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ŽE 23. POHOD V SPOMIN PRIJATELJU   
ALPINISTU STANETU BELAKU – ŠRAUFU

Športno društvo Krašnja se je v soboto, 18. maja 2019 z organizacijo že 23. spominskega 
pohoda, skupaj z 94. pohodniki in s krajšim koncertom Adija Smolarja, ponovno poklonilo spo-
minu na dolgoletnega društvenega prijatelja in enemu izmed največjih slovenskih vrhunskih 
alpinistov vseh časov ter gorskemu reševalcu in vodniku STANETU BELAKU – ŠRAUFU, ki se 
je skupaj s kolegico alpinistko Jasno Bratanič smrtno ponesrečil 24. decembra 1995 pod Malo 
Mojstrovko.

Letošnji pohod pa je imel še eno spominsko obeležje več, kajti ravno v teh dneh, pred 40. 
leti je številčna slovenska alpinistična odprava, v izjemno težkih in zahtevnih vremenskih pogo-
jih prvič osvojila najvišji vrh sveta – 8844 m visoki Mount Everest. Prva sta ga 13. maja leta 1979 
»objela« Andrej Štremfelj in Nejc Zaplotnik, le dva dni kasneje, 15. maja pa še Stane Belak – Šrauf 
in Nepalec Ang Phu, ki se je ob takratnem sestopu iz »strehe sveta«, žal, smrtno ponesrečil, kar 
je za celotno 25 člansko odpravo, ki jo je vodil Tone Škarja, pomenilo veliko grenkobo in žalost 
ob siceršnjem izjemnem alpinističnem dosežku, kajti kar 45 dni je bilo potrebnih v snegu in mra-
zu, orkanskem vetru, pomanjkanja kisiku,….., da so naši štirje junaki dosegli vrh strehe sveta.

V ŠD Krašnja se ob vsaki organizaciji tega lepega spominskega dogodka zavedamo, da ga 
prirejamo v spomin človeku, ki ni bil le naš dolgoletni prijatelj in sodelavec, ampak je bil tudi 
vrhunski športnik – alpinist, ki je z svojimi številnimi alpinističnimi uspehi še kako zaznamoval 
uspehe slovenskega in tudi svetovnega alpinizma. V ponos pa nam mora biti tudi privolitev in 
zaupanje njegove družine k temu dejanju.

Tudi letos smo na njegov grob na Blejski Dobravi  položili cvetje in prižgali svečko. To je bilo 
tudi, kot vsakič, prvo uradno dejanje spominskega dne.

Vreme nam je bilo letos naklonjeno, kar smo v zadnjih nekaj letih pogrešali, zato smo priča-
kovali nekoliko večjo udeležbo pohodnikov, kar pa se ni zgodilo, a vseeno naš trud ni bil za manj, 
saj smo bili na cilju pohoda od številnih udeležencev ponovno pohvaljeni. Pa ne le mi, ampak 
tudi vaščani iz številnih vasi, kjer poteka spominska pot. Prijaznosti in gostoljubja ni manjkalo 
prav nikjer.

Pohodniki so se že zelo zgodaj zjutraj od 5.30 ure dalje, pa vse do 8.30 ure začeli zbirati pri 
bistroju »Bar pod lipo«, kjer se tudi začenjata in končata obe trasi pohoda, ki sta bili tudi letos 
označeni vzorno.  Dolžina krajše je bila 16,5 km, daljše pa 26,5 km. Med njimi in tudi ena med 
prvimi udeleženkami pa je bila tudi županja Olga Vrankar v spremstvu svojega moža. Na krajšo 
spominsko pot pa se je, kot vsako leto, odpravila tudi Šraufova sestra Albinca Jančar. Prva 
okrepčevalnica s sadjem in čajem je na Češnjicah, druga pa na Malem Jelniku. Pohodniki pa se 
za malico iz lastnih nahrbtnikov odločajo različno. Odvisno od izbrane dolžine poti. Obvezno pa 
morajo na poti na pohodne kartončke za prevzem spominskega gojzarčka na cilju vtisniti 5 oz. 
6 kontrolnih žigov, odvisno, na kako dolgo pot so se podali.

Zelo zgodaj sta se nam tudi letos pridružila gorska reševalca iz GRS Ljubljana, ki sta bila ves 
čas pohoda na terenu in na voljo, če bi se komurkoli karkoli neprijetnega zgodilo. Pa se ni, kar je 
ena od najpomembnejših ugotovitev, ki nas ob zaključku pohoda še posebej razveseli.

Vseh 94 pohodnikov je bilo aktivnih v prijetnem vremenu in v lepi naravi,  organizatorji pa 
smo imeli dobre tri ure časa, da smo na cilju pripravili še vse ostalo, kar je bilo potrebno pripra-
viti za njihov povratek in kasnejši nastop Adija Smolarja. 

»Naš« stalni kuhar Drago pa je v kuhinji gostilne Bevc v Lukovici, ki nam je tudi letos prijazno 
dovolila sodelovanje, že tudi pripravljal topli obrok (ješprenj z govejim mesom,) ki ga je ob 9.30 
uri že postregel prvima pohodnikoma, ki sta prišla na cilj. »Izjemno okusen je in kakoooo paše!« 
sta izjavila. Seveda pa je bilo na mizi opaziti tudi dve steklenici piva, ki so jima jih, kot kasneje še 
vsem ostalim gostom postregli v Baru pod lipo.

Čas se je odmikal in vsakič, ko si se ozrl proti smeri še zadnjih nekaj metrov poti, si lahko 
opazil na cilj prihajajoče pohodnike, od katerih so bili nekateri manj, nekateri pa nekoliko bolj 
utrujeni, a nasmejani in veseli, da so dosegli svoj cilj.

Pod staro, košato vaško lipo, ki krasi prostor pred gostinskim lokalom, so najprej prejeli spo-
minski obesek, na kar so z veseljem brezplačno prevzeli pripravljen topli obrok. V gostinskem 
lokalu pa so jim prijazno postregli z različnimi vrstami napitkov. 
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Veseli pa so bili tudi vrednega srečelova in med pohodniki zagotovo ni bilo prav nikogar, ki ne bi osebne-
ga zadovoljstva podkrepil tudi z nakupi srečk, ki so jih pridno prodajali naši najmlajši. Tudi to je bila njihova 
neke vrste zahvala in potrditev društvu , da nam hvaležni za organizacijski trud, ki jim je zagotovo polepšal 
del sobotnega dne.

Kot običajno, nekateri od njih so odhajali, drugi prihajali. Nekaj pa jih je z veseljem pričakalo tudi nastop 
Adija Smolarja, ki je kot vedno svoje zapete pesmi, ki z besedili povedo zelo veliko resnic iz vsakdanjega 
življenja, na prijeten, hudomušen in izviren način z besedami pospremil tudi tokrat.

Ura se je bližala 16, ko smo na cilju pričakali še naše zadnje tri organizacijske sodelavce, ki so poskrbeli  
za odstranitev vseh smernih označb na obeh trasah poti.

Sledila je še ena, zadnja krajša delovna akcija, s katero smo organizatorji odstranili prav vse sledi, ki so ta 
dan zaznamovale osrednji prireditveni prostor dogodka, ki nam bo, kot vsi predhodni ostal v enako lepem 
spominu. V spominu na srečanje z udeleženci pohoda in v spominu, ki smo ga tudi tokrat namenili, žal, po-
kojnemu prijatelju Stanetu Belaku – Šraufu.

Marjan Štrukelj

ZAHVALA
Športno društvo Krašnja se za uspešno organiziran 23. ŠRAUFOV SPOMINSKI POHOD 
iskreno zahvaljuje vsem in vsakomur posebej, ki ste s prostovoljnim delom pomagali 
pri izvedbi prireditve.

Posebej lepo se zahvaljujemo tudi vsem donatorjem za donacije in podarjene proizvo-
de in usluge za pripravo srečelova. Zahvaljujemo se tudi vsem, ki ste poskrbeli za go-
stinske usluge, za varnost pohodnikov, Adiju Smolarju in vsem ostalim, ki ste pohodni-
kom ob poti izkazali prisrčno dobrodošlico.

Iskrena hvala tudi vsem domačijam in društvom, ki ste nam priskočili na pomoč glede 
izvedbe nekaterih organizacijskih nalog ob pohodni trasi.

Še enkrat več pa iskrena hvala vsem 94 udeležencem, ki ste s svojo udeležbo na poho-
du, skupaj z nami, izkazali lepo pozornost do pokojnega alpinista STANETA BELAKA 
ŠRAUFA.

Občina Lukovica
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OBČNI ZBOR ŠPORTNEGA DRUŠTVA KRAŠNJA
V petek, 15. marca 2019 so se v gostinskem lokalu Bar pod lipo na 47. rednem letnem obč-

nem zboru ŠD Krašnja zbrali nekateri člani društva in vabljeni gosti, med katerimi je bila tudi 
županja Občine Lukovica gospa Olga Vrankar. Pridružili pa so se ji prav vsi predsedniki krajevnih 
društev: Gregor Rožič, Vera Beguš, Draga Pervinšek in Franc Žavbi ter predsednik Sveta KS Kra-
šnja Robert Pervinšek. Vabilu pa se je odzvalo tudi PD Blagovica, ki ga je zastopal Peter Urankar.

Občni zbor je kot delovni predsednik vodil Tomaž Andrejka, zapisničarka je bila Mojca Be-
guš Tič, za overovatelja pa je zbor enako, kot vse ostale predloge soglasno potrdil Ani Pervinšek 
in Vladimirja Andrejka.

Dnevni red občnega zbora je obsegal devet točk, med katerimi so bile najaktualnejša: poro-
čilo predsednika društva Marjana Štruklja, blagajnika Francija Žavbi in nadzornega odbora, za 
katerega je poročilo podala Milena Urankar. Med pomembnejšimi obravnavami pa je bila tudi 
predstavitev programa aktivnosti in finančnega programa društva za leto 2019.

Navzoči so vsa poročila in oba društvena programa soglasno potrdili.
Prisluhnili pa smo tudi številnim pohvalam za uspešno delovanje društva, ki so jih izrekli že 

omenjeni gostje. Prav vsi, vključno z županjo so izrazili mnenja, da je sodelovanje vseh društev, 
vključno  KS in s šolo ter vrtcem v Krašnji na zelo visokem nivoju medsebojnega sodelovanja. 
Županja pa je še posebej poudarila, da je prav takšen način dela ključ do uspešnosti.

Na občnem zboru so bile podeljene tudi spominske medalje za dve društveni akciji in sicer 
za pohode k Šraufovemu gojzarju na Limbarsko goro ter akcijo HOJA, TEK, KOLESARJENJE 

– MOJA REKREACIJA. Podrobno poročilo si lahko preberete v posebnem prispevku v nadaljeva-
nju tega prispevka.

Za zaključek pa še nekaj podrobnosti iz zanimivejših navedb predsednika društva v njego-
vem poročilu.

ŠD Krašnja je imelo na dan 31. 12. 2018 76 članov, med katerimi skoraj ni najmlajše populacije.
Tudi v letu 2018 je bil društveni program aktivnosti razdeljen na sedem posameznih področij 

in sicer: sodelovanje z OŠ in vrtcem Krašnja, program za mladino in odrasle, na organizacije 
lokalnih prireditev, na organizacije večjih prireditev, urejanje glasila Društveni informator, na 
dobrodelno zbiranje prostovoljnih prispevkov v t.i. mošnjiček in na ostale društvene aktivnosti.

V društvu se ocenjuje, da se je lokalnih prireditev in večjih prireditev aktivno udeležilo okoli 
350 udeležencev. Dve organizirani vadbi v telovadnici OŠ in eno v telovadnici Edvarda Peperka 
v Ljubljani pa je v letu 2018 obiskovalo približno 50 udeležencev.

Tudi v minulem letu se je društvo držalo tradicije in sicer na obe večji prireditvi smo povabili 
dva izjemna športnika in sicer Dava Karničarja ter Klemena Baura.

Društvo je izdalo predvidenih pet številk glasila Informator ter v mošnjiček za obisk Miklav-
ža zbralo 367,96 € prostovoljnih prispevkov.

Med pomembnejšimi predvidenimi aktivnostmi za letošnje leto pa je bilo iz predstavitve 
programa aktivnosti zaslediti sledeče:
-  otroci OŠ Krašnja se bodo v času od 23. 3. do 4. 5. Zagotovo razveselili taborniških veselih uric, 
ki jih bo društvo izvedlo skupaj s taborniki RMD MLINSKI KAMNI RADOMLJE;
-  še nadalje bomo v telovadnici OŠ v Krašnji organizirali funkcionalno vadbo ter fizioterapev-
tsko vadbo, enako velja tudi za rekreativno igranje malega nogometa;
-  še nadalje bosta organizirani obe društveni akciji ( L. gora in moja rekreacija)
-  društvo bo pripravilo anketo in analizo o možnostih organizacije jutranje telovadbe ter jo v 
primeru zanimanja začelo tudi izvajati;
-  orientacijski pohod po opisani poti bo 15. septembra, pohod z lučkami na Limbarsko goro pa 26. decembra;
-  23. Šraufov spominski pohod bo v soboto, 18. maja;
-  34. Tek za krof, 26. Pohod za krof in 8. Krofkov tek pa bodo v nedeljo, 6. oktobra. Ta prireditev pa bo prvič tudi dopolnjena s krajšim rekrea-
tivnim tekom upokojenk in upokojencev;
-  če bo dovolj vsebin, bo tudi v tem letu izdanih pet številk glasila Informator;
-  vsi prostovoljni prispevki, ki jih bomo zbrali v mošnjičku, pa bodo namenjeni KO RK Krašnja za pripravo daril bolnim in ostarelim krajanom;
-  društvo bo še nadalje član Športne Unije Slovenije:
-  še naprej pa bomo tudi prijateljsko sodelovali s PS Kamnje v Vipavski dolini.
-  ena od pomembnejših nalog pa je – povečati število članstva v društvu, še posebno najmlajših in mladih.

