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TEDEN OTROKA

BESEDA UREDNIKA
Drage bralke in bralci časopisa Informator.
Spet je tu december in pred vami je zadnja številka Informatorja.
G. Marjan Štrukelj, Gašper Korošec in jaz
smo se trudili, da bi karseda zanimivo oblikovali časopis. Tako naj se ob tej priložnosti obema prav lepo zahvalim. G. Marjanu za nasvete
in pomoč, Gašperju pa za estetsko oblikovanje
Informatorja. Ne smem pozabiti na go. Božo
Požar, ki je vestno lektorirala tekste. Vsem
trem iskrena hvala.
V prvi vrsti se bi rad zahvalil vsem stalnim
ali občasnim dopisnikom. Brez vas časopisa ne
bi bilo. Veseli smo prispevkov šole in vrtca, ki
prav popestrijo in obogatijo Informator. Mnogo dogodkov je bilo zabeleženih na listih časopisa in tako ne bodo šli v pozabo.
Še enkrat hvala vsem za prispevke, za vaš
čas in dobro voljo.
Naj na koncu še vsem bralkam in bralcem
zaželim še zdravje, mir in srečo v letu 2020 pa
veliko lepih trenutkov.
Martin Šinkovec

OBISK BABIC IN DEDKOV
Kot vsako leto v prazničnem decembru
smo tudi letos povabili v našo sredino babice in dedke. Z željo, da se poveselijo s svojimi
vnuki in vnukinjami, smo jim pripravili dobrodošlico v večnamenskem prostoru.
Otroci so s pesmijo in deklamacijo babicam in dedkom polepšali praznični božični
čas. Po nastopu smo se družili v igralnici ob glini, konstruiranju lesenih gradnikov, das masi
in slanem testu.
Srečanje smo zaključili ob kavici, čaju, orehovem kruhu in mini bazarju. Vsem babicam
in dedkom se zahvaljujemo za prijeten obisk
in se hkrati že veselimo njihovega naslednjega
obiska.
Srečno 2020!

Natalija Mlakar Butalič

Osrednja tema letošnjega tedna otroka
je bila Naše pravice. Letos namreč obeležujemo 30 let od sprejetja Konvencije o otrokovih
pravicah, ki jo je leta 1989 sprejela generalna
skupščina Združenih narodov.
V okviru tedna otroka, ki se je začel v ponedeljek, 7.10.2019, smo v vrtcu Medo OE Krašnja izvedli različne aktivnosti za otroke.
V ponedeljek smo izvedli Pohod za krof.
Lunice, Zvezdice in Sončki smo se odpravili do
Krajnega Brda. Pohod po jesensko obarvanem
gozdu je bil čudovit in je vse očaral. Po pohodu smo se zbrali na šolskem igrišču in si privoščili slasten trojanski krof.
V torek smo si ogledali dramsko predstavo
Mojca Pokrajculja.
V sredo smo pripravili likovne in ustvarjalne delavnice. Otroci so delavnice izbirali tudi v
drugih skupinah.
Četrtek je bil namenjen druženju s šolo.
Šolski otroci so vrtčevskim otrokom prebirali
pravljice. Skupno druženje se nikakor ni smelo
končati brez igre, zato smo si jo privoščili brez
slabe vesti.
Petek smo namenili gibanju na šolskem
igrišču. Pripravili smo zanimive gibalne postaje in vztrajali vse do kosila.
Natalija Mlakar Butalič
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ZAJTRK S ČEBELARJI

PRAVLJIČNI DECEMBER

V petek, 15. 11. 2019, je v Vrtcu Medo OE
Krašnja kot tudi širom cele Slovenije potekal
tradicionalni slovenski zajtrk. Pri zajtrku so se
nam pridružili člani ČD Lukovica, g. Vinko, g.
Brane in g. Franc. Podrobneje so nam predstavili življenje čebel in njihovih pridelkov. Za
zaključek našega prijetnega in zanimivega
druženja smo ob zvokih kitar zapeli pesem
Lojzeta Slaka Čebelar.
ČD Lukovica in njihovim članom se v imenu
vseh zaposlenih na PŠ Krašnja in VVE Medo OE Krašnja iskreno zahvaljujeva.

Pravljični december je tudi čas, ko se več
družimo s prijatelji, jih kdaj razveselimo ali
presenetimo z drobno pozornostjo. Učenci
2.c razreda smo pripravili lutkovno predstavo
z naslovom Sovica Oka. Sami smo skrbno izdelali lutke, se naučili besedilo, postavili sceno
ter povabili prijatelje iz vrtca in šole na predstavo. Nagajiva, trmasta sovica je s svojimi
gozdnimi prijatelji razveselila vse gledalce, nastopajoči pa smo bili upravičeno zelo ponosni
na našo predstavo.
Na koncu smo skupaj še zapeli in zaplesali
in iskrice so bile v vseh otroških očeh.

Helena Urbanija in
Natalija Mlakar Butalič

Učenci 2.c

REŠEVANJE USPELO!
Na podružnični šoli Krašnja je v torek, 22.
oktobra 2019, potekala vaja evakuacije. V sodelovanju s prostovoljnim gasilskim društvom
Krašnja, hišnikom Vinkom Klopčičem in vsemi
zaposlenimi je vaja v celoti uspela. Ob 9.15 je
zagorelo v šoli in na travniku poleg šole. Zaslišala se je sirena in evakuacija se je začela …
»Ko sem zaslišala alarm, me je zelo presenetilo. Vsi smo odšli na zbirno mesto na šolsko igrišče. Gledali smo gasilce na neki misiji.
Nisem nehala gledati … (Neža Levec)
Zvoki sirene so zvabili v šolo tudi gospo
Damjano. Le kje gori? Kaj se dogaja? Radovednost je bila prevelika. Znašla se je v dimu in
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padla v nezavest. Na srečo so jo opazili gasilci
»Najbolj mi je bilo všeč, ko sem lahko gasil
in jo na nosilih prinesli na šolsko igrišče ter ji s cevjo. Vstopili smo tudi v gasilski avto in vklonudili prvo pomoč.
pili sireno. Bilo mi je zelo všeč!« (Tilen Šavora)
»Gasilci so šli v šolo po Damjano. Na srečo
»Najbolj mi je bilo všeč, ko sem lahko gasil
ji ni bilo nič!« (Ula Žavbi)
pri svojemu stricu Boštjanu, tudi ko je gorelo.«
(Tim Novak)
»Po uspešnem reševanju smo »špricali« s
cevjo, vrteli ročko za alarm, si pobliže pogle»Ta dan mi je bil super. Gasilci so me predali gasilski avto … Bilo je super! Potem pa še senetili. Preizkusila sem se v gašenju. Najboljši
zasluženi krofi! Tega ne bom pozabila … (Neža so bili pa krofi!« (Patricia Kogovšek)
Levec)

Požarna vaja se je uspešno končala. Najbolj zasluženi za to so prav gotovo gasilci PGD
Krašnja , ki že vrsto let sodelujejo s podružnično šolo.
V imenu vseh zaposlenih, učencev, vrtčevskih otrok in njihovih staršev se jim za prikaz
reševanja, uspešno izpeljano požarno vajo ter
pogostitev iskreno zahvaljujem .

Helena Urbanija

»Kasneje smo lahko preizkušali gasilsko
opremo. Potem smo se še sladkali s krofi in
sokom … »(Taja Jemc)

PETOŠOLCI NA DNEVU
EKOLOŠKIH KMETIJ
Za vse, ki so se iz dopoldanske megle povzpeli na s soncem obsijana pobočja Črnega
Grabna, je bil 24. oktober prijeten in topel jesenski dan. Ta dan je bilo še posebej živahno
na Razgledih z Vrha, kjer je svojih 20 let delovanja obeležilo Združenje ekoloških kmetov
»Zdravo življenje«.

Različne pridelke in izdelke je razstavljalo
kar nekaj kmetij, pa tudi radovednih obiskovalcev ni manjkalo. Med njimi so bili tudi učenci 5. razreda PŠ Krašnja, ki so z zanimanjem
opazovali in pokušali razstavljeno blago ter
klepetali z razstavljavci.
Dogajanje je popestril kulturni program, v
katerem so s kratkim zabavnim prizorom o naglušni sosedi nastopili tudi petošolci. Za svoj
trud so bili nagrajeni s sladkimi dobrotami, za
kar se organizatorjem lepo zahvaljujejo. Prav
tako se zahvaljujejo vodji ekološke kmetije Pr
Matožet, gospe Minki Gales, ki jim je z željo
po vključitvi učencev v ta dogodek omogočila
novo prijetno izkušnjo izven šolskega prostora.
Upamo, da bomo sodelovali tudi v prihodnje ter vsem skupaj želimo obilo zdravih pridelkov in uspešno delo v naslednjih letih.

Katarina Bergant
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OPERATIVNE
DROBTINC̀E
Je res že konec leta…leta, ki je vsaj po
osebnem občutku minilo, kot bi trenil z očesom? December nas je objel z vsem svojim čarom in nam sporočil, da se pripravimo na skok
v novo leto, desetletje. V jesenskih dneh smo
se lotili organizacije več gasilskih prireditev,
sodelovali na izobraževanjih, bili aktivni pri intervencijah ter na vajah.
Zadnjega dela se tiče tudi sledeče poročilo
o naših aktivnostih v zadnjem obdobju.
22. 8. smo bili malo pred polnočjo obveščeni o gorečem kokošnjaku v Krajnem Brdu.
Lesen objekt smo skupaj z ostalimi društvi
uspešno pogasili. Sledeče jutro smo na predlog dežurne policijske patrulje opravili še
ponovni pregled pogorišča in ugotovili, da
možnosti za ponoven vžig ni več.
24. 9. dopoldan smo bili obveščeni o požaru strehe na logističnem centru Hofer. K
sreči je šlo za dobro načrtovano vajo, na kateri
smo preverili svojo usposobljenost ter opremljenost za posredovanje v primerih kot je ta.
Ugotovili smo, da smo tako gasilci kot oprema vseh društev naše zveze nujno potrebna
za obvladovanje morebitne večje intervencije,
kot bi lahko bila na primeru omenjenega centra. Kar nekaj je še prostora za izboljšave, tako
v usposabljanju, vodenju kot tudi pridobitvi
nove in obnovitvi stare opreme, vozil.

