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KRAJEVNA
SKUPNOST

KRAŠNJA

AKTIVNOSTI KS KRAŠNJA
Kljub temu, da je letošnje leto močno zaznamovala epidemija COVID-19, smo v Krajevni skupnosti Krašnja, v veliki večini, izpolnili vse zastavljene cilje.
V marčevskem izvodu Informatorja sem vas že obvestil o vzdrževalnih delih na pokopališču,
ki so zajemala vgradnjo 63,7m betonskih robnikov na levi strani in 2,35m armirano betonskega
zidu na desni strani pokopališča.
V marcu sta bili na dostopni poti od parkirišča do poslovilne vežice vgrajeni dve novi javni
luči, ki sedaj v nočnem času omogočata malce varnejšo hojo do vežice.
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vgradnja
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predvsem na relaciji Krašnja – Vrh nad Krašnjo
in Kompolje - Koreno ter s tem povezanimi
nevarnostmi za vse udeležence v prometu
predvsem pa za naše najmlajše. Obljubljeno je bilo, da se bo na izpostavljenih lokacijah vgradil
začasni merilnik hitrosti, na osnovi katerega bodo ugotovljene povprečne hitrosti mimovozečih
cestnih vozil. Prav tako pa se načrtuje povečana prisotnost medobčinskega redarstva.
Že konec januarja smo županji mag. Olgi Vrankar in direktorju občinske uprave g. Iztoku
Obrezi predstavili predlog ureditve stanja poslovilne vežice in njene okolice v letih 2020 in 2021.
Poslovilna vežica je namreč v lasti Občine Lukovica, krajevna skupnost pa je pogodbeni upravljavec. Predlog je bil sprejet, žal pa je potem realizacija zaradi epidemije COVID-19 in s tem
povezanih ukrepov nekako zastala.
V novembru smo ponovno pristopili k uresničevanju zastavljenega predloga. Tako so bila
po dolgih letih zamenjana steklena vhodna vrata v osrednji prostor. Velika nepraktična drsna
vrata smo zamenjali z manjšimi dvokrilnimi steklenimi vrati, ki imajo poleg manjše svetle odprtine urejeno tesnenje, tako da bo poraba električne energije za ogrevanje bistveno manjša.
Zamenjavo vrat je izvedlo podjetje ALU 2 M Marjan Čebulj s.p. iz Krašnje, financirala pa krajevna
skupnost.
Občina Lukovica je v novembru poskrbela za izvedbo vzdrževalnih del na električni inštalaciji tako, da je sedaj v osrednjem prostoru možen priklop treh električnih radiatorjev moči po
cca 2 kW. Pred tem smo ta prostor lahko ogrevali samo z dvema radiatorjema, katerih skupna
moč je bila do cca 2kW.
Želimo si, da nam do konca tega leta uspe še ureditev dvorišča, deloma s štokanim betonom in deloma z asfaltiranjem, vključno z odvodnjavanjem ter preplastitev asfaltne poti od
začetka do konca pokopališča.
V sodelovanju z Občino Lukovica smo pristopili tudi k rešitvi dolgo trajajoče problematike
osvetlitve igrišča pri PŠ Krašnja. Občina je poskrbela za odstranitev obstoječih lesenih drogov
in dveh javnih luči ter dobavo in vgradnjo novih štirih drogov z osmimi reflektorji. Potrebna je
bila tudi izvedba nove zemeljske trase za potrebe dovoda el. energije.
Igralci malega nogometa, ki delujemo v Športnem društvu Krašnja pa smo v delovni akciji
izvedli povezavo med omenjenimi drogovi z vgradnjo zaščitne stigmaflex cevi in valjanca.

BESEDA UREDNIKA

Robi Pervinšek
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PRIJETNO PRESENEČENJE MIKLAVŽEVANJE V KS
KRAŠNJA

Pred dnevi sem dobila lep šopek. Nisem
vedela, kdo mi ga pošilja. Zakaj šopek? Saj nimam nobenega praznika. Odprla sem čestitko
in videla, da mi ga pošiljajo učenci, ki so pred
50-leti končali šolo na Brdu. Ko sem brala njihove podpise, so iz spomina prihajali obrazi
iz šolskih klopi. Res hvala vsem, posebno pa
tistim, ki so poskrbeli, da je prišel šopek do
mene. Zvečer me je poklicala Marinka Cerar,
ki je bila tudi organizatorka. Prijetno je bilo poklepetati z njo. Še enkrat vsem iskrena hvala!
Vera Beguš

Zaradi epidemije COVID-19 v letošnjem
letu Miklavž s svojim spremstvom žal ni mogel obiskati naših otrok. Ker pa so bili vse leto
pridni in so si darila zaslužili, jih je dostavil v
društveni dom v Krašnji, člani Sveta KS Krašnja
pa smo mu jih pomagali razdeliti. Tako je bilo
obdarjenih 43 deklic in 36 fantov, skupaj 79
otrok letnikov od 2013 do vključno 2019.
Da otroci ne bi bili preveč razočarani, ker
niso videli Miklavža, je poleg krajevne skupnosti in ostalih krajevnih društev poskrbela še
Občina Lukovica, ki je zagotovila za vsakega
obdarovanega otroka dodatno darilo.
Želimo vam lep, miren in predvsem zdrav
veseli december. Otroci pa pridno čakajte na
naslednje leto, ko si vsi skupaj želimo, da nas
Miklavž s svojim spremstvom ponovno obišče.
Robi Pervinšek

NEDOVOLJENO ODLAGANJE ODPADKOV
Na pokopališču v Krašnji sta za poslovilno
vežico odprti zabojnik za mešane komunalne
odpadke prostornine 7m3 ter posebni zabojnik za sveče.
Člani sedanjega in tudi prejšnjih Svetov
Krajevne skupnosti ugotavljamo, da se predvsem v odprti zabojnik odlagajo odpadki, ki
niso nastali na pokopališču ali po pogrebnih
slovesnostih temveč so tja pripeljani in odloženi z drugih lokacij. V zadnjem letu sem zasledil vse mogoče, kot je npr.: avtomobilske
gume, ostanke toplotne izolacije, gradbene
odpadke, steklo v raznih oblikah, odpadno
embalažo od hrane za živali, … . Strošek enega odvoza omenjenega odprtega zabojnika
je 355 EUR z DDV. Letno imamo nekje do štiri odvoze. To predstavlja praktično polovico
zbranih sredstev od plačila grobnine. Iz slednje se krijejo še stroški komunalne infrastrukture
(poraba vode, kanalščina, poraba elektrike) za pokopališče in vežico. Iz preostanka sredstev, če
seveda kaj ostane, se lahko izvedejo vzdrževalna dela na pokopališču ali vežici.
Apeliram na tiste, ki prakticirajo odlaganje odpadkov z drugih lokacij v zabojnik na pokopališču, da s tem prenehajo. V nasprotnem bo Svet KS Krašnja primoran k zamenjavi zabojnika z
dvema 360l črnima zabojnikoma kot je to na pokopališču v Blagovici. Žal bo potem marsikateri
najemnik groba moral odpadke od urejanja grobov odnesti domov.
Robi Pervinšek
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DRAGI BRINOVČEV ATA!

Prihaja jesen. Jesen s svojim obarvanim listjem, hladnejšimi in krajšimi dnevi, z mnogimi
bogatimi darovi in vse pogostejšimi mislimi na
zimo, na počitek ob topli peči.
Včasih nam prinese tudi drugačen počitek. Počitek, ki traja in je večen. Tak počitek
je prišel za Brinovčevega ata v sredo ponoči,
s šestega na sedmi oktober. Ob pol enajstih je
še govoril s sinom, jutro pa nam je dalo vedeti,
da je za vedno zaspal.

Brinovčev ata, Vinko Urankar se je rodil 3. aprila 1932. leta mami Mariji in očetu Vincencu kot
brat dvojček s sestro Minko, ki je pokojna že 30 let. Imel pa je še starejšega brata Mirka, ki je bil
policaj v Sežani in je že tudi pokojni.
Ata Vinko je vse svoje življenje preživel na domači kmetiji. Kasneje si je ustvaril družino.
Ženo je poiskal pri Potratovih v Podgori pri Zlatem Polju. Rodila mu je dva sinova. Žal se je v
traktorski nesreči mlajši sin Branko leta 2007 smrtno ponesrečil. Hudo se v družini še ni končalo.
Skrbel je za bolno in tri leta nepokretno ženo. Tudi sam ni bil zdrav. Vendar je skrbel sam zase.
Vsak dan ga je obiskal sin Vinko, snaha Milena pa je skrbela za njegovo prehrano.
Pred mnogimi leti je bil zaposlen v Papirnici Količevo, vendar je bil že 30 let upokojen.
Od vseh živali, ki jih je imel na kmetiji prej, so mu ostale le kokoši in mucke. Kokoši so mu
prinašale veliko radosti. Razveselil se je vsake jarčice, ki je začela nesti jajčka in njenih drobnih
malih jajčk.
Bil je vesele narave, rad je bil v družbi. Zato se je vključil v skupino Korenine, ki deluje na
Korenu. Še pred leti je rad zaigral na harmoniko. Tako kot mnogi starejši je pogrešal ljudi , klepet
in družbo. Bil je vesel vsakogar, ki ga je obiskal. Še posebno mu je šlo do srca, če sta ga obiskali
vnukinji s pravnukinjama - dveletno Ivo in trimesečno Emo. Vezi z novim rodom so ga osrečile
in mu dajale pozitivno energijo.
Dragi Brinovčev ata.
Vaš dom brez vas bo prazen. Nič več ne bo tako, kot je bilo. Vse na domačiji bo vaše bližnje
sorodnike spominjalo na vas, ki ste zadnja leta podpirali vse štiri vogale hiše. Vsak prostor, vsak
vogal, vsaka stvar bo tiho nemo govorila o vašem delu, življenju, smislu obstajanja. Vse jih bo
spominjalo na vas: na očeta, dedka, pradedka, tasta in strica.

