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SONČKI V NARODNI GALERIJI
V decembrskem času, ko je še vse dišalo po praznikih, smo se z otroci iz skupine Sončki od-

pravili v Narodno galerijo. Ustanovljena je bila leta 1918 in hrani največjo zbirko umetnin, ki so 
nastale na slovenskem ozemlju v obdobjih med srednjim vekom in modernizmom.

V galeriji nas je pričakala kustosinja in nas popeljala po skrivnostnih poteh in tudi čudnih na-
vadah škrata Gala. Preko izvrstnega programa s strani Narodne galerije, so otroci v umetninah 
prepoznavali življenjske navade takratnega časa in ga nehote primerjali s sedanjostjo.

Na koncu se nam je za trenutek pokazal tudi škrat Gal, ki se je mudil v svojem najljubšem 
prostorčku. 

Natalija Mlakar Butalič
 

 

 

DECEMBRSKI ČAS 
Čeprav smo že dobro vkorakali v leto 2020, se še vedno z veseljem spominjamo predprazničnega vzdušja v decembru. 
Vrtčevski otroci iz vrtca Medo OE Krašnja smo si dneve popestrili s prepevanjem božično-novoletnih pesmi, z rajanjem ob božičnih napevih 

in ustvarjalnimi delavnicami. V večnamenskem prostoru smo okrasili smrečico in pod njo položili praznično okrašene škatle. Od dobrih mož smo 
dobili pismo, v katerem  so nam sporočili, da nas ob koncu leta obiščejo. Res so nas obiskali in nam podarili igrače, ki smo se jih resnično razve-
selili, in sladke dobrote.

Upamo, da nas še kdaj obiščejo in nam narišejo nasmeh na obraz.
Natalija Mlakar Butalič 

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI
Že kmalu po novem letu se je začelo: le kaj? Seveda! Štetje dni, ki so »nas, četrtošolce«, ločili od 

zimske šole v naravi. Za pet dni! Skupaj, ponoči in podnevi! Sem in tja je padla vmes kakšna grenka 
misel na to, da bomo morda pogrešali starše, da bo mogoče…ne vem, ampak vsako negativno misel 
na morebitne poškodbe sem že v kali zatrla. Ta tako pričakovani teden sem bila namreč določena, da 
četrtošolcem iz Krašnje in Blagovice nadomestim njihove razredničarke. V svoji notranjosti sem se 
tudi jaz veselila, hkrati pa me je malce skrbelo, saj sem šla v zimsko šolo v naravi prvič in sem tako kot 
vsi moji učenci »orala ledino«, bi se temu reklo. Karkoli že so me vprašali, sem odgovorila, da toliko 
vem kot oni, saj grem tudi jaz prvič tja.

Končno je prišel tako pričakovani ponedeljek, 3. februarja. Po pripovedovanju sodeč, so eni men-
da pol noči prebedeli, samo, da ne bi zaspali. Tudi moja noč je bila malce nemirna, zato sem šla od 
doma že malce po sedmi zjutraj. Kaj hitro za mano pa so začeli prihajati tudi prvi učenci in starši. Takoj 
sem dobila v roke njihove zdravstvene izkaznice in morebitna zdravila ter napotke staršev. Smučke, 
palice, vreča s smučarsko opremo.. pravzaprav je bil kovček le še zadnja »malenkost«..  Vse skupaj 
smo potem naložili v prtljažnik avtobusa in se namestili, počakali, da sta končno oba avtobusa speljala 
in pomahali staršem v slovo za polnih 5 dni. V enem smo se peljali četrtošolci iz c in d ter učitelji Alen-
ka, Nika, Matej in jaz, v drugem pa učenci iz a in b razreda ter Jak, Jaka, Ana, Alenka in Urša.
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Vožnjo do Kop in veselo žlobudranje o 
pričakovanjih, je prekinil postanek, ko smo se 
ustavili za malico. Vožnjo naprej so malo pope-
strili ovinki in slabost, pa je učitelj Matej poskr-
bel za vse. (HVALA TI, Matej). Vreme pa kot, 
da gremo na morje! Božali so nas topli sončni 
žarki in že precej visoko, tik pred ciljem, se je 
dalo opaziti kakšno pozabljeno zaplatico sne-
ga. Končno smo ga zagledali: Lukov dom …
Naš dom za 5 dni. Če smo prej še kar z lahkoto 
natlačili vso opremo na ogromnem šolskem 
parkirišču v oba avtobusa, je zdaj izgleda-
lo kot, da hodimo eden po drugem in, da se 
bomo razvozlali šele naslednji dan. Pa je kar 
šlo. 

Res je šlo, bilo je sicer naporno, kar naprej 
iste besede: učitelj, učiteljica, jaz pa ne morem 
pancerja obuti ali zapeti ali zadrga mi ne gre 
gor, meni se pa čelada ne zapne, a mi pomaga-
te natakniti rokavice ... Toda z neznansko po-
trpežljivostjo učiteljev smo spravili vse v red.

Potrebno je bilo namreč ločiti smučarsko prtljago od kovčkov, najti vse lastnike smučk, palic 
in pancerjev, pomagati učencem se obleči tam na dvorišču, saj sobe ob 10 dopoldne še niso bile 
vseljive … Znositi vso prtljago na zgornji vhod in potem dol v eno sobo v kleti. Gor, dol, ni važno 
čigavo je kaj, samo primi in nesi! Naporno za vse učitelje! Še zadnji pogled na izpraznjeno, malce 
blatno dvorišče. OK! Pospravljeno, učenci v opremi, potem pa že takoj v kolono in na smučišče 
za prvi preizkus znanja v smučanju in razporeditev v skupine. Šele, ko sem tacala po snegu v 
mojih škornjih, sem se spomnila, da sem se pa sama pozabila preobuti! Oh, brez panike, učitelj 
Jak je bil tudi kar v adidaskah ... Konec koncev res ni bilo časa misliti nase!

Preizkus opravljen, skupine narejene, v ko-
lono in na kosilo. Seveda, ob prihodu v dom 
spet en kup navodil, kam pancarje, da se po-
sušijo, kam smučke, itd … Prihod v jedilnico in 
kolona 66 učencev za samopostrežno kosilo! 
Juhe nihče še povohal ni, bil pa je naval na 
krompir in meso. Nekateri so celo solato jedli! 
Kar nekaj stvari si je bilo potrebno zapomniti 
tudi tukaj, ne samo na smučišču. Sediš vsak 
dan tako kot danes, se je kar obneslo za cel 
teden, razen, če je kakšna druga šola, ki je mal-
ce zamudila še sedela, ko so naši že prihajali 
jest. Mmmm, njami, kako je bilo vse dobro za 
jest! Polpete, puranji naravni in pohani zrez-
ki, pa pomfrit in riž. Kar in kolikor so želeli. In 
po obilnem kosilu, eni so namreč šli resnično 
večkrat iskat hrano (da smo se kar malce bali 
za njihove želodčke), smo se končno odpra-
vili po kovčke in se razporedili v sobe. Nekaj 
učencev je bolezen prisilila ostati doma, toda 
edini v polni postavi so bili učenci iz Krašnje. 
Vseh 5 deklet je spalo skupaj v sobi v mojem, 2. 
nadstropju, fantje pa po 2 in 2 spodaj v prvem, 
kjer so spali tudi fantje iz Blagovice, tako, da 
so marsikateri počitek in večere lahko preži-
veli skupaj. Toda, tega prvega dneva še kar ni 
bilo konec. Kratek počitek, potem pa malica  v 
jedilnici in nato nadaljevanje pouka kar tam: 
razdelitev t.i. delovnih zvezkov, navodila za 
delo, nato pa odhod v sobe in do večerje re-
ševanje nalog.
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Pa spet v jedilnico, tokrat na večerjo. Mlečni zdrob, pa zrezki v omaki , makaroni, kuhana 
zelenjava…skratka, okusno…Že takoj po večerji pa priprava za nočni pohod z lučkami…Lahko 
bi se precej zavleklo, pa je počasi začelo rositi, tako, da je bilo pohoda predčasno konec, pre-
obuli smo se in šli poslušat pravljico za lahko noč, ki nam jo je prebrala učiteljica Urša…potem 
pa v sobe, malce igre, pa priprava na spanje in učiteljičin lahko noč. Moji učenci, ubogljivi, po-
slušni, kakšen pa že prvi dan z malce domotožja (in to fantje!!!) zato jim je učiteljica Urša celo 
dovolila (da ne bodo žalostni že prvi dan!), da so lahko spali skupaj v sobi štirje! No, jaz bi imela 
pomisleke, ampak, je bilo že dovoljeno in jaz preko tega nisem šla… sem pa vedela, kako so 
sicer živahni in se je kasneje izkazalo, da je še nekaj časa trajalo, da so res zaspali...večina pa so 
zaspali res kot ubiti, saj so bili končno lahko utrujeni! 

Tudi jaz sem hitro po skupnem sestanku zaspala in spala sem kot carica tja do pol šestih 
zjutraj…ko so me namreč zbudili glasno govorjenje in prerekanje iz ene sobe…V mojem nad-
stropju je spalo 31 učencev, mešano iz vseh 4 paralelk in jaz od učiteljev…tudi sicer se nismo 
nič šli, čigav je kdo, saj so bili tam vsi od vseh…tako sem kar nekajkrat šla mirit zgodnje kršitelje 
nočnega miru.

Ob 7.30, ko je bilo bujenje, pa so bili že 
večinoma budni in pripravljeni na startu za 
zajtrk…koliko enih stvari za zajtrk! Žal pa 
pogled skozi okno ni nakazoval, da bi ta dan 
vso energijo obilnega zajtrka potrošili…celo 
noč je namreč noro pihalo, kaj pihalo, zavijalo 
kot bi tulilo krdelo volkov v nočni mir. Zjutraj 
je po zajtrku začelo najprej deževati, nato pa 
je močno padal sneg. Niti pomisliti ni bilo mo-
goče, da bi se odpravili kam ven, kaj šele, da 
bi lahko šli smučat. Pa saj smo že prej vedeli, 
da nas čakata dva vremensko malce neugo-
dna dneva. Tako smo dopoldansko smučanje 
zamenjali za pouk. Odšli so po sobah in pisali 
pesmi ter zgodbe o Snežaku. Izkazalo se je, 
da so vseeno učenci v mojem nadstropju kar 
pridni…zmenili smo se namreč, da imajo vsa 
vrata sob odprta, jaz pa bom sedela na ho-
dniku, da jih lahko pokličem kadarkoli in dam 
navodila, saj bo to veliko lažje zame, kajti iti 
vsakokrat v 7 sob in ponoviti navodila, je kar 
naporno..nekaj lepih pesmic, pa zgodb o Sne-
žaku in že je bil nov premik. Šli smo v jedilnico, 
kjer smo lahko sedeli vsi skupaj in se naučili 
svojo himno na melodijo Kekčeve pesmi.

Pa spet nova zadolžitev: Vsaka skupina pri mizi v jedilnici naj pripravi nekaj za zanimiv kul-
turni nastop! Lahko so se celo presedli, če je bila kakšna skupina bolj majhna. Potem, ko so 
imeli pol ure časa za izbiro svoje točke in vajo, so se predstavili…bile so zanimive, smeha polne, 
plesno in pevsko ter dramsko dovršene mojstrovine … Res zabavno … Zunaj se je medtem 
ustvarila čudovita zimska idila! Nehalo je pihati in celo snežiti, res popoln zimski dan ... Toda 
smučišče je bilo zaprto in zato smo se odpravili na sprehod, da ne bi bil dan tako zelo predolg 
za štirimi stenami. Potem pa kosilo in počitek v sobah, kjer so se lahko šli igrat, če niso bili pre-
glasni. Seveda, da niso bili … Aktiviti! Igra, ki so si jo umislili fantje,  je več kot dovolj odmislila 
vse njihove potrebe po kakšnih neumnostih … Pametno! Prav uživala sem, ko sem hodila od 
sobe do sobe in videla, da se znajo kar lepo in pametno igrati … Potem smo spet imeli pouk po 
skupinah in malce »počitka«, se pravi čas za igro in druženje. Celo dovoljenje so dobili, da gredo 
lahko na obisk v druge sobe. Fantje so hitro izkoristili možnost, da so obiskali punce. Pa tudi jaz, 
saj smo prav sproščeno klepetali.

Po malici (vsak dan je bilo na razpolago narezano sadje in ena 
kocka sladice-zelo okusne!) Kaj kmalu pa sta se nam pridružila 
dva gorska reševalca in nam povedala nekaj stvari o tem, kako 
poteka reševanje v gorah in pokazala pripomočke za reševanje 
ter nas navdušila z zgodbami o reševanju. Na koncu smo si še 
ogledali vse in že je bil čas za večerjo.
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Nato pa smo se preselili v sejno sobo in se 
šli kviz. Naključno izbranih 11 skupin je odgo-
varjalo na vprašanja v stilu oddaje Male sive 
celice. Nagrada je bila dvojna sladica pri malici 
naslednji dan. Za poražence pa naloga, da mo-
rajo v jedilnici pred obrokom razdeliti pribor 
in prtičke. Seveda pa so učitelji (stari mački) 
izkoristili druženje še za krstitev vseh, ki so bili 
prvič na zimskem taboru. Tukaj sem celo jaz 
prišla na vrsto, saj sem bila poleg nekaj učen-
cev, Mateja in Jaka tudi jaz prvič v zimski šoli  v 
naravi (To, da sem bila vsaj enih 25x v poletni, 
ni nič štelo in roko na srce: tudi ni primerjave!).

Ostal je čas le še za pravljico, ki sem jo ta 
večer prebrala jaz. Dvanajst plesočih princes 
je bila zgodbica, ki so jo izbrale dekleta iz Kra-
šnje, poslušali pa prav z zanimanjem vsi učen-
ci. Še umivanje in lahko noč in že drugi dan je 
bil za nami. Za sredo je bilo obljubljeno lepše 
vreme in končno spet odprto smučišče …Pa 
še veliko drugih zanimivih stvari …

Nadaljevanje te zgodbe o zimski šoli v naravi pa lahko preberete na šolskem hodniku, kjer bo še več fotografij in sicer 18. marca, ko bo 
PRIREDITEV ZA MATERINSKI DAN, na katerega vas vabimo učenci in učiteljice OŠ Krašnja. Vabljeni seveda tudi očetje, babice in dedki! Zaigrali 
vam bomo igrico S palčkom Zdrav v Sanjske dežele, v kateri pa bodo nastopali tudi plesalci, pevski zbor, skupina, ki obiskuje zumbo in inštru-
mentalisti.