19. 10 smo bili ob 20:39 obveščeni o v dolino prevrnjenem traktorju nad Preserjami pri
Zlatem Polju. Ob prihodu smo skupaj s CZR
Domžale in sosednjimi društvi nudili pomoč
pri iznosu ponesrečenca iz traktorja, ki je obstal v globeli. Ponesrečenec je bil odpeljan z
reševalno ekipo ZD Domžale.
V tem času je iz osebnih razlogov odstopno izjavo podal tudi dolgoletni poveljnik društva Anton Pervinšek. Gasilski enoti Krašnja
trenutno poveljuje namestnik poveljnika Damjan Urbanija. Anton seveda še naprej ostaja
aktiven član tako GE kot v društvu nasploh. Ob
tej priložnosti mu izrekamo javno zahvalo za
dosedanje delo.
Kljub gradbišču v okolici našega doma (zaradi izgradnje dvorane Društvenega doma v
Krašnji) smo redno skrbeli za čistočo gasilskih
prostorov in opreme ter se redno sestajali na
sestankih operative.
Na našem gasilskem vozilu GVV-1 IVECO
smo prenovili svetlobni stolp. Zastarelo tehniko halogenskih luči, ki so pogosto tudi ob
neprimernem času odpovedovale, smo zamenjali z novejšimi LED lučmi. Želimo si, da
bi opravičile svoj sloves in našo investicijo ter
delovale zanesljivo in še mnogo let.
Gasilke in gasilci Gasilske enote PGD Krašnja vam ob tej priložnosti v letu 2020 iskreno
želimo v prvi vrsti zdravja, zadovoljstva, sreče
in uspehov na vseh ravneh vašega delovanja.
Delujte preventivno, zavedajte se sebe in svojih dejanj, spodbujajte tudi druge k ukrepom
za zaščito življenja, zdravja in okolja. Le skupaj
nam lahko uspe! Na pomoč!
za PGD Krašnja, JJ
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SVEČKE, OGNJEMET,
KOZAREC VINA IN …
KATASTROFA!
Ja, lahko se zgodi. Vsakomur. Govorimo
namreč o povečani statistični verjetnosti, da
se v prazničnih dneh zgodi takšna ali drugačna nezgoda. Pa pričnimo z odprtim ognjem v
prostoru s svečkami, ki krasijo naše adventne
venčke, morda praznično okrašeno sobo ali
dobrot polno mizo. Zavedati se moramo, da
sveče, čeprav na ali v svečniku gorijo le ob
naši budni prisotnosti, namreč poleg rizika direktnega prenosa odprtega ognja tudi sevajo
toploto, ki lahko vname različen material v bližini (okraski, prtički, pohištvo).
Čeprav se iz leta v leto pojavlja več ozaveščenosti o pravilni rabi pirotehnike, ne gre
spregledati očitnih nevarnosti, ki nam pretijo
ob tem. Zavedati se je treba, da rokujemo z
zelo nevarnim, eksplozivnim in nepredvidljivimi predmeti. Možne so opekline, ožganine,
raztrganine, oslepitev, slabost zaradi hlapov.
Prav tako lahko uporaba pirotehnike privede
do poškodovanja imovine in požara. Ne smemo pozabiti tudi na duševni učinek pokov,
katerih se marsikdo boji, posebej pa moramo
misliti na domače ljubljenčke in živali na kmetijah ter v naravi. Pirotehniko torej uporabljajte
smotrno in pa varno!
Seveda marsikdo alkohola niti ne uživa,
pa vendar naj ne bo odveč opozorilo, da udeležba v prometu in opitost ne gresta skupaj,
saj tako ogrožamo ne-le sebe, pač pa tudi vse
ostale. Bodimo razumni in odgovorni tudi, ko
gre za zabavo in veselje.
V želji, da se izognete vsem naštetim in
ostalim nezgodam in da se naslov zapisa konča z »…veselje!« vas pozivamo k preudarnosti,
razumnosti in premišljenosti. Veseli december
bo minil, morebitne posledice nespametnih
dejanj pa lahko ostanejo z nami precej dlje.

STANJE HIDRANTOV
NA TERENU
Tekom novembra ste lahko opazili gasilce
PGD Krašnja pri pregledu in popisu hidrantov v
naseljih, ki jih pokriva javno hidrantno omrežje
(Žirovše, Spodnje Loke, Krašnja, Kompolje, Trnjava). Preverili smo tlak, delovanje, okolico in
dostopnost do hidranta.
Nekateri hidranti so zaraščeni s trnjem,
založeni z zabojniki, materialom, obzidani…
Vse lastnike zemljišč na katerih stojijo hidranti
prosimo, da poskrbijo za dostopnost in možnost nemotene uporabe hidranta. Vendarle
gre predvsem za varnost vas in vaših najbližjih!

za PGD Krašnja, JJ

SE KAJ DOGAJA PRI GASILKAH IN GASILCIH?
»Je vprašanje sploh potrebno?« bi odgovoril z nasmehom vsak, ki je pripravljen sodelovati
na tak ali drugačen način v naših vrstah.

•
24.8. smo bili vabljeni na sodelovanje pri tradicionalni gasilski vaji pobratenega društva PGD Gozd Martuljek. Vaja je potekala v Srednjem vrhu nad Martuljkom. Prišlo je do požara
starejšega turističnega objekta »na Glavi«. Ob prihodu je bilo ugotovljeno, da sta v objektu ostali vsaj dve osebi. V polni zaščitni obleki smo prek balkona v prvem nadstropju vstopili v objekt
in ga preiskali. Druga ekipa je tačas pogasila požar in se prebila čez vhod. Skupaj smo rešili
ponesrečence.
•
8.9. smo se udeležili praznovanja 150-letnice gasilstva na Slovenskem, ki je potekalo v
Metliki.
•
27.9. sta na lukovškem osrednjem trgu Matic Dolinšek in Jure Jamšek prejela čin višji
gasilec. Čin so prejeli tudi gasilci drugih društev, ki so spomladi vestno obiskovali (precej dolgotrajen) tečaj in uspešno opravili vse izpitne obveznosti.
•
19.10. smo izvedli tradicionalno vajo in tekmovanje s staro krašenjsko brizgalno. Z rednim vzdrževanjem in neumornim Albinom Pevcem jo ohranjamo ne le pri življenju pač pa v
najboljšem možnem stanju. To dokazujejo tudi ekipe našega društva in PGD Gozd Martuljek, ki
se vsako leto pomerimo in iz stare brizgalne iztisnemo kar največ. Seveda je namen druženje,
zabava in predstavitev sokrajanom. Če ste letošnjo brizgalno spregledali, se nam pridružite v
oktobru 2020.
•
26.10. so naše gasilke z ostalimi iz GZ Lukovica odpotovale v Prlekijo. Spoznale so se s
tamkajšnjimi ljudmi, običaji ter seveda tudi kulinariko ter izvrstnimi vini. Izlet je bil po pričevanju
za PGD Krašnja, JJ več članic zabaven in poln lepih vtisov.
•
15.11. se je ekipa naših gasilcev udeležila slavnostnega prevzema novega gasilskega
vozila, ki ga bo uporabljal PGD Gozd Martuljek. Varno in srečno vožnjo!
•
25.11. so Katja Pervinšek, Matej Barlič in Matic Dolinšek uspešno opravili tečaj za specialnost strojnik. Tečajnike ste lahko ob določenih dneh opazili tudi v Krašnji in ob Radomlji, kjer
so pilili svoje praktične veščine
•
30. 11. so v Blagovici naše gasilke sodelovale na tradicionalnem novoletnem srečanju
članic vseh društev GZ Lukovica. S ponosom znova ugotavljamo, da se naše gasilke srečanja
udeležujejo v vedno večjem številu. Društvena oblika sodelovanja je na ravni ljudi nekaj najbolj
dosegljivega in pristnega. Pušča neizbrisen pečat v lokalnem okolju, med ljudmi in zanamcem.
•
6.12. smo skupaj z organizatorjem KS Krašnja in ostalimi društvi znova pristopili k
skupni organizaciji obiska Sv. Miklavža. Otroci naše krajevne skupnosti so se razveselili obiska
dobrega moža, še bolj pa lepih daril.
Verjemite mi, da bi lahko našteval še več zanimivih dogodkov, pa vendar ste gotovo zaznali,
da je pri nas vedno zanimivo. Če bi radi postali del naše in vaše zgodbe nam pišite na Facebook profil ali pa na pgd.krasnja@gmail.com ali pa obiščite našo spletno stran. Posredovali vam
bomo pristopno izjavo in že februarja 2020 na občnem zboru bomo z veseljem potrdili vaše
članstvo.
za PGD Krašnja, JJ
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KRAŠNJA

SVETI MIKLAVŽ OBDAROVAL OTROKE V		
KS KRAŠNJA
V petek 6. 12. 2018 je Sveti Miklavž v spremstvu angelov in parkeljnov obiskal otroke naše
Krajevne skupnosti. Letos smo ga pričakali v prostorih Podružnične šole Krašnja. Da pa je čakanje nanj minilo hitreje, smo si pred njegovim prihodom ogledali kratek izsek iz igrice z naslovom
Sovica Oka, ki so jo pod vodstvom Vere Beguš odigrali otroci iz KUD Fran Maselj Podlimbarski.
Sveti Miklavž je letos obdaril 92 otrok, od letnika 2012 do vključno letnika 2018. Med obdarovanimi otroki je bilo 53 deklic in 39 dečkov.
Iskrena hvala vsem, ki ste kakor koli pripomogli pri izvedbi dogodka.
Robi Pervinšek
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PAVLE 70 LET
Življenje se nam vsem vse hitreje odvija. Zato je prav, da se s sosedi in prijatelji poveselimo,
še posebno, ko nas dohiti osebni jubilej. Postavitev mlaja ob 70. rojstnem dnevu našemu atiju je
v torek 15.10.2019 združila prijatelje, sosede in gasilce. Prevoz in postavitev smreke je zahtevala
celo kratko zaporo ceste. Da imajo možje s sečnjo in postavitvijo mlajev že dolgoletne izkušnje,
smo se zbrani lahko prepričali, saj je bilo delo brez težav hitro opravljeno. Ati je bil ta večer v
središču pozornosti, saj je bil deležen voščil in dobronamernih želja . Srečanje smo nadaljevali v
garaži in zbrani smo se kar dolgo pomudili. Ker so se zdravice nadaljevale v obujanje spominov,
je bilo prijetno posedeti in prisluhniti zgodbam naših očetov. Ob tej priložnosti se vsem, ki ste
se udeležili praznovanja zahvaljujem, atiju Pavletu pa želim, da bi mu zdravje še dolgo služilo.

