svojih članov in krajanov s pomembnim sporočilom, 
da je tudi to ena od možnosti rekreacije, ki nas krepi in nam pomaga ohranjati telesno pripravljenost. Ponuja pa tudi veliko možnost prijetnega 
druženja.

Srečno vsem, ki se boste v prihodnje podali na to pot!
Marjan Štrukelj
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MENINA PLANINA
V soboto 3. novembra sem zjutraj ob 5.30 v Krašnji pobral Marja-

na. Zapeljala sva se do Jožeta v Gabrovnico. Po jutranji kavi smo se ob 
šestih podali na pohod, ki smo ga že dalj časa načrtovali. Trije poho-
dniki, Marjan, Jože in Tomaž, stari 60 +, smo se namenili na celodnev-
no turo. Jože, ki je edini že prehodil načrtovano pot, je bil v vlogi vo-
dnika. Upoštevaje kratek dan, smo v nahrbtnike stlačili svetilke, nekaj 
rezervne obleke, pijačo in hrano. Po deževnem petku so vremenarji 
napovedovali suho in za začetek novembra nadpovprečno toplo so-
boto, s soncem v višjih legah.

Po asfaltni cesti smo se še v trdi temi spustili do Vrha nad Krašnjo. 
Na začetku vasi smo zavili na makadamsko cesto proti Brezovici. Hoja 
po gozdni cesti je bila prijetna. Pod nogami je šumelo jesensko listje, 
v krošnjah dreves so čebljali ptiči in se veselili novega dne. Počasi se 
je zdanilo. Nad Razborjem se je prikazalo sonce. V Podgori smo šli po 
cesti mimo stare šole in skozi novo naselje v Trnovčah. Nekaj minut 
smo porabili, da smo našli prehod do asfaltne ceste, ki novo naselje 
povezuje s cesto na Malo Lašno.

Na Malo Lašenski planoti nas je pot vodila mimo novo zgrajene-
ga čebelnjaka, ki je nadomestil spomladi pogorelega. Pri piramidi, ki 
spominja na dogajanja med osamosvojitveno vojno in vojaški tabor 
Lokvanj, kjer so bili na varnem prebežniki iz JLA, smo zavili levo na 
kolovozno pot. Med blažjim vzponom preko travnikov sem kolegoma 
pripovedoval zgodbe izpred tridesetih let, ko smo na strmejših pobo-
čjih pod Velinkom prirejali tekmovanja v slalomu in veleslalomu, na 
ravninski pašnikih pa trenirali tek na smučeh. Zimskih radosti so se na 
teh zasneženih strminah veselili tudi otroci iz OŠ JK na Brdu, ko jih je 
učitelj Mitja med počitnicami vozil na smučarski tečaj.

Nad starim vaškim jedrom Velike Lašne je iz nekdanjih počitniških 
hišic zraslo naselje lepih stanovanjskih hiš, s prekrasnim razgledom na 
Ljubljansko kotlino, Polhograjsko hribovje, Julijske Alpe, Karavanke in 
Kamniško-Savinjske Alpe.

Prvi postanek smo naredili v vasi Potok v Tuhinjski dolini. Na robu 
gozda se nahaja zdravilni izvir tople termalne vode. Domačini so izvir 
skrbno in lepo uredili. Postavili so pipo iz katere teče voda, pod njo je 
rešetka za odtok odvečne vode, ki se izliva v bližnji potoček. Nad izvi-
rom je postavljen nadstrešek v obliki kozolca, zraven pa je klop, kjer si 
obiskovalec lahko odpočije. Na obvestilni tabli si prišlek lahko prebere 
nekaj podatkov povezanih z izvirom.

Radiesteziske raziskave so pokazale, da voda vsebuje zdravilne in 
blagodejne balneološke značilnosti. Voda je tako primerna za plava-
nje kot pitje. Blagodejno vpliva na kosti, kožo in prebavo. Termalna 
voda vsebuje: kalcij, magnezij, natrij, kalij, železo, litij, metasicilijevo 
kislino, metaborovo kislino, hidrogenkarbonat, klorid, sulfat , fluorid, 
nitrat in silikat. Termalna voda iz Potoka, katere temperatura na vrtini 
znaša 30,6 °C, njen pretok pa je 14 l/s, oskrbuje po dveh enokilometr-
skih vrtinah Terme Snovik.

Na pipi smo se odžejali in si obnovili zaloge vode. Sicer pa z avtom 
na izvir prihajam že nekaj let, vodo natočim v steklenice in si jo odpe-
ljem domov. V povsem napolnjenih steklenicah voda zdrži tudi dva ali 
tri tedne.

Pohod smo nadaljevali po cesti ob potoku, ga prečkali in po do-
brih 100 metrih v vasi Potok prišli do glavne ceste skozi Tuhinjsko do-
lino, zavili najprej levo in nato desno proti Termam Snovik. Ob cesti 
je bilo nekaj starih jablan, pod njimi pa polno pisanih jabolk, ki so kar 
vabila mimoidočega, da si postreže. Nekaj sem jih pobral in položil v 
nahrbtnik, eno pa pojedel.

Cesta po dolini vodi mimo Term. Malo pred termalnim komple-
ksom smo si morali zatisniti nosove. Očitno je nekaj narobe s kanaliza-
cijskim sistemom v katerega se stekajo fekalije.

Iz vasi Snovik smo nadaljevali hojo po makadamski cesti, ki se je 
sprva skozi gozd, nato pa med travniki in pašniki vijugasto vzpenjala 
proti vasi Poljana. Marjan je s pomočjo nove športne ročne ure, ki jo je 
od bližnjih dobil za darilo, natančno meril prehojen čas. Po treh urah 
hoje sva z Jožetom umirila korak, kar pa Marjanu ni najbolj ustrezalo. 
Ves čas je »uhajal« naprej in nama dokazoval svojo fizično pripravlje-
nost. Ko je prišel do razpotja, pa se je ustavil, pogledal nazaj in čakal 
na naju. Ker se je to še nekajkrat ponovilo, sva se z Jožetom pošalila, 
da je kot kužek, ki teka pred lastnikom, in ves čas pogleduje nazaj, če 
je še na pravi poti.

Nebo so prekrili oblaki, s Kamniških planin se je privlekla megla, 
začelo je pihati. Po štirih urah hoje smo prišli na greben nad prelazom 
Črnivec. Pod nami je bilo gostišče, ki smo ga obšli in se spustili na ma-
kadamsko cesto, ki iz Črnivca pelje proti Tomanovi domačiji in naprej 
do Nove Štifte. Po nekaj sto metrih smo se ustavili na razcepu, kjer se 
markirana pot za Menino planino usmeri desno navzgor. Na hlodih 
smo si uredili zasilno jedilnico in napolnili želodčke. Mimo sta prišla 
fant in dekle. V krajšem pogovoru smo si povedali, kam je kdo name-
njen. Z zanimanjem in občudovanjem sta poslušala od kod smo prišli 
in kam smo namenjeni. Fant, ki je že večkrat prehodil pot do Menine 
planine in nazaj, nam je dal nekaj koristnih nasvetov in opozoril.

Poslovili smo se in odšli vsak svojo pot. Gozdna kolovozna pot se 
je počasi vzpenjala. Zaradi megle in dežja v pretekli noči, so bile skale 
spolzke in se jih je bilo bolje izogibati, posebno pri hoji na strmem te-
renu. Prišli smo na razpotje sredi redkega gozda. Pred kratkim so po-
sekali in odpeljali les. Markacije že nekaj časa ni bilo nobene. Odločili 
smo se za pot pod grebenom, ki je bila bolj zvožena in je vodila v smer, 
kamor smo bili namenjeni. Po nekaj sto metrih smo prišli na novo raz-
potje. Na drevesu smo opazili markacijo in ugotovili, da markirana pot 
vodi po grebenu. Nedaleč stran je ob markirani stezi stal lesen križ. 
Na betonskem vznožju je bila skrinjica z vpisno knjigo. V resnici je šlo 
za zvezek A4 format v katerem so se vpisovali redki pohodniki, ki so 
zašli tod mimo. Marjan je pobrskal po zvezku in našel Jožetov vpis iz 
začetka julija.
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Megle in oblaki so se razkadili. Nadaljevali smo po stezi do planine 
Ravne. Poleti tu pasejo živino. Čez planino vodi pot, po kateri romarji 
iz Tuhinjske doline, Črnega grabna in Zasavja na soboto pred Velikim 
Šmarnom romajo k Mariji na Novo Štifto. Pri pastirskem domu, ki je 
v tem času zaprt, smo za nekaj minut odložili nahrbtnike in opravili 
nekaj nujnih telefonskih klicev. Jože nama je povedal zgodbo o črnem 
krompirju. Pred leti mu je ob postanku na planini, gospodarica poka-
zala posebno vrsto črnega krompirja. Ob odhodu mu je podarila en 
krompir. Jože ga je doma posadil. Krompir je zrasel, obrodil, okus pa 
ni bil nič posebnega. Ko sta se gospodarica in Jože naslednjič srečala, 
mu je gospa z žalostjo potožila, da ji je krompir po nesrečnem slučaju 
prešel. Jože ji je nato v veliko veselje prinesel nekaj shranjenih krom-
pirjev.