Milena Iglič

PŠ KRAŠNJA PREJELA KNJIGE MOHORJEVE DRUŽBE V VREDNOSTI 5000 €
V ponedeljek, 10. februarja 2020 je potekala v Trubarjevi hiši literature v Ljubljani že 19. dobrodelna akcija »Podarimo knjige«. 
Organizirala sta jo Mohorjeva družba iz Celovca in  Urad zveznega kanclerja Republike Avstrije. Od leta 2002 je bilo različnim slovenskim 

nevladnim organizacijam in ustanovam podarjenih preko 53.000 izvodov knjig. Prejemniki so nevladne organizacije, ki delujejo na področju Re-
publike Slovenije, a tudi različna slovenska društva zunaj meja Slovenije.

Knjige v skupni vrednosti 50.000 evrov so prejele organizacije, ki so dejavne na socialnem, kulturnem ali izobraževalnem področju. Kulturni 
del dogodka so oblikovali učenci in učenke Osnovne šole Franja Goloba iz Prevalj.

Med letošnjimi prejemniki je bila tudi podružnična šola Krašnja. Prireditve smo se udeležile:  predstavnici PŠ Krašnja Helena Urbanija in Kata-
rina Bergant ter predstavnica KUD Fran Maselj Podlimbarski Romana Močnik Žavbi. 

Pš Krašnja je postala ena od prejemnic knjig 
Mohorjeve družbe v vrednosti 5000 evrov.

Šola se je v  sodelovanju s KUD Fran Ma-
selj Podlimbarski  predstavila v kratkem opisu. 
Vodja Pš Krašnja, Helena Urbanija,  je v krat-
kem govoru izpostavila dolgoletno tradicijo 
šolstva v tem kraju, saj poteka pouk  tu že 
neprekinjeno 160 let. Omenila je tudi aktiv-
no sodelovanje s številnimi društvi v domači 
in širši okolici.  Sad sodelovanja  s Kulturnim 
društvom Fran Maselj Podlimbarski, z gospo 
Vero Beguš,  je rodilo knjigo Mehurčki domi-
šljije, ki so jo pod vodstvom učiteljice Katarine 
Bergant leta 2016 spisali tedanji  tretješolci, 
ilustrirali pa člani kulturnega društva.

To knjigo  in še mnogo ostalih  literarno, 
kulturno, etnološko, zgodovinsko bogatih 
knjižic in letakov o Krašnji in njeni okolici smo 
v imenu vseh zaposlenih in učencev  PŠ Kra-
šnja  ter članov KUD Fran Maselj Podlimbarski 
podarili v dar  direktorju Mohorjeve družbe, 
magistru Ivanu Olipu in avstrijski veleposlanici 
v Sloveniji, magistrici Sigrid Berka.

Hvaležni smo, da smo postali del tako lepe 
zgodbe.

Helena Urbanija
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LJUDSKO IZROČILO
Zadnji ponedeljek v januarju smo se učenci PŠ Krašnja za kratek 

čas preselili v preteklost. V čase, v katerih ni bilo ne elektrike, ki bi oži-
vljala naprave, ne nafte, ki bi poganjala motorje. Takrat so ljudje vse 
delali ročno, zvečer ob soju sveč in petrolejk, po opravljenem delu pa 
so radi skupaj zaigrali in zaplesali.

Da bi bolje spoznali slovensko ljudsko glasbo, smo v goste povabi-
li člane Klape Sidro, ki obvladajo tako slovenske kot tudi dalmatinske 
in druge tuje napeve. 

Pri nas so se oglasili Blaž Andrejka, Rok Avbelj, Blaž Berlec in Ma-
tej Avbelj. Začarali so nas s svojimi mogočnimi glasovi, da smo jih po-
zorno poslušali prav vsi, od najmlajših otrok iz vrtca do najstarejših 
šolarjev. S pesmimi in jedrnato razlago so nam prikazali razliko med 
življenjem včasih in danes ter nam predstavili nekaj slovenskih ljudskih 
pesmi, nastalih ob različnih priložnostih. S svojim obiskom so prijetno 
popestrili naše dopoldne, zato se jim zanj prav lepo zahvaljujemo.

 

Dan smo nadaljevali z ljudskimi plesi, s pastirskimi igrami ter s poslušanjem pravljic, ki jih je učiteljica brala ob sveči. Tako smo poglobili po-
znavanje in razumevanje dela naše preteklosti, ki si vsekakor zasluži, da jo poznamo in spoštujemo.

Katarina Bergant

ŠČEPEC KULTURE ZA NAJMLAJŠE
Slovenski kulturni praznik smo obeležili tudi v šoli in vrtcu Krašnja. V ta namen smo imeli v četrtek, 6. februarja, v dopoldanskem času v avli 

šole krajšo kulturno prireditev. Na njej smo s spoštovanjem prisluhnili slovenski himni in se spomnili našega poeta Franceta Prešerna, popestrili 
pa so jo nastopi učencev PŠ Krašnja. Izvirno so predstavili pesem in zgodbo Anje Štefan Devet pogumnih miši ter Luna, Grafenauerjevega Slad-
kosneda ter Pavčkovo pesem Nekaj je v zraku. Pevci otroškega pevskega zbora so zapeli venček pesmi iz slovenskih filmov Kekec, Sinji galeb ter 
Sreča na vrvici. S temi točkami so učenci PŠ Krašnja v petek, 7. februarja, nastopili tudi na osrednji občinski prireditvi ob slovenskem kulturnem 
prazniku ter tako skupaj z drugimi nastopajočimi zbrane v dvorani Kulturnega doma v Lukovici spomnili na filmske in knjižne junake njihove 
mladosti.

Katarina Bergant
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VESELI PUST
Praznovanje pusta sega še v predkrščansko dobo. Izročilo se je 

prevzelo od Rimljanov in ob tem prazniku je navada, da se šemimo. 
Temu izročilu še vedno sledimo in še posebno otroci se ga vsako 

leto tudi najbolj razveselijo. Tako smo na pustni torek otroci iz vrtca 
Medo, OE Krašnja in otroci PŠ Krašnja podali na pustni sprevod po 
Krašnji. Kot vedno so nas po poti pričakali tudi krajani in nekateri so se 
tudi pridružili pustnemu sprevodu.

Tudi po vrnitvi v vrtec se veselje ni zaključilo, saj so vse pustne 
šeme rajale in se veselile ob glasbi ter se sladkale s krofi.

Natalija Mlakar Butalič 

PRVI OBČNI ZBOR GASILCEV PGD 
KRAŠNJA V NOVEM DRUŠTVENEM 
DOMU KRAŠNJA

Gasilci in gasilke Prostovoljnega gasilskega društva Krašnja so 
se v mesecu januarju razveselili vabila na 93. redni občni zbor PGD 
Krašnja, na katerem je pisalo, da so 1. februarja ob 19. uri vabljeni v 
večnamenske prostore v Društveni dom Krašnja. Gre za pomembno 
obnovo, ki je bila v ospredju njihovih lanskoletnih aktivnosti in bo 
povsem dokončana v letošnjem letu. Dogodka v večnamenski dvora-
ni s pripadajočimi prostori v mansardi so se poleg članov gasilskega 
društva in ostalih društev, ki združujejo krajane Krašnje in okolice, 
udeležili še županja mag. Olga Vrankar, podžupan Vincenc Dragar, 
predsednik Gasilske zveze Lukovica Robert Maselj, predstavnik po-
veljstva GZ Lukovica Domen Razpotnik, poveljnik civilne zaščite Milan 
Dernulovec, predstavniki ostalih štirih gasilskih društev PGD Trojane, 
PGD Blagovica, PGD Lukovica in PGD Prevoje, med udeleženci so bili 
tudi predstavniki pobratenega društva PGD Gozd Martuljek.

Na dnevnem redu 93. rednega občnega zbora PGD Krašnja je bilo 
navedenih 11 točk. Za delovne organe občnega zbora so bili izvoljeni 
člani v naslednji zasedbi: delovni predsednik Gorazd Urbanija, člana 
Albin Pevec in Damjan Urbanija ter zapisnikar Jure Jamšek. Verifika-
cijsko komisijo so sestavljali Franci Žavbi mlajši, Robert Pervinšek in 
Metka Jamšek, zapisnik pa sta overila Ciril Podmiljšak in Brane Moč-
nik. Člani društva so se po soglasni izvolitvi delovnih organov občne-
ga zbora seznanili z različnimi poročili o delu društva za minulo leto. 
Naprej je poročilo o delu društva za leto 2019 predstavil predsednik 
PGD Krašnja Gregor Rožič: »V letu 2019 smo se odzvali na vse inter-
vencije, na katere smo bili klicani, udeležili smo se raznih slovesnosti, 
pogrebov, maš v čast zavetniku gasilcev Svetemu Florjanu, tekmovanj, 
članice so se udeležile izleta in delavnic v organizaciji GZ Lukovica, prav 
tako so se v njihovi organizaciji udeležili izletov in srečanj tudi veterani. 
Operativni člani društva so se redno izobraževali in delovali na vajah.«
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V letu 2019 zabeležili 16 intervencij.
Predsednik PGD Krašnja je izpostavil zgledno sodelovanje s sose-

dnjimi društvi, Občino Lukovica, Podružnično šolo Krašnja, Športnim 
društvom, Kulturno umetniškim društvom Fran Maselj Podlimbarski 
in ostalimi organizacijami v krajevni skupnosti Krašnja. Rožič se je 
obenem zahvalil Antonu Pervinšku, ki je v začetku meseca julija podal 
odstopno izjavo z mesta poveljnika društva, za njegovo dolgoletno 
delo na mestu poveljnika in doprinos k društvu, do konca njegovega 
mandata pa ga je nadomestil namestnik poveljnika Damjan Urbanija.

Za Rožičem je Anton Pervinšek predstavil delovanje z vidika ope-
rativnih gasilcev. V svojem govoru se je zahvalil gradbenemu odboru, 
ki se je trudil in se trudi omogočiti čim boljše pogoje za delovanje PGD 
Krašnja. Na kratko je predstavil 16 intervencij, ki so se jih gasilci ude-
ležili v minulem letu. Razen na eni jih je v povprečju sodelovalo 4,8 
gasilcev na intervencijo. V poročilu je naštel izobraževanja, ki so se jih 
udeležili operativni gasilci in se zahvalil GZ Lukovica za pomoč vsem 
društvom pri pridobivanju usposobljenih šoferjev gasilskih vozil. V na-
daljevanju so poročila predstavili še tajnik Jure Jamšek, blagajničarka 
Katarina Čebulj, predsednik komisije za mladino Franci Žavbi, pred-
sednica komisije za članice Simona Pervinšek, predsednik komisije za 
veterane Brane Močnik, gospodar in orodjar Janez Rode, predsednik 
disciplinske komisije Marjan Čebulj in predsednica nadzornega odbo-
ra Romana Močnik Žavbi.

Županja pohvalila prizadevanja in doprinos vseh gasilcev 
Zbrano občinstvo je med prvimi nagovorila županja občine Luko-

vica mag. Olga Vrankar. »Leto je naokoli, vesela in ponosna sem, da ta 
občni zbor lahko poteka v novem prostoru ne glede na to, da še ni pov-
sem dokončan in zaključen. Občina Lukovica bo v najkrajšem možnem 
času naredila, kar je še za postoriti na njeni strani po svojih najboljših 
močeh. Kot sem že večkrat poudarila, biti gasilec je častno, tradicional-
no in nepogrešljivo poslanstvo tudi v današnji moderni dobi. Rešujete 
premoženje, življenja in pri tem znova prejemate zlato medaljo dela, 
ki je zapisana v narodni zgodovini vsake slovenske vasi. Če pravimo, 
da dimnikar prinaša srečo, je gasilec dan in noč zavezan svoji plemeniti 
obljubi za pomoč. Gasilni dom je v vsakem večjem naselju mesto zbira-
nja, obveščanja, hrambe opreme in prostor nepogrešljivega gasilskega 
društva. Pohvalila bi, ker v svoje vrste privabljate nove najmlajše člane in 
jih vzgajate v nesebični pripravljenosti za skupnost. S tem se gradi pravo 
tovarištvo in zdravi družbeni odnosi.«

V drugem delu občnega zbora so gasilci predstavili plan dela in 
finančni plan za leto 2020 ter nadaljnje načrte o gradnji Društvene-
ga doma Krašnja. Znan je tudi že datum za gasilsko veselico, in sicer 
bo potekala 13. junija, igral pa bo ansambel Pogum. V letu 2020 bodo 
gasilci organizirali meddruštveno vajo, se udeležili občinskega tek-
movanja z vsaj štirimi ekipami. Gasilci nameravajo nuditi maksimalno 
podporo najmlajšim in mladim gasilcem, in sicer pionirjem, mladincem 
in pripravnikom, v jesenskem času organizirati tekmovanje s staro bri-
zgalno, oktobra bo potekal dan odprtih vrat in vsakoletna gasilska 
vaja v sodelovanju s PŠ Krašnja in vrtcem Medo. Še naprej bodo so-
delovali s pobratenim gasilskim društvom Gozd Martuljek, s krajevno 
skupnostjo in ostalimi društvi v kraju. Za člane bodo izvedli strokovno 
ekskurzijo za člane, ki je dve leti zapored odpadel zaradi gradnje Dru-
štvenega doma.