Brigita Rožič

ZAHVALNA NEDELJA V ŽUPNIJI
KRAŠNJA
V Cerkvi na Slovenskem zahvalno nedeljo obhajamo na nedeljo po
prazniku vseh svetih. Letos je bilo to 3. novembra, ko sta pri sveti maši
pela otroški in odrasli župnijski zbor pod vodstvom Marka Juterška,
na orgle je igral Lojze Pezdirc, na kitaro pa Miha Kralj.
Praznik zahvale je dan hvaležnosti in zahvaljevanja, vendar ne le
za letino in pridelke, ki jih je dala narava, ampak tudi za druge darove,
npr. za spoznanje, svobodo, dobroto, dom, čas, vero. Zahvala zajema
vse naše življenje – vse, kar smo in kar imamo.
SP
Foto: Drago Juteršek
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DEKANIJSKO		
MINISTRANTSKO		
SREČANJE
ZLATA POROKA
ZAKONCEV LAVRIČ
O ljubezni je veliko napisanega, zapetega, izrečenega, a najlepše je, ko jo nekdo živi.
Svojo ljubezen že vrsto let ohranjata zakonca
Marjan in Nada Lavrič. Zaobljubo sta ob praznovanju zlate poroke obnovila v soboto,
29. novembra v domači cerkvi sv. Tomaža v
Krašnji, kjer sta se pred 50. leti tudi poročila. Maševal je domači župnik Anton Potokar,
slovesnost pa je dopolnil otroški pevski zbor
pod vodstvom Marka Juterška, na kitaro jih je
spremljal Miha Kralj, na orgle pa Lojze Pezdirc.
Draga Marjan in Nada, ljubezen, potrpežljivost, marljivost in zaupanje v Boga vaju je pripeljalo do jubileja zlate poroke, želimo vama
še veliko lepih, predvsem pa zdravih let skupnega življenja.
SP
Foto: Jožica Novak

V nedeljo, 29. septembra je v Ihanu potekalo letošnje dekanijsko ministrantsko srečanje. Pomerili so se v kvizu ter v nogometu.
Krašenjska ekipa se je domov vrnila s kar
dvema pokaloma: 2. mesto v kvizu in 2. mesto
v nogometu. Izredno smo ponosni na naše ministrante ter jim iz srca čestitamo!
SP

Barve ministrantov so zastopali Bor, Jan,
Uroš, Gašper, Max, Patrik (na fotografiji
manjka Žan)
Foto: Drago Juteršek

Foto: Romana Močnik Žavbi
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NAŠ ROJAK VELIKO RAZKRIL O OZADJU ATENTATA NA FRANCA FERDINANDA
Zakaj je umrl Franc Ferdinand? Kaj se je dogajalo večer pred Sarajevskim atentatom? Kakšne so bile teorije zarote umora v Sarajevu? Odgovore na ta vprašanja smo lahko slišali v
Krašnji v torek, 19. novembra. Več kot 60 zainteresiranih obiskovalcev se je zbralo v Osnovni
šoli Janka Kersnika Brdo v PŠ Krašnja, kjer je potekala predstavitev knjige »Na predvečer vélike vojne«. Knjiga vsebuje tudi razpravo o Ivanu Avguštinu Žibertu, duhovniku, ki je bil devet let nastavljen pri grajski kapeli na Belvederu kot
spovednik vojvodinje Zofije, avstro-ogrskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda in je dobro poznal takratne razmere na dvoru.
Franc Ferdinand, avstrijski prestolonaslednik, si 28. junija 1914 ni želel iti v Sarajevo. Obisk je večkrat zavračal, vendar je na vztrajno prigovarjanje cesarja Franca Joževa in obljubo, da bo njegova soproga Zofija von Hohenberg obravnavana spoštljivejše na dvoru, naposled le pristal.
Gre za to, da avstrijski dvor ni sprejemal Zofije, kar je najbolje vedel njen spovednik Ivan Avguštin Žibert, sin Antona Žiberta. Njegov oče je bil
bratranec Frana Maslja Podlimbarskega in v otroštvu živel v Krajnem Brdu nad Krašnjo v občini Lukovica.
Ivan Avguštin Žibert je bil spovednik soproge Franca Ferdinanda. Kot duhovnik ni smel izdajati skrivnosti, je pa objavil študijo kot budni opazovalec Habsburžanov v obdobju pred smrtjo Franca Ferdinanda. Njegova študija je objavljena v knjigi Na predvečer vélike vojne.

Pred umorom naj bi Franc Ferdinand trikrat predhodno preprečil, da ni prišlo do vojnih spopadov, kar ni bilo všeč številnim političnim nasprotnikom, ki so imeli predsodke do Srbije. Franc Ferdinand naj bi slovel kot prijatelj Južnim Slovanom, kar številnim ni bilo povšeči, Žibert pa je kot
spovednik opazoval Habsburški dvor in njihove protokole ter svoja razmišljanja strnil v študijo. V njej sicer ni smel veliko izdati, zato je glavnega
nasprotnika Franca Ferdinanda označil s črko K.

Žibert najbolj izviren analitik in opazovalec avstro-ogrskega dvora
Knjiga »Na predvečer vélike vojne«, ki je izšla pri Mohorjevi družbi v Celovcu, osvetli številne zanimive zarote, teorije in politične koncepte.
Predstavili so jo njeni uredniki z Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU, in sicer dr. Petra Svoljšak, dr. Andrej Rahten in dr. Gregor Antoličič. Zbrani obiskovalci, med katerimi je bilo tudi nekaj Žibertovih daljnih sorodnikov, so v več kot uro in pol dolgi predstavitvi z zanimanjem
prisluhnili in z dodatnimi vprašanji izvedeli več o tem, kaj se je pred usodnim 28. junijem dogajalo med Habsburžani.

Knjigo so predstavili njeni uredniki z Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU, in sicer dr. Petra Svoljšak, dr. Andrej Rahten in dr. Gregor Antoličič. Na predstavitvi je bil tudi direktor Mohorjeve družbe iz Celovca, gospod Franc Kelih.
Po predstavitvi knjige so se obiskovalci lahko okrepčali z dobrotami, ki so jih pripravile članice KUD Fran Maselj Podlimbarski in angažirani
krajani Krašnje. Navdušeni obiskovalci med katerimi je bila tudi nekdanja dolgoletna učiteljica geografije na OŠ Janka Kersnika Brdo Marjana Flis
Lederer so se zadržali tudi po predstavitvi.
»Prva svetovna vojna me že od nekdaj zelo zanima, saj se v obdobju, ko sem študirala zgodovino oziroma hodila v šolo, o tem nismo veliko pogovarjali. Bila sem preko družine zelo vezano na ta dogodek, ker je bila moja stara mama Primorka, ki je bila z družino izgnana in izseljena na Gorenjsko
in nam je doma zelo veliko pripovedovala o prvi svetovni vojni. Bilo mi je čudno, da je o tem pripovedovala, v šoli pa skoraj nič niso govorili o tem,
ampak večinoma o drugi svetovni vojni. Tudi soprog je preko dedka povezan s prvo svetovno vojno, do naju so prišli stari zapisi iz fronte in z veseljem
prisluhneva tovrstnim informacijam.«
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Likovna razstava popestrila predstavitev
Obenem je potekalo tudi odprtje likovne razstave Pletemo kite, ki so jo ustvarili člani likovnih društev in skupin iz Radomelj, Mengša, Domžal, Lukovice in Krašnje. Vseh razstavljenih del
je bilo 27, ki so nastajala po predstavitvi knjige »Pletemo kite« in so v organizaciji Vere Beguš,
predsednice Kulturno-umetniškega društva Frana Maslja Podlimbarskega, čudovito dopolnili
avlo Osnovne šole v Krašnji.
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SKUPINA PEVCEV IN
PEVK LJUDSKIH PESMI
IN PLETICE KIT IZ
PŠENIČNE SLAME SO
V LETOŠNJEM LETU
VEČKRAT ODŠLE
ZAPET IN PLEST V
RAZLIČNE KRAJE
12. oktobra so se na prireditvi Dobrodošli
v Domžalah, ki jo je organizirala Občina Lukovica, predstavili pevci in pletice. V Domžalah
sta zaigrali tudi Ema in Patricia.

Na violino je zaigrala Ema Juteršek

Likovna dela so nastajala po predstavitvi knjige »Pletemo kite«.
»Iskreno bi se zahvalila vsem, ki so s svojim trudom pripomogli k izvedbi današnjega dogodka.
Kljub temu, da smo imeli predstavitev v torek, se je zbralo veliko ljudi. Zgodbo o Žibertu poznam,
mislim, da je bil zanimiva osebnost za tisti čas kot zgodovinar in duhovnik. Veliko si je upal, ko je
izdal svojo knjižico z opažanji in dogajanjem na Habsburškem dvoru. Knjige »Na predvečer vélike
vojne« še nisem prebrala, jo pa zagotovo bom,« je svoje misli strnila Beguševa.