Počivajte v miru, dragi Brinovčev ata!
Poslovilni govor je napisala Boži Požar, bralec na pogrebu pa je bil Franc Novak.

KOVAČEVA SMREKA IZ KRAŠNJE KRASI MAGISTRAT
Pogozdovanje je nekaj, kar se v današnjih šolah več ne učite in ne delate. V osnovni šoli, pa
nas je »tovarišica« peljala v gozd. Veliko smo imeli takšnih ekskurzij in vedno sem se jih veselil.
Narava in delo sta me vedno krepila in še danes mi dajeta moč.
Ko smo sadili, sem gledal smreke: visoke, stare, mlade, tiste še čisto pri tleh in tiste vmes.
Vse so me očarale. Moral sem imeti eno, mojo. Mislim, da sem šel še isti dan po pouku v gozd
in si jo izruval.
Posadil sem jo tam, kjer smo včasih imeli bazen. Vrbnk'u graben smo namreč zajezili in se v
njem poleti kopali. Radomlja pa že takrat ni bila za kopanje.
Moje življenje je teklo, smreka je pa rasla. Pa kako hitro je rasla, veš to je zaradi ljubezni …No,
pa potoka, mokra zemlja tudi pomaga. Vedel sem, da bo prišel dan, ko jo bom moral posekati.
Njene korenine so se razpotegnile vse do tja, kjer so se lahko, čez potok pa se pač niso mogle.
Za sedemdeset let sem jo želel posekati in napraviti za mlaj. Žal pa je bila že prevelika. Gasilci
je niso mogli porabiti, jaz pa sem se bal, da bo povzročila kakšno škodo.
Stopil sem v akcijo. Pomislil sem na veseli december in okrašeno Ljubljano. Poklical sem
Zavod za Turizem Ljubljana. Njim sem jo z veseljem podaril.
Delavci so prišli takoj naslednji dan. Z avtodvigalom in košaro so jo previdno posekali in jo
naložili na prikolico. Smreka je bila v manj kot dopoldnevu pripravljena za okrasitev.
Upam le, da si jo do Božiča ogledam v Ljubljani.

Po besedah Pavleta Urankarja zapisala Hana Rožič
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DOBRODELNI POHOD »KORAK ZASE, KORAK
ZA SLADKORČKE«
Prav nič se ne motim, če zapišem, da smo Slovenci vedno bolj vpeti k dobrodelnosti. To
se kaže na številnih področjih z najrazličnejšimi oblikami pomoči sočloveku. Bodisi, ko gre za
naravne nesreče, za različne najosnovnejše težave številnih družin in posameznikov, ki so se zaradi različnih življenjskih usod znašli na robu preživetja. Pogostokrat pa ljudje z dobrodelnostjo
priskočimo na pomoč tudi ljudem, ki se soočajo z različnimi zdravstvenimi težavami, za katere
je poleg osnovne zdravstvene oskrbe potrebno storiti še nekaj več.
Ena izmed tovrstnih dobrodelnih prireditev je bila tudi v soboto, 12. septembra 2020 na
Brdu pri Lukovici, v rokovnjaškem gozdičku pod Čebelarskim centrom Slovenije. Organizator
tega izjemno lepega dobrodelnega dogodka pa je bila Čebelarska zveza Slovenije v sodelovanju
s Pediatrično kliniko. Velik organizacijski delež pa je prispevala tudi naša občina, ki je za obiskovalce, domače ponudnike in ostale razstavljavce uredila vse potrebno glede zagotovitve infrastrukturne podpore. Dobrodelni pohod je potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika
Republike Slovenije Boruta Pahorja.
Ker ŠD Krašnja že skoraj dvajset let osnovni društveni program dopolnjuje tudi z t.i. dobrodelnim mošnjičkom, tudi zaradi tega nismo mogli spregledati povabila k udeležbi na ta dobrodelni pohod. Še posebej zaradi bližine izvedbe osrednje prireditve in organizacijske prisotnosti
Občine Lukovica.
Kljub temu, da smo k dobrodelnemu pohodu naše člane in krajane povabili z vabilom na
oglasni deski pri trgovini, smo pričakovali, da se nas ta dan ob 15. uri na pot proti Lukovici ne
bo podalo prav veliko pohodnikov, saj se je tudi v naši župniji, prav v tem času dogajal velik in
pomemben dogodek – Sveta birma.
Tako se nas je zbralo osem. Pet odraslih in trije najmlajši. Na prsi smo si pripeli priponke, ki
nam jih je že pred dogodkom poslala ČZS. Zbrali smo 40,00 €, ki smo jih na cilju pohoda tudi oddali organizatorjem. Že pred tem pa je ŠD Krašnja na TRR ČZS »za sladkorčke« darovalo 50,00 €.
Kljub dokaj vročemu sobotnemu popoldnevu, je bila hoja ob Radomlji do Lukovice prijetna. Naše tri mlade pohodnike je seveda zanimalo,
kdo in kaj so sladkorčki, o katerih je pogosto tekla beseda. Bolj, kot so se spoznavali z namenom pohoda in še bolj, ko so doumeli, da pridno
hodijo z lepim namenom pomagati bolnim vrstnikom, ponosnejši so postajali.
Po slabi uri hoje smo prispeli na prireditveni prostor na Brdo pri Lukovici in uredili vse formalnosti glede preprečevanja možnosti okužb z
virusom, na kar smo se posedli k mizi in tako postali del velikega števila prisotnih, ki so z enakim namenom prispeli na dobrodelno prireditev iz
številnih krajev.
Podkrepili smo se s pijačo, z medenim carskim pražencem, Loterija Slovenije nam je podarila posebne srečke,….. prisluhnili smo številnim
nagovorom in tudi delu koncerta Mirana Rudana ter Roka Ferengja. Ogledali smo si tudi slovensko potico velikanko, sprehodili smo se mimo
številnih stojnic, ki so bile obložene z raznimi domačimi dobrotami,….. prednjačile pa so seveda stojnice s ponudbami najrazličnejših medenih
izdelkov. Lepo in zanimivo doživeto!
Ker nas je čakala še hoja domov, smo po dobrih dveh urah zapustili prireditveni prostor in se podali na pot. V Krašnjo smo se vrnili okoli 19.
ure.
ČZS je z dobrodelnim pohodom in prireditvijo na Brdu pri Lukovici poudarila pomen in možnosti uživanja čebeljih pridelkov tudi pri sladkornih
bolnikih. Hkrati pa je želela bolnike z sladkorno boleznijo ozaveščati
tudi z zdravim načinom življenja.
Upajmo, da je ČZS s to prireditvijo in s pomočjo številnih donatorjev in ostalih sodelavcev ter številnih pohodnikov uspelo uresničiti
primaren cilj, ki je bil, nakup zelo drage UZ APARATURE za oceno stanja ožilja, ki se uporablja pri pregledih sladkornih bolnikov. Cena te
naprave pa naj bi znašala 30.000,00 €.
Nekaj malega, a vseeno veliko vrednega smo ta dan z dobrodelnim pohodom osebno prispevali tudi: Mojca, Jernej, Franci, Darko,
Ela, Zarja, Lev in Marjan ter ŠD Krašnja.

Voščilo

Hvala!