Podelili tudi priznanja z značko
V letu 2020 bo okrogli jubilej praznovalo kar 24 članov PGD Krašnja 

od skupno 184 članov, med katerimi je 116 moških in 68 žensk. Na obč-
nem zboru so gasilci podelili tudi priznanja, in sicer najprej pionirjem 
Jonu Jutršku, Emi Jutršek in Lari Štrubelj. Priznanje za deset let ope-
rativnega dela je prejel Gregor Rožič, priznanja za 20 let društvenega 
dela so bila podeljena Brigiti Avbelj, Marku in Romanu Pestotniku, 
Gregorju Cerarju, Gorazdu Urbaniji in Dragici Umek. Za 30 let društve-
nega dela sta se priznanj razveselila Boštjan Burja in Janez Štefančič, 
40 let društvenega delovanja so zabeležili Viktorijan Dragar, Marinka 
Pervinšek, Marinka Rode in Mitja Štolfa. Med gasilci, ki so v društvu 
že 50 let so Franc Grilj, Franc Pervinšek, Roman Podmiljšak  in Marjan 
Štrukelj, za častitljivih 60 let pa je priznanje prejel Franc Dragar.

 Večnamenski prostori v Društveni dvorani Krašnja temelji za 
prihodnja desetletja kraja

S projektom Društveni dom Krašnja bodo oziroma so gasilci in ga-
silke PGD Krašnja ohranili obstoječi stavbni fond. Z novim naborom 
vsebin, pripravljenih s strani različnih društev, bodo dvignili kakovost 
vaškega središča in kulturnega življenja. 93. redni občni zboru PGD 
Krašnja je bil odlična popotnica vsem nadaljnjim dogodkom v Društve-
ni dvorani Krašnja. Po koncu uradnega dela so se gasilci, gasilke in 
gostje zadržali na neformalnem druženju, kjer ni manjkalo smeha in 
dobre volje. V mansardnem delu se lahko nadejamo številnih dogod-
kov, ki bodo doprinesli k utripu kraja ter privabili marsikaterega gosta 
tudi izven meja Črnega grabna.

PGD Krašnja

OPERATIVNE DROBTINC̀E
Lepota narave v vsakem letnem času me povsem fascinira. Pri-

znam, da kljub temu, da jo mnogokrat označimo za hladno, sivo, pu-
sto in še kako zimo z vsemi svojimi odtenki resnično pogrešam. No, 
morda pa nas preseneti v teh dneh kak nepričakovan metež in naredi 
obilo veselja pa gotovo tudi nekaj težav. Tako pač je, eno brez dru-
gega ne gre. S težavami oziroma pomoči ob le-teh se srečujemo tudi 
gasilci. Konec lanskega leta in pričetek aktualnega nam je prinesel kar 
nekaj dogodkov:

10.12.2019 smo bili ob 9.47 obveščeni o vozilu, ki je ob regionalni 
cesti v Spodnjih Lokah zapeljalo v jarek. K sreči večjih poškodb voznik 
in sopotnica nista utrpela.

12.12.2019 smo bili obveščeni o tlenju v fasadi objekta na Brdu pri 
Lukovici. Domači gasilci so zadevo preverili, sanirali in nas obvestili o 
preklicu intervencije.
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21.12.2019 smo bili obveščeni o zaznanem vonju po dimu oziroma 
po zažganem, ki je prihajal iz enega od stanovanj večstanovanjske 
stavbe na Prevojah. Situacijo smo v sodelovanju z ostalimi društvi re-
šili.

3.1.2020 smo bili obveščeni od dimniškem požaru v Lukovici.
31.1.2020 smo bili naprošeni za pomoč pri prenosu obolele osebe. 

(Ob tem zahvala Matevžu).
5.2.2020 smo priskočili na pomoč delavcem režijskega obrata OL 

pri odstranjevanju podrtega drevja na cesti Krašnja Krajno Brdo. Iz-
vedli smo tudi preventivni pregled krožne ceste Krajno Brdo-Vrh-Ko-
reno.

Naše aktivnosti pogosto potekajo brez velikega pompa in prižga-
nih luči. Premišljeno, preventivno, varno in redno ob možnostih po-
java naravnih dogodkov, ki bi pripeljali do take ali drugačne nesreče 
izvedemo obhode, povprašamo ljudi za mnenje, skušamo morebitne 
strahove pregnati in nadomestiti s treznim razmišljanjem. Marsikdo 
takih aktivnosti ne opazi, prav pa je, da se ve, da prav tako potekajo. 
Za varnost nas vseh.

JJ za PGD Krašnja

ENA USTA, EN NOS IN DVOJE 
OČES

Redni bralci našega časopisa se boste morda spomnili članka iz-
pred leta, ko smo vas seznanjali s pomembnostjo ozaveščanja številke 
za klic v sili 112. Spomnimo se, da je 11. 2. mednarodni dan te številke, 
nanjo nakazuje še številčni zapis datuma. 

Rad pa bi vam predstavil še eno videnje te številke. V tem času 
sem na eni izmed radijskih postaj zasledil prispevek o številki 112 in 
pomenu ozaveščanja najmlajših o tej številki. Otrok v vrtcu je na vpra-
šanje, kako si je zapomnil številko bistroumno odgovoril: »Zapomnil 
sem si tako, da sebe ali prijatelja pogledam v obraz; tam vidim ENA 
usta, EN nos in DVA očesa. Preprosto! 1-1-2!« 

Primer je tako preprost, simpatičen in pripraven, da se ga lahko 
gotovo posluži še kdo, ki mora razložiti in naučiti drugega številko za 
klic v sili 112.

JJ za PGD Krašnja

KURJENJE IN POŽIGANJE V NARAVI

Pomlad se prebuja in nas z vsakim dnem bolj vneto kliče k opra-
vilom na vrtu, polju, v sadovnjakih in v gozdu. Marsikdo biološke od-
padke, predvsem suhe veje, trse, listje, travo in podobno odstrani z 
nadzorovanim kurjenjem v naravi. Naj poudarimo, da se smejo skla-
dno z zakonodajo v naravi kuriti le naravni in nenevarni materiali. Kur-
jenje ostalih odpadkov (gum, plastike, olj, ipd.) je nevarno in pa tudi 
kaznivo.

Pogosto se v tem času zgodi, da mimoidoči, bodisi sprehajalec, 
bodisi voznik na avtocesti ali kdo drug sicer dobronamerno javi, da 
vidi ogenj in dim v naravi. Ker ReCO nima podatka o tem, da bi kdo 
nadzorovano požigal na tistem področju sproži aktivacijo gasilskih 
enot v občini, slednje pa skoraj vedno ugotovijo, da požar v naravi ni 
požar, pač pa nadzorovan požig bio-odpadnega materiala. Aktivacija 
gasilcev je v takem primeru povsem nepotrebna, hkrati pa tudi po-
tratna. Naj vam ne bo odveč upoštevati sledeča priporočila, v izogib 
takšnim in drugačnim težavam:

Kurišče v naravi izberemo premišljeno in ga predhodno uredimo, 
zavarujemo. Spremljamo vremensko napoved. V sušnem času ali ob 
vetrovnih razmerah ne kurimo, saj je nevarnost požara večja.

Pred kurjenjem o naši nameri NUJNO obvestimo Regijski center 
za obveščanje na številko 112 in pa lokalno gasilsko društvo (PGD Kra-
šnja, D. Urbanija: 031 612 486 ali A. Pervinšek: 041 362 968).

• Javimo: kdo smo, kaj, kdaj in kje bomo kurili. Tako se ne bo 
zgodilo, da bodo na vaš travnik ali vrt pridrveli gasilci, razen če boste 
javili, da je to potrebno.

• S seboj imejmo še nekoga in vedno tudi mobilni telefon. To 
pravilo velja tudi za delo v gozdu in še kje.

• Kraja ne zapuščamo, dokler je možnost, da se tleč material 
znova vname.

• Ko material dogori, kurišče polijemo z vodo ali prekrijemo z 
negorljivim materialom (pesek, prst, …)

Ne vzemite kurjenja v naravi kot nekaj lahkotnega, čeprav ste to 
počeli že večkrat. Vsaka situacija v kateri je posredi ogenj, je nepred-
vidljiva. Največ kar lahko sami naredimo je, da omejimo možnosti za 
nastanek nesreče.

Na pomoč!
JJ za PGD Krašnja
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TINE, KAM LE ČAS BEŽI?
Odgovora seveda ni, oziroma za vsakega od nas drugje tiči. Je že 

tako, da se dvakrat obrneš in skočiš iz ene »okrogle« v drugo. Člani 
PGD Krašnja smo se odzvali njegovemu povabilu in 13. februarja proti 
večeru obiskali Tineta Čebulja, mu razobesili velik transparent, ki do-
mače in mimoidoče spomni na okrogel jubilej in mu voščili. Kaj zaže-
leti človeku, ki ima tako bogato in polno življenje kot Žoharjev Tine? 
Predvsem zdravja, v vseh pogledih, na telesu, duhu in umu. Sreče in 
razumevanja v družini in med prijatelji, tega ni nikoli preveč. Seveda 
pa tudi, da bi se še naprej rad odzval na takšno ali drugačno aktivnost 
PGD Krašnja, katerega član je že prek 40 let.

Tine vse najboljše.
JJ za PGD Krašnja

Brez panike, pa vendar: preudarno in 
previdno! Ker je za uspešno preprečevanje 
širjenja koronavirusa SARS-CoV-2, kot tudi 
drugih virusnih okužb izjemno pomembno 
preventivno ukrepanje, je Nacionalni inštitut 
za javno zdravje objavil navodila o ravnanju za 
preprečevanje okužbe in njenega širjenja ter 
kako ravnati ob pojavu znakov, značilnih za to 
virusno obolenje. 

Prvi med preventivnimi ukrepi je redno 
in dosledno umivanje rok z milom in vodo. V 
primeru, da voda in milo nista dostopna, za 
razkuževanje rok lahko uporabimo namensko 
razkužilo za roke. 

Nujno je potrebo upoštevati tudi pravila 
higiene kašlja, kihanja in brisanja nosu ter po-
skrbeti za redno zračenje zaprtih prostorov. V 
času povečanega pojavljanja okužb dihal se izo-
gibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje 
veliko število ljudi. 

Pomembno je tudi čiščenje površin in pred-
metov, ki se jih pogosto dotikamo z rokami 
(kljuke vrat, daljinci, …)

Prav tako velja, da se izogibamo tesnim 
stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljivih bo-
lezni, kot so nahod, vročina, kašelj, bolečine v 
žrelu, bolečine v prsih, pri težjih oblikah pa tudi 
občutek pomanjkanja zraka oziroma težje diha-
nje. Zgodaj v poteku bolezni je lahko prisotna 
tudi diareja (driska). V primeru, da zbolimo, 
ostanemo doma, o tem telefonsko obvestimo 
svojega izbranega zdravnika in ravnamo skla-
dno z njegovimi navodili. 

Pred morebitnim potovanjem v tujino ozi-
roma sprejetjem oseb iz tujine preverite in-
formacije glede izpostavljenosti posameznih 
držav po svetu, ki so na voljo na spletni strani 
European Centre for Disease Prevention and 
Control. Ministrstvo za zunanje zadeve pa na 
svoji spletni strani in družabnih omrežij @MZ-
ZRS javnost ažurno seznanja glede sprejetih 
ukrepov v posameznih državah. 

Osrednje mesto z najnovejšimi informacija-
mi o aktivnostih v Sloveniji, povezanih s koro-
navirusom, je vzpostavljeno na portalu gov.si.

Pomembno je, da ravnamo trezno in pre-
ventivno, upoštevamo navodila za prepre-
čevanje širjenja okužbe, v primeru suma na 
okužbo pa ravnamo skladno z navodili zdra-
vstvenega osebja.

KORONAVIRUS: S PREVENTIVNIMI UKREPI DO ZAŠČITE SEBE IN BLIŽNJIH
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Štab Civilne zaščite Občine Lukovica

MISLI IN SPOMINI OB 
KONCU LETA
Na obisku pri Pavli Jeras

December je poseben mesec v letu. To je 
zimski čas, dnevi se krajšajo, noči pa postaja-
jo daljše. Naši kmetje so v tem času opazovali 
zemljo na polju, ki je bila zaledenela v grude in 
od tod ime gruden. Decembrski dnevi nazna-
njajo, da se bliža konec leta. V objemu neštetih 
barvnih luči in z nakupovalno mrzlico, hitimo 
po nakupih, Vsak želi obdarovati svojce, prija-
telje, sosede.

 Tudi mi, člani Ko Rdečega križa in ZB 
za vrednote Krašnja, smo obiskali in obdarili 
naše krajane. S stiskom roke smo vsakemu 
posebej zaželeli vse dobro v prihajajočemu 
letu. Tudi kratek pogovor je bil zelo dobrodo-
šel. Nekaj naših starejših krajanov pa preživlja 
jesen  življenja v domu starejših občanov. Tako 
smo se 19. decembra odpravili v že omenjeni 
dom, v Laško. Obiskali smo našo krajanko Pa-
vlo Jeras, ki že nekaj let biva tam. Imeli smo 
razlog, saj je prejšnji dan praznovala svoj 87. 
rojstni dan. Pavla je bila v mladosti zelo aktiv-
na krajanka, tako na kulturnem področju kot 
tudi pri gasilskem društvu. In prav slednji so 
nam ponudili svoje vozilo za prevoz v Laško. 
Prijetna družba se nas je zbrala, sedem nas 
je bilo, njenih sosedov in prijateljev. Na naš 
obisk ni bila pripravljena, pravzaprav nikogar 
ni pričakovala. Presenečenje je bilo popolno. 
Vzkliki veselja in sreče, prisrčni objem , solze 
v očeh in stisk tresočih se rok je povedal vse. 
Posedli smo se za večjo mizo v jedilnici doma. 
Ob živahnem pogovoru smo se dodobra na-
smejali, pripovedovali zgodbe in dogodivščine 
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NOVICE IZ KS KRAŠNJA
Svet KS Krašnja se je v letu 2020 sestal na eni redni seji, dne 

19.1.2020, na kateri smo obravnavali predlog rebalansa proračuna za 
leto 2020 in ga tudi uspešno uskladili ter potrdili. V naslednjem koraku 
ga mora skupaj s proračuni ostalih krajevnih skupnosti in proračunom 
Občine potrditi še občinski Svet.

V delu proračuna, ki je vezan na prihodek iz letne dotacije Občine 
Lukovica, smo zagotovili sredstva za delovanje Sveta KS (pisarniški in 
poštni material ter storitve), izvedbo miklavževanja ter redne letne 
dotacije krajevnim društvom in organizacijam.