Avtorica in foto: Lea Smrkolj

Na flavto pa Patricia Kogovšek
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IZ ŽITA SE NAREDI KITA

Pevci so konec oktobra odšli v Prekmurje,
v vas Renkovci, kjer so popestrili njihovo prireditev. Pevci iz Renkovcev so bili že na našem
Kulturno umetniško društvo Fran Maselj
srečanju Na vasi je lepo, ko na kanalu pod lipo Podlimbarski je 25. oktobra v Krašnji predstazapojo. Tako ostajajo medsebojne vezi.
vilo bogato ilustrirano in informativno knjigo
Vera Beguš Pletemo kite. Gradivo zanjo je zbrala, izbrala
in uredila Vera Beguš. V spremni besedi je
Dušica Kunaver zapisala, da je dragocenost
knjige v tihem sporočilu današnji mladini, da
je tudi v skromnosti in trdem delu veliko veselja; tako kot včasih ob druženju, smehu in
pesmi ob petrolejki in pletenju kit.
Na začetku je urednica predstavila zamisel za nastanek knjige, ki jo je sofinancirala Evropska
unija. Na skoraj sto straneh domoznansko delo predstavlja pričevanja žanjic, koscev in pletic kit;
opisuje kmečka dela in opravila, ki jih je bilo treba opraviti, da je iz slame nastala kita; dodaja
tudi pričevanje moža, ki je kite zbiral in oddajal industriji. Osrednji del opisuje in na fotografijah
prikazuje, kako so Krašnjanke in Krašnjani obudili staro obrt in jo predstavljali doma in v tujini
ter zanjo motivirale šolsko mladino. V zadnjem delu je strokovno besedilo Matjaža Brojana o
pletenju kit.
Vsebina knjige je bila predstavljena na zanimiv način, ko so se na zaslonu vrstile podobe
pričevalcev, njihove besede pa so doživeto povzele bralke in bralec. Avtorica je razložila, da bo
pletenje kit zaživelo tudi v likovnem ustvarjanju slikark. Ob koncu so se Veri Beguš zahvalili in
ji čestitali županja Olga Vrankar, vodja izpostave JSKD Matej Primožič in Matjaž Brojan, ki je
povedal nekaj anekdot o tem, kako se je učil ustvarjati kite pri pleticah v Krašnji.

Avtor in foto: Igor Lipovšek

Pletice so 5. decembra pletle v Lukovici, ko
so se prižgale praznične luči.

Vera Beguš v pogovoru s
Recitatorke so verodostojno
slikarkami, ki bodo pletice in pretočile duh preteklega časa
pletenje upodobile na platnu.
v sedanjost.

Zanimiv spomin moža, ki je
zbiral kite in jih včasih tudi
neuspešno prodajal.

Matej Primožič, vodja območ- Olga Vrankar, županja Lukone izpostave JSKD Domžale, vice, se je zahvalila avtorjem
se je razveselil predstavitve
za neprecenljivo delo, ki
sveta svojih staršev, tet in
prispeva tudi k domoznanski
stricev.
prepoznavnosti občine.

Matjaž Brojan je nasmejal
obiskovalce z anekdotami iz
srečevanja s pleticami.
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VOLKSWAGEN 24.
LJUBLJANSKI MARATON
INFORMATIVNE DROBTINICE ŠPORTNEGA
DRUŠTVA KRAŠNJA
Najprej bom nekaj besed namenil glasilu Društveni Informator, ki nam ga je tudi v tem letu
uspelo izdati že petič. Vsekakor nam je še enkrat več s pisano besedo in s številnimi fotografijami uspelo zbrati in dopolniti pomemben arhiv številnih dogodkov, ki so tako ali drugače zaznamovali čas minulega leta v naši KS. Da je temu tako, je potrebno izreči zahvalne in pohvalne
besede vsem tistim, ki so pri ustvarjanju sodelovali na vseh tistih področjih ljubiteljskega dela,
ki glasilu dajejo zanimivo podobo in vsebino, iz katere je vsakič razvidno kaj lepega in novega
o delu in življenju v naši šoli in v vrtcu, na področju aktivnosti vseh društev, aktivnostih KS, v
župniji in še kje. Glasilo pa je bilo tudi v letošnjem letu namenjeno različnim informacijam o prihajajočih dogodkih, o poteku dobrodelnega mošnjička, spominom umrlih, objavam logotipov
nekaterih podjetij in samostojnih podjetnikov, ki so z raznimi materialnimi in drugimi donatorskimi pomočmi sodelovali in pomagali pri delu ŠD Krašnja. Nekaj vsebine pa je bilo namenjenih
tudi nagradni križanki in humorju.
Posebno velika zahvala pa gre prav vsem prejemnikom društvenih koledarjev in skromnih
daril, ki so prispevali prostovoljne prispevke in vsem, ki so ob prevzemu glasila zanj prispevali
1,00 €. Vse skupaj je bilo dovolj, da smo bili tudi finančno kos izdaji glasila, ki ga že vrsto let zelo
ugodno fotokopiramo v Papirnici Lipa v Preserjah pri Radomljah ali ga v zadnjem času ponovno
objavljamo tudi na društveni internetni strani sd-krasnja.org.
Za distribucijo fotokopij pa se moramo lepo zahvaliti tudi tukajšnji trgovini in gostinskemu
lokalu. Za finančno podporo v maju izdanega glasila pa tudi KS Krašnja.
To razmišljanje o našem glasilu pa naj za zaključek z veseljem dopolnim in zvestim bralcem
tudi sporočim, da v mesecu decembru 2019 mineva že 25. leto od prvih zapisanih besed, ki so
bile takrat objavljene v glasilu Trimček in 25 let, ko je pred vami Društveni Informator z zaporedno številko 230.
Upajmo, da se bodo tudi v bodoče nadaljevale nove in nove izdaje, ki bodo le še dopolnjevale že tako bogat arhiv četrt stoletne preteklosti našega dela in skupnega življenja v KS Krašnja.

OSTALE NADROBLJENE ZANIMIVOSTI
V prejšnjih informativnih drobtinicah smo
posebej poudarili in omenili, da v ŠD Krašnja
ugotavljamo, da se število članstva občutno
manjša. To smemo sklepati na podlagi plačanih letnih članarin, ki so edini verodostojni podatek o članstvu.
Ponovno prosimo, da se vsi, ki še nameravate ostati člani društva ali z vpisom oz.
z obnovitvijo članstva to postati, oglasite v
društveni pisarni in opravite to najosnovnejšo
društveno nalogo. Redni letni občni zbor bo
v mesecu marcu 2020. Takrat pa bo uradni in
dokončni seznam članstva za leto 2019 zaključen, kar bo tudi osnova za povabilo na zasedanje rednega letnega občnega zbora.
V tej številki glasila so številne zahvale in
voščila vseh organizacij in društev, ki delujejo
na območju KS Krašnja.
Tudi ŠD Krašnja se ob tej priložnosti najlepše zahvaljuje prav vsem krajanom, donatorjem in sponzorjem, pa tudi krajevnim organizacijam, vključno s KS Krašnja in Župnijo
Krašnja, za vso pomoč, ki nam je bila dana, da
smo uspešno delovali tudi v letu, ki se poslavlja.

Kljub temu, da je za uspešno delo društva
potrebno imeti kar nekaj ljudi, ki so vedno
pripravljeni pomagati in se z osebno odgovornostjo razdajati za društvene cilje, pa so
najrazličnejše materialne in finančne pomoči
številnih donatorjev in sponzorjev veliko vredne, da se program lahko uspešno izvede. Posebno mesto pri pomembnih sodelovanjih in
razumevanjih pa imajo tudi nekatera društva
in posamezniki, ki delujejo in živijo izven teritorija naše KS. Še posebno takrat, ko gre za
organizacije večjih prireditev, ki jih brez njih
preprosto ne bi bilo moč izpeljati. Iskrena hvala tudi vsem njim!
Prav ta spoznanja in sodelovanja pa so izjemnega pomena, da bo ŠD Krašnja tudi v novem letu z marljivim delom skušalo uresničiti
zadane cilje, ki temeljijo predvsem na željah,
da bi čim več naših krajanov vseh starosti našlo smisel in pomen vrednot ukvarjanja s športom in rekreacijo.
SICER PA – VESELO, KORAJŽNO, IN Z OBILICO OPTIMIZMA SE PREDAJMO »OBJEMU«
NOVEGA LETA 2020, V KATEREM VAS NAJ
SPREMLJATA TUDI TRDNO ZDRAVJE IN NEIZMERNA SREČA !!!
Marjan Štrukelj