Nadaljevali smo po stezi proti naslednji pašni planini. Pot, ki kake 
pol ure vodi skozi bukov gozd, pripelje na planino Travnik. Ker se tu 
vršni del širšega območja Menine planine že nekoliko razširi, so pašni-
ki na planini večji in položnejši kot na Ravneh. Pašnik je z lesenim plo-
tom in bodečo žico razdeljen na več manjših. Če želiš prečkati ograjo, 
se moraš povzpeti preko posebej urejenega lesenega prehoda. Ker je 
nekatere lesene dele že načel zob časa, je bilo pri katerem od preč-
kanj kar zanimivo, saj nisi vedel ali bo stopnica zdržala pod težo telesa 
ali ne in boš z ritjo pristal na bodeči žici.

Nad manjšo dolino stoji velik pastirski dom. Jože pozna lastnika 
Tončka. V velikem hlevu mu je za spomin pustil prazno pločevinko 
piva, s katerim si je pred tem potešil žejo. Na klopci pred domom sem 
pojedel jabolki in se napil izvirske vode. Planina, ki leži na nadmorski 
višini med 1100 in 1200 m, je rahlo obrnjena proti severu, koder se na 
nasprotnem pogorju nad dolino dvigujeta travnata Lepenatka in z 
gozdom poraščen Rogatec, na katerega vodi zahtevna planinska pot.

Po krajšem postanku smo se odpravili naprej. Pot je še nekaj časa 
speljana preko pašnikov in se večinoma rahlo vzpenja. Po krajšem 
pohodu skozi gozd, smo prišli na široko, lepo urejeno in vzdrževano 
makadamsko cesto. Cesta se v okljukih pne proti vrhu, nas pa je mar-
kirana steza kmalu ponovno usmerila v gozd. Hodili smo po lepem 
iglastem gozdu, polnem različnih vrst gob. Teren se je začel strmo 
vzpenjati. Preproga iz iglic je olajšala korak.

Bližali smo se Menini planini. Razvila se je razprava o njeni nad-
morski višini. Marjan jo je postavil na 1460 metrov, z Jožetom pa sva 
bila mnenja, da najvišji vrh presega 1500 m. Gozd se je razredčil, teren 
položil in steza se je ponovno začela viti preko pašnikov. Jože je ozna-
nil, da smo prišli na območje Menine planine.

Menina planina je predalpska zakrasnela planota na nadmorski 
višini med 1200 in 1450 m nad morjem v Kamniško-Savinjskih Alpah. 
Leži med dolino Drete (Gornji Grad) na severu, Tuhinjsko in Motniško 
dolino na jugu, prelazom Črnivec na zahodu in prevalom Lipa na meji z 
Dobrovljami na vzhodu. Poteka v smeri vzhod – zahod v dolžini preko 

20 km, v smeri sever – jug pa se razširi le 10 km. Najvišji vrh planote je 
Vivodnik 1.508 m. Menina je ime dobila po menihih iz gornjegrajskega 
benediktinskega samostana (danes cerkev sv. Mohorja in Fortunata), 
kateremu je skupaj z vso Zgornjo Savinjsko dolino pripadala kot fevd.

Menina ima precej izravnano višino med 1200 in 1450 m nad mor-
jem. Severno pobočje je poraslo z mešanim gozdom, na južnih se 
prepletajo gozdovi, pašniki in polja, površino na višini pa pokrivajo 
obsežni pašniki. Menina je sestavljena iz apnenčastih kamenin in do-
lomita, zato je močno razjedena z vrtačami, brezni in kotliči. V bližini 
planinskega doma je največje brezno Jespa.

Rdeča tabla na robu gozda nam je sporočila, da je do brezna le 
5 min hoje. Sprehodili smo se mimo napajalnega korita do roba 30 
metrov globoke kraške udorne jame, imenovane Jespa. Njena poseb-
nost so skriti kotički, kjer se zaradi toplotnega obrata sneg oziroma 
led lahko obdržita celo leto. Zaradi pozne ure se v jamo nismo spustili 
in nismo preverili, če je trditev zapisana na internetni strani resnična.

Odhiteli smo po stezi proti Domu na Menini planini, ki so ga pla-
ninci iz PD Gornji Grad postavili v zavetje manjše vzpetine,1453 m nad 
morjem. Na vse strani so se razprostirali obširni pašniki. Zagrizli smo 
v strm klanec, za katerim naj bi po Jožetovem mnenju stal planinski 
dom. Prišli smo na vrh, doma pa nikjer. Nedaleč stran smo opazili ma-
kadamsko cesto in zaslišali ropot, ki je prihajal izza manjše vzpetine. 
Jože je Marjana poslal v izvidnico, da poišče dom. Povzpel se je na gre-
ben poraščen s travo desno od vzpetine, od koder doma ni videl. Jože 
se je odločil, da zavijemo desno, na poraščen kolovoz. Skozi manjši 
gozd smo prišli na nov pašnik, sredi katerega sta ob razpotju dveh 
stezic stali smerni tabli. Pohiteli smo tja in prebrali. Na levi je pisalo Vi-
vodnik 10 min, na drugi pa Vivodnik po krožni poti. Izbrali smo levo in 
se v nekaj minutah skozi gozd povzpeli na najvišji vrh Menine planine.

Na najvišjem vrh je skrinjica z vpisno knjigo in žigom. Nedaleč 
stran stoji razgledni stolp. Odložili smo nahrbtnike in pohodne palice. 
Sonce je prijetno grelo prepotena telesa. Z Jožetom sva se povzpela 
na lesen razgledni stolp, Marjan pa je ostal pri skrinjici in se pogovarjal 
s pohodniki, ki so se tedaj zbrali na vrhu. Po fotografiranju smo se po 
isti poti vrnili proti planinskemu domu. Bližali smo se samotni vzpetini, 
kjer smo pred dobre po ure zavili desno. V vznožju vzpetine so bili 
ljudje, cesta in avtomobili. Ropot je postajal vse glasnejši. Kmalu smo 
zagledali tudi dom.

Zavili smo v zavetje doma in posedli za veliko mizo. Prijazna točaj-
ka je prinesla pivo. Z Jožetom sva naročila enolončnici, Marjan se je 
odločil, da bo pojedel sendvič iz nahrbtnika. V času, ko sva se z Jože-
tom pojedla enolončnico, si je Marjan uredil žulj, ki je grozil, da mu bo 
zagrenil nadaljevanje pohoda.

Malo pred 16. uro smo zapustili toplo jedilnico. Zunaj je pihal ve-
ter, iz vzhodne smeri se je približevala megla. V dobre pol ure se je 
precej shladilo. Zapeli smo vetrovke, namestili kape in pospešili korak 



Društveni Informator št. 225, Letnik XXIV, ŠD Krašnja - December 201814

po cesti v smeri Špitaliča. Na obeh straneh so se širili ograjeni pašniki. 
Po dobri uri hoda smo prišli na Bibo planino. Nato je cesta, ki se je ves 
čas rahlo spuščala, zavila ostro desno proti vasi Češnjice v Tuhinju. Na 
ostrem ovinku smo nadaljevali naravnost po slabi in strmi kolovozni 
poti. Traktorist, ki je nedavno peljal polena, je verjetno preveč napol-
nil prikolico, zato je več polen, zaradi velikih jam in kamnov, padlo na 
tla.