V delu proračuna, ki je vezan na porabo lastnih sredstev krajevne 
skupnosti, smo zagotovili sredstva za plačilo rednih mesečnih obve-
znosti delovanja poslovilne vežice (poraba el. energije in vode ter ko-
munalne storitve) in pokopališča (poraba vode, odvoz 7m3 zabojnika 
za smeti) ter predvideli investicijo v vrednosti 5.000 EUR za ureditev 
dvorišča poslovilne vežice in 1.700 EUR za pisarniško opremo arhivske 
sobe v novem društvenem domu v Krašnji. 

Žal v proračunu ni mogoče zagotoviti sredstev za nakup dodatnih 
igral na otroškem igrišču v Krašnji, ampak samo za najnujnejša vzdr-
ževalna dela in manjše investicije kot je nabava novega betonskega 
koša za smeti, ki smo jo izvedli koncem lanskega leta. Tukaj nekako 
pozivam mlade starše k organizaciji kakšnega dogodka z namenom 
zbiranja sredstev za nakup novih igral. Na ta način bi nam morda uspe-
lo vsaj nekoliko posodobiti otroško igrišče.

Svet KS Krašnja se je dne 29.1.2020 sestal na izredni seji, katere 
sta se udeležila tudi županja mag. Olga Vrankar in direktor občinske 
uprave Iztok Obreza. Svet KS Krašnja je kot upravljavec, z dopisom, 
obvestil lastnika vežice Občino Lukovica, na dolgo trajajočo proble-
matiko pri vsakokratni uporabi vežice. Vsi skupaj smo se strinjali, da k 
reševanju pristopimo skupaj in v posameznih fazah, tako da bi v dveh 
do treh letih nekako celovito uredili stanje vežice in njene okolice.

V letu 2020 je tako predvidena ureditev dvorišča vključno z delom 
dostopne poti v območju vežice in pokopališča v sofinanciranju Kra-
jevne skupnosti in Občine Lukovica. Pristopilo se bo tudi k predelavi 
steklenih vhodnih vrat z manjšo svetlo odprtino in pripravi elektro-
inštalacije za vgradnjo novih stalnih grelnih teles (npr. IR panelov ali 
podobno). 

Robi Pervinšek

iz preteklosti. Pavla je obujala spomine na hudomušne doživljaje, bilo, 
je neizmerno srečna v naši družbi. Njen spomin je segal daleč nazaj, 
v njeno rodno vas. Pogovor smo prepletli tudi z domačo pesmijo, ki 
nam je vrela iz srca. Vsi smo navdušeno peli z ostalimi obiskovalci. Tudi 
zaposleno osebje se je pridružilo naši veseli družbi in naredili smo ne-
kaj fotografij za spomin na čudoviti čas. 

 Kar težko se je bilo posloviti, vsi pa smo čutili in vedeli, da 
smo Pavlo prijetno presenetili in jo osrečili z našim obiskom. S pripo-
vedovanjem se je venomer vračala v svojo domačo vas in spomin na-
njo je še kako živ.

 Vsak izmed nas si želi nekoč priti do raja, zato naj bo ta pot 
posuta s cvetjem.

 V novem letu 2020 želimo vsem ljudem dobre volje trdnega 
zdravja, družinske sreče in veliko zdravih misli.

Francka Maselj in Zdenka Šraj

Pregovor za december:
ČE O BOŽIČU LED VISI OD VEJE,
SE VELIKA NOČ VSA V CVETJU SMEJE.
SREČNO 2020!

Zahvala
 Letošnje leto se je že dodobra zasidralo v 
naša življenja. Kmalu bo pozabljen lanski december, 

ko smo obiskovali naše starostnike in jubilante ter jih 
razveselili zlasti z dejstvom, da nanje nismo pozabili.

 
Letos smo imeli že krvodajalsko akcijo.

Zahvaljujemo se vsem krvodajalcem. Še posebno pa 
se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v letu 2019 z razu-
mevanjem priskočili na pomoč ter nam pomagali pri 

zbiranju finančnih sredstev.

KORK Krašnja

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

 

 

VZDRŽEVALNA DELA NA POKO-
PALIŠČU

Ker vremenske razmere tudi to zimo dovoljujejo izvedbo gradbe-
nih del, smo ta čas izkoristili za vgradnjo betonskih robnikov med po-
sameznimi vrstami grobov na levi strani pokopališča. Skupna dolžina 
le teh je 63,7m.

 S tem je ta stran dokončno urejena in pričakujemo, da so težave z 
erozijo posipnega materiala sedaj dokončno rešene. Izdelan je bil tudi 
krajši armirano betonski zid dolžine 2,35m na desni strani pokopališča. 
Na tej strani dokončno ureditev načrtujemo v letu 2021.

 Vsa omenjena gradbena dela je izvedlo podjetje Resnik Stanko 
s.p. iz Jelše.

Robi Pervinšek
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PREDSTAVITEV KNJIGE PLETEMO 
KITE V SLAMNIKARSKEM MUZEJU 
V DOMŽALAH

29. januarja je Kulturni dom Franca Bernika Domžale v sklopu 
Srečanja pod slamniki organiziral srečanje s predstavitvijo KUD Fran 
Maselj Podlimbarski Krašnja. V pogovoru z Vero Beguš, avtorico in 
urednico knjižice Pletemo kite ter Matjažem Brojanom, ki je napisal 
strokovno besedilo o pletenju kit, so v prijetnem druženju krašenjskih 
pletic predstavili potek nastajanja knjige; od zamisli do natisa in se po-
govarjali o današnjem pomenu te že skoraj pozabljene obrti. Pogovor 
je vodila Cveta Zalokar, ki je poudarila, da je v spremni besedi  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. 

Vsebina knjige je bila predstavljena na projekcijskem platnu. Pred-
stavljene so bile stare fotografije, ko se je vse še delalo na roke, nekaj 
pa je bilo tudi novejših s tečajev pletenja kit,  

Matjaž Brojan je povedal nekaj anekdot o tem, kako se je učil 
ustvarjati kite pri pleticah v Krašnji. Dejal je , da so bile kite pletene 
z žensko roko mnogo boljše, kot kite pletene z moško  roko. Zato so 
moški kite rajši vozili do tovarn, ženske pa so kite pletle doma. Je pa 
pletenje potekalo ob petrolejkah, zato so se pletice dobivale vsak ve-
čer drugje, da so prihranili petrolej. Ob pletenju je bilo veselo, saj se 
je tam tudi pelo, kar so predstavile Ljudske pevke in pevci Fran Maselj 
Podlimbarski iz Krašnje, ko so ob pletenju kit zapeli tudi nekaj starih 
ljudskih pesmi.  Ob koncu so se zahvalili Veri Beguš ter Matjažu Broja-
nu in jima čestitali za tako lepo predstavitev zgodovinskega arhiva, ki 
bo ostal zanamcem.

Hkrati s predstavitvijo knjige Pletemo kite je bila v Slamnikarskem 
muzeju na ogled tematska razstava. Na razstavi se predstavlja šestin-
dvajset avtorjev likovnih skupin iz Mengša, Domžal, Radomelj, Luko-
vice in Krašnje., Razstava bo na temo pletenja, žetve in tudi rastja žit  
v Slamnikarskem muzeju odprta še do konca marca.

Vera Beguš

 

Po predstavitvi so si ogledali likovno razstavo.

Med čakanjem na petje ljudskih pevcev je pletla tudi Draga.

Draga, Marjana in Mici so med predstavitvijo knjige pletle.

Del likovne razstave

Foto: Miro Pivar
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OB SLOVENSKEM 
KULTURNEM PRAZNIKU

Vsako leto se v Kulturnem društvu spo-
mnimo 8. februarja-slovenskega kulturnega 
praznika. Počastimo ga z literarnim večerom, 
likovno razstavo ali gledališko predstavo. 
Letos pa smo vsaki hiši v naši krajevni sku-
pnosti podarili knjižico Ilke Vaštetove Med 
ljudstvom. Pisateljica je del zgodbe namenila 
življenju v Krašnji, ko je bila eno leto učiteljica 
v naši šoli. V knjižici so natisnjena likovna dela, 
ki so nastala na enem izmed naših extempor.

Da je prišla knjižica do ljudi, so poskrbeli 
učenci in učenke naše šole, ki so 8. februarja 
pozvonili in potrkali na vrata in jo podarili sta-
novalcem. Hvala Neži in Niki Levec, Maji in  Leji 
Hrovat, Tjaši Kokovnik, Taji Jemc, Luku Avbelj, 
Neži Koren, Brini Tomič, Patriku Fermetu, Uli 
Žavbi, Patriciji Kogovšek in Žanu Novaku. 

Vera Beguš

PO PETNAJSTIH LETIH ŠE ENKRAT V KRAŠNJI 
ČAJ ZA DVE

Gledališka skupina KUD Fran Maselj Pod-
limbarski pripravlja uprizoritev Partljičeve igre 
Čaj za dve. Zanjo smo se odločili, ker je vsebina 
zelo aktualna, saj skoraj vsak dan slišimo in be-
remo, koliko prostora manjka v domovih sta-
rejših. Veseli smo, da jo bomo lahko uprizorili 
v novi dvorani, ki dobiva svojo podobo. Pred-
videvamo, da vas bomo povabili na premiero 
v drugi polovici aprila. Vera Beguš

POHOD Z LUČKAMI NA LIMBARSKO GORO JE  
POHOD, KI JE NEKAJ POSEBNEGA

Božično novoletni prazniki so vsekakor čas, ki nas navdaja s posebno lepimi občutki. Priča-
kovanje božične noči in pričakovanje novega leta v nas nekako dopolnita in obogatita  številna 
razmišljanja, predvsem pa nas še bolj, kot običajno tudi družinsko ali prijateljsko povežeta.

Tudi, ko se oziramo po okolici, kjer živimo, še posebej v večernem času, številne lučke in 
okraski na jelkah, po balkonih hiš in drugod, v nas pričarajo posebno praznično toplino. Še pose-
bej lepo so z jaslicami okrašene tudi notranjosti naših domov, ki nam z vsakim pogledom nanje 
dajo novih moči, novih upanj za prihodnost.

Živimo v času, ki zagotovo v marsičem ni popoln. Živimo pa tudi v času, ki nam vsekakor do-
pušča in tudi omogoča, da bi se med ljudi povrnile nekatere tiste vrednote, ki so namenjene ve-
čjemu medsebojnemu razumevanju, spoštovanju in prijateljstvu, pa tudi ljubezni do domovine.

Da bi temu bilo tako, se prav vsa društva, ki delujemo tudi v KS Krašnja z najrazličnejšimi 
aktivnostmi trudimo, da imajo naši člani, krajani in tudi vsi ostali, ki na različne prireditve priha-
jajo od drugod, čim več možnosti za druženje in vse ostalo, kar vodi k večjemu spoštovanju in 
zadovoljstvu.

Eno od teh dejanj je tudi že dolgoletni, tradicionalni Pohod z lučkami na Limbarsko goro, 
ki ga na Štefanovo in na Dan samostojnosti in enotnosti naše domovine organizira ŠD Krašnja.

V četrtek, 26. decembra ob 17. uri se nas je pred gostinskim lokalom Bar pod lipo zbralo 30 
pohodnikov. Med njimi je bilo tudi osem prijateljev PS Kamnje iz Vipavske doline, ki z našim 
društvom prijateljuje že 11 let. Vsi smo bili na nočno turo, ki je nekoliko zahtevnejša, primerno 
opremljeni in veselo razpoloženi. Zimska idila nam ni bila naklonjena, bilo pa je povsem jasno 
nebo, ki nam je, ko smo se povzpeli nekoliko višje, omogočilo prečudovite razglede daleč, daleč 
na okoli. 
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ODPRLI SMO ŽE OSEMNAJSTI DRUŠTVENI 
DOBRODELNI MOŠNJIČEK

Nekaj minut po 17. uri smo se v strnjeni ko-
loni podali na pot, ki nas je po prečkanju magi-
stralne ceste pri AP vodila do Podvozja, nekaj 
časa po cesti proti Negastrnu, na kar smo zavili v 
gozd in pohod nadaljevali po poti, ki danes ni več 
označena s planinskimi markacijami. Do nekaj let 
nazaj pa je bila dolga desetletja edina pot, ki je 
romarje in pohodnike vodila iz Krašnje do vrha 
Limbarske gore. 

Kljub jasnini na nebu, so nas že prvi koraki 
po gozdni poti opozorili, da brez pomoči lučk, 
ki smo jih imeli prav vsi pri sebi, koraki ne bodo 
varni. In kar naenkrat je naša strnjena kolona 
postala »praznično« osvetljena. Lepo jo je bilo 
opazovati!

Pogovorov ni manjkalo, smeha tudi 
ne,…….. pohodniške volje, da čim preje prema-
gamo 422 m.v.r. pa še toliko manj. Lepo, počasi 
in varno smo bili iz koraka v korak bližje našemu 
cilju, ki smo ga dosegli v slabi uri in pol hoda. Ne-
kaj krajših počitkov smo namenili le čudovitim 
pogledom v dolino in na nekaj postavljenih jaslic 
ob poti in praznično okrašenih drevesc.

Limbarska gora! Cerkvica Sv Valentina in nad 
stopniščem pri vhodu vanjo nas je prevzela tudi 
lepo okrašena jelka, ki nas je kar sama od sebe 
povabila, da smo se vsi skupaj, še preden smo 
vstopili v gostilniški prostor, fotografirali.

V gostilni Urankar nas je v enem izmed go-
stilniških prostorov pričakal lepo pripravljen in 
topel prostor. Posedli smo se za mize in prijatelj-
ski klepeti ter prijetno razpoloženje se je nadalje-
valo. Med časom večerje pa so se pogostokrat 
zaslišali tudi zveni kozarcev in voščila drug dru-
gemu z znanima besedama: «Na zdravje!«

Vsi vemo, da čas, ko je lepo, hitreje mineva. 
Kar naenkrat sta minili dobri dve uri veselega 
druženja in počasi se je bilo potrebno pripraviti 
na povratek v dolino. Ker je bil naslednji dan de-
lovni dan, so se nekateri pohodniki v dolino od-
pravili nekoliko preje, nekateri pa smo druženje 
podaljšali še za kakšno slabo urico. Prvi so se v 
Krašnjo vrnili okoli 22. ure, preostali pa primerno 
času, nekoliko kasnejšemu odhodu iz Limbarske 
gore.