Pred ŠD Krašnja je še eno leto prizadevanj, ki jih bomo skušali uresničiti tako, da bodo aktivnosti prilagojene prav vsem starostnim struktu-
ram. Da bodo uporabne za vse, ki si želijo z rekreacijo prijetno izkoristiti prosti čas in na ta način bogatiti svojo telesno pripravljenost in vzdržlji-
vost. Zelo pomembno vlogo pa bo imelo tudi v letu 2019 druženje in prijateljevanje med ljudmi.

S temi željami se je uradni del občnega zbora zaključil in se kasneje nadaljeval z družabnim srečanjem, ki je bilo lepa priložnost za številne 
klepete in tudi za obujanja spominov iz preteklosti, ki jo je v KS Krašnja uspešno zaznamovalo tudi delo ŠD Krašnja. 

. 
Marjan Štrukelj
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VESELA SREČANJA V KRAŠNJI;    
ŠTIRI SOBOTE TABORNIŠTVA

V soboto se v Krašnji pred barom »Pod Lipo« zbira gruča otrok s starši. Ko se ura približa 
drugi popoldne, se otroci vestno postavijo v svoj prvi zbor in spoznajo svoje vodnike. Odeti v 
taborniške kroje izgledajo morda celo malo strogi, vendar strogost svoje oprave omilijo z na-
smehi na obrazu. Tako nastane prva taborniška skupina v Krašnji.

Postavljeni v zbor se preštejemo, nato pa strumno v vrsti  odpravimo v bližnji hrib, do trav-
nika, ki je bil za ta dan namenjen naši aktivnosti. Med otroci vre od radovednosti; le kaj točno 
delajo pri tabornikih?

Da ne bi predolgo ovinkarili in da bi izkoristili čim več sončnih žarkov se hitro razdelimo v tri 
skupine, približno po starosti in vsako skupno napotimo na svojo učno točko.

Na prvi točki se spoznamo z vozli in se najpomembnejših hitro naučimo. Na drugi točki 
spoznamo srce taborniškega delovanja – ogenj in se ga naučimo postaviti, vendar ga vsaj za 
enkrat še ne prižgemo, to nas čaka na poletnem taboru. Na tretji točki pa se naučimo postaviti 
zatočišče iz dveh šotorskih kril, se skrijemo pod njegovo streho ter za spomin posnamemo 
nekaj fotografij. 

Vsaka skupina otrok seveda obišče vsako izmed točk, ne uidejo pa nam niti taborniške igre, 
malica in v slovo taborniški pozdrav.

Štiri ure so minile kot bi mignil in že se vrnemo nazaj na našo začetno točko. Preden se 
vsakdo odpravi na svoj dom se še poslovimo – tokrat po taborniško.

Komaj smo že čakali novo taborniško srečanje in na srečo je sledilo že naslednjo soboto. 
Tokrat smo se v zbor postavili že kot izurjeni taborniki in se hitro obrnili proti našemu travniku, 
kjer so nas čakala nova spoznanja.

Tokrat smo spoznavali osnove orientacije v naravi; smeri neba, uporaba kompasa, prepo-
znavanje severa po naravnih znakih. Stopili pa smo tudi na pot orientacijskih tekmovanj, ki so 
med taborniki pogosta, saj smo spoznali potne znake – simbole s katerimi si pomagamo pri 
orientaciji v naravi, ko smo še mlajši taborniki, ko se z orientacijo prvič spoznamo.

Vsako učenje je seveda najboljše v praksi in zato smo dan zaključili z manjšim orientacijskim 
sprehodom v bližnjem gozdu, s katerim smo preverili svoje novo znanje znakov.

Popoldne nam je minilo kot bi mignil in kaj kmalu smo morali nazaj, a ko smo se tokrat pri-
bliževali zbirnem mestu, smo vedeli: obrnjeni smo na jug.

Sedaj, ko smo se že do dobra spoznali, nas je čakal prvi večji taborniški preizkus: pohod na 
Limbarsko goro. 

Kot smo navajeni, smo se postavili v zbor, se pozdravili, potem pa se brez odlašanja lotili 
hoje. Na poti smo peli, ogledovali naravo in navihano iskali bližnjice. Tudi oblačno nebo je poča-
kalo z dežjem, da smo se v miru sprehodili.

Na vrhu smo si veselo privoščili krofe in čaj, ki so nam povrnili moči za pot nazaj.
Morda smo se vrnili malce blatni, pa zato toliko bolj nasmejani.
Zadnjega srečanja smo se vsi, tako otroci, kot vodniki, hkrati bali in veselili. Dopoldne je dež namočil okolico, vendar je pred srečanjem pre-

nehal in smo lahko skupaj, še zadnjič za to leto, uživali sveži zrak.
Kot se za zaključek spodobi, smo čas skupaj preživeli ob lovljenju, žoganju in smehu. Pogovorili smo se o taboru in o ostalih taborniških 

aktivnostih, ki se odvijajo tam.
Za piko na i smo svoja prva druženja zaključili s podelitvijo rutk vsem udeležencem. Taborniška rutka je tabornikov stalni spremljevalec na 

vseh pustolovščinah in akcijah ter skrbi, da se taborniki med sabo prepoznamo.
S svojimi novimi rutkami so otroci postali pravi taborniki. Skupaj smo ji zvili, si jih nadeli okrog vratu in se poslovili. Tokrat sami taborniki.
  

Tina Jerman
Načelnica rodu Mlinskih kamnov Radomlje

NA MALO GORO
Člani pohodniške sekcije Kamnje v okviru Planinskega društva Ajdovščina so letos že 22-tič pripravili pohod na Malo goro, na višini 1037 m. Na 

manjšo planoto na južnem obrobju Čavna vodi več poti. Največ pohodnikov se do manjše koče na gori povzpne po poteh iz Kamnja in sosednjih 
vasi, ki leže na severnih obronkih Vipavske doline. 

Pohoda se je tudi letos udeležila skupina enajstih pohodnikov iz ŠD Krašnja. Marjan je na Malo goro prišel že desetič, drugi pa smo doslej 
opravili kak pohod manj. V jasnem in hladnem jutru velikonočnega ponedeljka je gasilski kombi, z Maticem za volanom, ob sedmih odpeljal iz 
Krašnje. Pot je minila hitro. Ko smo se čez dobro uro izkrcali na parkirišču pod staro šolo v vasi Kamnje, je sonce že pridobilo na moči. Oprtali 
smo si nahrbtnike, zaprosili pohodnico iz sosednjega avta, da nas je ujela v skupinsko fotografijo in krenili skozi vas. Pri kapelici so organizatorji 
ponujali kavo in krofe. Po krajšem postanku smo nadaljevali pot. Izbrali smo stezo označeno kot Pot koscev. Steza je speljana skozi gozd in 
manjše travnike, kjer so domačini nekoč pasli živino, sedaj pa se pašniki zaraščajo z grmovjem in primorskim hrastom. 
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Spremljalo nas je ptičje petje. Nedaleč stran se je oglašala kukavica in s svojim »ku-ku« raz-
glašala, da je v deželi pomlad. Do polovice se steza počasi vzpenja. Po prečkanju kolovozne poti, 
pa se začne strmejši del poti. 

Naša skupina se je razbila na več manjših. Pomešali smo se z ostalimi pohodniki. Stari in 
mladi smo zlagoma sopihali proti vrhu. Steza se vije v okljukih med borovci. Tla so pokrita z 
iglicami. Z gore je vel jutranji hlad. Po slabih dveh urah smo se zbrali na Mali gori, kraju trdega 
dela in lepih spominov, kot piše na leseni deski, priviti na kažipot sredi travnate planote. Zasta-
ve so plapolale, iz zvočnika je donela domača glasba. Pohodniki so vreli iz vseh koncev in polnili 
travnik pred kočo. Veseli obrazi po premaganem vzponu in rdeča lica so kazala na zadovoljstvo 
zbranih okrog improviziranega odra. Ob 11-uri je fant s harmoniko zaigral malo-gorsko himno in 
začel se je uradni del tradicionalnega Velikonočnega pohoda. Po pozdravnem govoru predse-
dnika pohodniške sekcije Kamnje, so zbrane pozdravili tudi predstavniki gostujočih planinskih 
in športnih društev. Prvi je za mikrofon stopil naš Marjan, pozdravil prisotne in predsedniku 
sekcije Jošku izročil žegnano velikonočno butarico, ki jo je izdelal Janko Čebulj, ter vse povabil 
v Krašnjo na majski Šraufov pohod. 

Kot vsa leta doslej, so organizatorji tudi letos skuhali polento s košenico, ki jo po premaga-
nem vzponu s slastjo poješ in si povrneš energijo za spust v dolino. Nekateri smo lepo vreme 
izkoristili za vzpon na 1227 m visoki Kucelj ali do koče na Čavnu, ki stoji na višini 1242 m. 

Kucelj se nahaja na južnih obronkih Trnovskega gozda. Z neporaščenega vrha, na katerem 
stoji križ, je zelo lep razgled na Vipavsko dolino v vznožju, naprej na Primorsko in morje v ozadju. 
Na drugi strani se vidi Trnovski gozd in nad njim del Julijskih Alp. Vrh je prostran in ima vpisno 
skrinjico. Ko smo prisopihali na vrh, je bila tam večja skupina pohodnikov. Vedno močnejši jugo-
zahodnik je napovedoval poslabšanje vremena in hladil preznojena telesa, zato smo se kmalu 
po isti poti vrnili na Malo goro.

Malo po 13. uri smo se zbrali na dogovorjenem mestu in odšli v dolino, kjer nas je na parkiri-
šču čakal osamljeni kombi. Toplo sonce je grelo skozi stekla in kmalu po uvozu na avtocesto, me 
je po napornih prazničnih aktivnostih vožnja zazibala v lahkoten dremež..

Tomaž

 

POHODI K ŠRAUFOVEMU GOJZARJU NA LIM-
BARSKO GORO

V 17. sezoni 2018/2019, ki je potekala v času od 1. marca 2018 do 28. februarja 2019 je vpisne 
listke v leseni gojzar Gostilni Urankar oddalo 42 udeležencev, kar je dva manj, kot prejšnjo 
sezono.

Vsi pohodniki skupaj so opravili 604 pohode, kar je 70 pohodov manj, kot leto preje. V 17. 
letih pa je bilo na Limbarsko goro opravljenih 30.537 pohodov. Največ, kar 5.065 jih je opravil 
Franc Zakrajšek. 30.000 pohod pa je lanskega 29. aprila v leseni gojzar oddal Tomaž Andrejka.

Vseh 42 pohodnikov pa je v sezoni 2018/2019 posamezno opravilo naslednje število pohodov:

Štrukelj Marjan 100, Avbelj Brigita 85, Andrejka Tomaž 80, Novak Špela 66, Mlakar Petra 64, 
Tič Darko 34, Novak Andrej 31, Cerar Janez 20, Andrejka Mira 17, Antonin Vera 15, Čebulj Janez 
14, Čebulj Ana in Štrukelj Bori 9, Mlakar Irenej Justin 8, Mlakar Iris Lucija 6, Mlakar Ambrož 5, Tič Beguš Mojca in Čebulj Maruša 4, Novak Ljuba, 
Urankar Marta in Gerčar Valerija 3, Klemenc Erik, Čebulj Polonca, Čebulj Jure in Čebulj Anže 2 pohoda.

En pohod p so opravili: Čebulj Neža, Čebulj Aljaž, Klemenc Jurij, Urankar Pavle, Urankar Ivanka, Dolinšek Matic, Dolinšek Primož, Dolinšek 
Lucija, Kogovšek Zarja, Kogovšek Patricia, Ličen Ivica, Štrukelj Nina, Mežnaršič Aleš, Mežnaršič Ela, Mežnaršič Lev, Zabrič Majda in Kotnik Matej.

Prejemniki medalj so:

ZLATO MEDALJO PREJME ŠTRUKELJ MARJAN.
SREBRNO MEDALJO PREJMETA AVBELJ BRIGITA IN ANDREJKA TOMAŽ.
BRONASTO MEDALJO PREJMETA NOVAK ŠPELA IN MLAKAR PETRA.
SPOMINSKO ZLATO MEDALJO PA ZA SODELOVANJE IN POMOČ PRI AKCIJI PREJME GOSTILNA URANKAR NA LIMBARSKI GORI.

AKCIJA HOJA, TEK, KOLESARJENJE – MOJA REKREACIJA:
Za sezono 2018/2019, ki je potekala od 1. marca 2018 do 28. februarja 2019 je bilo prevzetih 14 evidenčnih knjižic za hojo, 2 za kolesarjenje 

in 2 za tek.
Za hojo je bilo vrnjenih 10 evidenčnih knjižic, za kolesarjenje 1, za tek pa vrnjenih knjižic ni bilo.
Na podlagi društvenega kriterija za uspešnost opravljene akcije za pridobitev spominskih medalj, ki je zapisan na evidenčnih knjižicah, le te 

za sezono 2018/2019 prejmejo:
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ZLATO MEDALJO ZA AKCIJO HOJA MOJA REKREACIJA PREJMEJO:
ŠTRUKELJ MARJAN 247 UR, ZAKRAJŠEK FRANC 185 UR, LIČEN IVICA 163 UR, ANDREJKA TOMAŽ 127 UR, LIČEN EVGEN 99 UR, ANDREJKA MIRA 
98 UR IN MLAKAR URANKAR PETRA 70 UR.