Zadnja nedelja v oktobru je rezervirana za
Ljubljanski maraton, največjo tekaško prireditev pri nas. Vsako leto se teka na 10, 21 ali 42 km
udeleži veliko tekačev iz vse povsod. Tudi v tujini je maraton vse bolj prepoznaven. Organizacija je na zelo visokem nivoju, prireditev pa vsako
leto spremlja ogromno gledalcev.
Vreme je bilo zelo lepo in primerno za tek.
Nekateri so potarnali, da je celo malo pretoplo.
Tisti, ki se teka udeležujete, veste, da je na štartu prav posebno vzdušje, za katerega poskrbi skupina Strojmachine. K dobremu vzdušju
pa pripomorejo tudi navijači, ki so razporejeni
praktično ob vsej progi. Z glasnim navijanjem
spodbujajo vsakega tekača. Enako bučno je na
cilju. Prav vsak tekač ali tekačica je v cilju zmagovalec. Za spomin si lahko natisne spominsko
priznanje.
Po nekaj letnem premoru sem se odločil,
da se letos ponovno prijavim, tokrat prvič na
21 km. Glede na malo število pretečenih kilometrov v zadnjih 2 do 3 mesecih pred tekom,
nisem vedel, kaj lahko pričakujem. Izkazalo pa
se je, da tudi funkcionalna vadba dvakrat tedensko pod Aleševim vodstvom lahko prinese
dober rezultat. In ta rezultat je zdaj vgraviran
na spominski kolajni, ki visi v dnevni sobi kot
motivacija za naslednje leto.
Darko Tič
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SPET SMO PREŠTELI VPISNE LISTKE IZ ŠRAUFOVEGA
GOJZARJA NA LIMBARSKI GORI
Počasi se izteka že 18. sezona pohodov na Limbarsko goro, kajti do 29. februarja 2020, ko bomo še
zadnjič prešteli vpisne listke te društvene akcije, ki se je, kot vedno začela s 1. marcem, je preostalo le še
dva meseca in pol.
V času od 1. septembra do 30. novembra se je v lesenem gojzarju v gostilni Urankar nabralo 107 vpisnih listkov, izpolnilo pa jih je le 10 pohodnikov in sicer:
Najbolj pridna pohodnica je bila FRANCKA KOVIČ, ki je prav pred začetkom zadnjega tromesečja akcije
postala članica ŠD Krašnja in je v omenjenem obdobju opravila kar 30 pohodov in ji več kot dobro kaže, da
ji bo uspelo kljub krajšemu času sodelovanja v akciji prislužiti eno od spominskih medalj, ki jo bo prijela na
društvenem občnem zboru meseca marca.
Preostali pohodniki pa so k skupnemu številu vpisnih listkov prispevali naslednje število pohodov:
Marjan Štrukelj 28, Tomaž Andrejka 20, Brigita Avbelj 11, Janez Cerar 7, Vera Antonin 6, Bori Štrukelj 2 pohoda, Mira Andrejka, Ani Čebulj in
Janez Čebulj pa so se do gojzarja odpravili enkrat.
To pa pomeni, da smo v tej sezoni skupno zbrali 323 pohodov, (marec – maj 129, junij – avgust 87 in september – november 107.) V dosedanjih 18 letih pa 30.860!
V letošnji akciji je do sedaj sodelovalo 53 pohodnikov, ki so skupaj v devetih mesecih izpolnili, kot že zapisano, 323 vpisnih listkov.
Posamezniki pa so prispevali naslednje število pohodov:
Marjan Štrukelj 103, Tomaž Andrejka 54, Francka Kovič 30, Brigita Avbelj 28, Janez Cerar 21, Vera Antonin 13, Bori Štrukelj 8, Mira Andrejka in
Janez Čebulj 5, Ani Čebulj in Lojze Kovačič 3, po 2 pohoda so opravili: Primož in Matic Dolinšek, Jernej in Jan Tič, Anka,Miha in Jaka Drobne ter
Neža Čebulj.
Za en pohod pa so se odločili: Mimi Jurjevec, Irma Kovačič, Franci Jerin, Brane Jurjevec, Maruša Čebulj, Lara Štrubel, Eva Vida, Arne Požar, Benjamin Lukanc, Anže Osolnik, Maja Hrovat, Ema in Jon Juteršek, Brina Tomič, Ajda Kosec, Zarja in Patricia Kogovšek, Ela Mežnaršič, Eva Klopčič,
Ela Živković, Lina in Taja Jemc, Ula Žavbi, Anja Pervinšek, Žan Jager, Zala Zupančič, Zala Pervinšek, Marisa Budimlič, Gašper Avbelj, Aljaž Čebulj,
Romana Močnik Žavbi, Franci Žavbi, Valter Korošec in Martin Šinkovec.
Prav vsem iskrena hvala za sodelovanje z željo, da bi v zadnjem obdobju, do 29. februarja v lesen gojzar oddali čim več vpisnih listkov.
Morda vas bodo pogostejši pohodi na Limbarsko goro premamili tudi zaradi vedno lepe zimske podobe narave, morda kot udeleženca Pohoda z
lučkami, ki bo na Štefanovo,.morda osebni cilj, da še dosežete kvoto pohodov za prejem spominske medalje,…. vsekakor pa naj bo vaše glavno
vodilo k pohodništvu – nekaj dobrega storiti za boljše počutje in vedno prijetno druženje.
Obljuba o rezini torte, za katero bomo drugo žrebanje opravili takoj po zaključku letošnje akcije pa še vedno velja. Če bi se nas v zadnjem
tromesečju pohodov udeležilo 18 (18. sezona pohodov,) bilo pa nas je le 10, bi se to že zgodilo, tako pa lahko le upamo na vsaj osem po imenih
novih pohodnikov, ki boste sodelovali vsaj z enim pohodom in kvota bo dosežena. V nasprotnem primeru pa ne! Vsekakor pa ima omenjenih
10 pohodnikov slastno rezino torte že zagotovljeno, a žal je to odvisno od ostalih vsaj 8 pohodnikov.
Ob tej priložnosti pa vse prejemnike društvenih evidenčnih knjižic za akcijo HOJA, TEK, KOLESARJENJE – MOJA REKREACIJA obveščamo,
da se tudi ta akcija zaključi 29. februarja, ko boste morali v društvo oddati tudi te vaše evidence o aktivnosti.
Kako se je vse skupaj izteklo, pa bomo obširneje poročali v mesecu marcu v prvi, novi izdaji Informatorja v novem letu 2020.
Uživajte in koraki naj bodo vedno varni!
Marjan Štrukelj

SEDEMNAJSTO LETO ZBIRANJA PROSTOVOLJNIH PRISPEVKOV V MOŠNJIČEK ŠD KRAŠNJA SE JE ZAKLJUČILO
ZA KRAJEVNO ORGANIZACIJO RDEČEGA KRIŽA, KI BO ZBRANA SREDSTVA NAMENILA ZA PREDPRAZNIČNO OBDARITEV STAREJŠIH
KRAJANOV JE BILO ZBRANIH 176,00 EUROV.

176,00€

Kot običajno, smo tudi tokrat ob koncu meseca novembra zaključili s ponovno akcijo zbiranja prostovoljnih prispevkov, ki jih bo ŠD
Krašnja v celoti namenilo KO RK Krašnja za pripravo predprazničnih
daril za starejše krajanke in krajane. Na ta način smo tudi nadaljevali
z odločitvijo, da naj bi bila ta akcija tudi v prihodnje namenjena le krajevnim potrebam.
176,00 € ni veliko, a vseeno dovolj za potrditev že sedemnajst
letne tradicije, s katero ŠD Krašnja želi predvsem poudariti pomen
solidarnosti in sodelovanja med ljudmi in v katerih je bilo do sedaj
zbranih že 10.559,40 €.
Kot vedno, smo tudi v zadnjem letu vse o mošnjičku, javnost tekoče seznanjali v Društvenem informatorju. Tudi z nekaterimi imeni
tistih darovalcev, ki so k skupnemu znesku prispevali nekoliko več.
Vsem skupaj pa se tudi ob tej priložnosti še enkrat več najlepše zahvaljujemo!
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NOVO LETO JE PRED VRATI, Z NJIM PA TUDI DVANAJST MESECEV
VREMENSKIH NEGOTOVOSTI
KAKŠNO JE BILO VREME V MESECIH JANUARJU, FEBRUARJU IN MARCU V LETU 2019 IN KATERI OSTALI DOGODKI V KS KRAŠNJA SO
ZAZNAMOVALI TA ČAS.
VREME – JANUAR 2019
Prvi dan v novem letu je bil vremensko
prijeten. Tudi temperature so sledile temu, saj
so se ves dan gibale pod lediščem, a nižje od
-4 zjutraj in -1 zvečer le ni šlo. Že naslednji dan
pa je bilo drugače. Bolj pestro vreme. Zjutraj je
bila slana in padlo je nekaj »snežnih, puhastih
kroglic.« Nekaj še tudi v bolj oblačnem in vetrovnem popoldnevu. Tudi 3. januarja je bil veter ves dan kar aktiven. Pozno zvečer, okoli 21.
ure pa je začelo snežiti, kar pa ni trajalo dolgo.
Precej podobno vreme nas je spremljalo tudi
4. januarja, a sneženja ni bilo. Temperature
zraka pa so se držale okoli 0 stopinj.
Sledili sta sobota in nedelja brez vremenskih posebnosti. Nekaj rahlega sneženja pa je
bilo moč opaziti v ponedeljek v jutranjem in
dopoldanskem času. Najbolj »snežen« dan v
lanskem januarju pa je bil zagotovo torek, 8.,
saj je v času od 13. do 15. ure zapadlo kar okoli
7 cm snega, katerega odeja pa ni zdržala prav
dogo, kajti že naslednji dan, ki je bil precej sončen, mu tega ni dovolil. Le stežka se je dalo
sem ter tja še opaziti kakšno snežno zaplato.
Od 10. do vključno 13. v mesecu je bilo
obdobje suhega vremena, s precej sonca in v
jutrih in večerih z nekaj nižjimi temperaturami
zraka, ki pa niso presegle -5 stopinj, popoldanske pa so bile višje od +5 stopinj. Tudi 14.
dnevu v mesecu bi lahko zapisali enako karakteristiko, a mu je to preprečilo nekaj dežja v
večernem času. Sledila sta dva brez vsakršnih
padavin.

V četrtek, 17. januarja 2019 pa je bilo moč
občutiti nekoliko višje temperature. Ravno toliko, da je bilo dopoldne precej deževno, kasneje pa sta si občasno roko podajala dež in
sneg. Tudi noč na petek, 18. je bila precej deževna. Od 9. ure dalje pa je dež prešel v sneg,
a je bila mokra podlaga prevelika ovira zanj, da
bi mogel obdržati bele sledi. Že zvečer pa se je
začelo hladiti.
Čas med 19. in 21. januarjem je minil brez
posebnosti in tudi brez padavin. Hlad pa se je
še malo stopnjeval. Podobno vreme se je nadaljevalo tudi še do večera naslednjega dne,
ko je okoli 21. ure pričelo snežiti, kar je botrovalo, da je bila zjutraj Krašnja z okolico vsaj
malo podobna zimskemu času. Oblačnost ni
popustila in pogostokrat smo tudi še preko
sredinega dneva lahko opazovali naletavanje
snežink. Sledili so trije dnevi brez padavin. Občutno pa se je ohladilo. Če se ne motim, so bila
najhladnejša januarska jutra, večeri ter noči s
temperaturami od -5 do -9 prav v času med 24.
In 26. v mesecu.
V nedeljo, 27. so se temperature zraka
ponovno nekoliko »otoplile.« Predvsem proti
večeru, ko so zopet prešle na minimalni plus.
Začelo pa je tudi rositi. Precej dežja je padlo
še ponoči. Občasno pa na trenutke tudi še v
preostanku ponedeljka, 28. v mesecu. Od pogledov na skromne snežne sledi smo se morali
posloviti! Takšna podoba je bila še izrazitejša
naslednji dan. Da bi se okolica zopet odela v
belino, sta nam nekaj upanja dajala noč na 30.

In obilna snežna ploha v sredini zadnjega januarskega dne, a je bila podlaga preveč razmočena, da bi lahko obdržala padli sneg.
Kaj za zaključek reči o lanskem januarskem vremenu? Če ga vzamemo, kot enega
od glavnih zimskih mesecev, se z 18. suhimi,
3 deževnimi, 8. občasno snežnimi in z dvema
dnevoma v kombinaciji dež-sneg, zagotovo
ne more pohvaliti. In če k temu dodamo še za
ta čas dokaj visoke temperature zraka, pa mu
tudi zaradi tega lahko mirne duše pripišemo
še eno veliko črno piko! Bo naslednji, v letu
2020 drugačen? Upajmo na večje zimsko veselje!