S pašnika smo zavili v gozd. Po strmi gozdni poti smo se naglo 
spuščali v dolino. Prišli smo v meglo. Po kapljanju z listja in vej je bilo 
mogoče soditi, da je tam megla vztrajala ves dan. Začelo se je mračiti. 
Iz gozda smo prišli na makadamsko cesto. Na sedlu je močno pihalo. 
Markacij ni bilo več in brez Jožetovega poznavanja poti, bi nama z 
Marjanom trda predla. Dalj časa smo hodili pa asfaltni cesti v dolino v 
smeri zahoda. Že v trdi temi je Jože zavil levo na makadamsko cesto, 
ki pelje do velike samotne kmetije. Jožetova žena je doma s sosednje 
kmetije, kamor smo bili namenjeni tudi mi in kjer je bil cilj našega po-
hoda. Sredi ceste se je Jože ustavil in predlagal, da si nadenemo čel-
ne svetilke. Zavili smo ostro desno na gozdno pot. Po nekaj minutah 
hoje smo v daljavi opazili luč. Kmalu smo se približali hiši. Na dvorišču 
sta nas z glasnim laježem pozdravila manjša čuvaja. Jožetova žena in 
njena sestra, ki sama živi na kmetiji, sta naju pozdravili na vratih in 
povabili v toplo kuhinjo. Gospodarica, klena ženska pri 85 tih letih, ki 
kljub trdemu življenju in prestani težki operaciji, še sama poskrbi za 
vse, kar je treba pri hiši. Gospa nam je postregla z domačo klobaso in 
žganjem. Za kmetijo in živino v hlevu pa skrbi vnuk, ki sicer živi v dolini, 
na mestu stare domačije pa gradi novo hišo.

Poslovili smo se od prijazne gostiteljice in se odpeljali na Gabrov-
nico, na izhodišče našega pohoda.

Tomaž Andrejka

INFORMATIVNE DROBTINICE 

V tokratnih drobtinicah naj nekaj več besed namenim prav naše-
mu glasilu Informator, ki je tudi v tem iztekajočem se letu že peta 
izdaja. Prav pet izdaj smo tudi načrtovali, seveda z določenimi pogoji, 
med katerimi je najvažnejši, zagotoviti zadostna sredstva za stroške 
fotokopiranja, ki so visoki in znašajo kar okoli 2.000,00 €.

Največji delež k temu so prispevali darovalci prostovoljnih pri-
spevkov, ko smo jih ob božično – novoletnih praznikih obiskali s kole-
darji. Brez teh sredstev, kljub temu, da se vsa ostala uredniška opra-
vila opravljajo povsem brezplačno, Informatorja zagotovo ne bi bilo, 
kar bi vsekakor pomenilo vrzel v dolgoletnih prizadevanjih nekaterih, 
da bi še naprej, kot dopisniki, oblikovalci,fotografi itd. skrbeli za to, da 
bi snovali zajeten in pomemben vir lokalnega arhiva. V veliko pomoč 
pri zagotavljanju potrebnih sredstev pa so tudi občasni donatorji in 
zbrani iztržek od prodaje glasila, ki ga prispevajo naši bralci.

V letu, ki se izteka, lahko z veseljem ugotovimo, da bo, če bo sreča 
in dani pogoji, leto 2019 že XXV. leto izdajanja glasila Informator, ki 
bo z izidom marčevske izdaje označeno že z zaporedno številko 226.

Res je, da je bilo prvih nekaj let izdajanje glasila sila skromno. Ta-
krat so se v njem, pod imenom Trimček, objavljale le vsebine in infor-
macije, ki so bile podrejene delu in življenju našega društva, za kar so 
zadostovale le kakšne štiri, nekaj kasneje pa včasih morda tudi osem 
strani, opremljenih s fotografijami, ki so bile pred izdajo oz. fotokopi-
ranjem z lepilom dodane vsebini. Zadnjih 20 let pa so se le te v glasilu 
širile in širile in vedno bolj so bile prepoznavne, kot zajeten vir infor-
macij o minulih dogodkih, na vseh področjih življenja v naši KS.

Zadnjih deset  let pa je Informator v dokaj kratkem času in po-
stopoma prešel v glasilo, ki je v barvni podobi mnogo lepši in še bolj 
zanimiv, pa tudi vsebinsko vedno bogatejši, za kar poskrbijo sicer ma-
loštevilni dopisniki in ostali, ki sem jih uvodoma že omenil Še vedno 
pa je v njem nekaj »odprtega prostora,« ki bi ga radi izkoristili tudi za 
nekatere zanimive informacije iz ostalih vasi naše KS, kajti verjamem, 
da se v času dveh mesecev, za kolikor ga skušamo vsebinsko obdelati 
za izid posamezne številke, marsikaj zanimivega zgodi tudi v Spodnjih 
Lokah in Žirovšah, v Krajnem Brdu in na Vrhu, Korenu in tudi v Kompo-
ljah. Edino, kar bi bilo za to dopolnitev vsebine Informatorja potrebno 
je, da bi se v navedenih vaseh našel nekdo ali nekateri, ki bi ljubiteljsko 
želel(i) pisati prispevke in, da bi na ta način nekaj več časa namenil(i) 
tudi spremljanju utripa življenja v njegovem oz. njihovem bivalnem 
okolju. Žal, mi te sreče  o sodelovanju vsaj do sedaj nismo imeli. Tudi o 
vzrokih prav veliko nismo razmišljali.

Za kaj takega pa je vsekakor potrebna volja, čas, interes,…. in ne-
kaj malega smisla za pisanje, fotografiranje ipd. Verjamem, da je v na-
štetih vaseh, vključno s Krašnjo veliko mladih in ostalih, ki bi bili vseka-
kor kos takšni nalogi, ki v ničemer ni problematična, saj v Informatorju 
ni prostora za sporne vsebine in ostale vsebine, ki bi kakorkoli omo-
gočale možnosti za objave konfliktnih situacij med krajani ali vaščani. 
Informator je bilo in bo, dokler pač bo, vsebinsko ostalo le glasilo, ki 
naj bi bralce informiralo z namenom prijetnega in veselega branja.

Naj zaključim z veliko zahvalo vsem, ki ste kakorkoli pomagali, 
tudi v letu 2018 ustvarjati vsebine Informatorja, s katerimi smo skupaj 
le še obogatili vreden arhiv, ki je bil in ostaja podrejen življenju in delu 
vseh nas, ki živimo ali delate v KS Krašnja. Iz vsebin Informatorja je 
vsekakor dovolj nazorno prepoznati utrip kraja, za katerega v najlepši 
meri skrbijo v šoli in vrtcu, KS Krašnja, v društvih: KUD Fran Maselj – 
Podlimbarski Krašnja, PGD Krašnja, Športnem društvu Krašnja, v KO 
RK Krašnja in v KO ZB za vrednote NOB Krašnja. Velikega pomena je 
vsekakor tudi vsestransko prizadevanje našega gospoda župnika An-
tona Potokarja, ki lepo in zavzeto skrbi za številne verske obrede in 
dogodke ter tudi za vzorno ohranjanje cerkvene lastnine v naši fari.

V imenu vseh ustvarjalcev krajevnega glasila Informator in tudi 
osebno vam želim lepo praznovanje prihajajočih božičnih praznikov 
ter vse dobro in najlepše v novem letu 2019, pri čemer naj vam nekaj 
veselja prispeva tudi branje krajevnega glasila.



Društveni Informator št. 225, Letnik XXIV, ŠD Krašnja - December 2018 15

Ostale informativne drobtinice
Predno bomo v ŠD Krašnja zaključili z aktualnim imenikom članstva za leto 2018, še vedno pričakujemo, da se bodo nekateri le še odločili s 

plačilom članarine potrditi oz. podaljšati svoj članski status, ki iz leta v leto občutno upada. Ta ugotovitev in dejstvo vsekakor nista dobra po-
potnica za optimizem za nadaljnje delo. Ugibanja za takšno stanje so opravičena. Opravičena pa so tudi vprašanja o vzrokih:« Zakaj v društvo ni 
najmlajših in mladih, zakaj v društvu članstvo številnih, ki so aktivni udeleženci nekaterih organiziranih oblik vadbe in rekreacije, ne zanima in se 
jim zdi nepomembno in nadalje, našlo bi se še marsikatero drugo vprašanje:«Zakaj je tako?« Upamo in želimo, da se bo to stanje spremenilo in, 
da bi bilo društvo v pravem pomenu takšno, kakršno bi moralo biti. To pa je predvsem druženje ljudi v smislu interesov po športno rekreativnih 
aktivnosti in tudi z interesi do številnih možnosti pomoči pri njegovem organizacijskem delu.