SREBRNO MEDALJO ZA AKCIJO HOJA MOJA REKREACIJA PREJME ZAKRAJŠEK MARINKA ZA 52 UR HOJE.

BRONASTI MEDALJI ZA AKCIJO HOJA MOJA REKREACIJA PREJMETA: ANTONIN VERA IN BORI ŠTRUKELJ ZA 30 UR HOJE.

ZLATO MEDALJO ZA AKCIJO KOLESARJENJE MOJA REKREACIJA ZA 96 UR KOLESARJENJA PREJME FRANC ZAKRAJŠEK.

ZA AKCIJO TEK MOJA REKREACIJA PA PREJEMNIKA(OV) MEDALJ NI!

Ker je ŠD Krašnja tudi za letošnje leto te dve akciji vključilo v program aktivnosti, vse svoje članice in člane, kakor tudi krajanke in krajane vseh 
starosti vabimo k sodelovanju. Akciji sta se pričeli 1. marca 2019, zaključili pa se bosta 28. februarja 2020.

Več o tem smo poročali v Informatorju štev. 226 – marec 2019 na 12. in 13. strani, ki ga v elektronski obliki lahko preberete tudi na društveni 
spletni strani sd-krasnja.org.

Naj  spomnimo na »sladko nagrado,« do katere lahko pride vsak posameznik – udeleženec pohodov na Limbarsko goro, če bo v lesen goj-
zar v obdobju treh mesecev oddal vsaj en listek in, da bo ob obvezni prisotnosti na žrebanju imel tudi srečo z žrebom.

PRVO ŽREBANJE IN REZANJE TORTE TER SLADKANJE Z NJO BO V SOBOTO, 8. JUNIJA 2019 OB 14. URI V GOSTILNI URANKAR NA LIMBARSKI GORI.

Marjan Štrukelj

DOBRODELNI MOŠNJIČEK ŠPORTNEGA DRUŠTVA 
KRAŠNJA 
ZBRANA VSOTA PROSTOVOLJNIH PRISPEVKOV SE JE ZVIŠALA ZA 100,00 EUROV

Po približno štirih mesecih zbiranja prostovoljnih prispevkov v mošnjiček ŠD Krašnja, ki poteka že sedem-
najsto leto, se je zbralo 170,00 €. 

V zadnjem obdobju se je znesek, ki bo v tem letu v celoti namenjen KO RK Krašnja za obdaritev starejših 
krajanov ob koncu leta zvišal za okroglih 100,00 €. Darovalci pa so bili: TOMAŽ ANDREJKA, ki se je razveselil 

170,00€

darila športnika - biatlonca Klemna Baura, ki je za dopisno licitacijo prispeval kapo s podpisom in naglavni trak ter startno številko s podpisom, 
eno od tistih, ki jo je v tej sezoni nosil na tekmi za Svetovni pokal. Ostali darovalci pa so bili še: FRANC ZAKRAJŠEK, JOŽE BRVAR in neimenovani 
darovalec.

Najlepša hvala vsem!
Z akcijo zbiranja prostovoljnih prispevkov bo društvo nadaljevalo vse do konca meseca novembra t.l. v upanju, da nam bo za omenjeni 

namen uspelo zbrati kar najvišji znesek, zato k sodelovanju vabimo prav vse, ki se želite pridružiti vsem dosedanjim darovalcem prostovoljnih 
prispevkov.
Prostovoljne prispevke lahko prispevate na naslednje načine:
-  Z neposrednimi vplačili v društveni  pisarni  vsak ponedeljek med 19. In 20. uro.
-  Z nakazili na TRR društva: ŠPORTNO DRUŠTVO KRAŠNJA, KRAŠNJA 14 1225 LUKOVICA;
ŠTEV. RAČUNA PA JE: 0230 2001 6496 319 Z OBVEZNIM PRIPISOM »ZA MOŠNJIČEK 2019.«

-  Z vplačili na društvenih javnih prireditvah.
-  Z morebitnimi dopisnimi licitacijami v sodelovanju s slovenskimi športnicami in športniki ter ostalimi javnimi osebami.

Upamo, da bomo že pri naslednjem ugotavljanju salda zbranih prostovoljnih prispevkov lahko poročali o enako prijetnem, kot tokrat.

Marjan Štrukelj – predsednik ŠD Krašnja

VSE NAJBOLJŠE ZA ŽIVLJENJSKI JUBILEJ
V mesecu maju in juniju bodo praznovali naslednji člani ŠD Krašnja: VLADIMIR ANDREJKA, ROBERT PERVINŠEK 

IN PAVLA BURJA.
Vladimir ali Dadi, kot ga najpogosteje kličemo, je 60. rojstni dan praznoval 10. maja. Robert bo 40 let dopolnil 

14. junija, Pavla pa osem desetletij življenja 19. junija 2019.
Vsi trije jubilanti so z našim društvom ozko povezani, kar pomeni, da so svoje pripadnosti nenehno tudi potrje-

vali s svojim prostovoljnim delom in ostalimi pomočmi, prav vsi trije pa so bili in so še v delo društva vključeni tudi 
kot aktivni izvajalci in zagovorniki, da je rekreacija nekaj lepega, družabnega, predvsem pa koristnega.

Dragi in spoštovani jubilanti.
Za vaš osebni praznik vsem skupaj in vsakemu posebej izrekamo iskrene čestitke z najlepšimi željami za priho-

dnost. Predvsem pa vam želimo, da boste srečni in zdravi. Ob tej priložnosti pa se vam tudi iskreno zahvaljujemo 
za vse dobro, kar ste v preteklosti postorili za uspešno delo ŠD Krašnja.

Marjan Štrukelj - predsednik
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INFORMATIVNE 
DROBTINICE

Društvena internetna stran, ki jo lahko po-
iščete na naslovu sd-krasnja.org je po kar dol-
gem času ponovno lahko pripomoček vsem, ki 
jih zanima delo ŠD Krašnja. Seveda bo s časo-
ma še bolj zanimiva s tekočimi informacijami.

Na letnem občnem zboru smo kar nekaj 
besed namenili tudi problematiki sorazmerno 
majhnega števila članstva, pri čemer nas čudi, 
da v društvo niso včlanjeni, razen redkih izjem, 
najmlajši krajani.

Naj ob tej priložnosti vse starše še enkrat 
več povabimo k odločitvi, da naj svoje otroke, 
za katere ni plačila letne članarine, včlanijo v 
ŠD Krašnja. Edino, kar je potrebno storiti je, da 
se ob ponedeljkih med 19. In 20. uro oglasite 
v društveni pisarni, kjer boste podpisali pristo-
pno izjavo in za otroka prejeli tudi društveno 
izkaznico. Vabljeni!

Z mesecem aprilom se je v sodelovanju z 
gospo Barbaro Zrnec – Fizioterapijo Zrnec v 
telovadnici OŠ zaključila organizirana vadba, 
ki se bo ponovno začela v pozni jeseni. Vseka-
kor, že sedaj velja povabilo k obiskom vadbe, 
ki jo v društvu organiziramo za vse tiste, ki si 
z njo želijo vsaj malo popestriti prizadevanja 
za boljše počutje in tudi za osebno skrb boljše 
telesne pripravljenosti in gibljivosti. Vabljeni! 

S koncem meseca maja pa se bo do jese-
ni zaključila tudi t.i. funkcionalna vadba, ki je 
v telovadnico tukajšnje šole vsak torek in po-
nedeljek med 20. in 21. uro privabila kar lepo 
število vadečih, ki so z redno vadbo zagotovo 
pridobili veliko prepotrebne telesne moči. Va-
bljeni tudi v jeseni, ko se bo začelo novo obdo-
bje organiziranih vadb.

Ob tej priložnosti se društvo zahvaljuje 
Fizioterapiji Zrnec iz Domžal in športnemu 
trenerju Alešu Mežnaršiču za sodelovanje in 
opravljeno strokovno delo.

S 1. marcem  sta se ponovno pričeli dve 
tradicionalni društveni akciji in sicer: POHODI 
K ŠRAUFOVEMU GOJZARJU NA LIMBARSKO 
GORO ter HOJA, TEK, KOLESARJENJE – MOJA 
REKREACIJA. Obe akciji se bosta tudi tokrat 
zaključili zadnji dan meseca februarja priho-
dnje leto.

V obeh akcijah lahko sodelujejo člani ŠD 
Krašnja in krajani KS Krašnja vseh starosti. 

V akciji s pohodi na Limbarsko goro sode-
lujete tako, da svoj pohod evidentirate v vpi-
sni knjigi v Gostilni Urankar oz., če gostilna ni 
odprta, v vpisno knjigo PD Blagovica, ki je loci-
rana zunaj. Za vsak vpis boste v gostilni prejeli 
poseben vpisni listek, ga izpolnili in oddali v 
velik lesen gojzar. Od vsakega pohodnika po-
sebej pa bo odvisno ali si bo ob koncu celole-
tne akcije prislužil ali ne spominsko društveno 
medaljo, kar je odvisno od števila pohodov. 
Za kakšen košček torte, ki jih bomo med vpi-
snik izžrebala štirikrat v letu, pa bo možnost 
tudi za vse tiste, ki bodo v tekočih treh mese-

cih v gojzar oddali vsaj en vpisni listek. Ta akcija vsekakor nima tekmovalnega značaja! Najbolj 
pomembni so: skrb za lastno zdravje, druženje z ljudmi in naravo in seveda tudi tesnejše so-
delovanje s ŠD Krašnja. 

Za akcijo HOJA, TEK, KOLESARJENJE – MOJA REKREACIJA, ki poteka v enakem obdobju 
kot pohodi, pa je potrebno, da si posameznik v društveni pisarni pridobi posebne evidenčne 
knjižice, v katere bo opisoval čas trajanja posamezne aktivnosti. Tudi ta akcija nima tekmoval-
nega značaja in je njen namen povsem enak namenu pohodov. Knjižica za HOJO in vpisni listki 
na Limbarski gori pa posamezniku lahko omogočijo, da je ob koncu leta s spominsko medaljo 
nagrajen kar za obe združljivi aktivnosti. 

Oglasite se v društveno pisarno, kjer vam bomo z veseljem odgovorili na vsa vaša morebi-
tna vprašanja!

POMEMBNO OBVESTILO O MAJHNI SPREMEMBI GLEDE ŽREBANJA NEKAJ REZIN TORTE PO-
HODNIKOM NA LIMBARSKO GORO!!!

V prejšnji številki Informatorja smo obširno pisali o novosti, ki velja za pohodnike na Lim-
barsko goro. Sporočili smo, da bomo vsake tri mesece v sezoni trajanja akcije na Limbarski gori 
opravili žreb za rezino torte med vsemi, ki so v obdobju zadnjih treh mesecev v leseni gojzar 
oddali vsaj en vpisni listek. Rezine torte pa naj bi bile v tem primeru podeljene  v času žrebanja, 
ki je bil kot prvi predviden za 8. junija 2019 ob 14. uri v gostilni Urankar.

Sprememba pa je sledeča:
OPRAVLJENO BO ŽREBANJE BREZ RAZDELITVE REZIN TORTE. POSAMEZNIKI BODO O PRE-

VZEMU SLADKE NAGRADE IN O TERMINU OBVEŠČENI IN POVABLJENI V GOSTINSKI LOKAL BAR 
POD LIPO V KRAŠNJI.

Za to spremembo smo se odločili glede na nekoliko manjši trend pohodov, še bolj pa zaradi 
morebitne neprisotnosti  pohodnikov na žrebanju in s tem posledično tudi k vprašljivi in proble-
matični razdelitvi rezin torte, ki je, kot vemo hitro pokvarljivo živilo.

Še naprej pa za vse pohodnike, katerih vpisni listki so bili v obdobju marec – maj 2019 oddani 
v lesen gojzar velja, da se žrebanja na Limbarski gori, ki bo v soboto, 8. junija ob 14. uri udeležijo.

ŠD Krašnja je v začetku meseca maja dalo v javnost ANKETO, s katero želimo starejšo popu-
lacijo med članstvom in krajani (upokojenke in upokojence) seznaniti z društvenim namenom 
organiziranja jutranje telesne vadbe. ANKETE z obrazložitvijo pomena načrtovane vadbe, ki jo 
sestavlja nekaj preprostih vprašanj glede morebitne organiziranosti vadb, je možno dobiti v 
trgovini v Krašnji, v gostinskem lokalu Bar pod lipo in v društveni pisarni. Vsi zainteresirani naj bi 
izpolnjene ANKETE oddali v društveno pisarno ali v nabiralnik pri vhodu, najkasneje do 31. maja 
2019.  Lahko pa tudi kakšen teden kasneje.

Rezultati izpolnjenih ANKET bodo društvu v pomoč pri nadaljnjem, vsesplošnem organiza-
cijskem delu načrtovane vadbe, ki bo seveda lahko zaživela le v primeru zadostnega interesa 
upokojenk in upokojencev. Kdaj naj bi se morebitna vadba pričela, pa bo odvisno tudi od po-
trebnih in številnih organizacijskih opravil, ki so pogojeni z zagotavljanjem strokovnega kadra, 
krajem vadbe, termini vadbe, z rekviziti, z načini vadbe, da bo čim bolj zanimiva in primerna za 
vse itd., itd.

Vabljeni k izpolnjevanju ANKETE, katere naslov: » POZITIVNI UČINKI TELESNE VADBE PRI 
STAREJŠIH,« v marsičem prepriča, da je telesna aktivnost in redno gibanje zagotovo nepre-
cenljive vrednosti za boljše počutje in trdnejše zdravje.