DOGODKI V KS KRAŠNJA – JANUAR 2019
Kot vedno, nam življenje v določenem obdobju prinese marsikaj lepega in tudi marsikaj
žalostnega. Nič drugače ni tudi v naši KS, saj
smo iz meseca v mesec priča dogodkom, ki
nam na obraz prinesejo nasmeh in dobro voljo
in dogodkom, ko zaradi žalosti obmolknemo.
Iz lanskega meseca januarju se bomo spominjali naslednjih dogodkov:
1. 1. prehoda v novo leto;
5. 1. pogreba krajana in vaščana Vrha nad Krašnjo – Franca Levec, Žobejevega ata, ki je umrl
na Silvestrovo v letu 2018;
6. 1. praznika Svetih treh kraljev;
20. 1. radijskega prenosa svete maše iz farne
cerkve Sv. Tomaža v Krašnji;
31. 1. minilo je 5 let od uničujočega žledu;

ZA KATERE POTREBE BO MOŠNJIČEK NAMENJEN V LETU 2020 ?
Kot že omenjeno, zagotovo za potrebe v naši KS. Bodisi za pomoč v primerih posameznikov, članov društva ali ostalih krajanov, bodisi za
potrebe organizacij ali društev, vsekakor pa, kot vedno, z noto dobrosrčnosti.
Tudi v letu 2020 vas bomo tekoče seznanjali s potekom 18. akcije zbiranja prostovoljnih prispevkov v mošnjiček, za katero o prejemniku ali
prejemnikih bo kaj več znanega nekoliko kasneje. Vsekakor pa do meseca marca, ko bo redni letni občni zbor ŠD Krašnja, na katerem bo potrjen
tudi Program aktivnosti za leto 2020.
S 1. decembrom vas, kot vedno, ponovno vabimo k sodelovanju pri zbiranju prostovoljnih prispevkov v dobrodelni mošnjiček ŠD Krašnja.
Prostovoljne prispevke pa lahko prispevate na naslednje načine:
-

Z vplačili v pisarni društva v času uradnih ur, ki so vsak ponedeljek od 19.-20. ure;
Z nakazili na TRR ŠD Krašnja, Krašnja 14 1225 Lukovica številka: 0230 2001 6496 319 s pripisom »ZA MOŠNJIČEK 2020;«
S prostovoljnimi prispevki na društvenih prireditvah;
Z odkupi podarjenih športnih rekvizitov in osebne opreme vrhunskih slovenskih športnic in športnikov ter ostalih materialnih daril,ki
jih bodo v ta namen poklonile ostale fizične osebe.

Veseli bomo vsakršnega sodelovanja v upanju, da nam bo skupaj uspelo zbrati čim višji znesek prostovoljnih prispevkov.
Vsem darovalkam in darovalcem pa iskrena hvala že v naprej!

Marjan Štrukelj
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VREME - FEBRUAR – 2019
Še mnogo manj zimski mesec od januarja
je bil februar. Kar 22 dni ni bilo padavin, 5 dni je
deževalo in le v enem dnevu so se med dežjem
mešale tudi snežinke. Dokaj visoke za ta letni
čas pa so bile tudi temperature zraka.
Mesec se je začel s petkom, v katerem
je ponoči padlo nekaj snežink, kasneje pa je
ves dan deževalo. Temperatura pa je bila +2
stopinji. Tudi še naslednji dan je padlo kar veliko dežja, manj pa v nedeljo, 3., saj je rosilo
le zvečer. V noči na ponedeljek pa se je dež
spet okrepil, a od jutra dalje se je iz ure v uro
začelo bolj jasniti. Zvečer je bilo 0 stopinj. Torek je bil oblačen dan. V sredo, 6. februarja je
bila pri jutranjih -3 stopinjah slana, sicer pa je
bil ves preostanek dneva zelo lep, sončen. Do
vključno sobote, 9. so se zvrstili trije zelo lepi,
sončni dnevi in tudi dnevna temperatura je
bila okoli +6 stopinj. Jutranja slana pa je bila
vseskozi stalnica.
Nedeljsko dopoldne je bilo podobno prejšnjim dnem, kasneje pa se je pooblačilo in začelo je deževati. Deževalo je tudi še v noči na
ponedeljek in temu primerno so se spremenile
tudi temperature zraka, ki so se gibale okoli +4
stopinje.
Torkovo jutro je zopet spremljala slana,
ves dan pa je bil obsijan s soncem. Vse do
konca meseca je sledilo enako, daljše suho
obdobje, pri katerem med posameznimi dnevi
ni bilo velikih razlik. Iz dneva v dan pa je postajalo topleje, občasno pa je nekoliko močneje
zapihal veter. Zadnji dan meseca, 28. februarja
smo imeli glede vremena občutek, da smo že
v času pomladi, saj je temperatura zraka ob 17.
uri popoldan znašala zelo visokih 16 stopinj in
številni smo se ob pogledih na povsem zeleno
okolico in ob močnih sončnih žarkih in jasnih
nočeh opravičeno spraševali: »Kje je zima?«

DOGODKI V KS KRAŠNJA – FEBRUAR 2019
Kulturni praznik, 8. 2. je KUD Fran Maselj Podlimbarski iz Krašnje zaznamovalo z odprtjem
razstave Štefana Cerarja »PERO RISBE.« V avli
šole se je zbralo veliko število obiskovalcev, ki
so bili navdušeni nad številnimi razstavljenimi
pero risbami našega krajana.
9. 2. je v Gasilskem domu potekal občni zbor
PGD Krašnja. Kot zanimivost naj omenim, da
je bil to zadnji, večj dogodek v večnamenskem
prostoru doma pred začetkom gradnje nove
dvorane.
25. 2. Šolarji so se razveselili začetka zimskih
počitnic.

VREME – MAREC 2019
Včasih. ko so bile zime še prave zime, smo
prehod v skorajšnji prvi pomladanski mesec
težko pričakovali. Bili smo polni pričakovanj
prebujanja pomladi. V zadnjih nekaj letih pa
smo razen slednjih pričakovanj, občasni čas
pomladi začutili že kar v času zime.
Letošnji marec je zopet, povsem opravičil
ta čas prehoda, saj je bil s padavinami precej
skromen. Bistveno višje temperature pa tudi
niso hitele, kajti sončni žarki so le postopoma
naredili pričakovano razliko na višje.
Tudi mesec marec v letu 2019 je bil s padavinami dokaj skromen. Skoraj enako, kot
njegov predhodnik februar. 22 dni je minilo
brez padavin, enako, kot v februarju je bil tudi
število deževnih dni in sicer 8, le v enem dnevu
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sta se skupaj »poigravala« dež in snežinke. To
je bilo 18. marca.
Prvi dan v mesecu marcu je bil petek in
dopoldne je povsem minilo v znamenju lepih
dni druge polovice februarja. Popoldan pa se
je pooblačilo in proti večeru je že padlo nekaj
dežnih kapelj. Ob 19. uri je bila temperatura
zraka +9 stopinj.
Pustno soboto in nedeljo je zaznamovalo
suho vreme, z nekaj jutranje slane pri +2 stopinjah. Tudi še ponedeljkovo dopoldne ni bilo
nič drugačno. Močnejši veter in postopna pooblačitev pa sta narekovala spremembo vremena, ki se je za kratek čas zgodila že ta večer
in nadaljevala v noči na pustni torek, 5. marca,
ki pa je bil zelo lep. Tudi pihalo ni več.
Sreda je bila podobna torku. Minila je brez
padavin, spet pa se je okrepil severni veter. Jutro pa nas je pozdravilo s slano pri 1 stopinji. V
četrtek je bilo dežja zelo malo. Le toliko, da je
opazno zmočil vaško cesto. Zvečer pa je bilo
kar 12. stopinj.
Petek in sobota sta bila vremensko stabilna in zelo prijetna. Suha je bila tudi nedelja, a
sonca ta dan nismo videli. Tudi v ponedeljek
ne, ki je bil dopolnjen z nekaj dežja v popoldanskem času. Na Limbarski gori, ki sem jo ta
dan obiskal, pa sem bil deležen nekaj drobnih
snežnih kroglic.
12. marca je god praznoval sv. Gregor, ki
velja za začetnika pomladi. Njegov god in vreme sta bila na ta dan v popolnem skladju. Vesel
začetek pomadi so ponazorili tudi učenci naše
šole in otroci iz vrtca, ki so po Miklavčevem
grabnu navdušeno spuščali svoje gregorčke.
Naslednji dan je bil v dopoldanskem času
zelo podoben prazniku sv. Gregorja. Popoldanska oblačnost pa je zvečer botrovala, da je
padlo nekaj dežnih kapelj.
Sledili so trije lepi dnevi, z nekaj jutranjih
meglic, ki so v tem času še vedno pogoste.
Nedelja 17. marca pa je bila bolj kot ne, oblačen dan. Občasno nam je ponagajal tudi nekoliko močnejši veter. Zvečer po 20. uri pa je
padlo nekaj dežne rose.
Ponedeljek, 18. pa je bil glede na milo zimo
in vedno lepše pomladne dni dan, ki je pošteno izstopal. Najbolj po jutranji temperaturi, ki
ni bila višja od +3 stopinj, še bolj pa po občasnem sneženju, ki se je mešalo z dežjem od 13.
ure dalje. Naslednji dan zjutraj in dopoldan je
padlo še nekaj dežja. Kasneje pa ne več. Pogled na 768 m visoko Limbarsko goro pa nas
je lahko prepričal o tem, da je tam gori deževje
v dolini zamenjalo sneženje. Ohladilo pa se je
tudi v dolini. Jutro s slano ni bilo nič posebnega. Vsaj 20. in 21. v mesecu ne!
S petkom, 22. marca dalje pa je vreme postajalo vedno lepše, toplejše in stabilnejše. O
tem priča tudi izjemno visoka temperatura,
ki je v nedeljo, 24. ob 17. uri poskočila kar na
21 stopinj. A vreme je vreme! Vedno nepredvidljivo in včasih tudi hitro spremenljivo. Kot
v ponedeljek, 25., ko ni bilo več tako toplo,
popoldan in še kasneje pa je padlo kar nekaj
dežja. Tistih »bahavih,« nedeljskih 21 stopinj
se do konca meseca ni več vrnilo. K temu pa
je botroval veter, ki je bil prisoten vsaj tri naslednje dni. Še 30. marca je bilo nekaj jutranje
slane! Sicer pa je ves zadnji teden meseca minil s prijetnim suhim vremenom in počasi se je
dvigovala tudi temperatura zraka. Zadnji dan
meseca, v nedeljo, 31. marca 2019 je bil prekrasen sončni dan, ki je povrnil moč sončnih

žarkov, kajti ob 18. uri je bilo 19 stopinj.
Toliko o vremenu za prve tri mesece odhajajočega leta 2019. Ko bomo uspeli pripraviti
novo izdajo Informatorja, najbrž do sredine
meseca marca v novem letu, pa bom z veseljem spet odprl svoj dnevnik in vam z veseljem
napisal, kako je bilo z vremenom v aprilu in
maju letošnjega leta.