Vsem članom in krajanom ter ostalim, ki boste ob obisku in prevzemu koledarjev ŠD Krašnja za leto 2019 prispevali prostovoljne prispevke 
za ohranjanje izhajanja glasila Informator, se že v naprej najlepše zahvaljujemo. Kako se je to tradicionalno voščilo zaključilo, pa bomo poročali 
v prvi polovici meseca marca, ko bo izšlo prvo naše glasilo v jubilejnem, že XXV. letu izdajanja.

Naj vas ob tej priložnosti obvestimo še o nekaterih ostalih aktivnostih, ki jih bo v tem času organiziralo ŠD Krašnja:

• Še nadalje bosta v telovadnici OŠ Krašnja organizirani dve vadbi in sicer: funkcionalna vadba, ki poteka vsak torek in četrtek od 20. do 21. ure 
in fizioterapevtska vadba, ki poteka vsak ponedeljek od 19. do 20. ure.

• Vse do konca meseca februarja se bosta nadaljevali dve društveni aktivnosti in sicer: pohodi na Limbarsko goro z evidentiranjem le teh z 
vpisnimi listki, ki se oddajajo v lesen gojzar v gostilni Urankar. Enako, do konca meseca februarja bo potekala tudi še akcija HOJA – TEK- KO-
LESARJENJE moja rekreacija, za katero morate imeti posebne društvene knjižice za vpisovanje vaših aktivnosti. Knjižice so brezplačno na 
voljo v društveni pisarni. Obe akciji naj bi se nadaljevali tudi v sezoni 2019/2020, zato vas že sedaj vabimo, da si pravočasno priskrbite ome-
njene evidenčne knjižice. Vabimo pa vas tudi, da bi bili v naslednji sezoni tudi udeleženci pohodov na Limbarsko goro. OB TEJ PRILOŽNOSTI 
VSE IMETNIKE KNJIŽIC, KI STE JIH PREJELI ZA AKCIJO HOJA-TEK-KOLESARJENJE obveščamo, da jih izpolnjene v pisarno društva vrnete 
najkasneje do 5. marca 2019.

• Pohod z lučkami na limbarsko goro bo na Štefanovo, v sredo, 26. 12. 2018 z odhodom izpred Bara pod lipo ob 17. uri. Vsi zainteresirani pozor-
no preberite vsebino vabila, ki je objavljeno v tej številki glasila!

• V petek, 7. decembra smo se udeležili slavnostne akademije AK Domžale, ki je bila namenjena 40. obletnici delovanja te uspešne športne 
organizacije.     Povabilo smo prejeli, ker z njimi ŠD Krašnja sodeluje že 33 let pri organizacijah Tekov za 
krof, nekajkrat pa so nam pomagali tudi pri organizaciji počitniških aktivnosti. Z darilom smo bili zelo simbolični. Podarili smo jim 73 krofov 
GP Trojane, kar naj bi ponazorilo 40 let njihovega delovanja in 33 let našega prijateljstva in sodelovanja.

• V pisarni društva še vedno čaka nekaj nagrad, ki so namenjene izžrebanim reševalcem nagradnih križank. Oglasite se!

Marjan Štrukelj

TRIINSEDEMDESET KROFOV ZA JUBILEJ, SODELOVANJE IN PRIJATELJSTVO
V petek, 7. decembra je bila v Kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah slavnostna akademija ob praznovanju 40. 

obletnice delovanja Atletskega kluba Domžale.
Na povabilo sem se s strani Športnega društva Krašnja omenjenega praznovanja udeležil tudi osebno. V slabih dveh 

urah trajajočem osrednjem programu, ki ga je vodila moderatorka Barbara Božič, se je bilo moč prepričati, kako uspešna in 
delovna pot je v tem obdobju zaznamovala izjemno delo in številne športne dosežke AK Domžale.

V dvorani se je zbralo veliko športnic in športnikov, trenerjev ter funkcionarjev AK Domžale ter tudi veliko gostov, med 
katerimi so bili Roman Dobnikar, predsednik AZS, Janez Aljančič, predstavnik AZS in član upravnega odbora zveze, Dejan 
Crnek, predsednik Športne Unije Slovenije, častni člani AK Domžale, predstavniki slovenskih atletskih organizacij, predstav-
niki sponzorjev in donatorjev kluba, nekateri ravnatelji in učitelji športne vzgoje, starši atletinj in atletov ter številni drugi 
ljubitelji in simpatizerji atletike.

Slavnostni govornik je bil predsednik AK Domžale, gospod Gregor Golja, ki je opisal čas uspešnega delovanja kluba 
vse od ustanovitve, 12. 10. 1978 do danes. Omenil je velik in zaslužen ponos kluba, ki ga je vsa ta štiri desetletja krasilo trdo 
delo, velika in neomajna volja, vedno dobro načrtovani cilji delovanja ter številni uspehi njihovih atletinj in atletov. Zahvalil 
se je in čestital vsem v klubu, ki so to uspešno zgodbo AK Domžale poustvarjali vse od začetka do danes in vsem ostalim, ki so z njimi sodelovali in na 
ta način gradili skupni uspeh.

Lepo je bilo slediti tudi kulturnemu programu, v katerem so nastopili: navijaška plesna skupina Sovice in glasbeniki Dominik in Martin Kozjek ter 
glasbenica, tudi ena od najuspešnejših atletinja kluba, Maruša Vuk.

Podeljena so bila tudi priznanja ustanovnim članom kluba in »naj atletinjam in atletom kluba za leto 2018, med katerimi je bila tudi naša občanka, 
letošnja absolutna zmagovalka 33. Teka za krof, MAJA PER iz Blagovice.

AK Domžale pa se je s posebno zahvalo za dolgoletno uspešno sodelovanje zahvalil tudi Športnemu društvu Krašnja, ki sem jo z veseljem sprejel, 
se javno zahvalil in jim v imenu vseh čestital za visoki jubilej. V nekaj preostalih besedah sem spomnil na leto 1985, ko smo AK Domžale zaprosili za 
pomoč in sodelovanje pri organizaciji 1. Teka za krof, kar so z veseljem tudi sprejeli. Omenil sem  ime, žal že pokojnega Marjana Gorza in imeni Jožeta 
Potrbina ter Tomaža Jarca, katere sem v tistem času že dobro poznal in tudi vedel, da njihova pomoč zagotovo ne bo odklonjena, kar se je tudi zgodilo 
in traja še danes.

Z velikimi simpatijami pa so vsi navzoči pozdravili odločitev našega društva, ki je klubu slavljencu – AK Domžale ob tej priložnosti podarilo simbo-
lično in sladko darilo,73 svežih

trojanskih krofov. 40 krofov za čas njihovega delovanja in 33 krofov za 33 let našega medsebojnega sodelovanja in prijateljstva.
Ko je bila slovesnost zaključena, sem se v avli Bernikovega doma zadržal še nekaj časa, ki sem ga izkoristil za kar nekaj prijaznih srečanj in pogovo-

rov z nekaterimi športnimi sodelavci in prijatelji našega društva.
Marjan Štrukelj
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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 sredo, 26. decembra 2018 z odhodom ob 17. uri 

izpred Bara pod lipo v Krašnji. 

 

       

 

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 24.12.2018 ) 
 

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

                     

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

IGRE IN IGRAČE NAŠIH 
STARŠEV IN STARIH 
STARŠEV NA PŠ KRAŠNJA 

V četrtek, 11. 10. 2018, smo se na Pš Krašnja  
spomnili  nekaterih naših iger iz mladosti in s 
tem z veseljem seznanili tudi učence. Za nami 
je prijeten dan, poln igranja, izdelovanja starih 
igrač in punčk iz starih oblačil … Medse smo 
povabili tudi dedke in babice, ki se jih je zbralo 
veliko število in so nam z rahlo nostalgijo pripo-
vedovali zgodbe iz mladih let.