S 4. majem se je zaključilo zelo uspešno sodelovanje s taborniki RODU MLINSKI KAMNI iz 
Radomelj, ki je k veselim uricam spoznavanja nekaterih taborniških veščin privabilo kar 30 šo-
larjev od 1. do 5. razreda OŠ Krašnja. Organizirana so bila štiri srečanja in sicer dva na travniku 
na Golovcu v lasti gospoda Dušana Klopčiča, s pohodom na Limbarsko goro in za zaključek še z 
druženjem na igrišču pri šoli v Krašnji.

Prepoznati je bilo izjemno navdušenje in povezanost otrok z vodniki omenjenega rodu, 
ki se jim tudi ob tej priložnosti najlepše zahvaljujemo za sodelovanje in opravljeno vodniško 
mentorstvo. Hvala pa tudi staršem za zaupanje.
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Glede na ugotovljeno zadovoljstvo otrok 
in sklenjeno prijateljstvo z Radomeljskimi ta-
borniki, bo društvo naši šoli vsekakor predla-
galo, da bi že z novim šolskim letom, kot eno 
od dopolnilnih obšolskih aktivnosti v program 
vključili tudi taborniške aktivnosti.

Otroci so za spomin na srečanja prejeli 
taborniške rutice, zagotovo pa so jih ta sreča-
nja, skupaj s starši naučila marsikaj lepega in 
koristnega za življenje. Nekateri od njih bodo 
najverjetneje z veseljem izkoristili možnost in 
povabilo za  »na tisto pravo« taborjenje, ki ga 
bodo Radomeljski taborniki letos organizirali 
v Kobaridu.

Vsem avtorjem prispevkov in fotografij 
za pripravo in izdajo majskega Informatorja 
najlepša hvala. K sodelovanju pa vabimo tudi 
ostale, ki bi se nam želeli priključiti in s tem še 
obogatiti naš namen, da skušamo še uspešne-
je delovati  v prid tekočega informiranja naših 
krajanov, predvsem pa zagotavljanju vsebin 
vrednega arhiva, ki ga ustvarjamo skupaj.

Naslednja, tretja letošnja številka Infor-
matorja naj bi predvidoma izšla v sredini me-
seca avgusta 2019.

Želimo vam prijetno branje in čim bolj ve-
sele počitniške in dopustniške dni.

Marjan Štrukelj

PRVOMAJSKI NASTOP GODBE LUKOVICA 
V torek, 30. 4. 2019, na predvečer praznika dela, je Godba Lukovica v sedmih naseljih naše 

občine opravila tradicionalne prvomajske nastope. Nastopili so v Lukovici, na Trojanah, v Blago-
vici, Krašnji, Gradišču, Rafolčah in na Prevojah. S to tradicijo so pričeli leta 1999 in jo ohranjajo 
še danes.

V Krašnjo so godbeniki prispeli ob 17.30 uri. Po odigrani uvodni skladbi pred marketom SPI-
NA smo se morali vsi skupaj, godbeniki in gledalci, zaradi dežja premakniti na teraso bara Pod 
lipo. Tam so godbeniki pod šotorom lahko nadaljevali s svojim nastopom. Ta je bil tako dober, 
da so s svojimi skladbami pregnali dež in skozi sivo nebo so posijali sončni žarki. Tako so svojo 
zaključno skladbo lahko odigrali na prostem, pred vhodom v bar Pod lipo in se nato odpeljali 
naprej na naslednji nastop. 

Da je bilo druženje z godbeniki še bolj prijetno, je Krajevna skupnost Krašnja po koncu na-
stopa poskrbela za skromno pogostitev.   

Robi Pervinšek

K R A J E V N A
S K U P N O S TKRAŠNJA

 

V soboto, 6. 4. 2019, je na območju Občine Lukovica po-
tekala čistilna akcija »OČISTIMO NAŠO OBČINO LUKOVICA«. 
Posamezne krajevne skupnosti so vsaka na svojem območju 
organizirale izvedbo, pri čemer je občina poskrbela za vrečke 
za smeti in odvoz vreč z odpadki. V Krajevni skupnosti Kra-
šnja se je v vseh vaseh skupaj letošnje čistilne akcije udeležilo 
približno 60 udeležencev. To je največ v zadnjih petih letih. V 
vsaki od sedmih vasi smo določili zborno mesto, na katerem 
smo se glede na število udeležencev akcije razdelili v manjše 
skupine. Slednje so pobirale smeti v različnih smereh, tako da 
smo zajeli čim širše območje, ki smo ga očistili. Izpostaviti je 
potrebno, da pri vsaki čistilni akciji opažamo večje količine od-
vrženih smeti na istih lokacijah. Predvsem je to: ob cesti Kra-
šnja-Krajno Brdo, kjer pobiramo enormne količine odvrženih 
pločevink piva, ob poti iz Krašnje na Limbarsko goro in ob regi-
onalni cesti iz Spodnjih Lok v Krašnjo, kjer se smeti preprosto 
odvrže v odvodni jarek ob cesti.

Vsi udeleženci čistilne akcije smo bili nekako enotnega 
mnenja, da se v zadnjih letih veliko dela na okoljski ozavešče-
nosti. Kljub temu pa med nami še vedno živijo ljudje, ki jim za 
okolje preprosto ni mar. Samo upamo lahko, da se bo v glavah 
teh ljudi nekaj premaknilo in bomo pri naslednji čistilni akciji 
lahko pisali o tem, da vreč za smeti pravzaprav nismo potre-
bovali.

Hvala vsem udeležencem čistilne akcije za opravljeno delo. 
Hvala pa tudi ŠD Krašnja in PGD Krašnja, ki sta svoje člane ak-
tivno pozvala k udeležbi na akciji in tako pripomogla k večji 
udeležbi.

Robi Pervinšek

ČISTILNA AKCIJA »OČISTIMO NAŠO OBČINO LUKOVICA«
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VELIKI TEDEN V  
ŽUPNIJI KRAŠNJA

S cvetno nedeljo smo vstopili v veliki te-
den, ki z bogato simboliko in izborom sveto-
pisemskih besedil uvaja vernike v veliko noč. 
Pred sveto mašo smo se zbrali ob kapelici za 
blagoslov zelenja in butar, ki smo jih v procesi-
ji med petjem slavilnih pesmi odnesli v cerkev, 
nato pa pri sveti maši poslušali daljše poročilo 
o Jezusovem trpljenju - pasijon. 

Postni čas, ki smo ga začeli na pepelnično 
sredo in traja štirideset dni, smo sklenili z ve-
černo mašo velikega četrtka, ko je nastopilo 
velikonočno tri-dnevje. Dnevom med četrt-
kom in soboto dodajamo pridevnik veliki, ker 
vsebujejo najgloblje sporočilo krščanstva: pri-
povedujejo o postavitvi zakramentov evhari-
stije in mašniškega posvečenja ter o trpljenju, 
smrti in vstajenju Božjega sina Jezusa Kristusa. 

Na veliko soboto zjutraj je bil najprej bla-
goslov vode in ognja za domove, sledili so bla-
goslovi jedi po vaseh. Skozi ves dan pa smo 
imeli priložnost, da obiščemo božji grob in 
počastimo Njega, ki je daroval za nas svoje ži-
vljenje. Zvečer pa je bila slovesna vigilija pred 
velikonočnim praznikom. Velikonočna nedelja, 
ki smo jo letos praznovali 21. aprila – dan zma-
ge in veselja, se je pričela s slovesnostjo pri 
Božjem grobu in velikonočno procesijo, nato 
je sledila  praznična sveta maša.

Simona Pervinšek
Foto: Drago Juteršek

https://www.lukovica.si/objava/189794

GRAFIKA V VRTCU 
MEDO KRAŠNJA

V mesecu marcu smo v vrtcu izvedli grafič-
ni projekt, pri katerem so sodelovale vse sta-
rostne skupine. Tiskali smo na grafično prešo, 
ki nam jo je velikodušno poklonilo Športno 
društvo Krašnja. Do sedaj smo v vrtcu odti-
skovali likovna dela ročno, vendar je na tak na-
čin težje priti do dobrih rezultatov. Uporaba 
grafične preše nam je ponudila možnost, da  
grafiko prvič doživimo ne le kot odtis, temveč 
tudi kot tehnološko dovršen izdelek. 

Veliko časa smo porabili za predpriprave 
tiskanja.  Potrebno je bilo najti ustrezen ma-
terial za izdelavo maske in matric (podlage) 
ter matrice večkratno impregnirati, preden 
so na njih otroci izdelali motiv. Morali smo 
preizkusiti veliko različnih materialov, da smo 
odkrili, kakšna kombinacija le-teh nam ponudi 
optimalen odtis. Na grafični preši je bilo po-
trebno ugotoviti pravilen pritisk valja na pod-
lago in ustrezno razmerje med višino maske in 
matrice. Pri nanašanju barve na matrico je bil 
problem z valjčki in s količino barve, kar se je 
odražalo v slabo ali preveč odtisnjeni grafiki 
ter po pretirani porabi barve.

Odtiskovali smo v dveh grafičnih tehni-
kah – kolagrafija in šablonski tisk s premično 
šablono. 

Pri kolagrafiji je otrok risal z mekolom na 
podlago iz kartona (matrico), ki je bila večkrat 
impregnirana. Nato se matrica dan ali več suši. 
Lunice in Zvezdice so risali tako, da so poma-
kali v mekol vatirano palčko. Sončki pa so že 
lahko pri risanju držali veliko tubo mekola. Ko 
se je mekol posušil, smo tiskarsko barvo nana-
šali na matrice s posebnimi penastimi valjčki, 
ki smo jih oblepili s plastično folijo. Mlajši otro-
ci niso imeli v roki zadosti močnega pritiska, 
zato so potrebovali pomoč vzgojiteljice, da 
jim je pomagala dokončati nanašanje barve na 
matrico. Na razpolago so bile tri ali štiri barve, 
ki so jih po svoji želji razporejali zaradi valjčkov 
v večje ploskve. 

Pri šablonskemu tisku s premično šablono 
so otroci odtisnili tri različne barve matric. Pri 
vsaki matrici so tik pred tiskanjem dodali košč-
ke papirja, ki so jih sami predhodno narezali. 
Tri barvne matrice smo nato odtisnili eno za 
drugo na isto mesto, tako da je končni izde-
lek izgledal kot raznobarvni mozaik z liki. Pri 
šablonskem tisku morajo biti matrice tanjše, 
zato smo uporabili stare tapete s teksturo, ki 
so se odlično obnesle. Nekatere so bile tanjše 
in so se pri valjanju barve vihale, zato smo jih 
vzgojiteljice pomagale držati, medtem ko je 
otrok nanašal barvo. 
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Starejši otroci so počasi pridobivali občutek, koliko barve nanesejo z valjčkom na matrice in so postajali vedno bolj suvereni. Matrico smo 
vzgojiteljice namestile v masko na preši in dodale prazen risalni list. Nato je otrok odtisnil z vrtenjem ročke ter pri tem opazoval, kako njegova 
grafika potuje skozi valj na preši. Ko se je grafika odtisnila, so otroci vedno znova pokazali začudenje nad svojim odtisom. Začudene pa smo bile 
tudi vzgojiteljice, ker se je njihova kreativnost pri ustvarjanju motiva z naključnim nanašanjem barv odražala v pravi mojstrovini likovnega izdelka.  

Odtiskovali smo v igralnici Sončkov, tako da smo dobro učno okolje združili tudi v družaben dogodek za vse tiste otroke, ki so čakali na vrsto 
za tiskanje. 

Vzgojiteljice smo se veliko naučile predvsem s ponovitvami neuspelih poskusov in prizadevanju, da izdelamo čimbolj tehnično ustrezno gra-
fiko. Otroci pa so poskrbeli za vse ostalo. Starši prihranite kakšen prostorček doma na vaši steni, kajti te umetnine kmalu pridejo k vam domov. 

 
Meta Adamič Bahl

Foto: Meta Adamič Bahl

Grafična preša Grafična preša Kolagrafija          Tisk s premično šablono

 

SPUŠČANJE LADJIC    
NA GREGORJEVO

Gregorjevo je star ljudski običaj, ki pa se je ohranil le v redkih krajih 
v Sloveniji. Krašnja je lahko ponosna na to, saj ohranja to lepo tradicijo.

Čeprav je na ponedeljek deževalo, nas je v torek, 12. 3., pričakal lep 
sončen dan z nadihom pomladi. Ladjice smo začeli zbirati že v petek, 
tako da nas je do torka pričakala zbirka ladjic, ki so bile prava  paša 
za oči.

Potok, kot je že v navadi vsa ta leta, so dan prej zajezili gasilci in va-
ščani Krašnje. Brez njihove vsakoletne pomoči našega gregorjevega v 
tej obliki najbrž ne bi bilo.

Otroci so se na torkovo jutro podali iz vrtca proti potoku, vsak s 
svojo ladjico pod roko. Ustavili smo se ob potoku in podajali ladjice 
gasilki, ki je stala v vodi. Ladjice so ena za drugo zaplavale po brzi-
cah. Nekatere ladjice so se zatikale med brzicami, zato smo jim malo 
pomagali, da so lažje plule.  Otroci so z navdušenjem pričakali svoje 
ladjice na koncu jezu.

Gasilec nam je spet podal ladjice iz potoka, ki smo jih odnesli pred 
šolo, kjer so počakale, da so jih otroci odnesli domov.

Gregorjevo v Krašnji smo doživeli kot veliko popestritev in zanimiv 
spomladanski dogodek. Strokovne delavke vrtca se iskreno zahvalju-
jemo PGD Krašnja in krajanom za pomoč pri izvedbi gregorjevega.

Meta Adamič Bahl
Foto: Meta Adamič Bahl
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TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI V KRAŠNJI
Glavni namen Teka podnebne solidarnosti je bil, da ljudje tečejo v solidarnosti do ljudi v Afriki. 