Marjan Štrukelj – predsednik društva
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POČITNIŠKI UTRIP
Prekrasne zadnje dni v mesecu oktobru so
otroci uživali čas krompirjevih počitnic. Seveda
so morali skupaj s starši zaradi epidemije nadaljevati z upoštevanjem nujnih ukrepov, kar pa je
bilo na podeželju, obdanemu z mnogimi naravnimi danostmi precej lažje, kot v mestih, kjer se
srečujejo množice in množice ljudi.
Enega od teh prijetnih jesenskih dni so v popoldanskem času izkoristili tudi Danijel, Brina
in Lina Tomić iz Spodnjih Lok, ki so se iz smeri
Žirovš podali na pot proti Limbarski gori. Kako
lepo je bilo, pa so za bralce Informatorja poslali
tudi kratko sporočilo in fotografiji, ki sta očiten
dokaz, kako so uživali v prelepi naravi, obsijani
s soncem. Ob vsem zapisanem so nam tudi zaupali, da so za pot od doma do vrha Limbarske
gore potrebovali uro in dvajset minut hoda,
kako neizmerno sta uživali Brina in Lina,…. še
posebno pa sta bili navdušeni nad palčki, ki pohodnike ob poti prijazno pozdravljajo in se jim nasmihajo. Odločitev, da bodo to pot zagotovo še
ponovili, ni bila težka! Danijelu, Brini in Lini pa se za pozornost lepo zahvaljujemo tudi vsi, ki smo že oz. še bodo z veseljem prebrali njihovo zgodbico
počitniškega utripa.
Marjan Štrukelj

PO PETINTRIDESETIH LETIH, TEK ZA KROF NEKOLIKO DRUGAČE
Odločitev ŠD Krašnja, da letošnjo prvo oktobrsko nedeljo zaradi znanih razlogov ne bo
organiziralo 35. Teka za krof, zagotovo ni bila
lahka, a v danih »korona« razmerah zagotovo
prava in modra odločitev. Res je! Odločitev ni
bila lahka, zaradi številnih dolgoletnih prijetnih
vezi med soorganizatorji, številnimi ljubitelji tekov in pohodov, številnih gledalcev,…… zaradi
velikih in okusnih trojanskih krofov,…… predvsem pa zaradi prekinitve dolgoletne tradicije,
ki je vsakič prijetno zaznamovala začetek jeseni. Kakorkoli že, organizatorji smo takšno odločitev sprejeli zgolj in samo zaradi vpliva na nadaljnje možnosti širjenja virusa COVID – 19 v upanju, da bo že prihodnje leto drugače.
Prav to nedeljo, nekako ob istem času, ko so običajno svoj tek opravili najmlajši »krofki« in smo za njimi na pot pospremili še tekače vseh ostalih
kategorij, sem sedel za domačo mizo s precej drugačnimi, nič kaj prijetnimi občutki, ki so me v mislih pospremili v davno preteklost, ko smo z društvenimi prijatelji in ostalimi že nekaj dni preje in na prireditveni dan počeli vse kaj drugega, kot sem v teh trenutkih počel jaz in zagotovo tudi oni.
Manjkal je tisti prijeten vrvež na startu, manjkalo je še marsikaj ostalega lepega, kar je iz leta v leto vseh 35 let preteklosti na ta dan zaznamovalo to
prijetno prvo oktobrsko nedeljsko dopoldne.
Sledilo je veliko in zelo prijetno presenečenje!
Domači me zvabijo na balkon in, kot bi slutil, se ozrem proti še vedno vidni startni črti teka, ko v športni opremi zagledam Domna in Robija, ki
mi v en glas sporočita: » Ja, glej Marjan, midva se tradiciji ne bova odpovedala!« Takoj za tem že odhitita v smeri običajne trase poti. Pa si rečem:«
Tako prijetnega presenečenja, ne društveno, ne osebno ne smem prezreti in kaj storiti, da bosta po končanem teku presenečena tudi Domen Jarc,
odličen atletski trener v AK Domžale in Robert Matijevič, predan rekreativni tekač ter lastnik priznane Pizzerije in špagetarije Olivia iz Trzina in vrsto
let tudi velik donator omenjene prireditve!?«
V preteklosti sem se moral v času večjih prireditev velikokrat odločati hitro in odločno in tudi tokrat sem našel rešitev, ki sta jo bila kasneje, ob
prihodu na cilj vesela tudi Domen in Robert.
Časa je bilo ravno dovolj, da je Bori odšla na Trojane po krofa, jaz pa sem se podal na kraj ob poti, le kakšnih 100 m do običajnega cilja teka.
Nisem čakal dolgo, ko ju opazim, kako hitro premagujeta še zadnji del poti. Bila sta tako zagreta in hitra, da mi je komaj uspelo narediti spominsko
fotografijo. Sledila je zahvala in čestitka ter povabilo na okrepčilo v Bar pod lipo, kjer tokrat nista prejela spominskih medalj. Na točilnem pultu pa
sta ju čakala že tudi slastna trojanska krofa - vsa leta nekakšen zaščitni simbol te priljubljene prireditve v Krašnji.
Prijetnega obujanja spominov in seveda tudi načrtov za naprej ni bilo kmalu konec, kajti k klepetu se nam je pridružil tudi Stane Per, ki se zaradi
poškodovane noge ni mogel priključiti Domnu in Robiju. Obljubo »obiska« prijateljev pa je vseeno izpolnil. Domen pa je doživel še eno presenečenje.
Tokrat se je v gostinskem lokalu, kot z dežurno natakarico srečal z Majo Per, mlado in obetavno atletinjo AK Domžale, ki ji, kot trener že dolgo časa
pomaga in svetuje v prid njenih vedno boljših in boljših športnih dosežkov. Njuno srečanje pa je minilo enako srečanjem na treningih. Maja vedno
uboga, kar ji Domen svetuje in naroči. In tudi tokrat ni bilo nič drugače!
Letošnja prva oktobrska nedelja je bila precej drugačna, kot številne »sladke« nedelje pred njo. Domov sem se vrnil bolj pravšnjo uro, kot običajno ter od organizacijskih nalog in skrbi tudi precej manj utrujen. Zagotovo pa nič manj vesel, kot vedno, saj sta me Domen in Robert resnično na
najboljši možni način prijetno presenetila. Zagotovo tudi vse ostale v ŠD Krašnja, ki se že vrsto let trudijo ohranjati to lepo tradicijo.
Fanta, kapo dol in iskrena hvala za vajino odločitev, voljo in čas, s katerim sta nam zagotovo želela sporočiti tudi sledeče: » Ne obupajmo in
verjemimo v lepšo, brez virusa, športu in športni rekreaciji vdano prihodnost. Tudi z uradnim 35. Tekom za krof že prihodnje leto!«
Letošnji je bil pač simboličen – drugačen. Za prijetno simboliko in presenečenje pa sta poskrbela Domen Jarc in Robert Matijevič.

Marjan Štrukelj – predsednik ŠD Krašnja
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BRINA, VSE NAJBOLJŠE ZA ROJSTNI DAN!
Zopet smo pozorno pregledali spisek članstva v ŠD Krašnja z namenom, da ne prezremo imen, ki jim želimo, kot je v navadi , čestitati in voščiti za okrogli življenjski jubilej.
Tokratno voščilo namenjamo BRINI TIČ, ki bo 20. rojstni dan praznovala 26. decembra 2020. Brina je edina
članica društva, ki bo v obdobju november – december 2020 ter v obdobju januar – marec 2021 praznovala
jubilejni rojstni dan.
Draga Brina.
Če se malo pošalim, potem bi ti moralo biti ime Štefka, kajti tvoj jubilejni rojstni dan bo prav na Štefanovo,
v času božičnih praznikov in v času pričakovanja novega leta.
Čas beži in že kar nekaj let potrjuje tvoje pridno učenje in sedaj že tudi študij. Ob vseh teh prizadevanjih,
ki so velikega pomena za prihodnost, si vedno zelo rada našla tudi čas za različno prostovoljno delo tudi v ŠD
Krašnja.
V imenu vseh članic in članov ŠD Krašnja ti za tvoj življenjski jubilej iskreno čestitam in ti želim, da bi tudi
v prihodnosti ostala zvesta pridnosti in poštenosti na vseh poteh, ki te bodo vodile v življenju. Želim ti tudi,
da bi te vseskozi spremljalo zdravje in osebna ter družinska sreča.
Naj bo to naše voščilo tudi priložnost, da se ti iskreno zahvalim za čas, voljo in vse ostalo, kar je v preteklosti zaznamovalo tvojo prepoznavno pripadnost društvu.
Želim ti lepo praznovanje!				