Pred Barom pod lipo smo se poslovili od 
naših prijateljev, pred katerimi je bilo do doma 
okoli 100 km vožnje in jim obljubili, da se bomo 
ponovno srečali že zelo kmalu. Na njihovem 
tradicionalnem Velikonočnem pohodu na Malo 
goro, ki bo v ponedeljek, 13. aprila.

Za nami je bil prijeten dogodek, ki  je vsakega 
pohodnika posebej zagotovo nagovoril z lepimi 
mislimi. Z marsičem od tistega, kar sem v tem 
prispevku uvodoma omenil. Z lepimi občutki 
druženja, prijateljevanja in z izreki iskrenih želja, 
ki naj nas bi vsakega posebej v novem letu 2020 
kar najbolj osrečile.

Še posebno v lepem spominu pa bo ta večer 
zagotovo ostal dečkoma Nejcu in Niku, ki sta se 
na pohodu pogumno pridružila očetu Stanetu 
in skupaj z vsemi nami uživala praznični čas na 
tradicionalnem Pohodu z lučkami na Limbarsko 
goro, ki je zares nekaj lepega in posebnega.

Marjan Štrukelj

96,40€

Že  kar precej časa je odmaknjeno leto 
2002, ko smo v ŠD Krašnja svoj program do-
polnili tudi s humanitarno dejavnostjo – s t.i. 
mošnjičkom. Zbrane prostovoljne prispevke 
smo namenili različnim naslovom. Na zadnje, v 
letu 2019 smo zbrali 176,00 € za KO RK Krašnja 
in sicer namensko za pomoč pri pripravi tradi-
cionalnih daril, ki jih v času božičnih in novole-
tnih praznikov prejmejo starejši krajani. V vseh 
dosedanjih sedemnajstih letih pa 10.559,40 €.

Potrudili se bomo, da bi tudi v letošnjem 
letu z zbiranjem prostovoljnih prispevkov 
uspešno nadaljevali pred sedemnajstimi leti začeto pot.

Ni še znano, komu bodo v tem letu prostovoljni prispevki namenjeni, kajti tudi o tem bo 
odločala potrditev predloga na občnem zboru.

Akcija za to leto je, kot vedno stekla že z mesecem decembrom lani in z veseljem ugotavlja-
mo, da mošnjiček ni več prazen, saj se je v njega zbralo že 94,40 € prostovoljnih prispevkov. 
Vsem darovalcem iskrena hvala!

Kot vedno, si želimo, da bi se naše dobrodelne akcije udeležilo čim več naših bralcev in čla-
nov društva ter vseh ostalih, ter vas seznanjamo z naslednjimi možnostmi sodelovanja:

- z neposrednimi vplačili v društveni pisarni v času uradnih ur (ponedeljek od 19.-20. ure);
- z nakazili na TRR: Športno društvo Krašnja, Krašnja 14 1225 Lukovica
štev. TRR: 0230 2001 6496 319 z obveznim pripisom »MOŠNJIČEK 2020«
- z vplačili na večjih društvenih prireditvah;
- z sodelovanji na morebitnih dopisnih licitacijah za prevzem daril znanih slovenskih športnic in 
športnikov (športni rekviziti, osebna športna oprema, …)
- z odprodajo ostalih priložnostnih daril.

Komu namenjamo letošnji mošnjiček in kako uspešno bo potekala akcija, vas bomo, kot 
vedno tekoče seznanjali v Informatorju. Prvič že v glasilu meseca maja.

Marjan Štrukelj

KONEC MESECA FEBRUARJA SE JE ZAKLJUČI-
LA ŽE 18. DRUŠTVENA AKCIJA POHODOV NA 
LIMBARSKO GORO

Hoja v naravi je pomembna in najprepro-
stejša oblika rekreacije, ki slehernemu poho-
dniku omogoča osebno skrb za vzdrževanje 
telesne moči in trdnejše zdravje. S hojo se lah-
ko ukvarjamo v vseh letnih časih. Ali se na pot 
podamo individualno, družinsko ali v skupini s 
prijatelji, vedno je druženje z naravo nekaj naj-
lepšega.

Prav zaradi teh razlogov se je ŠD Krašnja že 
pred 18. leti odločilo svojim članom in krajanom 
KS Krašnja vseh starosti ponuditi organizirano 
akcijo, brez tekmovalnega značaja, a le z željo, da naj bi pohodništvo postalo stalnica čim večjemu 
številu ljudi. Domislili smo si pohode k nam najbližji, 763 m visoki Limbarski gori. V gostilni Urankar 
smo locirali velik lesen gojzar za oddajo vpisnih listkov, akcijo pa poimenovali po alpinistu – naše-
mu pokojnemu prijatelju Stanetu Belaku Šraufu. (Šraufov gojzar na Limbarski gori!)
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Čeprav je bilo v času prvih let, ko je bilo 
pohodnikov neprimerno več kot jih je danes, 
smo z akcijo nadaljevali, kajti vsako leto pose-
bej se v njo aktivneje vključi  vsaj eden ali dva  
pohodnika. 

18. pohodniška akcija je potekala od 1. 
marca 2019 do vključno 29. februarja letos. 
Spet smo skrbno preštevali vpisne listke in 
ugotovili, da se jih je v tem obdobju v lesenem 
gojzarju nabralo 523. Za ta skupni rezultat pa 
je poskrbelo 59 udeležencev, od katerih so 
nekateri oddali enega, morda dva vpisna list-
ka……., nekateri, predvsem tisti, ki jim hoja 
pomeni aktivnejši način življenja pa precej 
več. Kakorkoli, rezultat je skupen – društve-
ni. Še lepša in veliko višja pa je številka 31.060 
zbranih vpisnih listkov v vseh dosedanjih 18. 
letih.

ŠD Krašnja je o poteku, kot vedno, tekoče 
poročalo v Informatorju. Kljub temu pa ne bo 
odveč, če se v rezultat sezone 2019/2020 z ne-
kaj podatki povrnemo tudi ob tej priložnosti.

V obdobju marec - maj je sodelovalo 41 
pohodnikov, ki so zbrali 129 vpisnih listkov. V 
obdobju junij – avgust sta bili udeležba in se-
števek oddanih listkov skromni. Za zbirek 87 
vpisnih listkov je sodelovalo le 19 pohodnikov. 
107 vpisnih listkov je bilo zbranih v obdobju 
september – november, precej prijetneje pa 
je bilo vpisne listke šteti za zadnje tromesečje 
december 2019 – februar 2020, saj se jih je v 
lesenem gojzarju zbrala okroglih 200, kljub 
temu, da je v tem času sodelovalo le 19 poho-
dnikov.

V zadnjem obdobju so posamezniki opra-
vili naslednje število pohodov:

Francka Kovič 41, Marjan Štrukelj 34,To-
maž Andrejka 32, Brigita Avbelj 27, Janez Cerar 
17, Darko Tič 11, Mira Andrejka 7, Bori Štrukelj 
6, Janez Čebulj 5, Ana Čebulj 4, Vera Antonin in 
Milena Urankar 3, Maruša Čebulj, Anka Drob-
ne in Vinko Urankar 2, en vpisni listek pa so 
izpolnili: Jaka Drobne, Jure Jamšek, Jernej Tič 
in Mojca Tič.

Vsem imenovanim se društvo lepo zahva-
ljuje za sodelovanje!

Kdo vse izmed 59 udeležencev in s ka-
kšnim deležem k skupnemu številu 523 
vpisnih listkov pa so sodelovali v sezoni 
2019/2020 ?

Marjan Štrukelj 137 pohodov, Tomaž An-
drejka 86, Francka Kovič 71, Brigita Avbelj 55, 
Janez Cerar 38, Vera Antonin 16, Bori Štrukelj 
14, Mira Andrejka 12,  Darko Tič 11, Janez Če-
bulj 10, Ana Čebulj 7, Anka Drobne 4, Lojze 
Kovačič, Maruša Čebulj, Jaka Drobne in Mile-
na Urankar 3 pohode, Primož Dolinšek, Matic 
Dolinšek, Neža Čebulj, Jernej Tič, Jan Tič, Miha 
Drobne in Vinko Urankar 2 pohoda, en pohod 
pa so opravili: Mimi Juratovec, Irma Kovačič, 
Franci Jerin, Brane Jurjevec, Laura Štrubel, Eva 
Vida, Arne Požar, Benjamin Lukas, Anže Osol-
nik, Maja Hrovat, Jon Juteršek, Brina Tomič, 
Ajda Kosec, Zarja Kogovšek, Ela Mežnaršič, 

PETIČ SMO ZAKLJUČILI 
TUDI DRUŠTVENO AKCIJO 
»HOJA – TEK – KOLESAR-
JENJE MOJA REKREACIJA«

Eva Klopčič, Ela Živković, Lina Jemc, Ula Žavbi, 
Patricia Kogovšek, Anja Pervinšek, Žan Jager, 
Taja Jemc, Zala Zupančič, Zala Pervinšek, Ma-
risa Budimljič, Ema Juteršek, Gašper Avbelj, 
Aljaž Čebulj, Romana Močnik Žavbi, Franci 
Žavbi, Valter Korošec in Martin Šinkovec.

Čestitke in hvala za sodelovanje!

Prejemniki spominskih medalj, ki se pode-
ljujejo za celotno sezono na podlagi sprejetih 
društvenih kriterijev pa bodo prejeli:

ZLATO MEDALJO:

Marjan Štrukelj  za 137 pohodov; 

SREBRNO MEDALJO:

Tomaž Andrejka za 86 pohodov in 
Francka Kovič za 71 pohodov;

BRONASTO MEDALJO:

Brigita Avbelj za 55 pohodov;

Zlato spominsko medaljo pa bo društvo 
tudi letos poklonilo GOSTILNI URANKAR NA 
LIMBARSKI GORI za pomoč in sodelovanje pri 
akciji.

Z rezino torte za obdobje september – fe-
bruar pa se bodo posladkali:

Marjan Štrukelj, Tomaž Andrejka, Francka 
Kovič, Brigita Avbelj, Janez Cerar, Vera Anto-
nin, Bori Štrukelj, Mira Andrejka, Ani Čebulj, 
Janez Čebulj, Maruša Čebulj, Anka Drobne, 
Jaka Drobne, Darko Tič, Milena Urankar, Vinko 
Urankar, Jure Jamšek, Jernej Tič in Mojca Tič.

Imenovani bodo o srečanju v Baru pod lipo 
obveščeni naknadno.

Naslednje rezine torte bomo razdelili na 
podlagi žrebanja med udeležence pohodov za 
obdobje marec – maj 2020. Tokrat bomo izžre-
bali glede na 19. leto akcije enako število rezin 
torte. Torej 19!

S 1. marcem se je začelo novo enoletno 
obdobje pohodov na Limbarsko goro, ki se 
bo zaključilo 28. februarja prihodnje leto. V ŠD 
Krašnja bomo, kot vedno, pozorno spremljali, 
kako akcija poteka in vas bomo o njej tekoče 
seznanjali v glasilu Informator.

Še nadalje velja, da se akcije lahko udele-
žujejo le člani ŠD Krašnja in krajani KS Krašnja. 
Slednjim ob tej priložnosti tudi sporočamo in 
jih vabimo k vpisu v članstvo ŠD Krašnja! 

V želji, da bomo v sezoni 2020/2021 še de-
javneje vključeni k pohodništvu na Limbarsko 
goro, vas v imenu društva prisrčno pozdra-
vljam.

Marjan Štrukelj – predsednik društva

Ena od možnosti članov ŠD Krašnja in kra-
janov KS Krašnja je tudi ta, de se dejavneje 
vključijo v imenovano akcijo, ki enako, kot po-
hodi na Limbarsko goro poteka od 1. marca do 
zadnjega dne meseca februarja.

ŠD udeležencem akcije brezplačno izda 
posebne evidenčne knjižice za vsako panogo 
rekreacije posebej, v katere se beležijo po-
datki, ki izpričujejo dan opravljene rekreacije, 
relacijo hoje, teka ali kolesarjenja ter efektivni 
čas aktivnosti. Tudi ta akcija nima tekmovalne-
ga značaja in je posamezniku le v pomoč pri 
evidentiranju posameznih aktivnosti s popol-
nim zaupanjem uporabnikom glede zapisova-
nja verodostojnih podatkov.

ŠD Krašnja ima tudi za to akcijo določene 
in sprejete kriterije, ki ob zaključku enoletne 
sezone izkažejo rezultat aktivnosti posame-
znika. Na podlagi teh podatkov in kriterijev pa 
društvo udeležence nagradi z lepimi unikatni-
mi spominskimi medaljami.

Priznati moramo, da ta akcija še ni zažive-
la, saj v njej sodeluje zelo majhno število oseb, 
ki nekoliko več prostega časa posvečajo hoji, 
teku ali kolesarjenju.

V sezoni 2019/2020 je sodelovalo le 12 re-
kreativk in rekreativcev in sicer v akciji HOJA-
-MOJA REKREACIJA 10 pohodnikov, v akciji 
KOLESARJENJE – MOJA REKREACIJA le en 
posameznik, en posameznik pa je sodeloval 
tudi v akciji TEK – MOJA REKREACIJA. 

Vsi so uspešno izpolnili kriterij za eno od 
vrst spominskih medalj.

SPOMINSKE MEDALJE BODO PREJELI:

ZA HOJO ZLATE MEDALJE PREJMEJO:

Marjan Štrukelj ( 397 ur ),
Tomaž Andrejka ( 267 ur ),
Franc Zakrajšek ( 208 ur ),
Mira Andrejka ( 85 ur ),
Marinka Zakrajšek ( 76,30 ure ),  in
Bori Štrukelj ( 71,30 ure ).