DOGODKI V KS KRAŠNJA – MAREC 2019
1. 3. Intervencija gasilcev v Trnjavi in Lukovici;
V času 2., 3. in 5. marca so se zvrstili trije pustni
dnevi;
7. 3. je bila v avli šole premiera igre »ZA NACIONALNI INTERES,« s katero so enako, kot že
mnogokrat preje, amaterski igralci tukajšnjega KUD pošteno navdušili številne gledalce,
za katere je bila avla šole veliko premajhna.
Na svoj »smejoči« račun pa smo kljub vsemu
lahko prišli prav vsi, saj so se igralci z režiserko
Vero Beguš ponovitev igre lotili še trikrat in sicer 9., 10. in 16. marca.
8. 3.
Dan žena;
12. 3. Živ žav z gregorčki naših najmlajših ob
Miklavčevem grabnu;
15. 3.
Občni zbor ŠD Krašnja v gostinskem
lokalu Bar pod lipo;
23. 3.
Prvi termin srečanja 23. otrok, ki so v
sodelovanju s taborniki iz roda Mlinski Kamni
iz Radomelj pričeli s spoznavanjem taborniških veščin. Drugič so se otroci zbrali 23. marca, tretjič pa 30. marca;
25. 3.
Materinski dan;
Poslednje slovo na tukajšnjem pokopališču od Janeza Čebulja – Žoharjevega ata iz
Krašnje, ki je umrl v četrtek, 21. marca 2019 v
92. letu starosti;
31. 3.
Svojo življenjsko pot je v 79. letu starosti sklenila Amalija Jerman iz Krašnje. Od nje
smo se na tukajšnjem pokopališču poslovili v
četrtek, 4. aprila 2019.
Marjan Štrukelj

OBVESTILO REŠEVALCEM KRIŽANKE
V Informatorju v mesecu oktobru smo objavili nagradno križanko, za katero je šest nagrad
že prispeval ACO BERLEC. Čas za oddajo nagradnih kuponov pa je bil predviden do 29. novembra.
Nekaj rešitev smo že prejeli. Večinoma po
pošti, ker zaradi gradbenih del (ureditve fasade)
na Gasilskem domu ni bil nameščen društveni
poštni nabiralnik, za kar se opravičujemo.
Prav zaradi tega smo rok za oddajo nagradnih kuponov za omenjeno križanko podaljšali
za en mesec in sicer do konca tega leta.
Naj vas spomnimo, da nagradne kupone lahko oddate tudi osebno v društveno pisarno, ki je
odprta vsak ponedeljek od 19. do 20. ure.
Takoj v začetku meseca januarja bomo izvedli žreb in šestim reševalcem podelili zaslužene
nagrade. Posameznike bomo o prevzetju nagrade osebno obvestili. V marčevskem glasilu pa
bomo o tem tudi poročali.
Torej, še je čas za rešitve in oddaje nagradnih
gesel!
Marjan Štrukelj
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PRAZNIČNA NAGRADNA KRIŽANKA

Leto 2019 se počasi izteka. Zato je prav, da
se v letošnji zadnji številki zahvalimo vsem, ki
so nam v tem letu kakor koli pomagali. Zahvaljujemo se vsem našim sponzorjem. Še zlasti
pa se zahvaljujemo ŠD Krašnja, ki je za nas odprl dobrodelni mošnjiček. Denar bomo s pridom porabili za naše starostnike, ki jih bomo
obiskali tudi letos. Zahvaljujemo se tudi krvodajalcem, ki tako nesebično pomagajo ljudem,
ki potrebujejo predragoceno tekočino ter gasilcem, na katere se lahko vedno zanesemo.

Boži Požar

Nekateri naši krajani in ostali ljubitelji nogometa se zagotovo še spominjate časov, ko smo
imeli v Krašnji svoj nogometni klub z imenom Napredek. Ustanovljen je bil ravno v tem prazničnem mesecu in sicer, 14. decembra leta 1971, deloval pa je do meseca maja leta 1980, ko smo ga
preimenovali v ŠD Krašnja. Torej, takratni čas se je odmaknil že kar za 48 let.
Od takrat naprej pa v našem društvu kljub temu igre z nogometno žogo nismo zapustili,
saj današnja mlajša generacija čas rekreacije še vedno namenja igranju malega nogometa. Nadaljuje pa tudi z navdušenim spremljanjem številnih nogometnih dogodkov doma in po svetu.
Večkrat smo pri razpisih Informatorjevih nagradnih križank že poudarili, da smo zelo veseli, če lahko medsebojno sodelovanje s številnimi našimi donatorji nadgradimo tudi z majhno
pozornostjo in v zahvalo tudi na takšen način, zato ni prav nič nenavadno, da smo tokrat za
sodelovanje zaprosili NK Domžale, ki nam velikokrat pomaga s številnimi darili za srečelov, z
brezplačnimi vstopnicami za tekme,……, velikokrat pa nas tudi razveseljuje z izjemnimi športnimi uspehi. Pa še nekaj! Leto, ki je pred vrati, bo za NK Domžale tudi jubilejno leto, saj bodo
praznovali častitljivih 100 let delovanja, za kar jim ob tej priložnosti iskreno čestitamo tudi
člani ŠD Krašnja in ostali krajani ter vsi, ki bodo katerega od dolgih zimskih večerov podredili
prav reševanju njihove nagradne križanke.
NK DOMŽALE je velika, vzorno urejena športna organizacija, ki v najrazličnejši tekmovanjih
zelo uspešno nastopa s številnimi selekcijami, ki jih vodi odličen strokovni kader. Vse od U5
do članske t.i. rumene družine. Pohvali pa se lahko tudi z izjemno lepim glavnim stadionom
ob Kamniški Bistrici v Športnem parku Domžale, ki lahko sprejme kar 3100 gledalcev. Pred leti
so odprli tudi nogometno Akademijo, ki mladim, perspektivnim nogometašem nudi optimalne
pogoje za športno rast in šolsko učenje. Poleg glavnega stadiona pa klub razpolaga še z dvema
pomožnima igriščema in z vso ostalo potrebno infrastrukturo.
Člansko moštvo je v preteklosti doseglo nekaj izjemnih rezultatov, med katerimi so največji: dvakrat osvojeni naslov državnih prvakov, dvakrat osvojeni Pokal Slovenije in tudi dvakrat
osvojeni Super Pokal Slovenije.
Da gre v klubu za izjemno kakovostno delo, o tem pričajo tudi, v preteklosti nekatera srečanja s članskimi moštvi t.i. »velikani« nogometne igre, kot so angleški West Ham United, nemški
Freiburg, francoski Marseille in švedski Malmo. V tem letu pa na evropski sceni uspešno nastopa tudi mladinsko moštvo, ki je skupaj s kadeti v lanski tekmovalni sezoni osvojilo naslov
državnih prvakov, članska ekipa pa je bila tretja. Čestitke!
Toliko o NK Domžale, ki se mu najlepše zahvaljujemo za ponovno pozornost, da smo smeli
naše glasilo vsebinsko obogatiti z njihovo nagradno križanko, ki bo vsem reševalcem nagradnega gesla zagotovo polepšala čas praznikov.
Klubu pa ob tej priložnosti tudi želimo, da bi uspešno nadaljeval z delom in nas še naprej
razveseljeval s tako vrhunskimi rezultati.
NK Domžale bo med vsemi prispelimi in pravilno rešenimi nagradnimi gesli izžrebal pet nagrajencev, ki bodo v začetku meseca marca 2020 prejeli naslednje lepe in vredne nagrade:
1. nagrada:
		
2. nagrada:
3. nagrada:
4.-5. nagrada:
		
		
		

letna vstopnica za pomladanski del prvenstva + šal + zastavica + otroško
knjigo Bober nogometaš;
letna vstopnica za pomladanski del prvenstva + šal + zastavica;
letna vstopnica za pomladanski del prvenstva + šal;
letna vstopnica za pomladanski del prvenstva;
PRAV VSI, KI BOSTE PRAVILNO REŠILI NAGRADNO GESLO, PA BOSTE PREJELI
VSTOPNICO ZA OGLED TEKME MED MOŠTVOMA NK DOMŽALE : NK MARIBOR, KI BO
PREDVIDOMA 4. MARCA 2020. (Čas tekme še ni deligiran.)

Vaše rešitve pričakujemo najkasneje do 20. februarja 2020. Napisane naj bodo z vsemi
ostalimi podatki na kuponu, ki je objavljen pri križanki. Lahko jih pošljete po pošti na društveni
naslov ali jih oddajte v nabiralnik pri društveni pisarni, ki bo ponovno nameščen takoj, ko se
bodo na stavbi zaključila gradbena dela. Lahko pa jih tudi osebno oddate v pisarni društva vsak
ponedeljek med 19. in 20. uro.
Skupaj z NK Domžale vam pri reševanju križanke želimo veliko zabave in sreče ter prijetno
praznovanje božičnih in novoletnih praznikov! Vabimo pa vas tudi na nogometne tekme, saj
prav vsak prisoten navijač pomeni izdatno pomoč in dodaten impulz fantom in strokovnemu
vodstvu k želenemu uspehu.