Marjan Štrukelj – predsednik ŠD Krašnja

DRUŠTVENI DOBRODELNI MOŠNJIČEK
ZA DRUŽIBO TRAGIČNO PONESREČENEGA DAVA KARNIČARJA SMO ZBRALI 200 EUR
Naj spomnimo. Od lanskega meseca decembra
do letošnjega meseca decembra smo v društveni
dobrodelni mošnjiček, ki smo ga odprli že osemnajsto leto zapored, prostovoljne prispevke zbirali
za družino pokojnega, izjemno uspešnega slovenskega alpinista, ekstremnega alpskega smučarja,
inštruktorja, gorskega reševalca, učitelja in trenerja
smučanja pa tudi avtorja knjig DAVA KARNIČARJA
iz Zgornjega Jezerskega. Davo Karničar se je smrtno ponesrečil 16. septembra 2019 pri podiranju
dreves v bližini doma. 26. oktobra 2019 bi dopolnil
komaj 57 let. Bil je prvi zemljan, ki se je leta 2000 s
smučmi spustil iz »strehe sveta« Mount Everesta.
Njegova mnogo prerana smrt nas je z žalostjo
presenetila tudi v ŠD Krašnja, saj smo se z Davom
na naše povabilo srečali dvakrat. Prvič nas je v Krašnji obiskal še v času, ko smo v avli šole organizirali
predvečerne kulturne dogodke pred Šraufovimi
spominskimi pohodi, drugič pa nedavno, na 23.
spominskem pohodu, meseca maja 2019.
Številni pohodniki in organizatorji ki smo se
imeli ob teh priložnostih možnost srečati in se pogovarjati z Davom, smo bili zagotovo enakega mnenja, da smo neposredno spoznali ne le vrhunskega
športnika ampak tudi preprostega, mirnega in spoštljivega človeka.
Njegova smrt je ženo Petro in otroke za prihodnost zaznamovala z veliko negotovostjo, kajti
tako nepričakovano izgubiti skrbnega moža in očeta je najprej nekakšno grozljivo spoznanje dogodka, kasneje pa nikoli izginulih misli, da je odšel za
vedno.
V ŠD Krašnja smo bili ponosni, da smo imeli priložnost srečati se, se spoznati in postati prijatelji z
Davom Karničarjem in prav zaradi tega smo želeli
z mošnjičkom družini izkazati našo pozornost, in
sočustvovanje.
V omenjenem obdobju smo zbrali 200,00 €
prostovoljnih prispevkov, ki jih bomo družini nakazali v prvih dneh meseca decembra.
Najvišja prostovoljna prispevka sta prispevala
Planinska sekcija Kamnje (80,00 €) in Ciril Podmiljšak ob praznovanju njegovega častitljivega

življenjskega jubileja – 90 let (41,00 €.)
Preostale prostovoljne prispevke pa sta prispevale družine (Jernej Tič, Marjan Štrukelj in Žavbi
Močnik Romana) ter pohodniki, ki so se udeležili
humanitarnega pohoda za otroke s sladkorno boleznijo na Brdu pri Lukovici, Franci Žavbi, Jernej Tič,
Mojca Beguš Tič, Marjan Štrukelj in najmlajši Ela in
Lev Mežnaršič ter Zarja Kogovšek, ki so se odrekli
denarnim prejemkom loterije na prireditvi, nekaj
manjših prispevkov pa so darovali tudi nekateri člani društva ob plačilu letne članarine.
Vsem, ki ste se odzvali zbiranju prostovoljnih
prispevkov v 18. dobrodelni mošnjiček ŠD Krašnja
se iskreno zahvaljujemo.
Zahvaljujemo pa se tudi vsem ostalim, ki ste
tudi v preteklosti prisluhnili naši akciji, saj se lahko
pohvalimo, da smo do sedaj za različne potrebe v
ŠD Krašnja zbrali že 10.759,40 € prostovoljnih prispevkov.

Z NASLEDNJIMI BESEDAMI PA SE JE ZAHVALILA
TUDI PETRA KARNIČAR:
»ZAHVALJUJEM SE VAM IN VSEM, KI STE DAVOTA
IMELI RADI IN SE TUDI NA TAK NAČIN SPOMNITE
NANJ. HVALA TUDI, ČE BOSTE KAJ ZMOLILI ZANJ!
LEP POZDRAV, PETRA KARNIČAR

200,00€
• z odkupi športne oprem in rekvizitov slovenskih
športnic in športnikov;
• z vplačili prostovoljnih prispevkov na društvenih
prireditvah in ostalih srečanjih;
• ostalo;
Če bi kogarkoli zanimal odkup še enkrat objavljenih gobelinov, naj povemo, da gre za simbolične zneske po dogovoru. Pokličite 041 612 702 in
verjamemo, da boste zadovoljni.

ODVEZALI SMO ŽE TUDI 19. MOČNJIČEK!
Komu bomo namenili zbrane prostovoljne prispevke tokrat, še ni znano. O tej odločitvi bo v društvu sklenjeno nekoliko kasneje. Vsekakor bomo
zbrane prispevke namenili kot vedno, z namenom
in čutom – pomagati!
Kako lahko sodelujete in prispevate prostovoljne prispevke?
• Z vplačili v društveni pisarni, ki trenutno zaradi
epidemiološke situacije ni odprta;
• z nakazili na TRR: Športno društvo Krašnja, Krašnja 14 1225 Lukovica štev.: SI56 0230 2001 6496
319 s pripisom »MOŠNJIČEK 2021«;
• z odkupi daril, v ta namen podarjenih društvu,
kot so v tem primeru objavljeni gobelini, ki jih je
podarila družina Rems iz Zagorice pri Rovah;

Preostane nam le še povabilo k sodelovanju,
ki ga bomo veseli in skupaj z vami ob koncu prihodnjega leta nanj tudi ponosni. Hvala!

Marjan Štrukelj – predsednik ŠD Krašnja
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INFORMATIVNE DROBTINICE
V ŠD Krašnja smo tudi v zadnjih mesecih
tega leta upali, da se bodo epidemiološke razmere glede epidemije s COVID – 19 spremenile
vsaj toliko, da bi nam bilo dano organizirati
nekatere predvidene aktivnosti, a se to žal ni
zgodilo. Člani vseh organov društva smo se o
morebitnih možnostih bolj, kot ne, pogovarjali le »dopisno.« Vseskozi smo se zavedali,
da so kljub upoštevanju vseh ukrepov glede
omejitve širjenja virusa in tudi glede možnosti
pridobivanja nekaterih soglasij zdravstvene
stroke, precej bolj pomembne odločitve, s
katerimi nikakor nismo želeli tvegati in s tem
kakorkoli prispevati k nadaljnjemu širjenju
tega izjemno nevarnega virusnega obolenja.
Ni težko ugotoviti, da bi v organizacijskem
smislu lahko upoštevali in izvedli vse potrebne
omejitve, a se je marsikje, kjer so se sestajale
večje skupine ljudi izkazalo, da to vsekakor ni
dovolj. Prepustili smo se času, v upanju, da bo
čim preje nastopil čas, ko bodo zopet dani pogoji za naše društveno delo, ki bo varnejše in
nikakor v strahu, da smo ravnali nepremišljeno v slabo nas vseh.
Nekaj malega aktivnosti, ki so bile z določenimi ukrepi za manjše skupine izvedljive in s
tem tudi manj obremenjujoče glede možnosti
okužb, smo vseeno izvedli in sicer: z manjšo
skupino pohodnikov smo se s pohodom iz Krašnje na Brdo pri Lukovici udeležili humanitarnega pohoda, ki ga je organizirala Čebelarska
Zveza Slovenije in sicer pod imenom »Korak
zase, korak za sladkorčke«. V mesecu septembru smo z donatorsko pomočjo KS Krašnja in
podjetjem M & P BURJA d.o.o. iz Krašnje izdali
tretjo številko glasila Informator. Izvedli smo
tudi generalno čiščenje društvene pisarne.
POŠ in Vrtcu v Krašnji smo v sodelovanju z GP
Trojane pomagali organizirati Jesenski pohod,
ki se je v preteklosti sicer vedno organiziral
pod imenom Pohod za krof. Vsi tisti člani oz.
krajani, ki v tem letu sodelujejo v dveh individualnih društvenih akcijah: HOJA – TEK – KOLESARJENJE MOJA REKREACIJA in s pohodi
k Šraufovemu gojzarju na Limbarsko goro so
imeli z upoštevanjem vseh varnostnih ukrepov možnost z nadaljevanjem akcije, ki se bo