Za obisk in sodelovanje smo jim zelo hvale-
žni.

Helena Urbanija

TRADICIONALNI  
SLOVENSKI ZAJTRK V 
KRAŠNJI

V Krašnji smo v petek, 16. 11. 2018, na svoje-
vrsten način obeležili tradicionalni slovenski zaj-
trk. Prvo uro smo se seznanili o tradicionalnih 
slovenskih jedeh, o čebelah in o čebeljih pridel-
kih in izdelkih. Nato smo gostili čebelarje, ki so 
nam iz prve roke predstavili svoje delo, se ka-
sneje posladkali z različnimi vrstami medu, poje-
dli malico,  sami naredili zdrav napitek iz limone, 
medu in cimeta, spekli medeno pecivo in izdelali 
čebele iz odpadnega materiala. Dan je bil res ne-
kaj posebnega.

Vsem trem gostom, čebelarjem,  se za obisk 
lepo zahvaljujemo in vzklikamo »Naj medi!«.

Helena Urbanija
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ENA PESMICA
Naše igrišče je lahko:
drsališče, ali telovadišče,
včasih  risališče.
Dovoljeno je tudi za plesišče
in računsko učišče.
Ovce imajo na njem počivališče.
Nikoli pa ne sme biti smetišče!

Učenci  1.c
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DAN ODPRTIH VRAT V KRAŠNJI
Ob sobotah so praviloma vrata šole zaprta. A sobota, 25.novembra, je bila nekaj posebnega. Niso se odprla vrata samo za učence, temveč 

tudi za njihove družinske člane in krajane.
Učenci so skupaj z učiteljicami izdelali številne izdelke, ki smo jih ponudili na predprazničnem bazarju.
Na stojnicah so se znašle čestitke, dišeče punčke, stojala za svinčnike, kokice, namazi iz paprike, darilne vrečke, koledarji, piškotki, ki so jih 

kot vedno spekle pridne mamice in babice.
Svojo ustvarjalnost so obiskovalci lahko pokazali na delavnicah, kjer so izdelovali praznične aranžmaje in okraske iz papirja. Za prijetno vzduš-

je so poskrbeli naši glasbeniki Lea, Žan, Anja in Ema.
Nismo pa pozabili niti na stare čase. Igrali smo se stare igre kot so špana, tri v vrsto, ristanc, šah, gumitvist…
Medse pa smo povabili tudi posebni gostji, ki sta nam prikazali izdelovanje punčk iz ličja in blaga.
Vsem, ki ste pomagali pri načrtovanju in  izvedbi bazarja ter popestrili ponudbo na stojnicah, se prisrčno zahvaljujemo. Seveda pa tudi vsem, 

ki ste s prispevki obogatili naš šolski sklad.
Tanja Krevs

 

EVAKUACIJA NA PŠ KRAŠNJA
V petek, 19. oktobra 2018, je na podružnični šoli in vrtcu v Krašnji zagorelo. Ko smo zaslišali sireno, smo se organizirano in brez panike  podali 

na zbirno mesto na šolskem igrišču. Tam smo se postavili v kolone po razredih in skupinah, se prešteli in javili glavnemu gasilskemu poveljniku 
PGD Krašnja  točno število učencev, vrtčevskih otrok in zaposlenih.

Tudi vrtčevski otroci so prepoznali alarm in ga povezali z nesrečo, v tem primeru s požarom. Igrače smo pustili razmetane po igralnici in se 
nemudoma odpravili v garderobo. Tam so se Zvezdice, Lunice in Sončki hitro oblekli in obuli. Nato smo se za šolskimi otroki odpravili na zbirno 
mesto.

Člani PGD Krašnja so uspešno pogasili ostrešje šole  s peno in omogočili, da smo se po končani evakuaciji in sladkanju s krofi lahko vrnili nazaj 
v šolske klopi in nadaljevali s poukom.  Vrtčevski otroci pa so izkoristili sončni del dneva za uživanje v naravi, saj so nam dali krofi dovolj energije 
za to.

Gasilcem PGD Krašnja se  iskreno zahvaljujemo za pomoč,  sodelovanje, kakovostno izvedeno evakuacijo in za to, da smo se lahko posladkali 
s  krofi. Sončki se zahvaljujemo gasilcem, da so nam omogočili ogled gasilske postaje v Krašnji v dopoldanskem času.

Napisali in fotografirali: Helena Urbanija in Meta Adamič Bahl

Gašenje požara

Vsi zbrani na zbirnem mestuObisk gasilske postaje v Krašnji

Pogostitev s krofi
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TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK V VRTCU MEDO KRAŠNJA
Naše prijateljevanje s čebelicami se je začelo že v prvi polovici tedna. V torek, 13. 11., smo vse tri skupine obiskale čebelnjak pri družini Hribar.  

Ogledali smo si notranjost čebelnjaka in panje ter panj, ki je zunaj. Čebelice so prišle iz panja in nas začele obletavati. Otroci se jih niso bali, bili 
so jih veseli, a smo se jim kljub temu hitro umaknili, da so se pomirile in šle nazaj v panj.  Gospod in gospa Hribar sta nas tudi pogostila s sladkimi 
priboljški in sokom. Otroci so bili nadvse zadovoljni in veseli. Precej energije nam je še  ostalo na zalogi, saj smo se še eno uro potepali v naravi.

V petek, 16. 11. 2018, smo v našem vrtcu obeležili pomemben dogodek, 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 so Lunice, Zvezdice in Sončki zajtrkovali skupaj s čebelarji.  Otroci so pojedli veliko 
kruha z maslom in medom, ki je bil odličen. Poleg tega so otroci dobili še toplo mleko. Zajtrk je potekal v zelo sproščenem in družabnem vzdušju.

Čebelarji so med zajtrkom pokazali del svoje opreme, čebelji vosek in panje. Pogovarjali smo se o čebelicah in njihovem življenju v panju. Na 
koncu smo skupaj ob kitarah zapeli še pesem Lojzeta Slaka Čebelar.

Vrtec se iskreno zahvaljuje čebelarjem za njihov obisk in prenašanje njihovega znanja med najmlajše.
Meta Adamič Bahl

KROG VREMENSKIH DOGAJANJ IN OSTALIH DOGODKOV V  LETU 2018 
BO KMALU SKLENJEN

 

SPET SE BO ZVRSTILO DVANAJST NOVIH MESECEV, POLNIH 
NAJRAZLIČNEJŠIH PRIČAKOVANJ, O KATERIH BO VELIKOKRAT 
TEKLA BESEDA.

MINULO LETO PA BO LE ŠE ZGODOVINA, KI PA VSAJ NA TRE-
NUTKE ŠE NE BO ŠLA ČISTO V POZABO.

Pogostokrat se bodo naši pogovori ustavili pri besedah o  vremenu 
preteklega časa, pogostokrat pa bo beseda stekla tudi o nekaterih osta-
lih dogodkih, ki so v našem življenjskem okolju tudi  zaznamovali čas mi-
nulega leta.

Ko sem se spravil pisati ta prispevek, sem še enkrat več spoznal, da 
se izplača sleherni dan vzeti pet minut časa za pisanje dnevnika. V njega 
zapišem marsikaj. Nekateri zapiski so izključno moja zasebna zadeva, ne-
kateri pa so posplošeni. Predvsem o vremenskih dogajanjih in o nekate-
rih ostalih zanimivih dogodkih v naši lokalni skupnosti, ki naj bi utegnile 
zanimati tudi vas.

Tako sem liste v dnevniku z zapiski v tem letu obrnil na sam začetek in 
jih počasi ter z zanimanjem obračal vse do zaključka meseca marca 2018, 
s poudarkom na vreme in nekatere druge pomembnejše dogodke.

VREME – JANUAR 2018
1. januar 2018, vsaj kar se vremena tiče, ni bil prav nič prazničen. To 

je bil zelo turoben in deževen dan pri dnevni temperaturi +4 stopinje. 
Naslednji dan deževalo ni več. Tudi temperatura se je približala ničli, 
ves dan pa nas je obdajala kar gosta megla. Nekaj prvih novoletnih 
žarkov sonca smo se lahko razveselili 3. januarja 2018 okoli opoldneva, 
a le za čas ene ure. Oblačnost je nebo spet prekrila okoli 17. ure, ko sta 
za kratek čas padala tudi sodra in dež.