Marjan Štrukelj
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Januar

Prosinec
1. S Marija Novo leto
2. Č Makarij Novo leto
3. P Genovefa
4. S Angela
5. N Simeon
6. P Gašper Sv. trije kralji
7. T Zdravko
8. S Severin
9. Č Julijan
10. P Gregor
11. S Pavlin
12. N Tatjana
13. P Veronika
14. T Srečko
15. S Pavel
16. Č Marcel
17. P Anton
18. S Marjeta
19. N Marij
20. P Boštjan
21. T Neža
22. S Cene
23. Č Rajko
24. P Felicijan
25. S Darko
26. N Pavla
27. P Janez
28. T Peter
29. S Franc
30. Č Martina
31. P Janez

Maj

Veliki traven
1. P Jože Praznik dela
2. S Boris Praznik dela
3. N Aleksander
4. P Florjan
5. T Angel
6. S Janez
7. Č Stanko
8. P Viktor
9. S Gregor
10. N Izidor
11. P Žiga
12. T Pankracij
13. S Servacij
14. Č Bonifacij
15. P Zofka
16. S Janez
17. N Jošt
18. P Erik
19. T Ivo
20. S Bernard
21. Č Feliks Vnebohod
22. P Milan
23. S Željko
24. N Suzana
25. P Gregor
26. T Zdenko
27. S Janez
28. Č Avguštin
29. P Magdalena
30. S Ivana
31. N Angela Binkošti

September

Kimavec
1. T Tilen
2. S Štefan
3. Č Dora
4. P Zalka
5. S Lovrenc
6. N Zaharija
7. P Marko
8. T Marija
9. S Peter
10. Č Nikolaj
11. P Milan
12. S Gvido
13. N Filip
14. P Rasto
15. T Nikodem Vrn.Prim.kmat.d.
16. S Ljudmila
17. Č Frančiška
18. P Irena
19. S Suzana
20. N Svetlana
21. P Matej
22. T Mavricij
23. S Slavojko
24. Č Nada
25. P Gojmir
26. S Justina
27. N Kozma, Damjan
28. P Venčeslav
29. T Mihael
30. S Sonja

Februar

Svečan
1. S Ignac
2. N Marija
3. P Blaž
4. T Andrej
5. S Agata
6. Č Dora
7. P Egidij
8. S Janez Prešernov dan
9. N Polona
10. P Viljem
11. T Marija
12. S Damijan
13. Č Katarina
14. P Valentin
15. S Jurka
16. N Julijana
17. P Silvin
18. T Simeon
19. S Julijan
20. Č Leon
21. P Irena
22. S Marjeta
23. N Marta
24. P Matija
25. T Sergij Pust
26. S Andrej Pepelnica
27. Č Gabrijel
28. P Roman
29. S Modest

Junij

Rožnik
1. P Fortunat
2. T Erazem
3. S Pavla
4. Č Franc
5. P Valerija
6. S Norbert
7. N Robert
8. P Medard Dan Pr. Trubarja
9. T Primož
10. S Marjeta
11. Č Srečko Sv. rešnje telo
12. P Janez
13. S Anton
14. N Vasilij
15. P Vid
16. T Beno
17. S Dolfe
18. Č Marko
19. P Julijana
20. S Silverij
21. N Alojz
22. P Ahac
23. T Kresnica
24. S Janez
25. Č Hinko Dan državnosti
26. P Stojan
27. S Ema
28. N Hotimir
29. P Peter, Pavel
30. T Emilija

Oktober

Vinotok
1. Č Julija
2. P Bogumil
3. S Terezija
4. N Franc
5. P Marcel
6. T Vera
7. S Marko
8. Č Brigita
9. P Abraham
10. S Danijel
11. N Milan
12. P Maks
13. T Edvard
14. S Veselko
15. Č Terezija
16. P Jadviga
17. S Marjeta
18. N Luka
19. P Etbin
20. T Irena
21. S Urška
22. Č Vandelin
23. P Severin
24. S Rafael
25. N Darija Dan suverenosti
26. P Lucijan
27. T Sabina
28. S Simon
29. Č Ida
30. P Marcel
31. S Bolfenk Dan ref.

Marec

Sušec
1. N Albin
2. P Janja
3. T Marin
4. S Kazimir
5. Č Janez
6. P Nika
7. S Tomaž
8. N Janez Dan žena
9. P Frančiška
10. T Makarij 40 mučencev
11. S Krištof
12. Č Gregor
13. P Kristina
14. S Matilda
15. N Klemen
16. P Hilarij
17. T Jerica
18. S Edvard
19. Č Jožef
20. P Srečko
21. S Benedikt
22. N Vasilij
23. P Jože
24. T Gabrijel
25. S Minka
26. Č Maksima
27. P Rupert
28. S Janez
29. N Ciril
30. P Bogo
31. T Benjamin

Julij

Mali srpan
1. S Bogoslav
2. Č Marija
3. P Irenej
4. S Urh
5. N Ciril, Metod
6. P Bogomila
7. T Vilibald
8. S Špela
9. Č Veronika
10. P Ljubica
11. S Olga
12. N Mohor
13. P Evgen
14. T Franc
15. S Vladimir
16. Č Marija
17. P Aleš
18. S Miroslav
19. N Vincenc
20. P Marjeta
21. T Danilo
22. S Majda
23. Č Branislav
24. P Kristina
25. S Jakob
26. N Ana
27. P Sergij
28. T Zmago
29. S Marta
30. Č Julita
31. P Ignac

November

Listopad
1. N Severin Dan sp. na mrt,
2. P Dušanka
3. T Silva
4. S Drago
5. Č Zahar
6. P Lenart
7. S Engelbert
8. N Bogomir
9. P Teodor
10. T Andrej
11. S Martin
12. Č Emil
13. P Stanislav
14. S Nikolaj
15. N Polde
16. P Jerica
17. T Gregor
18. S Roman
19. Č Elizabeta
20. P Srečko
21. S Marija
22. N Cilka
23. P Klemen Dan R. Maistra
24. T Janez
25. S Katarina
26. Č Konrad
27. P Vigil
28. S Jakob
29. N Radivoj 1. adv. ned.
30. P Andrej

April

Mali traven
1. S Hugo
2. Č Franc
3. P Ljuba
4. S Izidor
5. N Vinko Cvetna nedelja
6. P Viljem
7. T Darko
8. S Albert
9. Č Tomaž
10. P Methilda
11. S Leon
12. N Lazar Velika noč
13. P Ida Velikonočni pon.
14. T Valerij
15. S Helena
16. Č Bernarda
17. P Rudi
18. S Konrad
19. N Leon
20. P Neža
21. T Simeon
22. S Leonida
23. Č Vojko
24. P Jurij
25. S Marko
26. N Marcelin
27. P Jaroslav Dan up. pr. oku.
28. T Pavel
29. S Robert
30. Č Katarina

Avgust

Veliki srpan
1. S Peter
2. N Alofonz
3. P Lidija
4. T Dominik
5. S Marija
6. Č Ljubo
7. P Kajetan
8. S Miran
9. N Janez
10. P Lovrenc
11. T Suzana
12. S Klara
13. Č Lilijana
14. P Demetrij
15. S Marija Marijino vnebovzetje
16. N Rok
17. P Pavel Zdr.prekm.Slo.zmat.nar.
18. T Helena
19. S Ljudevit
20. Č Bernard
21. P Ivana
22. S Timotej
23. N Filip
24. P Jernej
25. T Ludvik
26. S Viktor
27. Č Jože
28. P Avguštin
29. S Janez
30. N Roza
31. P Rajko

December

Gruden
1. T Marijan
2. S Blanka
3. Č Franc
4. P Barbara
5. S Savo
6. N Miklavž
7. P Ambrož
8. T Marija
9. S Valerija
10. Č Smiljan
11. P Danijel
12. S Aljoša
13. N Lucija
14. P Dušan
15. T Kristina
16. S Albina
17. Č Lazar
18. P Teo
19. S Urban
20. N Julij
21. P Tomaž
22. T Mitja
23. S Viktorija
24. Č Eva
25. P Anastazija Božič
26. S Štefan Dan sam. in eno.
27. N Janez
28. P Živko
29. T David
30. S Evgen
31. Č Silvester
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JAP. SMU- MEDN.
ZNAK V FR. SKLAD.
FILMSKE
ČAR. SKA- ZDRUŽEELEKTRONGLASBE
KALEC (TA- NJE KNJISKI
POŠTI
(FRANCIS)
KANOBU) ŽEVNIKOV

GEZA
ANDA

DRAG
KAMEN
SINJIH
BARV

GORSKA
DIVJA
KOZA

PROVINCA
V ETIOPIJI

SLOVNIČAR
BOHORIČ
FIN. JEZERO, INARI

BRITANSKA
PEVKA
LENNOX
NATEGNITEV
LESK,
SIJAJ

NEMŠKA
KRIM.
POLICIJA
(KRATICA)

SLADKOPODEVOD. RIBA
ŽELSKO
NAROČILO
NASELJE VNAPREJ

IGRALEC
HUNTER
RICHARD
EGAN

GOSTA
MEGLA V
INDUSTR.
MESTIH

INOSLAV
(KRAJŠE)
GAN. DIPLOM. (KOFI)

SNEG, PRIMEREN ZA
SANKANJE
POLJSKA

EVA
LONGORIA

IGRA
AMERIŠKI EGIPČANVPRAŠANJ ROPARSKI
SKO BOPISATELJ ŽANSTVO,
IN ODGO- DELFIN
TWAIN
VOROV
PTAH

DODANE
PRIKASNOVI ZA ZOVALEC
IZBOLJŠ. MODNIH
LASTNOSTI NOVOSTI

CLAUDIO
ABBADO

NORVEŠKI
SMUČAR.
SKAKALEC
LJÖKELSÖY

STROJ ZA
STISKANJE
ZRAKA
NINA
OSENAR
ANŽE
KOPITAR

OTROŠKI
VRAT
RIBJE
JAJČECE

MATI

POLJSKI
FOTOGRAF
(JERZY)

ALPINIST
(FRANC)
NEUMNEŽ

LETALO,
AEROPLAN

24 UR

SL. KOŠAROTTAVIO
KARSKI
TRENER
BRAJKO
(JURE)

ROMAN
ABRAMOVIČ

PREGLED,
KONTROLA
NAZNANILO
OBLASTEM

NAGRADNI
KUPON

ITAL.
KANTAVOR
GAETANO

ILJA
ERENBURG

ERVIN
OGNER

DOVTIP,
SMEŠNICA
(LJUDSKO)

CHARLES
NODIER

ZDRUŽENJE
OBRTNIKOV

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

ŠVICA