sicer zaključila šele konec meseca februarja
2021. Zaključili smo tudi z 18. akcijo zbiranja
prostovoljnih prispevkov v t.i. mošnjiček, ki
smo ga tokrat namenili družini tragično ponesrečenega Dava Karničarja.
Z OŠ Janko Kersnik smo podpisali najemni
pogodbi za organizirani vadbi v telovadnici
OŠ, ki sta se pod določenimi zdravstvenimi
ukrepi pričeli v začetku meseca oktobra. Žal
pa so se vadbe zaradi poostrenih ukrepih končale po le nekaj vadbenih terminih. Enako se
je zgodilo tudi z vadbo malega nogometa v
Sončni dvorani, za katero je bila že tudi podpisana najemna pogodba.
Vsem članom ŠD Krašnja smo zaradi neorganiziranega občnega zbora poslali ustrezna
obvestila s poročili o delu društva v letu 2019
in tudi izdane račune za plačilo članarine za
leto 2020. Nekateri so se s plačilom odzvali,
nekateri pa žal ne in upamo, da se bodo vsaj
še nekateri za to odločili do konca tega leta ali
najkasneje do konca meseca februarja 2020.
Društvo je v tem letu z nekaj več kot
800,00 € pomagalo PGD Krašnja pri obnovitvi
sanitarij Gasilskega doma.
Ob tej priložnosti pa vse člane in krajane
tudi obveščamo, da letos zaradi znane situacije ne bomo organizirali praznične akcije z
obiski družin s koledarji in darilom. Koledar
za leto 2021 smo objavili na zadnji strani Informatorja. Dodali pa smo tudi dve strani fotografij s podnapisi, ki nas naj spomnijo na 50
letno zgodovino številnih aktivnosti ŠD Krašnja, kajti prav v letu 2021, natančneje 14. decembra se bo iztekel čas petih desetletij, ko je
bil v stari dvorani ob siju sveč (elektrike ta večer ni bilo) ustanovljen NK Napredek Krašnja
in kasneje v mesecu maju 1980 preimenovan
v ŠD Krašnja.
Vsekakor si želimo, da bi bilo jubilejno
leto drugačno in lepše od letošnjega!
Ker smo v preteklosti običajno velik del
prostovoljnih prispevkov za koledarje namenili izdajanju Informatorja in teh letos žal ne
bomo zbrali, je v letu 2021 izhajanje Informatorja v tem trenutku pod velikim vprašajem.
Upamo, da bomo vsa društva, vključno s KS in
nekaterimi donatorji le uspeli zbrati zadostna
sredstva, da bi zmogli pripraviti in izdati vsaj
dve ali tri glasila.
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Sporočamo pa tudi, da letošnjega Pohoda
z lučkami na Limbarsko goro, ki ga ŠD Krašnja
že vrsto let organizira na Štefanovo, po vsej
verjetnosti ne bo!
Žal nam je tega lepega in prijetnega prazničnega druženja tudi zaradi naših prijateljev
planincev iz PS Kamnje, s katerimi smo se ob
tej priložnosti že mnogokrat srečali in poveselili.
V prejšnji izdaji glasila smo vas obvestili,
da imamo v društvu na zalogi še nekaj parov
kvalitetnih pohodnih palic proizvajalca TEHNOMAT d.o.o. Kranj. Cena je izjemno ugodna.
Le 26,00 € za par.
Obvestili smo vas tudi o možnosti nakupa
knjige, ki jo je napisal naš dolgoletni društveni
prijatelj in sodelavec ter tudi dolgoletni odgovorni urednik televizije ETV iz Kisovca – Igor
Gošte z naslovom »V ZAKULISJU«. Vsebina
knjige je izjemno zanimiva, saj se je avtor v njej
dotaknil številnih njegovih pogledov na dolgoletna sodelovanja in delovanja v različnih
medijih.
Vsem pohodnikom na Limbarsko goro,
katerih imena smo objavili v Informatorju
v mesecu septembru na 12. strani se opravičujemo, ker nam možnosti zaradi epidemije
virusa niso dovoljevale, da bi vas povabili na
obljubljeno rezino torte. Obljube nikakor ne
bomo prelomili. Povabili vas bomo takoj, ko
bo to možno oz. izvedljivo!
VSI SKUPAJ SE POTRUDIMO IN UPOŠTEVAJMO NAVODILA STROKOVNJAKOV IN VLADE RS, KAR JE ZAGOTOVO EDINI IN NAJBOLJ
PRAVI NAČIN, DA BOMO OSTALI ZDRAVI IN,
DA BODO TEŽKI ČASI, KOT JIH ZARADI EPIDEMIJE DOŽIVLJAMO V LETU 2020, ČIM PREJE
KONČANI!
KLJUB VSEMU PA VAM PRIPOROČAMO,
DA MAKSIMALNO VARNO IN ODGOVORNO
IZKORISTITE VSE INDIVIDUALNE IN DRUŽINSKE MOŽNOSTI ZA REKREACIJO, KI BO ZAGOTOVO VELIKO PRIPOMOGLA K SKRBI ZA
ZDRAVJE.
UPAJMO, DA BO KMALU DRUGAČE.
VSEM BRALKAM IN BRALCEM NAŠEGA GLASILA VOŠČIM LEPO PRAZNOVANJE BOŽIČNIH
PRAZNIKOV, V LETU 2021 PA OBILO ZDRAVJA,
SREČE IN VSESPLOŠNEGA ZADOVOLJSTVA.
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DELO KUD FRAN MASELJ PODLIMBARSKI KRAŠNJA
Program, ki smo ga v KUD Fran Maselj načrtovali za letošnje leto, ne bo realiziran. Zaradi
trenutne zdravstvene situacije ne sme biti druženja. Spomladi smo novo predstavo že postavljali na oder, potem pa smo morali naslednje vaje odpovedati. Tudi Brina Tič je z učenci pripravljala predstavo, ki pa ni mogla zaživeti na odru. Pri vajah ji je pomagala Lucija Dolinšek.
Tudi petja ljudskih pevcev iz različnih krajev Slovenije ni bilo. V Krašnjo nismo mogli povabiti
likovnikov na ex tempore, odpadle so proslave ob spominskih dnevih. Nše pletilje niso pletle v
krajih, kakor vsako leto.
Je pa v tem času začela nastajati knjižica o Josipu Podmilšaku-Andrejčkovem Jožetu. Upam,
da bo izšla do 24. decembra, ko je obletnica njegove smrti.
Jože Podmilšak se je rodil v Krašnji 24. marca 1845. V Krašnjo se je družina preselila iz Podmilja. Oče Andrej je bil kočar na »Konju«, tako rečejo Krašnjani tistemu delu vasi, ki leži na hribu. Jože je imel še starejšega brata in sestro. Njegov prvi učitelj je bil Jurij Varl, župnik in tudi
pisatelj. Jurij Varl je spoznal, da je deček priden in nadarjen, zato je predlagal staršem, naj ga
pošljejo v gimnazijo. Ker starši niso imeli sredstev za šolanje, jim je pomagal Jurij Varl sam.
Leta 1861 se je Josip Podmilšak vpisal v gimnazijo v Ljubljani, kjer je bil vse do leta 1867.
Poleg ostalih predmetov se je učil češčine in poljščine. Ker ga niso sprejeli v Alojzijevišče, se je
preživljal z instrukcijami.

Ljubljana
Leta 1867 so ga potrdili k vojakom in to predvsem zato, ker se je skupaj z nekaterimi dijaki
udeležil protestnega shoda. Demonstrirali so pred stanovanjem takratnega deželnega predsednika. V Ljubljani so bile namreč volitve v deželni zbor. Tako je kot sedmošolec odšel k vojakom.
V Komarnem na Ogerskem je težko prenašal odsotnost od doma. Bil je zelo potrt. Kasneje
so ga premestili v Brno na Moravskem. Zaradi slabega zdravja je bil decembra leta 1870 za stalno odpuščen iz vojske.

Marjan Štrukelj – predsednik društva
TOPLO OGNJIŠČE IN SMEH V OČEH,
ISKRENO ŽELIMO VAM
V TEH PRAZNIČNIH DNEH,
DA ZDRAVJA IN
SREČNIH DOGODKOV
NEŠTETO V OBILJU
NASULO BI NOVO VAM LETO.
KO RK KRAŠNJA
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Rad bi se zaposlil, vendar v Ljubljani ni
dobil primerne zaposlitve. Odšel je v Celovec,
kjer je dobil službo pri gospodu Pesjaku, zavednem narodnjaku. Iz Celovca je odšel spet v
Ljubljano, ker ga je konec decembra leta 1871
kranjski deželni odbor imenoval za pripravnika pri deželnih uradih v Ljubljani. Dohodki so
bili zelo nizki.
V Ljubljani je ostal eno leto, nato je zaprosil za sprejem v telegrafsko službo v Trstu, kamor je odšel konec leta 1872. V Trstu je obiskoval telegrafski tečaj, ki ga je uspešno zaključil.

Iz Trsta je hodil poučevat telegrafijo tudi
drugam. Bolezen – jetika, ki se je pokazala že
pri vojakih, je vedno bolj napredovala. Ko ga je
v Trstu obiskal brat Andrej, mu je svetoval, naj
gre v Kamnik, kjer se bo pozdravil. Septembra
1874 je dobil dopust in odšel v Kamnik k svojemu sošolcu.
Ker se je počutil zelo slabo, se je s poštnim
vozom odpeljal v Ljubljano.
Cesta je bila slaba, luknjasta. Že v Trzinu je
začel bruhati kri. bolnici. Kljub temu, da je bil
vsak dan slabši, je še vedno upal, da bo spomladi spet v Krašnji.
V Ljubljani je odšel v Zvezdo. Od tam so
ga odpeljali v zavetišče Slon, kjer je ležal teden dni. Ker mu ni bilo bolje, so ga namestili
v deželni bolnici. Umrl je na božični večer, 24.
decembra 1874. Pokopan je bil pri Sv. Krištofu v Ljubljani. Dolgo ni nihče skrbel za njegov
grob, dokler mu ni dr. Razlag postavil spominske plošče. 10. maja 1906 so prenesli njegove
posmrtne ostanke v pisateljsko grobnico.