ZA HOJO SREBRNO MEDALJO PREJME: 
Darko Tič ( 58,30 ure ).
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ZA HOJO BRONASTE MEDALJE PREJME-
JO: 
Francka Kovič (49 ur),
Petra Urankar Mlakar ( 46 ur ) in
Mojca Beguš Tič za( 34 ur).

ZA KOLESARJENJE SREBRNO MEDALJO PREJ-
ME:  
Franc Zakrajšek ( 72 ur).

ZA TEK BRONASTO MEDALJO PREJME: 
Darko Tič  ( 34 ur).

Vsem sodelujočim se društvo lepo zahva-
ljuje za sodelovanje in tudi iskreno čestita za 
dosežene rezultate.

Preostane nam le še povabilo tudi ostalim, 
predvsem tistim članom društva in krajanom, 
ki se pogostokrat individualno, družinsko ali s 
prijatelji odločate za rekreacijo v pohodnih ali 
tekaških copatih ali se usedete na kolo brez 
omejitve starosti. Vsekakor pa vedno na la-
stno odgovornost!

Evidenčne knjižice in vse ostale informa-
cije so vam na voljo vsak ponedeljek med 19. 
in 20. uro v društveni pisarni, ki je v Gasilskem 
domu v Krašnji.

Šesta zaporedna akcija je že v teku! Pridru-
žite se!

Marjan Štrukelj

PLESNO NAVIJAŠKA SOBOTA SKUPINE  
PEEWEE LUKOVICA

V soboto 25.1. je v Ljubljani potekala 2.kvalifikacijska tekma sezone plesno navijaških sku-
pin. Udeležile so se ga tudi deklice skupine PeeWee iz Lukovice, pod vodstvom trenerke Lare 
Torkar.

Leaders Unified, plesno navijaška skupina iz Domžal, je svoje moči združila septembra leta 
2013. 15 nadobudnih plesalk, je svoje plesno predznanje preneslo v čisto nove plesne prostore 
in že v svoji prvi sezoni osvojilo 2x naslov državnih prvakov. Od takrat naprej nizajo vrhunske re-
zultate na državnem in mednarodnem nivoju. So trenutni aktualni 4x državni prvaki in aktualni 
evropski podprvaki v kategoriji članskih hip hop ekip – ECC 2019, St. Petersburg, Rusija.(http://
leaders.si/onas/)

Deklice skupine Peewee Lukovica so letošnjo zimsko soboto, v športni dvorani Kodeljevo, 
tekmovale v cheer jazz-u in cheer pom-u. Tudi tokrat so dosegle odličen rezultat, 4.mesto v 
cheer pom-u in 8.mesto v cheer jazz-u. Odličen rezultat tudi zato, ker so nekatere izmed deklic 
pričele s treningom šele predkratkim. Treninge imajo 2 do 4 tedensko, v Prevojah in Domžalah.

Iskrene čestitke deklicam skupine PeeWee Lukovica, trenerki Lari Torkar in predsednica 
športno kulturnega društva Leaders Unified  Mateji Grbec ter pogumno in srečno naprej!

Deklice čaka še veliko treningov in priprav na nove zmage in prav tako nas navijače!

                                                                                                                 Sabina Posar Budimlić
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EFT METODA – METODA ČUSTVENEGA 
OSVOBAJANJA  /TAPKANJE/

EFT tehnika je oblika psihološke akupresure, pri kateri namesto 
iglic uporabimo blazinice prstov, s katerimi nežno pritiskamo in stimu-
liramo akupresurne točke - meridiane. S tapkanjem na točno določe-
ne točke (meridiane) po obrazu in telesu ter s kombinacijo verbalne 
komunikacije o težavi, v kratkem času dosežemo velike spremembe in 
različna olajšanja.  Z EFT tehniko se uravnoteži energetski sistem v te-
lesu, odpravi psihološki stres, fizična bolečina pa pogosto izgine.  Po-
novna vzpostavitev ravnotežja v energetskem sistemu omogoča te-
lesu, da si zopet povrne izgubljene naravne zdravilne sposobnosti in 
se začne samo zdraviti.  Čustvena in fizična olajšanja, ki jih dosežemo 
z EFT tehniko, pogosto omogočijo popolno telesno izboljšanje in ker 
je kakovost življenja povezana s čustvenim zdravjem je pomembno, 
da se osvobodimo vseh negativnih čustev. EFT tehnika čudovito deluje 
pri odpravljanju stresa, ter dogodkov povezanih z njim, ker istočasno 
deluje na fizični in čustveni ravni. Tapkanje po EFT točkah - meridianih 
se uporablja za ponovno vzpostavitev energetskega ravnovesja.  Da bi 
tapkanje delovalo, ni potrebno vedeti kako deluje in ni potrebno vanj 
verjeti. Vse, kar je pri EFT tehniki pomembno, je to, da se med tapka-
njem nežno povežemo s težavo, ki jo imamo in s stimuliranjem točno 
določenih točk – meridianov, težavo odpravimo. Če se želite znebiti 
žalosti in med tapkanjem premišljujete, kaj boste jedli za večerjo, po-
tem EFT tehnika zagotovo ne bo delovala, ali pa ne bo delovala kot 
bi sicer. EFT tehnika je ob pravilni uporabi tako učinkovita, da včasih 
ljudje preprosto pozabijo, da so sploh kdaj imeli težave.  Vsa negativ-
na čustva, ki jih doživimo, so motnje v energetskem sistemu.  Kadar 
pomislimo na negativen spomin ali se povežemo z negativnim občut-
kom, se v našem energetskem sistemu pojavijo blokade in to pomeni, 
da energija ne more več prosto teči po telesu. Rezultat tega je, da ob-
čutimo negativna čustva v različnih delih našega telesa. S tapkanjem 
na točno določene točke- meridiane in povezovanjem s točno določe-
nimi negativnimi spomini, se otresamo teh blokad v našem energet-
skem sistemu. Ko je enkrat energetski sistem ponovno v ravnovesju, 
nimamo več blokad in smo osvobojeni vseh negativnih občutkov, 
travm in negativnih prepričanj. Vsi, ki so uporabili moč EFT tehnike 
za razreševanje blokad, negativnih čustev in travm, imajo popolnoma 
drugačen pogled na situacije, ki so se jim zgodile, lažje jih razumejo in 
se soočajo z njimi, predvsem pa lažje oprostijo sebi in drugi, s to meto-
do odpravimo tudi fizično bolečino. Primerna je za vsakogar, tapkajo 
učitelji, vzgojitelji, policaji, babice, dedki, otroci, je enostavna in se je 
nauči lahko kdorkoli. Kar pa je najpomembnejše; ponovno dosežejo mir 
v svoji duši in svojemu telesu, ter popolnoma spremenijo vibracije, ki jih 
oddajajo in odpravijo bolečine, strahove, skrbi in še druga neprijetna ču-
stva, ki nam bremenijo naš vsakdan. Prav tako, kot se dnevno negujemo 
in umivamo, bi morali tudi dnevno uporabljali različne energetske teh-
nike in z njimi dnevno reševati težave na čustvenem in fizičnem nivoju, 
preden se le te razvijejo v resne bolezni.  S pomočjo EFT tehnike boste 
stres brez težav obvladali do tolikšne mere, da ne bo več negativno vpli-
val na vaše zdravje.  EFT tehnika je tako čudovita in učinkovita metoda, 
da se jo preprosto morate naučiti in preizkusiti! ( Več pa si lahko ogle-
date tudi na spletni strani www.eft-slovenija.si ) 

Vabljeni na

predstavitveno delavnico uporabe EFT metode v Moravče, Vegova 31

Kdaj: V SREDO, 25. 3. 2020 od 19.00 – 20.30 ure

vodi: Marija Gotar, izvajalec EFT 2.st.

Prijave na el. naslov: marija.gotar@gmail.com

INFORMATIVNE DROBTINICE 
ŠPORTNEGA DRUŠTVA KRAŠNJA

Pred vami, spoštovani bralci Informatorja je letošnja prva izdaja. 
Večkrat smo že zapisali, da je izdajanje glasila v veliki meri odvisna od 
razumevanja naših krajanov in članov društva, ki nam ob voščilih za 
božične in novoletne praznike, ko vas obiščemo s koledarji in skro-
mnim darilcem, podarite prostovoljne prispevke.

Tudi tokrat smo se vam dolžni iskreno zahvaliti za vaše razume-
vanje in spoštovanje našega ljubiteljskega dela, saj ste nam v vaseh: 
Krašnja, Kompolje, Koreno, Vrh nad Krašnjo, Krajno Brdo, Spodnje 
Loke, Žirovše, Negastrn in Vinje ter na nekaterih naslovih naših čla-
nov, ki domujete drugje, namenili 2.625,00 € prostovoljnih prispev-
kov. 

Iskrena hvala pa tudi vsem 16. društvenim aktivistom – raznašal-
cem koledarjev in daril za opravljeno prostovoljno delo.

V društvu se bomo še naprej trudili urejati glasilo, predvsem z na-
menom, da bi z besedami in fotografijami  še naprej skušali skrbeti za 
vreden in zanimiv arhiv najrazličnejših dogodkov, ki bodo odraz pri-
hodnosti. Še vedno pa velja povabilo k soustvarjanju Informatorjevih  
vsebin vsem tistim, ki bi se nam želeli priključiti.

Naslednje glasilo pa naj bi predvidoma izšlo konec meseca maja.

Za bližnjo prihodnost naj vas seznanimo in povabimo k sodelova-
nju in sicer na tri važnejše dogodke in sicer:

- V mesecu marcu bo ŠD Krašnja imelo redni letni (volilni ) občni zbor. 
Svoje člane bomo z datumom zbora obvestili z vabili, ostale pa z ob-
vestilom na oglasni deski pri trgovini.

- 13. aprila ste vabljeni k udeležbi na Velikonočni pohod na Malo goro, 
ki ga organizirajo naši prijatelji iz PS Kamnje v Vipavski dolini. Vašo 
morebitno udeležbo in željo po organiziranem prevozu nam prosimo, 
sporočite do konca meseca marca in sicer v času uradnih ur društvene 
pisarne, ki so vsak ponedeljek med 19.-20. uro.

- 16. maja bo organiziran že 24. Šraufov spominski pohod.

Še vedno se lahko udeležujete dveh organiziranih vadb v telova-
dnici OŠ Krašnja. Fizioterapevtska vadba z dodatkom aerobike je vsak 
ponedeljek med 19. in 20. uro. Zaključila se bo ob koncu meseca aprila.

Funkcionalna vadba pa bo potekala mesec dni dlje in sicer vsak 
torek in četrtek med 20. in 21. uro.

Če bi člani našega društva in krajani KS Kranja v sezoni 2020/2021  
želeli sodelovati v društveni akciji HOJA, TEK, KOLESARJENJE – MOJA 
REKREACIJA, ki poteka od 1. marca letos do 28. februarja prihodnje 
leto, oglasite se v pisarni društva, kjer boste prejeli ustrezne evidenč-
ne knjižice.

Vabljeni tudi k 19. pohodniški akciji k Šraufovemu gojzarju na Lim-
barsko goro, ki bo tudi potekala od 1. marca letos do 28. februarja 
prihodnje leto. V primeru nejasnosti, kako ta akcija poteka, se za poja-
snila oglasite v društveni pisarni. 

Obe društveni akciji sta zelo primerni za bolj aktiven način življe-
nja, ki ju v društvu seveda vseskozi spremljamo in tudi nagrajujemo. 
Vaša naloga pa je le, da ste čim bolj aktivni in pri tekočem zapisovanju 
določenih podatkov, do sebe in tudi društva povsem pošteni.

Organizacija večjih prireditev je vedno tesno povezana tudi z ve-
čjimi stroški. Kljub temu, da društveno delo ni namenjeno ustvarjanju  
dobičkov, pa je prav, da se, če je le možno, skuša izogniti neprijetni 
negativni bilanci, ki, kot pravni osebi lahko v marsičem škoduje. Pred-
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vsem na zaupanju s sodelujočimi subjekti.
Ena od finančno zahtevnejših organizacij prireditev je tudi Šraufov 

spominski pohod, ki je logistično brez večjih sprememb podprt že kar 
nekaj zadnjih let. To je tradicija, ki je všeč številnim udeležencem po-
hoda in v društvu se moramo še nadalje truditi, da bi tako tudi ostalo.

Velik del stroškov običajno pokrijemo z organizacijo srečelova, ki 
je vsekakor tudi zelo prijetna dopolnitev tega dogodka.

Kaj želim in kaj vas prosimo?
Prosimo vas za sodelovanje in sicer, da bi nam pomagali pridobiti 

dobitke srečelova, ki jih običajno podarjajo podjetja in obrtniki pa 
tudi drugi.

Vloge so pripravljene in jih lahko dobite v društveni pisarni. Vse 
prejete dobitke bomo označevali sproti in z zbiranjem zaključili ka-
kšen dan pred prireditvijo. ( sobota, 16. maj 2020.)

Pričakujemo vašo cenjeno pomoč in se vam že v naprej najlepše 
zahvaljujemo.

ČLANARINA ZA LETO 2020 !
Plačilo društvene članarine za tekoče leto je za vse, ki želijo ostati 

ali postati  člani kateregakoli društva ali organizacije OBVEZNA! Enako 
velja tudi za ŠD Krašnja.

Vse dosedanje člane in tudi vse ostale, ki bi se nam želeli priklju-
čiti vljudno prosimo za plačilo članarine za leto 2020.

Članarino bo možno plačati na rednem letnem občnem zboru ali 
tudi kasneje v pisarni društva. Naj spomnimo, da za članstvo v društvu 
najmlajših plačila članarine ni. Zadostuje le podpis staršev ali skrbni-
kov oz. v primeru včlanitve izpolnitev PRISTOPNE IZJAVE.

Kolikšna je članarina? Če bo občni zbor potrdil predlog IO, bo le ta 
znašala: za dijake, študente, upokojence in nezaposlene 8,00 €, za vse 
ostale odrasle osebe pa 10,00 €.

Marjan Štrukelj

NAJLEPŠE ŽELJE IVICI LIČEN ZA 
NJEN ŽIVLJENSKI JUBILEJ

Spoštovana in draga Ivica.