Posledice globalnih podnebnih sprememb so najbolj prizadele Afričane, čeprav so s svojim načinom 
življenja najmanj prispevali k temu. Ob tem s pretečenimi kilometri gradimo kroge solidarnosti okoli 
planeta Zemlja (dolžina ekvatorja je 40.075 km).

Tudi  Vrtec Medo Krašnja se je pridružil temu projektu. Sodelovale so vse tri starostne skupine: 
Lunice 2–3 leta, Zvezdice 3–5 let in Sončki 4–6 let. V sončnem jutru, 18. aprila 2019, smo se odpravili 
za Radomljo, kjer nas je čakala predhodno izmerjena proga za tek. Otroci so bili zelo navdušeni in 
polni energije.  Prve so se na startno linijo postavile Lunice. Po pisku piščalke so otroci začeli teči  in 
skupaj so pretekli 4,160 km. Do rezultata smo prišli tako, da smo zmnožili število otrok in dolžino 
proge, ki je bila dolga 320 m.  Nato so tekle Zvezdice in Sončki. Njihova proga je bila dolga 780 m. 
Skupaj so pretekli 25, 740 km. Ko smo vse sešteli in prišteli še tek vzgojiteljic, smo ugotovili, da smo 
skupaj pretekli 32,420 km. Na cilju nas je čakala prislužena nagrada, frutabele in štampiljke. 

Po tako dobrem začetku dneva smo vztrajali na soncu do kosila. Zvezdice in Lunice so se podale 
na sprehod ob Radomlji, Sončki pa smo se podali na vrh Ciclja. 

Meta Adamič Bahl
Foto: Anamarija Lanišek

PUSTNI TOREK  V 
KRAŠNJI

Otroci so se že nekaj časa pripravljali na 
prav poseben dan, to je pustno praznovanje v 
šoli in vrtcu, ki se je odvijalo v torek, 5. 3. 2019.

Šola in vrtec sta se že zjutraj napolnila s 
pustnimi maskami, ki so bile  raznovrstne in 
polne domišljije. Po zajtrku so otroci drug 
drugemu razkazali svoje pustne kostume, se 
fotografirali, rajali in se začeli pripravljati na 
pustni sprevod. Najprej smo v avli naredili še 
skupinsko fotografijo, nato pa smo odšli  v 
garderobo, kjer so nas pričakali še šolski otro-
ci. Skupaj smo se odpravili na zelo težko priča-
kovan pustni sprevod po Krašnji.

Pustni sprevod je vsako leto bolje obiskan. 
Tudi to leto so se sprevodu pridružili in ga zelo 
popestrili krajani Krašnje.  Oblečeni v pustne 
maske so nas pričakali kot pingvini, meksika-
nec, smučar s smučkami, ki ni našel snega, ter 
zapornik, ki je pobegnil iz zapora in si posku-
šal najti prevoz prav do Italije. Na balkonu hiše 
sredi vasi nas je pričakala harmonika in njeni 
veseli ritmi so se pridružili otroškemu smehu. 

Pustni sprevod po Krašnji je vsako leto 
pravo doživetje in se ga vsi zelo veselimo. Z 
otroki se iskreno zahvaljujemo vsem vam, ki 
ste pričakali sprevod naših pustnih mask. Želi-
mo si, da bi ta tradicija ostala še naprej.

Meta Adamič Bahl
Foto: Meta Adamič Bahl

Anamarija Lanišek
Tanja Krevs

Lunice Zvezdice in Sončki

 

 

PŠ KRAŠNJA ČISTILA OKOLICO ŠOLE
V petek, 29. marca 2019, so učenci Pš Krašnja, četrtošolci in petošolci, zavihali rokave, si nadeli 

gumijaste rokavice, vzeli v roke vrečke in se podali čistiti okolico šole. Z dobro voljo in kančkom 
tekmovalnosti so v slabi uri napolnili šest vreč.  Odločno so sklenili, da se bodo pridružili kakšni večji 
čistilni akciji in s svojim delom  pomagali  planetu, da bo lažje zadihal.

Helena Urbanija

ATLETSKI ŠPORTNI DAN
V sredo, 17. aprila 2019, so se učenci Pš Krašnja preizkusili v športnih aktivnostih za športno-

vzgojni karton. Vsak posebej se je trudil po svojih najboljših močeh in poskušal izboljšati svoj lanski 
rezultat. Vesa v zgibi, predklon na klopi, poligon nazaj … merjenje višine, teže, kožne gume … tek na 
60 metrov in na 600 metrov .. vse te aktivnosti so učence rahlo vznemirile in pospešile njihov srčni 
utrip. Na koncu je bilo poleg utrujenosti  na njihovih obrazih videti tudi obilo zadovoljstva in sreče.  
Športni dan se je zaključil z nogometom in sprostitvenimi dejavnostmi na igrišču.

Helena Urbanija
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POMLAD V 1.C
Ja, prišla je pomlad in sonček z njo zlat…
Obiskala je tudi 1.c, kjer vse zeleni , brsti in 

se poraja novo življenje. 
Se sprašujete kako ?
Učenci so pridno sejali, sadili in že nestr-

pno opazujejo rastlinice, ki so vsak dan večje. 
Kmalu bo zelenjave za juhico in cvetlic za diše-
čo cvetlično gredico… Iz želoda smo vzgojili 
tudi hrast. Naši igrivi in domišljije polni otroci 
si želijo, da bi zrasel do stropa in bi med odmo-
rom lahko plezali nanj, pa še drevesno hišico 
bi lahko naredili.

Imeli smo tudi pravo porodnišnico, kako 
vznemirljivo je bilo, ko so iz žabjega mresta le-
zli mali paglavci. Sedaj so vsak dan večji, opa-
zujemo jih z lupami in težko čakamo da zagle-
damo prve »nogice«, krake. Ko bodo postali 
male žabice, jih bomo odnesli nazaj v mlako, 
kamor sodijo.

Pomlad in muhasti april pa prineseta tudi 
mavrico. Ker jo je težko »ujeti«, smo jo naredili 
kar sami z zanimivim eksperimentom. Ko nam 
je uspel, smo se počutili kot pravi znanstveniki.

Pa topel pomladni pozdrav od prvošolčkov.
Tanja Krevs

PRIREDITEV ZA STARŠE 
NA PŠ KRAŠNJA

V sredo, 17. 4. 2019, je  bila ob 17.00 na Pš 
Krašnja prireditev namenjena staršem. Vsi ra-
zredi so se predstavili  ali s petjem ali s plesom 
ali z recitacijami. Najprej so 1. razredi pove-
dali nekaj o babici in dedku, nato o oglašanju 
zvonov. Zatem je pevski zbor zapel angleško 
pesem » I like the flowers«. Sledil je nastop 2. 
in 3. razreda.  Učenci so se predstavili z reci-
tacijami. Sledila je pesem z naslovom »Izlet« v 
izvedbi pevskega zbora. Nato so se predstavili 
plesalci plesne šole Miki in zaplesali dva plesa 
na glasbo La cintura in Charlestone. Sledil je 
nastop 4.c in 5.c. Predstavili so se s pesmijo 
Zemlja pleše, ki so jo zapeli, zaigrali in nanjo 
zaplesali. Na sinteseizorju jih je spremljala Ma-
risa Budimlič, Anja Pervinšek in Ema Juteršek 
pa sta igrali na violino. Bilo je že skoraj konec.  
Zadnjo točko je imel pevski zbor. Zapeli so 
skladbo »Pesem plava«. Nato je bilo konec pri-
reditve. Pri izhodu so vsi starši prejeli drobno 
pozornost, ki smo jo izdelali učenci skupaj z 
učiteljico v OPb-ju;  broške iz mavca shranjene 
v papirnat srček.

Marisa Budimlič

 
VSESLOVENSKO PETJE S SRCI NA PŠ KRAŠNJA

Podružnična šola Krašnja se je odzvala povabilu kulturnega društva Fran Maselj Podlim-
barski, da bi skupaj sodelovali pri dogodku »Vseslovensko petje s srci«. Pobudnica dogodka 
je učiteljica baleta, Mateja Brečko. Takole pravi:  »«Res je. Imamo največ pevskih zborov na 
kvadratni kilometer na svetu, ohranjenih imamo 15.000 ljudskih pesmi. Smo zelo pojoč narod 
in zato je petje lahko vzvod, ki poveže ljudi tudi na duhovni, energetski ravni in hkrati ohranja 
slovensko tradicijo.«

Namen dogodka  je  združiti državljane in državljanke Republike Slovenije, Slovence in Slo-
venke v sosednjih državah in po vsem svetu v skupnem prepevanju slovenskih  ljudskih  pesmi 
kot poklon sebi, slovenskemu jeziku, kulturi in državi.

Pobudnica pojasnjuje  … »Ravno v tem, da pojemo vsi, je poanta. Prevladujoče razmišljanje 
je, da otroci, ki ne obiskujejo pevskega zbora, ne znajo peti, in zato dobijo neke vrste stigmo, 
da tega ne zmorejo. Ve pa se, da lahko pojemo vsi, kajti petje je dano vsem. Tako kot ples. To 
sta dve osnovni kulturi, ki rasteta s človeštvom. Če bi v Sloveniji začeli lepše govoriti, misliti o 
sebi, svoji državi in če bi manj kritizirali, bi ustvarili energijo, ki bi nas povezala in ustvarila višjo 
kolektivno zavest.«

Tretjo šolsko uro so se v avli šole združili starejši in mlajši in preprosto – peli.  Ustvarila sta 
se  prijetna energija in pozitivno vzdušje. Spontano petje znanih ljudskih pesmi je napolnilo 
šolsko-vrtčevske prostore. 

Zunaj je deževalo.  V avli šole pa je  bilo svetlo in toplo.  Tako preprost in z dobrim namenom 
podkrepljen dogodek je prebudil toplino v srcih naših najmlajših. Bilo je preprosto- lepo.

Helena Urbanija
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5.C NA  DEBELEM RTIČU
Učenci 5.c iz Krašnje so se podali v šolo v 

naravo v ponedeljek, 8. aprila. Preživeli so jo 
na Debelem Rtiču. Takole jo opisujejo …

Letna šola v naravi je name naredila lep 
vtis. Uživala sem in imela sem se odlično. V po-
nedeljek smo si ogledali Luko Koper in bilo mi 
je zanimivo. Tisti dan so nas tudi testirali v pla-
vanju in nas razdelili v plavalne skupine. Vsak 
je imel svojega plavalnega učitelja. In vsak je v 
petih dneh postajal iz dneva v dan boljši. 

Zvečer po večerji, ko so nas dali v plavalne 
skupine, smo imeli športni kviz. Naša skupina 
se je izkazala, a boljši so bili Red sharksi.

V torek smo imeli ogled parka z vrtnarko. 
Videli smo stara drevesa, ki so bila na naši Ze-
mlji v času dinozavrov. Zvečer pa smo imeli 
odštekan kviz. Vsi smo bili zelo srečni, saj smo 
res uživali in se zabavali.

V sredo smo se šli kviz Male sive celice. In 
spet so zmagali Red sharksi. Zaslužili so si na-
grado, saj je bilo res zelo težko.

Ta večer je bil namenjen filmu, saj smo si 
ogledali film Mali šef. Bil je smešen in zanimiv.

V četrtek je prišel dan, ki smo ga vsi nestr-
pno čakali. Zakaj? Ker nas je obiskal Jan Oblak. 

Po kosilu tokrat nismo šli plavat, ampak 
smo se udeležili prireditve Zaigraj z nami. V 
šoli smo že pred šolo v naravi prejeli listke, na 
katere smo napisali svoje podatke in darovali 
1 evro za dobrodelne namene. Ta dogodek je 
podprl tudi športnik Jan Oblak. Najprej smo 
zapeli posebno himno, ki smo se jo naučili, ob 
njegovem prihodu smo vsi glasno vzklikali, 
kričali, ploskali in bili čisto navdušeni, saj smo 
ga videli v živo prvič v življenju. Sledil je žreb 
listkov. Prvih 30 je izžrebal gost, ostale smo 
mi, učenci. Ko se je srečanje bližalo h koncu, 
smo se slikali z njim, vsak je dobil balon in čez 
čas smo jih vsi naenkrat spustili in odleteli so 
proti soncu. 

Zvečer smo imeli Debeli Rtič ima talent in 
tisti, ki  smo se prijavili, smo tudi pokazali svo-
je talente.

V petek smo se testirali v plavanju in vsak 
je dobil priznanje. Po kosilu smo jih prejeli in z 
lepimi spomini odšli domov.

Lea Hrovat, 5.c

PRIREDITEV OB ZAKLJUČKU 
BRALNE ZNAČKE   
V BLAGOVICI

V ponedeljek, 20. maja 2019, so se vsi 
krašenjski učenci podali s kombiji na osnov-
no šolo Blagovica, kjer je potekalo srečanje 
s pisateljico in dramsko igralko Natašo Konc 
Lorenzutti ob zaključku bralne značke. Skoraj 
vsi učenci so prisostvovali srečanju v telova-
dnici, ostali pa so v učilnici mirno in tiho brali. 
Poleg ugank, pripovedovanja pravljic in kratke 
dramske uprizoritve je gostja mladim bralcem 
čestitala in jih vzpodbudila, naj  nadaljujejo z 
branjem in si tako širijo različna obzorja.