Vera Beguš
Pisateljeva rojstna hiša

Spomenik pisateljem na Navju

Navje
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PRVO SVETO OBHAJILO

SVETA BIRMA

Sveta birma je bila v naši župniji sprva
predvidena v mesecu maju, a se je zaradi epidemije vse skupaj zamaknilo na soboto, 12.
septembra. Letošnjih birmancev je bilo pet,
tri dekleta in dva fanta. Birmovalec, ljubljanski
pomožni škof msgr. dr. Franc Šuštar, je podelil zakrament, pri katerem birmanec prejme
božjo milost in darove svetega duha: dar modrosti, dar umnosti, dar svéta, dar moči, dar
vednosti, dar pobožnosti in dar strahu božjega. Škof je našo župnijo obiskal že na četrtek
pred sveto birmo, kjer je opravil spraševanje
birmancev in se srečal z veroučenci. Po sveti
maši pa se je srečanje nadaljevalo še v župnišču s pevci in člani ŽPS.
Birmanke, birmanci, starši in botri so s
svojim aktivnim sodelovanjem sooblikovali
bogoslužje in ga s tem tudi obogatili, da pa je
bil njihov dan res slovesen, so poskrbeli pevci
mešanega in otroškega zbora, ki sta jih spremljala Lojze Pezdirc na orgle in Miha Kralj na
kitaro pod vodstvom Marka Juterška.
SP
Foto: Drago Juteršek

V nedeljo, 13. septembra, smo v naši župniji obhajali slovesnost prvega svetega obhajila. V
župniji Krašnja običajno zakrament svete evharistije prejmejo tretješolci v mesecu maju. Letošnje obhajilo pa se je zaradi epidemije zamaknilo in so tako tretješolci že postali četrtošolci,
ko so prvikrat prejeli sveto obhajilo pri slovesni sveti maši. K zakramentu jih je tokrat pristopilo
pet, štiri deklice in en deček. Da so bila njihova srca pripravljena na zakrament, so se z gospodom župnikom Antonom Potokarjem pripravljali pri urah verouka že med počitnicami. Pri sveti
maši so zavzeto sodelovali tako prvoobhajanci kot njihovi starši, za še večjo slovesnost pa so
tudi tokrat poskrbeli pevci mešanega in otroškega zbora, ki sta jih spremljala Lojze Pezdirc na
orgle in Miha Kralj na kitaro pod vodstvom Marka Juterška.
SP
Foto: Drago Juteršek
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POSKRBIMO ZA ZDRAVJE – Z GIBANJEM!
Verjetno veste, da so učenci PŠ Krašnja aktivni in živahni. Če jih
vprašaš po njihovem najljubšem šolskem predmetu, se ne obotavljajo prav dolgo, preden odgovorijo: ŠPORT! Tudi proste minutke med
šolskim delom večinoma izkoristijo za gibanje. Zato smo jih v jeseni h
gibanju nekajkrat spodbudili že zjutraj, pred začetkom pouka.

SKRB ZA ZOBE

Ideja se je porodila z novim državnim praznikom, dnevom slovenskega športa, ki ga praznujemo 23. septembra. Na ta dan so učenci v
šolski avli s premagovanjem ovir krepili mišice in razvijali koordinacijo.
Kasneje pa so z iskanjem poti skozi labirint ogreli tudi svoje sive celice.
Če šolarje vprašaš, kater dan jim je najbolj všeč, odgovor ne bo ponedeljek ali petek, ampak po vsej verjetnosti ŠPORTNI DAN! Tak dan
navadno preživijo v naravi ali na šolskem igrišču, lahko se pogovarjajo,
v torbi pa nimajo zvezkov ampak malico.

Skrb za zobe je še kako pomembna. Vsak dan jim moramo najmanj
dvakrat posvetiti posebno pozornost. Zato nas je v sredo, 20. septembra 2020, na PŠ Krašnja obiskala diplomirana medicinska sestra
iz Zdravstvenega doma Domžale, Tina Kosec Šircelj. Vsakemu razredu
posebej je predstavila pravilno umivanje zob, opozorila na posledice
napačnega in površnega ščetkanja in nas ponovno spomnila, kako
sladkor in kislina v ustih uničujeta zobe in kako pomembno je natančno skrbeti za svoje zobe.
Helena Urbanija

Tudi tistega meglenega oktobrskega dne smo imeli športni dan.
Odpravili smo se na pohod do Krajnega Brda, nato pa po gozdni poti
nazaj do Krašnje.
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Čeprav letos tradicionalnega Pohoda za krof ni bilo, so se šolarji
ob zaključku športnega dne posladkali z okusnimi krofi, ki jim jih je podarilo Gostinsko podjetje Trojane, za kar se mu najlepše zahvaljujemo.
Gospodu Marjanu Štruklju, predsedniku Športnega društva Krašnja,
pa se zahvaljujemo za idejo in pomoč pri njeni izvedbi.

Mali in veliki pohodniki so vztrajno sopihali v hrib. Napor je bil poplačan s sončnimi žarki v Krajnem Brdu in z morjem megle v dolini.

Telesna aktivnost pozitivno vpliva na naše zdravje in počutje, zato
se zgledujte po šolarjih, imejte radi šport in vsak dan nekaj časa preživite v naravi.
Katarina Bergant

Na poti skozi gozd so pozornost šolarjev pritegnili jesenski plodovi
in svetlikajoči se kamni. Marsikatera vrečka je komaj nosila tovor, ki so
ji ga namenili. Malica in igra v gozdu pa sta vedno težko pričakovani in
zaželeni, saj malim radovednežem ponujata mnogo zanimivih odkritij.

Zdaj staro leto tiho se poslavlja
in novo leto zopet je v gosteh,
veselje, zdravje, sreča,
uspehov polno naj podarja
v naslednjih tristo petinšestdesetih dneh.
Mirne praznike ter srečno in zdravo novo leto
vam želijo člani ZB za vrednote NOB Krašnja.
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KARATEISTI SE PREDSTAVIJO

Na podružnični šoli Krašnja smo v ponedeljek, 5. oktobra 2020, gostili dva predstavnika Sankukai karate, karate kluba Domžale. Karateista
Pia in Kristjan sta vsak razred posebej seznanila z osnovami karateja, pozdravom in različnimi kombinacijami gibov. V veliko pomoč jima je bila
tudi učenka 4.c razreda, Lina Jemc, ki je suvereno demontrirala vse zahtevano in s svojim znanjem in spretnostjo morda navdušila kakšnega
sošolca ali sošolko. Bodoči mladi karateisti se bodo podrobneje lahko seznanili s to borilno veščino na treningih na Brdu.
Helena Urbanija

TEDEN OTROKA V KRAŠNJI

Letos je Teden otroka potekal od ponedeljka, 5. 10 2020, do vključno petka, 9. 10. 2020.
Učenci podružnične šole Krašnja so posebno pozornost namenili
pomembnosti pogovora. Tudi tema letošnjega Tedna otroka je bila
“Pogovor je odgovor”. Izhajala je iz 30. obletnice programa TOM
telefona, telefona za otroke in mladostnike, ki deluje v okviru Zveze
prijateljev mladine Slovenije.

in si prislužili dan brez naloge, se sladkali s pečenim kostanjem, kokicami ter se podali na jesenski pohod, na katerem so brezskrbno nabirali
gozdne plodove. Ob zaključku pohoda so se vsi udeleženci posladkali
s “ta velikim trojanskim krofom”, ki jih je PŠ Krašnja doniralo Športno
društvo Krašnja.

Čez teden so nas na šoli obiskali in se nam predstavili tudi karateisti
iz Sankukai karate kluba iz Domžal, vaditeljica zumbe Gloria Jamšek in
“V prvi vrsti je TOM nastal kot čustvena opora otrokom in mladim, plesalci Miki plesne šole iz Zgornjih Jarš.
ki se v procesu odraščanja srečujejo z različnimi vprašanji, dilemami
Helena Urbanija
ali stiskami. Na brezplačni telefonski številki 116 111 lahko svetovalcem
zaupajo svoje težave ali jih prosijo za nasvet in dodatne informacije.
Anonimnost in zaupnost pogovora in klicateljev sta zagotovljeni. Na ta
način želijo mlade vzpodbuditi k razvijanju samozavesti in komunikacijskih spretnosti ter jih pripraviti na samostojno reševanje konfliktnih
situacij.”
Učenci so razmišljali o otrokovih pravicah in dolžnostih, izvedli so
dve delavnici na temo prijaznosti in razmišljanja o sebi, drug drugemu
posredovali lepe misli, si ogledali risani film, uro igranja in ustvarjanja
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Vmes smo si vzeli čas za malico, da smo napolnili potrebno zalogo
izgubljene energije v vodi.

Tretji teden v oktobru je bil za tretješolce podružnične šole Krašnja rezerviran za plavalni tečaj. Vsako jutro je bilo potrebno vstati še
prej kot ponavadi, a to učence niti malo ni motilo.