Naj ti odkrito povem, da sem bil skupaj z Marjanom Pervinškom, 
ko sva te meseca maja obiskala v imenu vseh članov ŠD Krašnja na tvo-
jem domu, zelo, zelo presenečen, predvsem pa vesel, kako uspešno 
zdravstveno napreduješ po nenadni in nepričakovani bolezni, ki te je 
pred časom doletela le nekaj ur po pohodu s svojimi prijateljicami.

Kljub tvoji, takrat še nekoliko omejeni možnosti komuniciranja, je 
bilo povsem dovolj, da si skupaj z nama in z možem Evgenom s sme-
hom in prepoznavno mimiko pospremila vse o čemer smo se pogo-
varjali. Le kako ne, ko pa smo si imeli toliko lepega, glede na prete-
klost, tudi povedati in se spominjati. 

Veliko različnih poti smo prehodili skupaj, veliko je bilo ostalih pri-
jetnih druženj, veliko je bilo vsega, kar človek z lahkoto prepozna. To 
je veliko in iskreno prijateljstvo!

Tudi od tedaj dalje so moje in naše misli z najlepšimi željami vedno 
s teboj. Kako zelo nas razveseli vsaka prijetna informacija, kako je s 
teboj. Še posebej vse tiste, ki potrjujejo upanje, da bo kmalu, ali vsaj v 
bližnji prihodnosti vse tako, kot je bilo.

Draga Ivica.
Za tvoj osebni praznik, za jubilejnih 70 let življenja, ki ga praznu-

ješ 15. marca, ti v imenu vseh članic in članov ŠD Krašnja ISKRENO 
ČESTITAM IN TI ŽELIM z enakimi, že zapisanimi besedami :«NAJ BO 
KMALU ALI VSAJ V BLIŽNJI PRIHODNOSTI VSE TAKO, KOT JE BILO!«

Oba z Evgenom tudi prisrčno pozdravljamo.

Marjan Štrukelj – predsednik društva

ALI V TEM LETU LAHKO PRIČAKUJEMO, 
DA BOSTA MESECA APRIL IN MAJ MANJ 
DEŽEVNA, KOT STA BILA LANI? PRED-
VSEM MESEC MAJ!
NAŠ VSAKDAN PA SO ZAZNAMOVALI TUDI NEKATERI DOGODKI, 
KI SO ŽE PRETEKLOST, A VSEENO VREDNI SPOMMINA.

Ta prispevek za Informator pišem že kar nekaj let. Nekateri ga prebe-
rete radi, drugi manj, a vseeno vztrajam, kar mi omogočajo zapiski oseb-
nega dnevnika, ki bi bil lahko vsebinsko še bogatejši. Tako pa si zapišem 
le tisto, kar je preverjeno ali osebno videno ali doživeto.

Tokrat sem nekaj tega strnil v spomin na lanska meseca maj in april. 
Kot vedno, poglavitno vlogo prispevka »igra« vreme, v nekaj navedkih pa 
se spominjam nekaterih minulih dogodkov za ta čas v letu 2019, ki so nas 
razveselili, včasih pa tudi razžalostili.

VREME – APRIL 2019
Mesec april se je začel s prekrasnima pomladanskima dnevoma. Brez 

oblačka na nebu. Popoldan ob 18. uri je bilo kar 18 stopinj in pozornejši 
pogled v naravno okolje ni mogel prekriti podobe o naglem se prebujanju 
narave.

3 april je bil deloma deževen, 4. kljub celodnevni oblačnosti dežja ni 
bilo, 5. pa je bil zopet bolj radodaren z dežjem. Močilo je že ponoči, do-
poldan še bolj, v popoldanskem času pa so se vrstile značilne plohe za ta 
mesec.

6. april je minil brez dežja, 7. pa je zopet nekoliko rosilo, predvsem v 
nočnem času. Podobno vreme se je nadaljevalo vse do cvetne nedelje, 
14. v mesecu in tudi temperature zraka so bile še nizke, kajti zjutraj je bilo 

le 4 stopinje, popoldan pa 7.
V ponedeljek, 15. aprila pa se je vreme le ustalilo, postalo pa je tudi 

topleje, saj je bilo na ta dan popoldan 14 stopinj. Torkovo jutro pa je bilo 
hladno. 2 stopinji sta botroval k temu, da smo lahko opazili slano. Sicer 
pa je dan minil z obilico sonca. Z lepim, suhim in stabilnim vremenom, ki 
so ga vsak dan pospremile vedno višje temperature pa so minevali tudi 
praznični dnevi velikega četrtka, petka in sobote, vključno z velikonočno 
nedeljo, 21. aprila, ko so se temperature zvišale kar na 23 stopinj. Lepim 
prazničnim dnevom sta sledila še dva enako lepa. Ponedeljek in torek.

Stabilno, suho vreme je za en dan prekinila sreda, 24. v mesecu, ki 
je bila dopoldan deževna. Že naslednji dan pa je bilo povsem drugače. 
Vsekakor pa tudi že lepše in prijetnejše za opazovanje okolice, ki je v vsem 
svojem »brstečem« sijaju, več kot očitno  potrjevala prisotnost pomladi in 
neustavljivo moč simbioze med vremenom in živo naravo. Pogoji za delo 
na travnikih, njivah in vrtovih so bili dani.
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V nasprotju začetka lanskega meseca aprila, ko nas je razveselilo 
dva dni lepega vremena, se je zadnjih nekaj dni, vse od 26. dalje vreme 
spremenilo v pogostejšo oblačnost in občasno deževje, ki ga je spre-
mljal nekoliko močnejši veter. Kot zanimivost sem si zapisal, da je bila 
nedelja, 28. kar hladen dan, ki ni dopustil, da bi se temperature zraka 
povzpele  nad 8 stopinj. Najbrž je k temu doprinesel tudi zapadli sneg 
na Jezerskem, Vršiču in na Korenskem sedlu.

Kako bo letos, v letu 2020 ta čas? Nihče ne ve! Če se bo ponovilo 
takšno aprilsko vreme, ga osebno ne bi zavrni, saj 15 dni suhega vre-
mena in enako število »mokrih« dni v lanskem aprilu je zagotovo spre-
jemljivih. Morda bolj, kot po tradiciji in pričakovanjih, ki jih običajno ta 
mesec prinese.

NEKATERI DOGODKI V KS KRAŠNJA – APRIL 2019
4. aprila Smo se na tukajšnjem pokopališču poslovili od krajanke   
 MALKE JERMAN;
6. Je bila tudi v KS Krašnja očiščevalna akcija;
 Potekalo pa je tudi tretje taborniško srečanje učencev naše  
 šole, ki so opravili pohod na Limbarsko goro;
14. Praznik cvetne nedelje;
21. Vstajenjska procesija;
22. Srečanje enajstih članov ŠD Krašnja s prijatelji iz PS Kamnje  
 na Velikonočnem pohodu na Malo goro;
27. Praznik – Dan boja proti okupatorju;
30. Predpraznični nastop godbe Lukovica;

VREME – MAJ 2019
Lanski mesec maj nas zaradi slabega vremena, ki smo ga bili dele-

žni kar 21 dni, suhega pa le 10, zagotovo ni navdušil. 
Kot v mesecu aprilu, sta bila tudi v maju dva prva, praznična dneva 

zelo obetavna. Veliko sonca, ki je ozračje pogreli kar do 20 stopinj in 
le občasno nekaj oblačnosti nam je dajalo upanje, da bo vse potekalo 
drugače, kot se je kasneje izkazalo. Pa ni bilo tako. Že 3. maja 2019 se 
je vreme korenito spremenilo in vse do vključno 6. je padlo kar veliko 
dežja. Precej pa se je ohladilo tudi ozračje, saj so se temperature giba-
le le od 5 do 7 stopinj.

Torek, 7. je minil brez dežja. Dan je bil sicer prijeten, a jutranjima 
dvema stopinjama in slani smo se pa malo načudili in seveda tudi 
ustrašili, koliko je le ta škodovala rastlinju in drevju. Brez škode ni šlo. 
Predvsem je prizadelo orehe in tudi nekaj ostalih drevesnih vrst. Hla-
den severni veter, ki je pogosto zapihal, pa je dal občutek hladu še 
toliko večji. Precej podoben, a ne tako hladen je bil naslednji dan, ki ga 
je pogosto spremljal, tokrat zahodni veter. 

9. maj je bil deževen dan, a le do popoldneva. Naslednji pa po-
doben, le, da je bilo dopoldne suho, popoldan pa nas je presenetila 
močnejša ploha, ki jo je nekaj minut dopolnilo tudi padanje toče. 11. 
maj je minil brez padavin, a nizka oblačnost ni obetala na korenitejšo 
spremembo.

Sledilo je deževno obdobje, ki je trajalo od 12. do vključno 15. maja. 
Tudi »polulana« Zofka,  se 15. ni odrekla svojemu poslanstvu. 16. in 17. 
sta bila pričakovano bolj »majska.« Predvsem petek nam je postregel 
s kar precej sončnimi žarki. 18. pa je vreme zdržalo le do popoldneva, 
ko je začelo ponovno deževati. Mokro vreme se je nadaljevalo vse do 
22. Sledile so si manj ali bolj intenzivne padavine, pogosto pa jih je 
spremljalo tudi grmenje. Sončnih žarkov je bilo v teh dneh le za vzo-
rec.

Četrtek in petek, 23. in 24. pa sta vsaj za kratek čas prekinila turob-
no  vreme, ki nikakor ni dopuščalo košnje in sušenja trave, kljub njeni 
že dokaj visoki rasti.

V soboto, 25. pa se je zopet pričelo precej nestabilno in deževno 
vreme, ki je trajalo vse do predzadnjega dne v mesecu. Najbolj de-
ževna sta bila 27. in 29. maj. Zadnji dan pa se je vreme uredilo vsaj to-
liko, da ni deževalo in da smo lahko pozdravili tudi nekaj več sončnih 

žarkov. Ozračje pa se je kar hitro ogrelo, saj je bilo zadnji dan sredi 
popoldneva okoli 21 stopinj.

Kaj reči o vremenu za lanski mesec maj? Najbrž se strinjate, da je 
v precejšnji meri prevzel vlogo predhodnika aprila, ki pa nas tokrat ni 
kaj posebno razočaral. Precej bolj nas je maj, ki je bil vremensko vse-
skozi zelo nepredvidljiv, rastlinju in drevju pa celo škodljiv.

Upajmo, da nas bo letošnji prijetno presenetil in se vsaj malo od-
dolžil za lansko polomijo, ki nas je skoraj iz dneva v dan spravljala v 
slabo voljo.

DOGODKI – MAJ 2019
1. in 2. maja Smo praznovali delavski praznik:
4.  29 učenk in učencev naše šole se je še zadnjič sre 
  čalo na taborniških uricah, ki jih je v sodelovanju z  
  rodom Mlinski kamni iz Radomelj organiziralo ŠD  
  Krašnja;
18.  ŠD Krašnja je organiziralo 23. Šraufov spominski  
  pohod, katerega se je udeležilo 94 pohodnikov.  
  Na cilju pohoda pa so bili pohodniki nagrajeni tudi  
  s krajšim koncertom Adija Smolarja;
23.  Smo se na pokopališču v Krašnji poslovili od   
  vaščanke Vrha nad Krašnjo in naše krajanke  
  SLAVKE MAL.
26.  Je prvo sveto obhajilo v cerkvi sv. Tomaža prejelo  
  9 prvoobhajancev;
29.  Izšel je Informator z zaporedno številko 227;

Želim vam prijetno branje.
Marjan Štrukelj
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BESEDE OB SLOVESU STANI AVBELJ

Težko je, kadar izgubimo nekoga, ki smo ga imeli radi. Najtežje pa 
je, ko izgubimo mamo. Mama Stana je tiho zaspala v naročju hčerke 
in vnukinje.

Vse življenje, 86 let, je preživela v Krašnji. Bila je delovna in pri-
dna. Najprej na domači kmetiji, potem sta z možem gradila in izgra-
dila hišo, za kar je bilo potrebno veliko odrekanja. Hodila je na delo 
v tovarno Mojca, v večernem času pa je z različnimi deli, v katere je 
pritegnila tudi otroke, poskrbela za dodatni zaslužek. Hčerkam in sinu 
je privzgojila delovne navade, da so zaživeli samostojno življenje. 

Najtežji trenutki v njenem življenju pa so bili takrat, ko je izgubila 
hčerko. Zgodaj je izgubila tudi moža, vendar ni bila sama. Živela je s 
sinovo družino, hčerke in vnukinje pa so pogosto prihajale domov.

Pred skoraj tridesetimi leti se je prvič srečala z učenci v naši šoli in 
jim pokazala, kako se pletejo kite iz ličkanja in delajo copati. Od takrat 
je z drugimi krajankami večkrat prišla med učence. Šivanje copat je 
pokazala mnogim obiskovalcem na različnih etnoloških prireditvah in 
sejmih, ko je v okviru KUD Fran Maselj Podlimbarski s pleticami obi-
skala mnoge kraje po Sloveniji in tudi izven nje.

Mame Stane ni več. Ostali so spomini in njeno delo. Domači so 
ostali brez mame in stare mame, sestre, kulturno društvo pa brez čla-
nice, ki je dolga leta pomagala s svojim delom ohranjati in prikazovati 
del etnološke preteklosti. Pogrešali jo bomo.

 Draga mama Stana, nič več ne boste slišali petja ptic okoli vašega 
doma, ne boste videli, kako drevje zeleni in rože cvetijo pomladi.

Ne boste več gledali, kako sonce zahaja in čakali, kdaj pridejo vaši 
domov.

Nobenih skrbi ni več, zato mirno spite med sorodniki, krajani in 
znanci. Pogosto vas bomo obiskovali.

Poslovilne besede je napisala Vera Beguš. Na pogrebu, 11. januarja 
pa jih je prebral Franc Novak.

Tam na koncu mavrice,

tam med zvezdami nekje

iščem meni drag obraz.

Ko ne vem, kako, ne kam

veter mi prinese mamin glas.