V novem letu se je temperatura prvič spustila pod ledišče šele v 
četrtek, 4. Megle se nismo mogli znebiti. Ta dan zjutraj pa smo pri -2 
stopinjah lahko opazili slano. Petek, 5. pa  je bil spet povsem drugačen 
dan, s temperaturami nad lediščem in s pogostimi deževnimi padavinami, 
ki so se občasno vrnile tudi še naslednji dan, v soboto, 6., ko je bilo never-
jetno toplo. Kar +10 stopinj!!!!

Nedelja je bila spet z občasnim dežjem, ponedeljek sicer ne, a sončni 
žarki vseeno niso mogli prebiti stalne oblačnosti. Torek je bil spet deže-
ven, tudi sreda, 10. januarja 2018, a precej manj. Šele četrtek je proti ve-
čeru  kazal znake, da se bo končno le malo zjasnilo in za ta letni čas tudi 
ohladilo. In res se je! Več je bilo jasnine, sonca in tudi temperature zraka 
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so se iz dneva v dan vsaj malo nižale.
Prve januarske snežinke smo lahko opazovali v nedeljo, 14, ko je veči-

no dneva bolj »smetilo,« kot snežilo. Morda zvečer nekoliko intenzivneje. 
Kljub temu pa vsaj v Krašnji sneženje ni pustilo sledi.

Ponedeljkovo vreme kulise ni spremenilo, ker je bilo ves dan suho, v 
torkovem jutru, 16. v mesecu pa je bilo nekoliko belo in komaj opazno je 
nekaj časa v dopoldnevu še snežilo. Temperature pa so se sukale nad ledi-
ščem. V sredo je nekoliko rosil dež, a le kratek popoldanski čas.

Četrtek, 18. pa je bilo slutiti, da se bo vreme spremenilo. V bolj zimsko 
podobo, z nižjimi temperaturami. Upanje nam je dajal pogost veter, ki je 
sem ter tja kar močno zapihal. Prinesel pa je kar obilen dež, ki je pošteno 
zaznamoval petek, 19.

Naša slutnja o lepšem vremenu, bolj podobnem zimskemu času, pa 
se je v soboto, 20. v mesecu deloma le uresničila. Ko je izginila jutranja 
megla, ko smo začutili, da je temperatura tudi pod lediščem, se je nad 
nami pokazalo težko pričakovano modro nebo z obilico sončnih žarkov. 
Temu dnevu je s podobnostjo sledilo kar nekaj naslednjih dni. Tempera-
ture so bile večinoma kakšno stopinjo ali dve pod lediščem. Tudi jutranja 
slana je bila stalnica videnega.

26. januarja pa se je precej otoplilo, saj so temperature zopet  porasle 
kar do +10 stopinj. Naslednji dan je bilo še za dve stopinji topleje, a suho 
vreme se je nadaljevalo vse do konca meseca.

Če se je mesec januar 2018 ponašal z 20. dnevi brez padavin in z dokaj 
visokimi povprečnimi temperaturami, če je bilo 8 dni deževnih in, če je le 
dva dni rahlo naletaval sneg in en dan sodra z dežjem, potem mu nikakor 
ne moremo pripisati, da je bil to pričakovano zimski mesec. Žal, moramo 
kar verjeti strokovnjakom, da smo priča globalnemu segrevanju, ki ni obe-
tavno in v ničemer naklonjeno temu obdobju letnega časa.

OSTALI DOGODKI V NAŠI KS – JANUAR 2018
Zapisala sta se mi le dva, pa še za ta dva bi bilo bolje, da se ne bi 

zgodila, kajti v komaj 49. letu starosti je 14. umrla MARIJA LIPOVŠEK iz 
Spodnjih Lok, 28. pa v 87. letu starosti tudi MARIJA AVBELJ, Pančurjeva 
mama s Korena.  Od Marije smo se na krašenjskem pokopališču poslovili 
v četrtek, 18. januarja 2018.

VREME – FEBRUAR 2018
Tudi mesec februar se je začel z deževnim vremenom in pogostim 

vetrom pri temperaturah od +6 – +7 stopinj. Po slišanih napovedih vre-
mena pa smo lahko pričakovali nekoliko bolj zimsko vreme s snežnimi 
padavinami. In res se je zgodilo! Noč na 2. februar in še del dopoldneva je 
še vedno deževalo, na kar je dež prešel v močno sneženje, ki je trajalo do 
poznega popoldneva. Zapadlo je okoli 15 cm mokrega in težkega snega. 
Bolj ali manj je snežilo tudi v noči na soboto, 3. In tudi še večino dneva. 
Nedelja je minila brez padavin, a približno 20 cm debela snežna odeja je 
dajala vpogled v pravo zimsko podobo.

Ponedeljek je bil tudi suh. Temperature pa ravno toliko visoke, da je 
kar opazno kapljalo s streh. Torek je bil oblačen dan. Temperaturnih spre-
memb ni bilo. Proti večeru pa je spet začelo rahlo snežiti.  Tudi noč na 
naslednji dan je bila obdarjena s sneženjem, ki je snežno odejo do jutra 
odebelilo za približno 10 cm. Sledili so trije dnevi brez padavin in tempera-
turami, ki so ponoči padle pod ledišče, podnevi pa nekaj stopinj nad njim.

Pustna sobota in nedelja, 10. in 11. v mesecu sta glede suhega vreme-
na in odjuge potrdila govorice, da maškare odganjajo zimo. V ponedeljek, 
ko maškare običajno nimajo svojih aktivnosti, pa se je vreme spet spre-
menilo. Kot bi jim nagajalo, saj je ves dan snežilo in zapadlo je okoli 15 cm 
snega. Pustni torek pa je bil večinoma sončen, le zvečer je bilo za kratek 
čas opaziti rahlo naletavanje snega.

Ravno toliko, da je narava maškaram dala vedeti, da bodo »pogaja-
nja« o zimi DA ali NE še težka! Tudi zaradi temperatur, ki so se iz ure v uro 
konkretno nižale.

Pepelnično sredo je zaradi lepega, sončnega obdobja vseskozi kaplja-
lo s streh, že naslednje jutro pa je nočna jasnina ozračje do jutra ohladila 
na rekordnih -13 stopinj. Podobno je bilo tudi še 16. In v soboto, 17. febru-
arja, ko se je ozračje zopet otoplilo.  Sobotni večer je okoli 22. ure zazna-
movalo rahlo deževje, temperatura pa je bila točno 0 stopinj. Tudi noč 
na nedeljo je bila deževna, proti jutru pa je kratek čas tudi snežilo. Nekaj 
snežink je padlo tudi še v dopoldnevu tega dne.

Ponedeljek in torek sta bila spet nekoliko »snežna,« a padavin je bilo 
le za vzorec. Sreda je bila oblačna in suha. Četrtek, 22. pa je bil s sneže-
njem nekoliko obilnejši. Podobna je bila tudi petkova noč in še nekaj do-
poldanskega časa. Vsega skupaj je zapadlo cca 5 cm snega.

Sobota je bila suha in precej vetrovna, kar je botrovalo k nekoliko 
nižjim temperaturam, ki so padle pod ledišče. Nedeljsko jutro je bilo hla-
dno, saj je bilo -8 stopinj. Mraz pa je vedno bolj kazal zobe. V ponedeljek 
proti popoldnevu je začelo spet močneje snežiti. Sneženje je spremljal 
hladen veter. Spet smo lahko opazovali zimsko podobo, ki jo je spremljal 
t.i. polarni mraz. Torek je bil večinoma suh, a zvečer je zopet nekaj malega 
snežilo. Sredino jutro, zadnji dan meseca februarja 2018 pa je bilo zelo 
hladno, kajti temperatura se je zjutraj spustila do -14, sredi dneva pa je 
bilo tudi zelo hladno.

Kako občutna vremenska razlika je bila med mesecema januar in fe-
bruar! Slednji je v marsičem pokazal in dokazal, v kateri letni čas spada, 
kajti »obdaril« nas je s 13. suhimi dnevi, le dva dni je deževalo, kar 11 dni 
snežilo, v dveh dnevih pa sta se za prevlado padavin izmenično dogovar-
jala sneg in dež.