V nahrbtnikih so ta teden zvezke in ostale šolske potrebščine zamenjale kopalke, brisače. Avtobus je odpeljal najprej proti Blagovici,
kjer so se nam pridružili še tamkajšnji vrstniki. Vožnja naprej »čez hrib«
in spust v Tuhinjsko dolino je hitro minil in že smo izstopili v Snoviku.

Po končanem plavalnem delu je sledila priprava za odhod – pospravljanje kopalnih oblačil, sušenje las, itn. Tudi to je potekalo tekoče, izgubljenih stvari skoraj ni bilo. Povratek nazaj je potekal v
sproščenem vzdušju, tudi malo »drugačnega pouka« smo imeli na
avtobusu. V šolo smo se vrnili malo utrujeni, a vsak dan bogatejši z novimi plavalnimi izkušnjami. Navkljub vsem omejitvam s katerimi smo
se primorani po sili razmer dnevno spopadati, je plavalni tečaj potekal
po zastavljenem načrtu.
Matej Letojne – učitelj RP na PŠ Krašnja

ZDRAVSTVENO PREDAVANJE NA
PŠ KRAŠNJA

Navodila učiteljev in učiteljic so bila jasna in vsi smo bili kmalu
pripravljeni na plavanje. V petih plavalnih skupinah so se učenci učili
enostavnih tehnik plavanja, osnovnih skokov v vodo in še marsikaj ob
navzočnosti učiteljev plavanja.

V oktobru 2020 smo na Pš Krašnja gostili medicinski sestri Sašo
Jelnikar in Marjano Hostnik iz ZD Domžale. Po razrednih sta izvedli
predavanje na različne teme: o zdravih navadah in zdravem načinu
prehranjevanja, o različnih oblikah zasvojenosti, osebni higieni in preprečevanju poškodb. Otroci so jima pozorno prisluhnili in svoje vtise
strnili v spodnjih zapisih …
Helena Urbanija
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Pogovarjali smo se o zasvojenosti. Izvedeli smo s čim smo lahko
zasvojeni , npr: s sladkarijami, alkoholom, mamili, cigaretami, drogami, energijskimi napitki … Kaj vse vsebujejo energijske pijače? Povedala nam je različne zgodbe, ki so bile meni zelo všeč. (Nika Levec)
Zapomnil sem si, da je v energijski pijači 13 žlic sladkorja. (Patrik Ferme)

V spominu mi je ostala zgodba o deklici, ki je vse noči igrala igrice
na računalniku, v šoli pa je bila zelo zaspana. Doma so ji vzeli računalnik. Deklica pa je znorela. Umirila se je šele, ko je dobila nazaj računalnik. Starša sta jo odpeljala na zdravljenje odvisnosti.
(Zala Zupančič)
Najbolj nevarne sestavine tobačnega dima so: katran, ogljikov
monoksid in nikotin. (Ula Žavbi)
Na koncu predavanja smo si ogledali film, kako so po tridesetih
škatlicah pokajenih cigaret jetra in pljuča črna. Zapomnila sem si tudi
primer, ko so dali miški v kletko pitnik z vodo, s kofeinom in še s sladkorjem. Miška se je odločila za sladkor. To je tudi najmočnejša droga.
(Zala Pervinšek)
Predavateljica je med predavanjem nekajkrat poudarila, kako zelo pomembno je, da se čim več gibamo na svežem zraku. (Patricia Kogovšek)
Oživljali smo lutko. Naučili smo se v kakšen položaj damo človeka,
ki omedli. (Lina Jemc)
Veliko smo se pogovarjali o nesrečah in gledali slike, fotografije.
(Maja Hrovat)

UČENJE NA DALJAVO: DAN DEJAVNOSTI V KRAŠNJI USTVARJALNE DELAVNICE
Konec novembra je tisti čas, ko se počasi začnemo pripravljati na praznično vzdušje v decembru, zato imamo vsako leto v zadnjem tednu novembra ustvarjalne delavnice in potem še bazar.
Tudi letos smo že na začetku šolskega leta planirali tehniški dan pod naslovom: Ustvarjalne delavnice. Lansko šolsko leto smo izvedli zelo bogat dan,
ki sem ga letos spet kot vodja tega dneva želela še nadgraditi…
Pa se že vse leto 2020 malce drugače obrača kot bi želeli, saj nas je mikroskopsko majhen virus, ki se širi med ljudmi, zaradi ukrepov za ustavitev
širjenja, enostavno prisilil v drugačne oblike dela: učenje na daljavo, dnevi dejavnosti na daljavo, praznično vzdušje na daljavo…
Tako sem ta tehniški dan pripravila z usmeritvami za učence in starše za delo na daljavo, torej doma. Naredila sem PP predstavitve štirih različnih
delavnic: izdelovanje voščilnic, adventnih venčkov in namiznih dekoracij, delavnico z izdelovanjem origami dekoracij, okraskov, zlaganje in šivanje pogrinjkov ter delavnico prazničnih dobrot.
V njih sem kar podrobno razložila potek vsake delavnice, poiskala več različnih možnosti izdelave, dodala sem še povezave do primernih navodil in
praznične glasbe, ki bi jim popestrila delovno dopoldne… Vse skupaj sem naložila v spletno učilnico 4. c in 5. c razreda, oz. sem poslala razredničarkama
še za ostale tri razrede, da so to naredile.
Seveda me je malce skrbelo:
• Ali bo to pravi način za motivacijo? Ker vem, koliko staršev cele dopoldneve dela ali v službi ali doma na daljavo, morda so otroci celo sami doma in se
komaj prebijajo med vsem šolskim delom in jim dan dejavnosti morda pomeni le: oh, danes pa mi ni treba nič delati!
• Bodo imeli doma material za ustvarjanje?
• Pa spet, ali se bodo sploh znašli po moji razlagi, bodo našli vsa navodila?
• Ali mi bodo uspeli kaj poslati? V navodilih sem jih namreč tudi prosila, da mi pošljejo kakšno fotografijo izdelkov otrok.
Pa so bile vse skrbi odveč. V ponedeljek je kmalu po 11. uri dopoldne prišla na moj naslov prva elektronska pošta s fotografijami otrok z izdelki.
Potem pa vse popoldne do poznega večera in še naslednji dan, pa še prihajajo…In verjamem, da bo priletela v moj predalček še kakšna fotografija
dodatnega ali zapoznelega ustvarjanja - saj je še čas, vse tja do božiča in tudi, če ste že kaj ustvarjali in poslali fotografije, se še vedno lahko lotite česa
drugega in spet pošljete dokaz svojega ustvarjalnega dela. Res me vaša zagnanost navdušuje, saj mislim, da še kakšen dan, pa bo res čisto vsak otrok
na tej naši šoli s svojim sodelovanjem dokazal, kako zmoremo v vsakršnih okoliščinah delati in premagati še tako oviro. Res, prav malo je takih, ki še
niso uspeli realizirati doma ta dan dejavnosti (če bo še kdo želel pogledati navodila, je še vedno objavljeno : spletna učilnica posameznega razreda: dan
dejavnosti 23. 11. 2020, v 3. tednu šole na daljavo).
Čeprav je trenutno situacija res nenavadna, pa se mi zdi, da moramo izkoristiti čas, ki nam ga je dala mati narava (z virusom) ali pa vlada (z ukrepi) za
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to, da preživimo ta čas čim lepše, si pričaramo predpraznično vzdušje in prepričamo otroke v lepoto trenutka biti skupaj in si ta prisilni odvzem svobode
zapomniti kot kljub vsemu nekaj lepega, zanimivega,...moje delavnice so bile narejene s prav tem ciljem in vsaka družina zasluži pohvalo za realizacijo
te moje vizije za ta dan dejavnosti.
Res sem vesela, da sem vas s tem spodbudila k ustvarjanju in čeprav smo trenutno v res čudni situaciji, verjamem, da si bo vaš otrok kljub vsemu
zapomnil še leta, kako »super je bilo takrat, ko so res morali biti doma, ampak so pa lahko z družino doma ustvarjali toliko lepih stvari«...
Toliko srčnosti je res v vseh teh izdelkih in toliko zanimivih idej, zato mi je bilo pomembno, da vam res vsem odgovorim na poslano pošto in se vam
zahvalim za sodelovanje.Torej. Še enkrat hvala tudi tukaj, spodaj pa le drobec utrinkov, ki ste mi jih poslali.
NAREDITE SI KLJUB VSEMU PRAVI PRAZNIČNI MESEC DECEMBER IN UŽIVAJTE V DRUŽINSKEM KROGU TER OSTANITE ZDRAVI!
MILENA IGLIČ , vodja TD