DRAGA LEBENIČNIKOVA MAMA

Življenje nas nikoli ne vpraša, kaj bi radi. Obrača se po svoje, pa če 
nam je prav ali ne. Moramo se mu prilagoditi in se mu podrediti. Tako 
se mu je konec januarja zahotelo, da je življenjske poti Marije Lebe-
ničnik tu dovolj. 28. januar je bil tisti dan, ko je njeno srce za vedno 
zastalo. Ostali bodo spomini in mnoge sledi, ki jih je zapustila sinu, 
sorodnikom in znancem.

Življenje se je Mariji Lebeničnik začelo v Bosni. Rodila se je kot Ma-
rija Šelehijević v vasi Gornji Srdževići. Starši - oče Ivan in mama Teklja 
sta bila kmeta. Imela sta osem otrok, štiri fante in štiri dekleta. Mari-
ja je morala že kar kmalu poprijeti za delo. Kot zelo mlado dekle, je 
hodila k kmetom delat po njivah. S tem si je služila kruh, ki pa je bil 
zelo skromen. Nato je odšla na delo v Avstrijo, kjer je upala na boljše 
življenje. Tam je spoznala Jožeta Lebeničnika iz Spodnjih Lok in mu 
rodila sina. Ko mu je bilo dobro leto, so se vrnili v Slovenijo, na moževo 
domačijo v Spodnje Loke. Tu se je spoprijela z vlogo matere, žene in 
kmetice. Trudila se je in poprijela za vsako delo. Tista prva leta so imeli 
še konja, s katerim je orala .Pomagala pa je tudi drugim. Skrbela je za 
šest do osem krav in oddajala mleko. Dela ji ni nikoli zmanjkalo.  Pogo-
sto je delala sama, ker je bil mož veliko zdoma. Bila je pridna in skrbna 
žena ter ljubeča mama.  Vse njene misli in želje so bile namenjene sinu 
edincu, ki ji je bil v edino oporo.

Bila je družabna, rada je poklepetala z znanci in sosedi. Včasih je 
šla z ženami na kak izlet. Uživala je v družbi, opazovanju narave in 
krajev ter pridobivanju novih izkušenj.

Ko je moža zadela kap, je požrtvovalno skrbela zanj. Šele, ko se 
mu je stanje močno poslabšalo in sama ni zmogla več, je odšel v Dom. 
Dve leti in pol je bila vdova.

Ves čas je po svojih najboljših močeh skrbela za dom in kmetijo.
Decembra 2018 jo je prizadela kap. Od tedaj je bila na postelji, od-

visna od drugih. Ker je doma ni mogel nihče negovati, je zadnje leto 
preživela v Domu svete Ane – v kraju Babinec blizu Varaždina, kjer jo 
je sin pogosto obiskoval. Nazadnje je bil pri njej 26. januarja letos. Z 
njim je še normalno govorila, dva dni za tem – 28. januarja pa je za 
vedno zaspala.

Usoda nam ne prizanaša z udarci. Tudi mamam brez milosti ugaša 
življenje. Globoke nam rane zasaja v srce, brezčutno se ozira na naše 
gorje.

Počivajte v miru, draga Marija. Naj vam bo lahka slovenska zemlja. 
Vašemu sinu in ostalim sorodnikom pa izrekam globoko sožalje.

Poslovilne besede je napisala Boži Požar. Na pogrebu, 3. februarja 
pa jih je prebral Franc Novak.
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REŠITEV NAGRADNE 
KRIŽANKE IN PREJEMNI-
KI NAGRAD FRANCA 
BERLECA

Prvotni termin za oddaje nagradnih gesel 
Informatorjeve nagradne križanke, ki je bila 
objavljena v mesecu oktobru lani, se je sicer 
iztekel že konec meseca novembra. Zaradi 
del na stavbi Gasilskega doma ni bilo moč na-
mestiti nabiralnika, za kar nekateri niso mogli 
oddati rešitev.

Zaradi tega smo možnost sodelovanja pri 
žrebanju nagrad podaljšali do konca lanskega 
leta in smo 14. januarja v Baru pod lipo s po-
močjo dežurne natakarice Barbare žreb tudi 
opravili.

Prejeli smo 14 rešitev, od katerih so bile 
prav vse rešene s pravilnim geslom, ki se je 
glasil »MOJSTER JE MOJSTER«

Vsem sodelujočim reševalcem se lepo 
zahvaljujemo za sodelovanje in čestitamo za 
pravilne rešitve. 

Žreb pa je šest nagrad, ki jih je izdelal in 
prispeval Franc Berlec iz Malega Jelnika raz-
delil sledeče:

1. nagrada: KOŠARICA ZA ČASOPISE 
Jerica Brcar, Krašnja 76, 1225 Lukovica

2. nagrada; PTIČNICA  
Erazem Gabrovec, Zlatenek 14, 1223 Blagovica

3. nagrada: KOŠARICA ZA SADJE 
Jelka Krašovec, Blagovica 32, 1223 Blagovica

4. nagrada: SOLNICA   
Jožica Barlič, Blagovica 3, 1223 Blagovica

5. nagrada OKRASNA GAJBICA 
Slavica Hribar, Krašnja 2, 1225 Lukovica

6 .nagrada STOJALO ZA SVINČNIKE 
Anica Podbelšek, Blagovica 6a, 1223 Blagovica

Prejemniki nagrad boste le te lahko pre-
vzeli v društveni pisarni, ki je odprta vsak 
ponedeljek od 19. do 20. ure ali pa na podlagi 
osebne izročitve že preje.

Ob tej priložnosti se »mojstru« Francu 
Berlecu iskreno zahvaljujemo za sodelovanje 
in za prispevek njegovih unikatnih izdelkov, 
ki jih bodo vsi nagrajenci zagotovo z veseljem 
uporabili.

Če pa bi se v prihodnosti kdo izmed naših 
bralcev odločil za osebno naročilo Franceto-
vih lesenih izdelkov, pa naj ga pokliče na tele-
fonsko številko 041 410 833 ali obišče na doma-
čem naslovu Mali Jelnik 11, Blagovica.

Marjan Štrukelj

REŠITEV PRAZNIČNE NAGRADNE KRIŽANKE NK DOMŽALE
NAŠE BRALCE SO OB JUBILEJNEM LETU PRIJETNO PRESENETILI Z LEPIMI NAGRADAMI.

»Ples« nogometne žoge v drugem delu slovenskega nogometnega prvenstva se je začel  in 
med elito najboljših 10. moštev  v Sloveniji  uspešno nastopajo tudi nogometaši NK Domžale, ki 
si v jubilejnem letu, ob 100. obletnici delovanja kluba prav gotovo želijo čim boljših rezultatov.

Bralci Informatorja, še posebno pa reševalci njihove nagradne križanke, ki smo jo objavili 
meseca decembra, zagotovo niste prezrli in  z veseljem prebrali veliko zanimivosti o dolgole-
tnem in uspešnem delovanju kluba.

V ŠD Krašnja smo bili zelo počaščeni in veseli, da smo lahko objavili njihovo PRAZNIČNO NA-
GRADNO KRIŽANKO, za katero so nam podarili 5 izjemno lepih in vrednih nagrad. Vaše rešitve 
smo zbirali do 20. februarja, na kar smo v OŠ Krašnja s pomočjo učencev 4. razreda in razredni-
čarke med pravilne rešitve, ki jih je bilo ravno pet, izžrebali in razvrstili posamezne nagrade.

Križank smo sicer prejeli nekaj več, a žal ste nekateri pri reševanju gesla v prav vseh primerih 
naredili enake napake. 

Pravilno geslo se je glasilo: »VABLJENI NA TEKME!« Napake pa so se vam primerile pri be-
sedi »alpinist Franci,« ki pa ni OKAR ampak EKAR in nastala je nepravilna rešitev v geslu oz. 
besedi TEKME (pravilno), TEKMO (nepravilno.)

Prejemniki nagrad so:

1. nagrada: letna vstopnica za spomladanski del prvenstva, šal, zastavica in otroška knjižica 
  Bober nogometaš;
  ELA MEŽNARŠIČ, Krašnja 31a, 1225 Lukovica;

2. nagrada: letna vstopnica za spomladanski del prvenstva, šal in zastavica;
  DRAGICA CIMPERMAN, Podrečje 8, 1230 Domžale;

3. nagrada: letna vstopnica za pomladanski del prvenstva in šal;
  TOMAŽ PAVLIČ, Krajno Brdo 16, 1225 Lukovica;

4. nagrada: letna vstopnica za spomladanski del prvenstva;
  JAKA DROBNE, Vošce 6a, 1223 Blagovica;

5. nagrada: letna vstopnica za pomladanski del prvenstva;
  MIRKO PODBELŠEK, Blagovica 6a, 1223 Blagovica;

Nagrajenci so nagrade že prejeli!
Vsi nagrajenci pa so tudi že  prejeli  vstopnice za velik slovenski derbi med moštvoma NK 

DOMŽALE in NK MARIBOR, ki bo 14. marca v Športnem parku v Domžalah.
Nagrajencem iskreno čestitamo tudi v imenu NK Domžale. Vsem skupaj pa se lepo zahva-

ljujemo za sodelovanje in trud pri reševanju nagradne križanke s priporočilom, da si v jubilej-
nem letu NK Domžale čim večkrat ogledate tekme in stiskajte pesti za dobre rezultate.

Lep pozdrav z nagradnim geslom: »VABLJENI NA TEKME!«
Marjan Štrukelj

INFORMATORJEV HUMOR
1. Kako se imenuje najhitrejši Italijan? Petardo Mavriti

2. Kako se imenuje najhitrejši računalnik? To šiba
3. Kako se imenuje najbogatejša Kitajka v Avstriji? Ši Ling

4. Kako se imenuje najbogatejši Madžar? Sere Keš
5. Kako pravimo še drugače TO-jevcem? KŠ (Kje Šank)

6. Kako je ime Japonki z največjo? Matako Kojama
7. Kako je ime Japoncu z največjim? Okoplota Sigamota

8. Kako pravimo najbolj rumenemu Kitajcu? Li Mun
9. Kako pravijo Kitajci upokojencu? Kita Muhira

10. Kako je ime najbolj rdečemu indijancu? Ja Buk
11. Najbolj odrgnjen Romun je? Rine Popesku

12. “Najvzdržljivejši” Nemec je? Hans von DurchMuStau
13. Jugoslovan z najdaljšim? Visimir Dokolenović

14. Kako se imenuje najbolj posran Italijan? Nebriše Siriti
15. Kdo je najhitrejši zidar na svetu? - John Serjebeton
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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: 
AMD Lukovica, Boži Požar, Dragica Pervinšek Francka Maselj, Helena 
Urbanija, Jure Jamšek, Katarina Bergant, Marija Gotar, Marjan Štru-
kelj, Milena Iglič, Natalija Mlakar Butalič, PGD Krašnja, Robi Pervinšek, 
Sabina Posar Budimlić, Silvo Avbelj, Vera Beguš, Vera Beguš, Zdenka 
Šraj, Štab Civilne zaščite Občine Lukovica

Fotografije: 
AMD Lukovica arhiv, Anamarija Lanišek, Uršula Avbelj, Arhiv PS Ka-
mnje, Dare Tič, Katarina Bergant, Milena Iglič, Miro Pivar, Natalija Mla-
kar Butalič, PGD Arhiv, Sabina Posar Budimlić

RAZPIS NAGRADNE KRIŽANKE AMD LUKOVICA
Predstavitev društva

Avto–Moto društvo Lukovica je bilo ustanovljeno aprila 1948. Društvo deluje na treh področjih: šport, članstvo in varna mobilnost. Na po-
dročju športa organizira dirke na različnih ravneh (Alpe-Adria, državna prvenstvo Slovenije, amatersko prvenstvo Slovenije, društvene dirke) in v 
različnih zvrsteh avto in moto športa, kot so trial, starodobni motociklizem, skuter, minimoto, ohvale, supermoto, vztrajnostne dirke z mopedi, 
avto slalom, moto spretnostne vožnje. Tekmovalci, člani AMD Lukovica, uspešno nastopajo na dirkah starodobnikov, v motokrosu, v trialu in 
v cross-country-ju. Od leta 1978 so osvojili številne naslove državnih in republiških prvakov v kategorijah posameznikov in ekip. Po osvojenih 
naslovih je društvo vodilno v naši občini.

Na področju prometne varnosti društvo sodeluje z AMZS, Občino Lukovica, Policijo, lokalnimi avtošolami in z drugimi partnerji. Z raznovrstni-
mi aktivnostmi, v katere vključujemo različne starostne skupine (od najmlajših do najstarejših) in vse oblike udeležencev v prometu (motoriste, 
avtomobiliste, kolesarje, pešce, …) si prizadevamo izobraževati in ozaveščati naše člane in druge občane, kako ravnati v prometu, da bi povečali 
prometno varnost in zmanjšali število prometnih nesreč. V društvu uspešno deluje sekcija MK Rokovnjači, ki združuje lastnike in ljubitelje motor-
jev, organizira različne skupinske vožnje po Sloveniji in sosednjih državah in obiske moto sejmov.

Trenutno je v AMD Lukovica včlanjenih 320 članov. Število članov se povečuje. Z različnimi aktivnostmi in prireditvami se v društvu trudimo 
povečevati prepoznavnost društva. Prizadevamo si obdržati stare in pridobivati nove člane.

Člani AMD Lukovica vabimo bralce Društvenega Informatorja, da se včlanijo v naše vrste in izkoristijo številne ugodnosti, ki jih nudi članstvo!

Nagrade:

1x Bon za 20 EUR – ki ga dobitnik izkoristi pri včlanitvi ali podaljšanju članstva v AMD 
1 x Avtomobilski komplet za prvo pomoč
3 x majica AMD Lukovica
5 x odsevni trak AMD Lukovica

Rešitve pričakujemo najkasneje do konca meseca aprila 2020. Nagradna gesla in ostale podatke obvezno pošljite na priloženem kuponu pod 
križanko, na naslov ŠD Krašnja, Krašnja 14, 1225 Lukovica ali pa jih osebno izročite v pisarno društva, lahko pa jih oddate v nabiralnik pri pisarni, 
če bo ta že nameščen.

Skupaj z AMD Lukovica vam pri reševanju križanke želimo veliko zabave in srečo pri žrebanju lepih nagrad.
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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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