Helena Urbanija

»Ob 8.20 smo odšli v garderobo, se oblekli 
in obuli. Okrog 8.30 smo se s kombiji odpelja-
li v Blagovico. Pisateljica nas je pozdravila in 
se predstavila. Všeč mi je bilo, ko je s svojo 
leseno aktovko  pripovedovala zgodbe, poleg 
tega pa nam je zastavila tudi nekaj ugank, od-
govarjala na naša vprašanja.«

(Taja)

»Najbolj mi je bilo všeč, ko nam je pripove-
dovala zgodbe.«

(Maša, Ema)

»Meni je bilo najbolj všeč, ko nam je pripo-
vedovala pravljice in nam zastavljala uganke. 
Prijetno mi jo je bilo poslušati.«

(Eva)

»Pripovedovala nam je zgodbe o mački, 
volku, medvedu, psu in deklici Niki. Najboljše 
so mi bile uganke.«

(Alja)

»Eno pravljico smo  zaigrali sami. Pridobili 
smo tudi nekaj znanja.«

(Aljaž)

»Všeč so mi bile njene ideje, njena dela. 
Tudi njen kovček, v katerem so bile slike zgodb, 
ki nam jih je pripovedovala. Bilo je smešno 
in zanimivo. Zastavila nam je tudi par ugank. 
Skratka, bila je prijazna in simpatična gospa.«

(Neža L.)

»Super je bilo, ko so nam blagovške ple-
salke zaplesale na pesem z naslovom Poletje 
v školjki.  Tako se je prireditev začela. Gostji 
smo zastavljali tudi vprašanja.«

(Lea)

»Bilo mi je zelo dobro, sploh pripovedova-
nje  pravljic.«

(Žan)

»Najbolj so mi bile všeč uganke in slikanice 
»iz kovčka«.«

(Max)

V ponedeljek, 8. 4. 2019, smo jaz in sošol-
ci imeli letno šolo v naravi. No, tako se je vse 
skupaj začelo. Zbrali smo se v šolski garderobi, 
nato smo s kovčki vred odšli z učiteljem Da-
mjanom do trgovine in tam počakali avtobus, 
ki nas je odpeljal na Debeli Rtič. Najprej smo 
pojedli kosilo in kovčke komaj zvlekli po sto-
pnicah do naših sob.

Malo smo se odpočili in nato odšli na pla-
vanje v hotelski bazen s slano, morsko vodo.

Nismo šli vsi. Le nekateri. Ostali so reševali 
matematične učne liste. Nato so se skupine 
zamenjale. Na vrsti je bilo še kosilo in kviz, 
nato še večerja in spanje. No, tako se je dan 
zaključil.

Naslednje jutro smo imeli jutranjo telovad-
bo; malo smo tekli in se razgibali … Zadnji dan 
ni bilo telovadbe, zato smo  šli takoj na zajtrk, 
potem na plavanje, na kosilo in domov. Bila 
sem prijetno utrujena.

Eva Klopčič, 5.c
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»Bilo je zelo zanimivo. Vesel sem, da sem 
osvojil bralno značko.«

(Luka)

»Danes  smo se tisti, ki smo osvojili bralno 
značko, družili s pisateljico Natašo Konc Lo-
renzutti, ostali pa so v neki drugi učilnici tiho 
brali knjige celo uro.«

(Tilen)

»Prireditev se je začela s plesom učenk iz 
Blagovice. Nato je sledil pogovor s pisateljico. 
Po eni uri druženja  smo se morali počasi po-
sloviti.  To srečanje je bilo zelo zanimivo.«

(Anka)

»Zjutraj smo prišli v šolo in se okrog pol 
devetih  odpravili proti Blagovici. Začela se je 
enourna prireditev. Najprej so zaplesala de-
kleta iz 5.d, nato smo se spoznali s pisateljico.«

(Marisa)

»Najbolj mi je bil všeč kovček, v katerega 
daš slike.«

(Neža K.)

»Najbolj mi je bil všeč kovček/škatla s sli-
kami in pisateljičino pripovedovanje zgodbe.«

(Anja)

»Nekateri nismo naredili bralne značke, 
zato smo bili v učilnici, kjer smo brali, risali, se 
hecali in smejali do uhljev.«

(Ela)

»Medtem ko so bili nekateri na srečanju, 
smo drugi brali »Leteče golobe«.

(Blaž)

 

V MARCU SMO IGRALI SATIRIČNO KOMEDIJO 
TONETA PARTLJIČA, ZA NACIONALNI INTERES

Z vajami za predstavo Za nacionalni interes smo začeli 16. novembra in imeli vsak teden po dve 
ali tri vaje. Igralo je štirinajst igralcev, zato je bilo včasih težko uskladiti termin za vajo. Kljub različ-
nemu delovnemu času nastopajočih in drugim obveznostim (šola, predavanja,izpiti),  smo se zbrali 
v šolski avli kar štiridesetkrat. Postavitev predstave zahteva, da se v izvedbo vključijo tudi drugi, ki 
niso igralci. Brez izdelave in postavljanja scene ter glasbene opreme, predstave ne bi bilo. Pri tem 
sta v veliko pomoč Jernej Tič in Darko Tič. Različne detajle pa so še pomagali izdelati Brane Močnik, 
Štefan Cerar, Brina Tič, Karla Šinkovec in Draga Grilj. Za glasbene posnetke smo poprosili skupine 
Drugi vagon, Poskočni muzikantje in Kurjo kožo. Vsi so nam brezplačno dovolil uporabiti njihove po-
snetke. Omeniti moram veliko prizadevnost Marjana Ljubića, ki se je na vaje vozil iz Dola pri Ljubljani 
in sploh na njih ni manjkal. Poskrbel pa je tudi, da je bila župnijska dvorana v Dolu polna gledalcev, 
ko smo v tem kraju gostovali.

Premiero smo imeli 9. marca. Za igralce je največja nagrada, če je prostor, v katerem je predstava, 
poln obiskovalcev. In v Krašnji je bilo to štirikrat. S predstavo še nismo končali, igrali jo bomo še v 
zgodnjem jesenskem času. Upajmo, da bo prva predstava v novi dvorani. 

Naj o predstavi več povedo fotografije.                         Vera Beguš
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ČLANI IN ČLANICE NAŠEGA DRUŠTVA NASTOPALI 
OB GRADIŠKEM JEZERU

Na povabilo Društva upokojencev Lukovica, ki je gostilo člane okoliških društev upokojen-
cev, so v soboto, 11. maja ob Gradiškem jezeru zapeli pevci ljudskih pesmi, prizor iz predstave 
Za nacionalni interes pa sta zaigrali Zdenka Šraj in Marjana Lipovšek. Tako so popestrili srečanje 
upokojencev, ki se je začelo z ogledom cerkve v Praprečah, nadaljevalo s kulturnim programov 
ob Gradiškem jezeru in se zaključilo ob prijetnem druženju ob petju in  zvokih harmonike, na 
katero je igral Tone Habjanič.

Vera Beguš

 
PLETENJE KIT IN IZDELKI IZ NJIH V MEDNA-
RODNEM PROJEKTU

LAS Srce Slovenije je dobil potrjen projekt sodelovanja na temo rokodelstva z LAS-i iz tu-
jine. V Litiji so predlagali v ta projekt tudi pletenje kit iz pšenične slame in izdelke iz njih. Tako 
so članice našega društva v naslednjem projektu. Delavnice se bodo začele izvajati v letu 2020.

Projekt Od tradicionalnih spretnosti do sodobnih ruralnih turističnih proizvodov, ki je pri-
javljen tudi pod imenom From Traditional Skills To Nowadays Sustainable Rural Tourism Produc-
ts, bo povezal lokalne akcijske skupine iz Slovenije, Latvije, Poljske, Moldavije, Gruzije in Italije 
ter številne rokodelce in druge nosilce tradicinalnih spretnosti, ki živijo v podeželskih okoljih 
sodelujočih akcijskih skupin. Pri skupnih aktivnostih bo poudarek na medsebojni izmenjavi izku-
šenj, pridobivanju novih znanj in nadaljnjemu vključevanju videnega v projektih v Srcu Slovenije. 

Vera Beguš

OBISKALI SMO BRNIŠKE 
IN KRANJSKE GASILCE

23.3. 2019 smo se operativci gasilske eno-
te PGD Krašnja odpravili na strokovno ekskur-
zijo h kolegom na brniško letališče-FraPort. 
Po odlični predstavitvi njihovega dela smo 
si privoščili še vožnjo s specialnim gasilskim 
vozilom Rosenabuer Panther 6x6. V drugem 
delu dopoldneva smo obiskali še kolege GRS 
Kranj, ki so nam predstavili vozni park ter nas 
seznanili z njihovimi preventivnimi aktivnost-
mi. Hvala GRS Kranj in GE FraPort za prijazen 
sprejem in čas, hvala pa tudi vsem, ki ste si 
vzeli čas za skupno izobraževanje in druženje.

J.J.
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GASILSKE OPERATIVNE DROBTINC̀E
V Gasilski enoti PGD Krašnja izvajamo redne gasilske vaje. Načeloma se dobivamo vsak dru-

gi torek popoldan in utrjujemo naše znanje, ki nam pride prav ob morebitnih intervencijah. Od 
našega zadnje poročanja smo se srečali s sledečimi:

-  1. 3. 2019 smo izvozili na intervencijo nedovoljenega kurjenja pred objektom. Kurjenje je bilo 
zaradi vremenskih razmer prepovedano.
-  Uro kasneje istega dne smo bili pozvani k morebitnemu gozdnemu-travniškemu požaru. K 
sreči sta se obe intervenciji končali brez večjega interveniranja.
-  10. 3. 2019 smo izvozili na prometno nesrečo v Kompoljah. Ob prihodu smo kraj prometno za-
varovali, postavili požarno varovanje ter pomagali pri razrezu in odklopu vozila. Skupaj z ostali-
mi društvi in CZR smo ponesrečene osebe prenesli prek brežine v oskrbo NMP.

Redno prizadevanje za nadgradnjo našega znanja in veščin se nam obrestuje tudi tako, da 
postajamo kot ekipa, kot enota vedno bolj povezani. Med nami se tkejo niti zaupanja in tova-
rištva. Obišči našo spletno ali FB stran in se nam pridruži. Veseli smo vsakega, ki ima srce na 
pravem mestu!

J.J.

GASILSKA TEKMOVANJA 
V MAJU

V soboto, 18. maja je GZ Moravče v sode-
lovanju z GZ Lukovica organizirala občinsko 
gasilsko tekmovanje. Tekmovanje je potekalo 
v Moravčah na nogometnem igrišču, rezultati 
so bili ločeni po zvezah.

PGD Krašnja je nastopila s tremi ekipami. 
Ekipa pionirjev, ki so jo zastopali deklice in 
dečki je osvojila drugo mesto. Tekmovanje je 
bilo sestavljeno iz treh disciplin in sicer; vajo 
z vedrovko, vajo razvrščanja in štafeto na 400 
m z ovirami.

Ekipa članov je nastopala v kategoriji B, 
članice pa v kategoriji A. Na žalost letos nismo 
uspeli nastopiti v kategoriji članov A in vete-
ranov.

Na pomoč!
Romana Močnik
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KAKO JE BILO LANI Z VREMENOM V 
MESECIH JUNIJ, JULIJ IN AVGUST IN KAJ 
PREOSTALEGA ZANIMIVEGA SE JE DOGA-
JALO V NAŠIH KRAJIH.

VREME V JUNIJU 2018
Ne spominjam se, ampak zapisal sem si, 

da je bilo v noči na prvi dan meseca junija po-
gostokrat zaslišati grmenja. Deževalo pa ni. V 
tem petkovem dnevu pa je bila nekoliko obču-
tnejša sopara.

Naslednji dan je bil vremensko kar prijeten. 
Vsaj zjutraj je kazalo tako, na kar se je poobla-
čilo, tudi zagrmelo je, a dežja kljub sopari ni 
bilo. Precej lepša sta bila tretji in četrti dan, pa 
tudi toplo je bilo. Kar 27 stopinj!

Torek, 5. v lanskem mesecu juniju pa je bil 
nekoliko drugačen dan. »Obiskali sta nas dve 
plohi. Ena okoli pol enih, druga pa ob pol štirih. 
Dež pa je ozračje ohladil kar za 10 stopinj. Na-
slednja dva dneva sta bila vremensko stabilna. 
V petek, 8. in v noč na 9. pa je bilo drugače.

 Arso nas je opozarjal na možnost velikih 
količin padavin, tudi toče, a se k sreči to ni 
zgodilo. Dežja pa je bilo kar nekaj. Predvsem 
od večernih ur prvega dne in delno še ponoči 
na naslednji dan.

Sledila sta t.i. suha dneva s popoldansko 
soparo in že kar visokih 29 stopinj. Torek, 12. 
pa zopet ni obetal nič lepega. Vsaj v času 
popoldneva in večera ne, kajti na nebu so se 
začeli zbirati težki in temni oblaki. Nekajkrat 
pa je močno tudi zapihalo. Padlo pa je le nekaj 
kapelj dežja. Vremensko podoben je bil tudi 
naslednji dan in še del noči na 14., ko je  de-
ževalo. In sledila sta zopet dva suha dneva z 
veliko sonca. Tudi nedelja 17. v mesecu je bila 
vse do 18. ure kar lep dan, na kar  smo dočakali 
eno nekoliko obilnejšo ploho, ki pa je bila še 
kako koristna za dokaj suho zemljo.

Sledili so trije prijetni dnevi. Tudi tempe-
rature so se prilagodile stanju. V času od 21. 
do vključno 25. junija 2018 pa so bili prav vsi 
dnevi vremensko dokaj nestabilni. Občasno je 
deževalo ponoči, občasno v dopoldnevih ali 
tudi v popoldnevih in večerih. Količine dežja 
niso bile velike, precej pa se je ohladilo ozračje, 
saj so bile jutranje in večerne temperature le 
okoli 14 stopinj. V kratkih hlačah ali majicah s 
kratkimi rokavi bi nas zeblo.