OSTALI DOGODKI – FEBRUAR 2018
Prvi dan v mesecu smo se poslovili tudi od Pančurjeve mame Marije.
2. februarja je bila avla v OŠ Krašnja prepolna za vse, ki so si prišli ogle-

dati prvo uprizoritev igre NA SVIDENJE MED ZVEZDAMI, ki so jo z režijo 
Vere Beguš uprizorili igralci KUD Fran Maselj – Podlimbarski iz Krašnje. 
Veliko smeha in dobre volje so gledalci doživeli tudi še na treh ponovitvah 
in sicer 3.,4. in 11.februarja.

10., 11. In 13. pa so bili dnevi med drugim namenjeni tudi pustnim nor-
čijam, ki v Krašnji med starejšimi že nekaj let niso več tako prepoznavne, 
kot so bile to nekoč. Občutek pustnih dni nam dajejo najmlajši,ki pridno 
obiskujejo naše domove. Še posebno prijetno pa si je ogledati pustni 
sprevod učencev in otrok vrtca, ki se z učiteljicami in vzgojiteljicami spre-
hodijo po vasi.

14. 2. sta bila šola in vrtec v Krašnji zaradi stavke zaprta. 17. je bila v avli 
šole otvoritev razstave slikarja Draga Jermana. Razstava je bila odprta 
vse do 28. v mesecu.

19. februar je bil dan začetka šolskih zimskih počitnic. 21. pa je sloven-
ska zastava zaplapolala na mlaju, ki smo ga vaščani in Romanovi prijatelji 
postavili v čast njegovemu življenjskemu jubileju.

S pomembnejšimi dogodki v mesecu februarju 2018 pa je bilo zaklju-
čeno 24., ko so se na rednem letnem občnem zboru v Gasilskem domu 
srečali gasilci PGD Krašnja in nekateri povabljeni gosti.

Ta večer bo marsikateremu poznavalcu pridnega dela tukajšnjega 
PGD ostal v posebnem spominu predvsem zaradi čustvenega slovesa 
ob prekinitvi predsednikovanja društvu po več kot 30. letih. Velika, pred-
vsem pa zaslužena pozornost je bila namenjena Branetu Močniku, ki je 
gasilski organizaciji dal veliko, mnogo….svojega prostovoljnega in uspe-
šnega dela, ki zahteva ne le pripadnost do nje,  ampak še veliko, veliko 
več. Občni zbor je soglasno za njegovega naslednika imenoval in potrdil 
Gregorja Rožiča.

VREME – MAREC 2018
Ko obrnemo list na koledarju na začetek meseca marca, nam obi-

čajno misli pogosto že uidejo v čas začetka pomladi. Ampak,  ta začetek 
meseca marca je bil precej drugačen. Vsaj prvih pet ali šest dni, ko so se 
hladni dnevi še kar nadaljevali in je pogostokrat tudi snežilo. Če se ne mo-
tim, pa smo se prvič v tej zimi soočili tudi s poledico, ki je nastala drugi 
večer meseca marca 2018. Je pa res, da so se iz dneva v dan tega obdobja 
temperature počasi, a občutno dvigovale.

Izraziti otoplitvi smo bili priča v sredo 7. v mesecu, ko je snežna ode-
jica na strehah iz ure v uro postajala tanjša. K temu je nekaj pripomoglo 
tudi kratkotrajno sonce, zvečer pa tudi nekaj kapelj dežja. Temperature 
pa so narasle kar na +6 stopinj. Še bolj toplo je bilo naslednji dan, saj sta 
modro nebo in sonce, ki je sijalo večino dneva, pripomogla, da je podoba 
zime še hitreje izginjala.

Tudi petek, 9. je bil krasen, sončen dan, s temperaturami okoli +12. 
Slišati je bilo, da v tem času tako toplega vremena ni bilo že 70 let. Tudi so-
bota je pripomogla k temu, da smo lahko opazovali le še povsem zelene 
travnike. Le v senčnih legah so bile še manjše snežne zaplate.

Do spremembe vremena je prišlo v nedeljo, ki je bila deževna. Tudi 
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ponedeljek je bil dokaj muhast. Z malo dežja in tudi malo sonca. Torkovo dopoldne, 13. je bilo enako lepo, kot že omenjeni dnevi, a je bilo popoldan že 
drugače. Nekaj časa je deževalo, nekaj časa pa je, zanimivo, padala tudi toča. Sreda je minila brez padavin. V četrtek zvečer pa je po pogosti oblačnosti 
nekaj časa rosil dež, ki pa je bil obdobno precej bolj opazen v soboto in nedeljo. Več ga je padlo v soboto.

Potem pa je sledilo ponedeljkovo jutranje presenečenje! Zbudili smo se v snežno jutro in občutno v hladnejši dan, kajti temperature so se gibale od 
-2 do 0 stopinj. Torek se je padavin vzdržal. Bilo pa je še vedno hladno.

Na koledarju smo številčnico premaknili na 21. marec – koledarsko prvi spomladanski dan, ki ga je vremensko še posebej zanimivo spremljati. In 
zares je bilo zanimivo spoznati, da je bilo na ta dan v letu 2017 za kar 20 stopinj topleje, kot tokrat. Še bolj zanimivo pa je bilo spremljati večerno sneženje, 
ki se je začelo okoli 21. ure. Narava in vreme sta zares nekaj posebnega!

Četrtek, 22. je bil lep, sončen dan, ki ga je pogostokrat spremljal hladen veter. Naslednji dan, okoli 8. ure pa se je najbrž marsikdo od nas vprašal, če 
so morda te jutranje snežinke zadnje, ki jih je moč v tej zimi še zadnjič opaziti.

V zadnjem tednu meseca pa je bilo vreme precej spremenljivo. V soboto, 24. je bilo suho in tudi veter se je umiril. Nedeljsko jutro je bilo hladno, sicer 
pa prijeten in po večini sončen dan. V ponedeljek zjutraj je bila opazna slana, vse do večera je bilo suho in tudi sončno, zvečer pa je padlo nekaj kapljic 
dežja. Podoben dan, le da ni bilo jutranje slane, je bil tudi torek. Sreda,28. je bila večino dneva sončna, naslednji dan pa je padlo kar veliko dežja. Brez 
občasnih deževnih obdobij pa nista minila tudi zadnja dva dneva v mesecu marcu 2018.

Skupek vseh 31 dni glede na vrste vremena je pa tudi kar zanimiv in sicer 12 dni je bilo suhih, 11 mokrih od dežja, 5 dni je snežilo, 3 dni pa sta k skupni 
bilanci meseca prispevala složno tudi sneg in dež.

POMEMBNEJŠI DOGODKI – MAREC 2018
9. je ŠD Krašnja izdalo glasilo Informator z zaporedno številko 222. 12. so otroci naše šole in vrtca v Miklavčevem grabnu, s pomočjo tukajšnjega PGD 

po potoku spuščali lično izdelane Gregorčke. Otroško zabavo si je ogledalo tudi veliko starejših.
17. marca so se na rednem letnem občnem zboru srečali člani KUD Fran Maselj – Podlimbarski iz Krašnje, teden dni kasneje, 24. pa tudi člani ŠD 

Krašnja.
22. je v 71. letu starosti umrla krajanka SLAVKA ŠIMENC iz Krašnje. Od nje smo se poslovili v ponedeljek, 26. marca 2018 na tukajšnjem pokopališču.
25. je bila cvetna nedelja in blagoslovitev zelenja. V času od 29. do 31. marca pa so se zvrstili trije praznični dnevi velike noči in sicer: veliki četrtek, 

veliki petek in velika sobota.
Marjan Štrukelj

Z REŠEVANJEM PRAZNIČNE KRIŽANKE DO IDILIČNEGA OBISKA KRVAVCA, 
PRIJAZNE POSTREŽBE IN TUDI DO LEPIH NAGRAD

Kaj je lepšega, kot zimska, idilična narava, rekreacija na snegu in še 
marsikaj ostalega lepega, kar lahko v krogu družine ali s prijatelji doživi-
mo, če se podamo na smučanje, deskanje, nočno sankanje,….?