Lepša in toplejša sta bila torek in sreda, 26. 
in 27. Zadnji trije dnevi pa so bili zopet nekoli-
ko bolj mokri. Četrtek in v petek je bilo dežja 
le za vzorec, v soboto pa ga je padlo kar nekaj. 
V glavnem v popoldanskem in večernem času. 
Deževje pa je spremljalo tudi grmenje, strele 
in nekoliko močnejši veter.

Če sem preštel prav, nas je lanski mesec 
junij 15 krat obdaril z suhim vremenom, 15 krat 
pa so bili dnevi, večkrat z manj, kot obilico 
dežja.

ČAS POMLADI SE ODMIKA, PRED NAMI PA JE ČAS POLETNIH MESECEV
DOGODKI V JUNIJU 2018
Zapisal sem si sledeče:

1.  se je pospešeno začela prva košnja;

3.  so bile državnozborske volitve in birma;

9.  so se na zaslužen izlet na Gorenjsko od-
pravili člani KUD Fran Maselj Podlimbarski 

10. je bilo v naši cerkvi srečanje zakonskih 
parov – jubilantov;

19. KUD je pri cerkvi Sv. Tomaža v Krašnji 
pripravilo slovesnost ob 160. obletnici šolstva. 
Ob tej priložnosti je bila na pročelju cerkve od-
krita spominska plošča Juriju Varlu;

22. Zaključilo se je šolsko leto 2017/2018;
26. Z  vadbami malega nogometa na igri-

šču pri OŠ se je na pot počitnic podalo osem 
otrok. 
VREME V JULIJU 2018

Od meseca julija običajno pričakujemo vre-
me, ki nas naj bi že začelo razvajati s poletnimi 
temperaturami, ki nam omogočajo prijetnej-
ši čas počitnic in dopustov. Z radovednostjo 
sem pogledal lanskoletne zapiske in ugotovil, 
da je bilo razmerje med suhimi in mokrimi 
dnevi 17:14 v korist moče. Nič hudega! Je že 
prav tako, saj mora narava priskrbeti tudi za 
bujno rast vrtnin, poljščin, trave,….. Nekoliko 
podrobneje pa je bilo z vremenom takole.

Začetek meseca, nedelja in ponedeljek sta 
bila kar prijetna dneva, z nekaj sonca in tudi z 
nekaj malega oblačnosti. Tudi torek bi bil po-
doben, a ga je zvečer ob 21.30 uri ujela ploha, 
ki se je s kar obilnim deževjem nadaljevala v 
noči na 4. julij. Nadaljevanje dneva pa je bilo 
prijetnejše, s približno 23. stopinjami toplim 
zrakom. Suho vreme se je nadaljevalo tudi še 
ves naslednji dan. V noči na petek, 6. pa je zo-
pet deževalo.

Sobota, 7. je bila prijetno topla, saj je bilo 
kar 25 stopinj. Nedeljska pogosta oblačnost 
pa nas je kar nekajkrat pripravila na dež, a 
tega vse do 18. ure ni bilo, ko nas je k času po-
znega popoldanskega časa le presenetila pri-
bližno 15 minutna ploha. Podoben je bil tudi 
ponedeljek, a padavin ni bilo. V torek je bilo 
padavin le za vzorec. V noči na 11. In nato še 
ves dan pa je bilo dežja zelo veliko. Tudi tem-
peratura se je spustila do le 17 stopinj.

12. se je deževje umirilo in kazalo je na pre-
cej lepše vreme. Žal pa je bilo ravno obratno, 
kajti v noči na 13. julija lani je padlo ogromno 
dežja. Iz soseščine (Moravče, Mlinše, Vider-
ga…) so prihajale novice, da se je odtrgal 
oblak, ki jim je naredil ogromno škode. K sreči 
pri nas pa kaj hujšega le ni bilo.

Za prvo polovico meseca lahko rečem, da 
nas je spremljalo dokaj nestanovitno vreme. 
Prav nič času primerno. 14. je bilo suho, na-
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slednji dan pa zopet nekaj ploh, ki so ozračje 
ohladile do, za ta čas, nizkih 18 stopinj. Nekaj 
podobnega nam je vreme ponudilo tudi še 16. 
v mesecu. Ampak, pogosto deževje pa le ni 
bilo tako nepomembno, kajti naravi pa je po-
magalo, da se je pošteno opomogla.

Kaj pa druga polovica meseca? Na podlagi 
že predhodno omenjenega mesečnega raz-
merja med mokrimi in suhimi dnevi, bi moralo 
biti vreme v tem času povsem nekaj drugega 
in tako se je tudi začelo. Vsaj trije naslednji 
dnevi so bili povsem času primerni. Z veliko 
sonca in tudi temperature so dosegle že 30 
stopinj.

Naslednjih nekaj dni pa razen v torek, 24. 
dnevi brez vsaj malo dežja niso minili. Vsaj 
do 27. je bilo tako. Kljub vsemu pa kaj več kot 
ena ali dve plohici nebo ni zmoglo.  28. In 29. 
sta bila krasna, tudi vroča dneva z več kot 30. 
stopinjami. Predzadnji dan je bil dokaj sopa-
ren, kar je v popoldanskem času pripomoglo 
hudemu nalivu, ki ga je spremljalo prav vse, 
kar običajno spremlja poletna neurja. Močan, 
nevaren vrtinčasti veter, za kratek čas pa je 
padala tudi toča, ki pa k sreči ni naredila večje 
škode. Mesec julij pa se je vremensko zaključil 
z izjemno lepim in vročim dnevom.

DOGODKI V JULIJU 2018
Omeniti velja le tri in sicer žegnanjsko ne-

deljo, ki je bila 8. julija, intervencijo naših gasil-
cev, ki so v Imovici pomagali pogasiti dimniški 
požar. Dogodek se je zgodil 19. julija. 22. pa je 
bila Krištofova nedelja.

VREME MESECA AVGUSTA 2018
Mesec avgust je bil precej manj radodaren 

z dežjem in temu primerno veliko bolj pravim 
poletnim dnem. Manj ali bolj je deževalo v 11. 
dnevih, preostalih 20 pa ne.

Prvi trije dnevi so si bili zelo podobni. Veči-
no dopoldneva in delno še popoldneva je bilo 
vroče, popoldanska sopara pa je vsakič prine-
sla grmenje in nekaj dežja. 4. je bilo le nekoliko 
drugače. Suho. Naslednji dan pa se je ponovila 
zgodba iz prvih treh dni.

Naslednji štirje dnevi, do vključno 10. lan-
skega julija pa so pripomogli k seštevku po-
dobnosti prvih treh dni. Nekaj malega dežja 
pa nikakor ni moglo vstaviti nenehno, sicer 
počasno rast temperatur zraka, ki so skoraj 
vse dni prekoračile 30. 

Sledili so trije dnevi, ko nas je razvajalo 
lepo in kar vroče vreme. Nekaj ohladitve in 
ponovne pomoči zemlji pa je prispeval dež, ki 

je kar obilno padal v noči na torek, 14. in še vse dopoldne. Zaradi nekoliko nižje temperature pa 
smo precej lažje dihali.

Vse od 15. do vključno 23. je bilo vreme povsem poletno in stabilno brez padavin. Nema-
lokrat smo si zaželeli vsaj majhne osvežitve, kar se je 24. popoldan tudi zgodilo. Dežja ni bilo 
v izobilje, a vseeno dovolj, da je bilo zvečer blagodejnih le 18 stopinj. To pa glede osvežitve še 
ni bilo vse, kajti sobota in nedelja sta bili z dežjem precej bolj radodarni. Predvsem nedelja je 
bila bistveno »hladnejša.« Zjutraj je bilo le 12 stopinj. Iz medijev pa smo lahko izvedeli, da je na 
Kredarici padal sneg z dežjem.

V ponedeljek pa je bilo suho. Zjutraj je bilo 12, zvečer pa 15 stopinj, a sta krasna naslednja dva 
dneva živo srebro v termometrih kaj hitro dvignila za vsaj 12 stopinj.

30. zvečer je deževalo, zadnji dan v mesecu pa pogostokrat tudi.
Približno tako je bilo z vremenom lani od 1. junija do 31. avgusta. Kljub kar številnim dežev-

nim dnevom pa je v tem obdobju vseeno zmagalo suho vreme v razmerju oz. z košarkarskim 
rezultatom 49:43.

DOGODKI V MESECU AVGUSTU 2018
Operativci PGD Krašnja so se 7. avgusta odpravili na gašenje dimniškega požara v Krajno 

Brdo.
15. je bil praznik Marijinega vnebovzetja (veliki šmaren).
18. je izšel Društveni informator štev. 223 avgust XXiV.

27. pa so se na lokaciji poleg Gasilskega doma in šole začela dela – namestitev cestnih ovir.

Marjan Štrukelj
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V SPOMIN MALKI JERMAN

Draga Malka!

Skozi velika vrata je prišla pomlad. Ozelenela trava, brsteča drevesa, cvetoče spomladansko cvetje nas spominja za mnoge najlepši čas v letu. 
Tudi ti si imela rada pomlad in komaj si čakala, da boš začela brskati po zemlji in saditi. Vsako leto si se veselila dela na zemlji. Letos pa bo namesto 
tebe kdo drug opravil tvoje delo. Nikoli več se ne bodo tvoje roke igrale z zemljo in urejale vrt.

Malka Jerman, rojena Udovč, se je rodila 9. 7. 1940 mami Mili in očetu Slavku. Bila je srednja od treh Udovčevih otrok, starejša je bila Mara, 
mlajši pa Niko. Šolo je obiskovala v Krašnji in na Brdu, nato pa se je izučila za fotografinjo. Ta poklic je bil tedaj zelo cenjen in z veseljem ga je 
opravljala. Zaposlila se je v Foto TIVOLI in tam ostala vso delovno dobo – do upokojitve.

V mladosti je spoznala Vikija Jermana z Brda in se 1962. leta z njim poročila. Prvi skupni dom sta si ustvarila v Ljubljani. Rodila sta se jima dva 
otroka, najprej Marjana, pet let za njo pa še Boštjan. Po nekaj letih življenja v Ljubljani so se preselili v Domžale, kjer sta otroka obiskovala šolo. 
Malka je bila zelo skrbna, ljubeča in razumevajoča mama. Ob sebi ni imela babic, ki bi ji pomagale. Bila je zlata in dobra mama. Vse življenje je bila 
v oporo svojim otrokom. Vedno jima je bila na razpolago, znala jima je dobro svetovati.

V času, ko so živeli v Domžalah, sta z možem začela graditi hišo na domači zemlji v Krašnji. 1986. leta so se vanjo preselili. Za Malko se je 
začelo novo obdobje. Živeti na svežem zraku,v naravnem okolju je bilo vse nekaj drugega kot v mestu. Rada je bila na vrtu, rada je sadila, plela 
in urejala gredice.

Njeno življenje se je spremenilo in izpopolnilo, ko so začeli prihajati vnuki, najprej Kristina, nato Žiga in nazadnje še Miša. Prva dva sta po-
skrbela, da je postala trikrat že prababica. Bila je ljubeča in vdana babica, ki je svojim vnukom rada priskočila na pomoč. Bila je ponosna nanje in 
zapolnjevali so veliko njenih misli.

Pred tremi leti in pol je izgubila moža. Rada se je spominjala dni, ki jih je preživela z njim. Velikokrat sta kam šla, si kaj ogledala, skupaj kaj 
delala. Mnogim bodo nepozabni ostali pustni torki, ko so maškare vedno pri njih končale svoj sprehod po vasi. Zadnja leta je prosti čas rada 
preživljala v naravi, na sprehodih po višje ležečih domačih hribih in nabirala gobe.

Rada je bila tudi doma. Reševala je križanke, spremljala kvize na TV ali pa gledala Dobro jutro.

Pogumno se je spopadala s hudo boleznijo, ki se je pojavila pred petimi leti. Nikoli se ni pritoževala. Bila je prava borka. Skoraj do zadnjega je 
skrbela zase in svoj dom. Vsi so jo imeli radi, jo vsak dan obiskovali in se trudili, da bi čim lažje premagovala bolezen.

Umrla je nepričakovano, nihče ni pomislil na to, da bo za vedno zaspala. Prišel je 31. marec – dan, ko je za vedno zaspala in zapustila svoje 
drage. Tako težko je čakala na pomlad. Čisto malo jo je ujela. Sadovnjak pod hišo je posejan z regratovimi cvetovi, ob hiši že poganjajo prve rože. 
Njeni otroci bodo poskrbeli, da se bo pomlad nadaljevala na njenem grobu.

Odšla je zlata mami,odšla za vedno je. Vsem hudo je, prehudo, a vendar upanje ostaja, da duša tvoja še živi in da čuvaš svoje drage, ki so 
ostali, dokler ne srečate se vsi.

Počivaj v miru, draga Malka in naj ti bo lahka krašenjska zemlja!

Boži Požar

Vigred spet prišla bo na tvoj vrt

In bo vprašala, kje si ti.

Sedla bo na rožna tla

In zajokala, ker te ni.
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Dragi Žoharjev ata, dragi Ivan!

Prišla je pomlad. Vsako leto ste jo težko čakali in se je razveselili, saj vam je prinesla novo življenje na vaša polja in travnike. Letos pa je bil prvi pomladni dan 
tisti, ki vas nam ga je vzel. Nenadoma, nenapovedano ste za vedno odšli in zaključili svojo življenjsko pot.

 Žoharjev ata- Ivan Čebulj -se je rodil 6. junija 1927. leta očetu Tomažu in mami Francki, kot njun tretji otrok, a hkrati prvi sin. Po dveh starejših sestrah Mariji, ki 
je žal umrla pri 10 letih in Pavli, je dobil še brata Jožeta ter sestre Tilko, Faniko, Olgo in Štefko. Že kot majhen deček je pomagal očetu pri delu na kmetiji, v hlevu 
pri živini in bil zgled mlajšim otrokom. Kasneje je postal naslednik kmetije. 

Po vojaščini, ki jo je 3 leta služil kot graničar na mejah naše nekdanje domovine, se je vrnil domov in počasi prevzemal bremena z očetovih ramen. Kmalu 
mu je oko obstalo  na simpatični in pridni Erjavčevi Marici s Pirševega in se z njo 1955 leta poročil. V zakonu se jima je rodilo pet otrok. Najprej Peter, nato Janko, 
za njim Tine ter Marjan in nazadnje še Fanika. 

Dnevi so bili napolnjeni z delom, ne samo s kmečkim, ampak tudi priložnostnim, da je kaj zaslužil. Bil je gozdni delavec in je spravljal les. S konjsko vprego 
ga je prevažal do Domžal. Pozimi je s konjem in sanmi oral ceste in poti. Pri 40 letih se je zaposlil v Menini, kjer je dočakal upokojitev. Vendar je še naprej ostajal 
trden in napreden kmet.

Otroci so odrasli, se osamosvojili in si ustvarili svoje družine. Življenje je teklo v razumevanju z otroki in sorodniki in v ljubečem odnosu z ženo, ki pa ga je 
zaradi hude bolezni prekmalu, pred 18 leti -za vedno zapustila. Te izgube ni nikoli čisto prebolel.

Bil je ljubeč mož, dober oče, priljubljen dedek, cenjen in spoštovan krajan. Čas je preživljal v svoji rojstni hiši, v kmečki sobi, kjer so se srečavale generacije, 
kjer je v preteklosti in še danes odmeval otroški živžav, se vrstile ohceti in druga srečanja. Hiša je bila priča mnogim nepozabnim dogodkom. Tu so ga obiskovali 
sorodniki, sosedje, prijatelji in vnuki s pravnuki. Življenje ga je  obdarilo  s 17 vnuki in 13 pravnuki. Vse je imel neizmerno rad. Vedel je za vse njihove rojstne dneve. 
Bil je vesel obiskov prijateljice Pepce ter pogovorov z njo. Rad se je pogovarjal in vedno je imel veliko povedati.

 Z veseljem se je udeleževal domačih srečanj, pa čeprav ga je moral tja pripeljati sin z invalidskim vozičkom. Vsako leto je pregledal njive in pohvalil sina, če 
je rast uspevala. Leta 2006 je šel na težko, a uspešno operacijo. Do zadnjega je bil pokreten in priseben. Rad se je zadrževal na dvorišču, poklepetal s sosedi. Vse 
ga je zanimalo. Redno je po telefonu klical sestri Faniko in Štefko. Rad je spremljal nekatere oddaje na televiziji ter še zadnji dan gledal in komentiral smučarske 
polete.

Bil je naš najstarejši krajan, ki je v zatišju svojega doma mirno preživljal dneve. Njegova vrata so bila vsakomur odprta. Z bližnjimi, radiom in televizijo je bil 
povezan s svetom.

Namenjeno mu je bilo, da bo za vedno odšel na prvi pomladni dan. Proti večeru je malo težje zadihal, popil čaj in obkrožen s svojimi najdražjimi za vedno 
odšel.

Žoharjeva družina se je ogrnila v črnino. Solze so zameglile njihove poglede. Ata res ne bo v hiši, toda ostal bo v njihovih mislih in srcu. Ostal pa bo tudi v 
mislih in srcih članov organizacije RK, konjerejskega društva, ter gasilcev.

Dragi Ivan

Vaša smrt je presenetila tudi nas gasilce.
Ivan se je v gasilske vrste vključil že leta 1947, kmalu po drugi svetovni vojni. Po vojni je naše društvo ostalo brez gasilskega doma, ker so ga Nemci porušili 

in požgali. Člani, med katerimi je bil tudi Ivan , niso obupali, pač pa so pričeli graditi nov dom. Pri gradnji je pomagal, saj je prišla prav vsaka roka, poleg tega pa 
je opravil tudi veliko prevozov s konji, od opeke, cementa in ostalega gradbenega materiala. Takrat drugega prevoza ni bilo.

Kot član je opravil tečaj za izprašanega gasilca in imel čin gasilca I. stopnje. Vsakega napredka v društvu je bil vesel in ni mu bilo žal porabljenega časa, kljub 
temu, da je imel doma veliko dela in po njegovih stopinjah gredo tudi njegovi sinovi in vnuki.

Veselil se je dograditve že tretjega doma in tudi pridobitve ostale gasilske opreme. Tudi ko mu zdravje ni več dopuščalo, se je še vedno zanimal za delo v 
društvu.

Bil je boter novemu praporu, ki smo ga razvili leta 1997 ob 70. letnici društva. Ivan je bil član častnega razsodišča od leta 2003 do 2008.
Za svoje delo v društvu je leta 1976 prejel občinsko priznanje II. stopnje, leta 1997 pa občinsko priznanje I. stopnje. Pred  28. leti je prejel plaketo veterana.  

Priznanje za 70 let aktivnega dela v društvu je prejel leta 2017, ko je društvo praznovalo 90. letnico, prav toliko je bil takrat star Ivan, saj se je rodil na dan, ko je 
bilo ustanovljeno naše gasilsko društvo.

Dragi Ivan, hvala vam za opravljeno delo in prispevek k razvoju našega društva. Gasilci vas bomo ohranili v lepem spominu kot vestnega in prizadevnega 
člana.

Vašim domačim, sinovim in hčerki, sestrama, vnukom in pravnukom, ter ostalim sorodnikom pa izrekam v imenu gasilskega društva Krašnja, Rdečega križa, 
konjerejskega društva, Krajevne skupnosti Krašnja in svojem imenu iskreno sožalje.

Dragi Ivan, počivajte v miru in naj vam bo lahka krašenjska zemlja.
Boži Požar

Kako prazen je dom, dvorišče 

naše oko zaman te išče.!

Ni več tvojega glasu, smehljaja,

le sledi ostale so povsod 

od dela tvojih pridnih rok.

V SPOMIN IVANU ČEBULJU - ŽOHARJEVEMU ATU
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NAGRAJENCI NAGRADNE KRIŽANKE, KI JE BILA OBJAVLJENA V   
INFORMATORJU – MAREC 2019

Za objave nagradnih križank v Informatorju se naj pogosteje skušamo dogovoriti s podjetji ali samostojnimi podjetniki, ki so nam blizu. Še 
posebej pa smo veseli, če nam pri tej uredniški nalogi uspe dogovor s katerim od naših, krajevnih samostojnih podjetnikov.

Za zadnjo objavo nagradne križanke smo zaprosili AVTOPREVOZNIKA DEJANA HROVAT s.p. iz Krajnega Brda, ki se je z veseljem odzval na 
našo prošnjo. Tudi ob tej priložnosti se mu lepo zahvaljujemo, zagotovo pa tudi vsi ostali, ki so se potrudili poiskati pravilno »nagradno geslo,« 
ki se je glasilo KRAJNO BRDO. 

Do 13. maja smo prejeli 15 rešitev in prav vse so bile rešene pravilno. Čestitamo vsem in se zahvaljujemo za trud in sodelovanje.

Žrebanje petih imen srečnih nagrajencev pa smo opravili v pisarni društva. Pet praktičnih nagrad, BLAZINE ZA FITNES, ki jih je prispeval Dejan 
Hrovat pa bodo prejeli:

MARTINA PETERKA,  Krajno Brdo 7 1225 Lukovica
JULIJA GABROVEC,  Zlatenek 14 1223 Blagovica
DRAGA PERVINŠEK,  Krašnja 32 1225 Lukovica
JOŽI CERAR,   Krajno Brdo 7 1225 Lukovica
NEJC JAMŠEK,  Negastrn 5 1251 Moravče

Vsem nagrajencem čestitamo in jim sporočamo, da praktične nagrade lahko prevzamejo v pisarni društva, ki je odprta vsak ponedeljek od 
19. – 20. ure. 

Ob tej priložnosti pa k sodelovanju vabimo prav vsa podjetja in samostojne podjetnike, ki bi želeli v Informatorju objaviti križanko, da se nam 
oglasijo. Z veseljem bomo sodelovali.

Marjan Štrukelj

***

Kako instaliraš zelo zanesljiv brezžični hišni varnostni sistem?

V  komisijski trgovini kupi par rabljenih zelo velikih delovnih škornjev (res velikih!) in jih postavi pred vhod stanovanja ali hiše. Zraven položi
izvod revije »Strelski šport« in veliko posodo (res veliko!) za hranjenje psov.

Na vratih pusti listek z  naslednjo vsebino:
»Francka s Borisom sva šla na lovsko zvezo po dodatno municijo. Vrneva se čez pol ure. Rotweilerja raje pusti pri miru. Zjutraj sem ju peljal k 

veterinarju cepit, pa sta nekaj sitna«.

***

“Miha, kje ste bili? Šef vas je povsod iskal!”
“Sedel sem v svoji pisarni in delal!”
“No, na to idejo pa ni nihče prišel!”

***

 

INFORMATORJEV HUMOR
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INTERNO GLASILO ŠPORTNEGA DRUŠTVA KRAŠNJA,
Krašnja 14, 1225 Lukovica;
telefon: 01/ 7234 132; 
splet: sd-krasnja.org ;

DRUŠTVENI INFORMATOR JE IZDELAN V NAKLADI 140 IZVODOV,
tisk: Papirnica Lipa s.p., Preserje pri Radomljah
 
Martin Šinkovec   urednik
Marjan Štrukelj   pomočnik urednika
Gašper Korošec   tehnični urednik
Boži Požar   lektoriranje 

Dopisniki: 
Boži Požar, Helena Urbanija, Jure Jamšek, Lea Hrovat, Eva Klopčič, Marisa Budimlič, Marjan Štru-
kelj, Meta Adamič Bahl, Robi Pervinšek, Romana Močnik, Simona Pervinšek, Tanja Krevs, Tina Jer-
man, Tomaž Andrejka, Vera Beguš

Fotografije: 
Andrej Sušnik, Andrej Novak, Tomaž Andrejka, Tina Jerman, Slivo Maselj, Romana Močnik, Robi 
Pervinšek, PGD arhiv, Meta Adamič Bahl, Anamarija Lanišek, Tanja Krevs, Helena Urbanija, Drago 
Juteršek, Darko Tič

SKUPAJ S PODJETJEM SPINA D.O.O. VAS VABIMO K REŠEVANJU NAGRADNE 
KRIŽANKE

Lahko bi rekli, da je tokratna nagradna križanka počitniško – dopustniška in bo zaradi tega nekaterim, predvsem pa tistim, ki jih radi rešujejo, 
v še posebno veselje.

Veseli smo bili dogovora za objavo te križanke s podjetjem SPINA D.O.O. Krašce 17, 1251 Moravče, ki že vrsto let z obratovanjem Mercatorje-
ve trgovine v Krašnji skrbi za naše številne potrošniške želje.

Na prodajnih policah naše trgovine je možno dobiti zelo veliko ali kar vse tiste prehranske izdelke in pijačo, ki jih v naši prehrani potrebujemo 
prav vsak dan. Kupimo pa lahko še marsikaj ostalega, za kar nam ni potrebno oditi po nakupih v oddaljenejše trgovine ali večje markete. V času, 
ko prav vsi, še posebno pa zaposleni, ki odhajajo na delo izven domačega kraja in se pozno vračajo domov, jim tovrstni nakupi v domači trgovini 
zagotovo odgovarjajo, saj s tem prihranijo veliko dragocenega časa. Trgovina v bližini pa je enako pomembna tudi za upokojence in ostale, še 
posebno za tiste, ki se srečujejo s prevoznimi težavami.

O pomenu in smiselnosti poslovanja Spinine trgovine v Krašnji, bi ob vsakem resnejšem premišljevanju vsakdo lahko ugotovil, da smo vas 
ali KS glede tega v privilegiranem položaju, kajti zelo veliko je krajev in območij, ki bi si želeli enako priložnost za nakupe, kot jo imamo mi. Torej 
hvaležnost do Spine ni odveč!

Je pa res, da vsak dober gospodar, tudi podjetnik trgovec mora poslovati s ciljem rentabilnega poslovanja, kar pa je povsem odvisno od nas 
potrošnikov in naših nakupov v trgovini.

Zato si želimo in upamo, da bomo v Krašnji skupaj s podjetjem SPINA d.o.o. še nadalje vzdrževali in tudi krepili medsebojni poslovni odnos 
in obojestransko zadovoljstvo.

Iz Spine d.o.o. pa vsem bralcem Informatorja sporočajo enako, kot mi, lepe želje, da bo čas počitnic in dopustov minil čim lepše in srečno. 
Iskreno pa se tudi zahvaljujejo za zaupanje in za vsak vaš naslednji potrošniški obisk prodajane v Krašnji.

Sporočajo pa tudi, da bodo petim izmed vseh reševalcev nagradne križanke, ki bodo  pravilno rešili geslo, podarili BON ZA 10,00 €, KI BO 
VNOVČLJIV V PRODAJALNI KRAŠNJA. 

Rešitve pošljite najkasneje do 31. julija 2019 na naslov: Športno društvo Krašnja, Krašnja 14 1225 Lukovica ali jih oddajte v poštni nabiralnik 
pri vhodu v društveno pisarno.

Želimo vam prijetno reševanje in kasneje seveda tudi veliko sreče pri žrebanju petih nagrad!

Marjan Štrukelj
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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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