Tudi Slovenija je raj za tovrstno veselje, saj ima kar veliko urejenih 
smučišč, med katerimi je nam precej blizu predvsem Krvavec, katerega z 
gostinsko ponudbo v BRUNARICI KEKEC in v APARTMAJIH bogatijo tudi 
Tatjana, Jože, Marko in Urška. Delo na Krvavcu združujejo v Družbi za go-
stinstvo in trgovino d.o.o. z imenom TAJO TEAM, s sedežem na naslovu, 
Ambrož pod Krvavcem 31  4207 Cerklje na Gorenjskem.

Za objavo praznične nagradne križanke smo jih zaprosili iz dveh razlo-
gov. Prvi je ta, da so nas pred kratkim presenetili z denarnim prispevkom 
za naš Miklavžev mošnjiček, drugi pa, da jih, kot podjetnike pobližje spo-
znamo in se jim skušamo za pozornost skromno oddolžiti s priporočilom 
vsem, da jih kdaj pa kdaj obiščete na Krvavcu v BRUNARICI KEKEC ali za 
nekoliko dlje časa tudi s pomočjo koriščenja njihovih APARTMAJEV.

Številni smo Krvavec, ki leži na nadmorski višini 1686 m visoko že obi-
skali in smo domov odšli veseli in zadovoljni z vsem, kar smo doživeli. Ob 
izjemno lepo urejenih smučiščih, prijazni in odlični gostinski ponudbi so 
nas ob lepem vremenu zagotovo prevzeli tudi prečudoviti razgledi na Tri-
glav in Ljubljansko kotlino.

Prihod do Krvavca je iz naših krajev zelo enostaven in tudi hiter. Do 
spodnje postaje gondolske žičnice je le 35 km razdalje. Če k času vožnje 
prištejemo še prevoz z gondolo do zgornje gondolske postaje in bomo 
dodali še nekaj minut vožnje s štirisedežno žičnico, smo v slabi uri in pol 
že na višini 1603 m. Ko bomo zapustili sedeže sedežnice in se ozrli proti 
Zvohu, pa smo že tam! Pri BRUNARICI KEKEC in pri bližnjih APARTMAJIH.

V brunarici boste deležni hitre, raznolike in tudi prijazne postrežbe. 
Če vas bo zamikalo po hrani, boste lahko izbirali med hamburgerji, hotdo-
gi, enolončnicami, pizzami,….. okusen je tudi otroški krožnik pa palačin-
ke, jabolčni zavitek in še marsikaj drugega. Pogreli ali odžejali pa se boste 
lahko s Pehtinim čajem, vročo čokolado, kuhanim vinom in tudi z drugimi 
toplimi napitki ter z napitki iz ostale pestre ponudbe pijač.

Številni, obiska neokrnjene narave in rekreacije na Krvavcu pa se za 
bivanje odločijo za dlje časa, zato jim TAJO TEAM z veseljem ponudi tudi 
apartmaje in sicer v treh velikostih. 22,5 m2, 35 m2 in 42 m2. Prva dva sta 
namenjena za štiri goste, večji pa za do šest gostov. Apartmaji so lepo 
opremljeni in gostu nudijo  udobno bivanje. V njih so kuhinja (v večjem 

apartmaju ločena od spalnice,) kopalnica in LED TV ter ves ostali drobni 
inventar, ki ga gost potrebuje. Lokacija APARTMAJEV pa je tudi izjemna!

Če boste želeli katerokoli informacijo, pokličite po telefonu na nasle-
dnje telefonske številke:

031 648 293;   041 668 702;     031 877 711    ali   041 648 293;
Pišete pa jim lahko tudi po elektronski pošti na naslova:
markstupar@gmail.com   ali   ursastupar@gmail.com;
Toliko je iz naše strani o prisrčnosti, sodelovanju, delu in vabilu TAJO 

TEAMA vse.

Preostane nam le še povabilo k reševanju nagradne križanke, katere 
izpolnjen kupon,na katerem ne sme manjkati nagradno geslo, pošljite na 
naslov: Športno društvo Krašnja, Krašnja 14 1225 Lukovica ali kupon od-
date v nabiralnik pri društveni pisarni, najkasneje do 22. februarja 2019.

Med vsemi pošiljatelji nagradnega gesla, ki bodo le tega pravilno rešili 
bomo izžrebali pet nagrad, ki jih poklanja DRUŽBA TAJO TEAM in sicer:

1. nagrada     vikend paket v apartmaju za 4 osebe;
2. – 3. nagrada     malica (enolončnica ) za 2 osebi v brunarici Kekec;
4. – 5. Nagrada     malica (enolončnica)  za 1 osebo v brunarici Kekec;

Vsem reševalcem nagradne križanke želimo uspešno reševanje in pri-
jetne zimske dni. Morda tudi z obiskom BRUNARICE KEKEC  in APARTMA-
JEV  DRUŽBE TAJO TEAM NA KRVAVCU.

Marjan Štrukelj

REŠITEV NAGRADNE KRIŽANKE PODJETJA 
MILI D.O.O. IZ ŽIROVNICE

V mesecu oktobru smo v Informatorju objavili nagradno križanko, ki 
smo jo pripravili skupaj s podjetjem Mili d.o.o. iz Žirovnice, kjer izdelujejo 
vse vrste nogavic. Za otroke, moške in ženske,  športne, medicinske za 
občutljive noge in tudi nogavice za vsak dan. Izdelujejo pa tudi posteljni-
no za enkratno uporabo.
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V Športnem društvu smo se v njihovo kvaliteto nogavic že nekajkrat 
prepričali, zato z njimi z veseljem še vedno sodelujemo in tudi zaradi tega 
smo se letos odločili, da bodo prav njihove nogavice skromno darilce za 
vsak dom naših članov in krajanov, ki jih bomo obiskali s koledarji za novo 
leto 2019.

Ob tej priložnosti vam še enkrat posredujemo njihov naslov in tele-
fonsko številko.
Naslov je: MILI PODJETJE ZA IZDELAVO TEKSTILNIH IZDELKOV IN DRUGE 
STORITVENE DEJAVNOSTI d.o.o., ZABREZNICA 7 H 4274 ŽIROVNICA.
Telefonska številka pa je:  040 425 361

Po pošti ali v nabiralnik pri društveni pisarni smo prejeli 16 rešitev na-
gradne križanke, ki so bile prav vse pravilno rešene z ugotovitvijo nagra-
dnega gesla, ki je bilo:   »NOGAVICE MILI« .

Pri žrebanju petih dobitnikov nagrad  pa so imeli tokrat srečo nasle-
dnji reševalci, ki bodo prejeli vsak po štiri pare nogavic MILI:

MARINKA ŽAVBI Krašnja 62 1225 Lukovica
TJAŠA URBANIJA Krajno Brdo 3 A 1225 Lukovica
MARIJA CERAR  Krašnja 37 1225 Lukovica
JERICA BRCAR  Krašnja 76 1225 Lukovica
VERA ANTONIN  Krašnja 66 1225 Lukovica

Vsem nagrajenkam iskreno čestitamo, vsem ostalim pa se zahvaljuje-
mo za sodelovanje in jim želimo, da bi imeli že prihodnjič več sreče.

Dobitnice nagrade lahko prevzamejo v društveni pisarni in sicer vsak 
ponedeljek med 19. in 20. uro.

Iskrena hvala pa tudi podjetju MILI d.o.o., za zaupanje in sodelovanje.

Marjan Štrukelj

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: 
Miro Koder, Meta Bahl, Helena Urbanija, Marjan Štrukelj, Martin Šinkovec, 

Tanja Krevs, Tomaž Andrejka, Simona Pervinšek, Boži Požar, Učenci 1.c, Jure 
Jamšek, Drago Juteršek, Robi Pervinšek Vera Beguš, Marta Tomec

Fotografije: 
Miro Koder, Meta Bahl, Helena Urbanija, Tomaž Andrejka, Drago Juteršek, 

Arihiv PGD, Brigita Rožič, Robi Pervinšek, Vinko Železnikar, Tanja Krevs

ŠPORTNO DRUŠTVO KRAŠNJA SE ZAHAVALJUJE VSEM SVOJIM DONATORJEM, KI STE NAM POMAGALI TUDI V LETU 2018.
V LETU 2019 PA VAM ŽELIMO VSE DOBRO IN PONOVNEGA SODELOVANJA.
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NASLOV: 

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