NOVO ŠOLSKO LETO 2020/21 V OPB KRAŠNJA
V letošnjem šolskem letu se je število učencev na naši šoli povečalo kar za 7 otrok, pa imamo še vedno pouk v dveh kombinacijah, le 3. razred je v čistem oddelku, saj je v njem kar 16
učencev. Velika večina učencev je tudi v OPB-ju, ki je zato v dveh skupinah. Žal pa smo morali
zaradi okoliščin in protivirusnih ukrepov narediti 3 skupine pri kosilu.
Potem pa se združimo v OPB1K in OPB2K. Skozi teden se učitelji v obeh skupinah menjavamo, največ časa pa sva v OPB1 Matej Letojne, v OPB2 pa jaz, Milena Iglič.
Seveda smo bili učitelji že spomladi, po vrnitvi v šolo v razredu večinoma z maskami (pri
kosilu, pri pouku), učenci pa ne, le ko so šli iz razreda, so si tudi oni nadeli masko, prav tako pa
so jo imeli (tam pa obvezno) tudi na šolskem kombiju. Saj ni preprosto nositi maske, ampak
smo upoštevali navodila in ukrepe. Tudi to, da smo popisovali vse, ki so bili skupaj vsak dan (ob
združevanju), je postala kar nekakšna rutina.
V teh dveh mesecih je bilo pa kljub vsemu res zelo malo otrok, ki bi ostali doma zaradi prehladov, bolezni. Je bil vzrok morda res striktno upoštevanje nošenja mask in držanje razdalje
med otroci, da je zbolelo manjše število otrok v teh dveh mesecih kot pa prejšnja leta? Če so
prejšnja leta otroci vse povprek kašljali, smrkali, kihali že s prvim dnem, ko so vstopili v šolo,
tega letos ni bilo! Zanimivo… Ali pa so letos morda vseeno malo bolj pazili na svoje zdravje???
No, zunaj, na igrišču smo bili lahko vsi brez mask! In vreme nam je ta dva meseca res služilo,
saj bi lahko na prste ene roke preštela, kolikokrat smo morali biti v razredu, ker zunaj pač ne bi
mogli biti zaradi slabega vremena…še skoraj cel oktober smo bili lahko na igrišču celo v kratkih
rokavih.
Takoj po kosilu smo torej vsak dan po skupinah odšli na igrišče…kakšna domača naloga
neki! Ja, žal, tudi ustvarjali nismo nič, ker smo čas v OPB –ju drugače izkoristili. Oprostite, spoštovani starši, učitelj in učiteljice, da v teh dveh mesecih domača naloga res ni bila prioriteta v
OPB-ju!
Moje prepričanje je bilo, da bodo lahko učenci naloge še celo zimo delali, družiti pa se mogoče dolgo ne bodo mogli, če se namreč zgodi, da bomo spet doma kot spomladi…Izkazalo se
je, da starost in izkušnje marsikaj predvidijo, saj smo po počitnicah dejansko ostali doma… …
Učenci pa so v dveh mesecih lahko skoraj neomejeno (seveda ni šlo brez opozoril, da naj držijo
razdaljo) uživali v družbi sošolcev in sošolk, kar zdaj, ko so doma, prav gotovo pogrešajo…
Zdaj se spet učimo na daljavo…tokrat malce drugače, bolj napredno kot spomladi…zdaj
celo preko ZOOMa, da se lahko tudi vidimo…poklepetamo, si povemo, da se pogrešamo…
Iz tedna v teden poslušamo sporočila preko medijev, ali se bodo ukrepi kaj sprostili…pa
ni kaj dosti upanja za to, saj se številke obolelih ne zmanjšujejo kljub tako ostrim ukrepom…V
tem času kar smo doma, se je tudi število obolelih v naši občini povečalo. Nihče nam ne zna za
naprej povedati, kako bo…
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Zdaj OPB-ja že ves mesec ni! Dragi moji
otroci, pogrešam vas! Čas v decembru izkoristite za ustvarjalnost, saj kot vidim po tehniškem dnevu, v ustvarjalnosti s svojimi starši
zelo uživate…Želim si, da se čim prej vidimo,
verjetno pa si tudi vi želite iti v šolo, kajne?
Če se letos še kaj vidimo v OPB- ju, si bomo
še veliko stvari lahko povedali, če pa ne, pa
vam želim, da vam vsaj dobri možje prinesejo
kaj lepega….Želim vam, da kljub tej vsej situaciji izživite svojo otroškost, neobremenjeno in
brez strahu pred tem virusom, kajti tudi to bo
minilo in bo nekoč le spomin na tiste dni, ko
se je svet ustavil zaradi drobnega, mikroskopskega majhnega virusa. Naše pozitivne misli
vedno pozdravijo še tako temne in negativne situacije! Zato vam že zdaj želim v novem
letu čim manj bolezni in še veliko dni otroške
razigranosti in sanj! Učiteljem pa v razredu res
široke nasmehe, ki jim jih ne bo treba skrivati
za maske!
Milena Iglič, vodja OPB Krašnja
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DAN SLOVENSKEGA ŠPORTA
23. september je dan posvečen slovenskemu športu. Poudarek tega dne je povečati zavedanje ljudi o pomenu telesne in športne aktivnosti.
Tudi otroci iz vrtca Medo v Krašnji so se na ta dan pridružili športni pobudi in izvedli kar
nekaj zanimivih dejavnostih.
Najmlajša skupina Lunice se je podala na pohod proti Radomlji. Malčki so bili tako navdušeni
nad pohodom, da niso samo hodili, ampak so tudi tekli. Skupina Zvezdice je na šolskem igrišču naredila različne gibalno-tekaške igre. Najstarejša skupina Sončki pa se je podala na daljši
pohod do bližnje vasi Koreno. Po poti so otroci opazovali jesensko obarvano naravo, nabirali
različne jesenske plodove. Opazili so tudi veliko v roso ujetih pajkovih mrež.
Vse skupine so se prijetno utrujene vrnile v vrtec na kosilo in zaslužen počitek.
Natalija Mlakar Butalič

MAKETA KRAŠNJE
Pridružili smo se projektu z naslovom Varno v vrtec in šolo, ki ga razpisuje društvo Sobivanje – društvo za trajnostni razvoj. Cilj projekta je, da pri otrocih nadgradimo celostno znanje o
varnosti v prometu ter tako ozaveščamo o pomembni trajnostni komponenti.
Tako smo se Lunice, Zvezdice in Sončki lotili ozaveščanja okolice vrtca v Krašnji. Pobližje
smo se seznanili z dogovorjenimi simboli, kako se kot pešci obnašamo v prometu in pri tem
skrbimo za varnost sebe in drugih. Osredotočili smo se na osrednji del Krašnje. Tudi maketa,
ki smo jo družno izdelali, prikazuje osrednji del Krašnje in jo imamo razstavljeno v avli osnovne
šole. Pri izdelavi makete smo se poslužili tehnike kaširanja, lepljenja in barvanja.

ZAHVALA SREČNI HIŠI
Srečna hiša v Lukovici je bila v obdobju svojega delovanja mnogim učencev v veliko pomoč. Tam so lahko delali naloge, se instruirali,
družili, organizirali zabavo za rojstni dan … Konec septembra je zaprla svoja vrata. Podružnični šoli Krašnja je podarila pisarniški material, barvne liste, kartone, knjige … Vse podarjeno bo tako učencem kot zaposlenim prišlo še kako prav.
V imenu vseh zaposlenih, staršev in otrok se Srečni hiši iskreno zahvaljujem.
Helena Urbanija, vodja PŠ Krašnja
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TEDEN OTROKA
Letos je teden otroka potekal drugače, kot smo ga bili vajeni do
sedaj. Zaradi znanih ukrepov smo dejavnosti in aktivnosti priredili in
izvajali v matičnih skupinah ali zunaj, in sicer brez druženj z ostalimi
vrtčevskimi skupinami ali šolo.
Vsak dan v tednu so otroci izkusili in doživeli kaj zanimivega in zabavnega. Tako so si lahko v senčnem gledališču ogledali rusko ljudsko
pravljico Razbita buča. Na koncu so se kot igralci lahko preizkusili tudi
sami. Rusko pravljico Trije medvedi so otroci pogledali v predstavi Kamišibaj. Edinstvena oblika pripovedovanja zgodbe ob slikah je otroke
čisto prevzela.
Zanimivo izkušnjo so otroci dobili tudi s sestavljeno čutno potjo. V
igralnici smo otrokom sestavile čutno pot iz različnih naravnih in umetnih materialov. Tako smo priskrbele seno, storže, lubje, mah, kamenje in žogice. Otroci pa so se bosi podali po pripravljeni poti. Nekateri
večkrat, drugi le enkrat, nekateri pa tudi v miže.
Poleg vsakdanjega gibanja na svežem zraku smo en dan namenili
gibanju v igralnici. Igralnico smo spremenili v poligon. Tako so mize
postale tuneli, stoli tunel z oviro iz obročev, elastike pa pajkova mreža. Tako zabave ni in ni zmanjkalo.
Vsak dan v tem tednu je dobil svoj smisel in namen. Otroci pa so
spoznali veliko novega in zabavnega.
Natalija Mlakar Butalič

SLASTNI KROFI
V okviru tedna otroka smo na lep sončen petek odpeljali otroke
na pohod.
Pohod je bil prilagojen starostni skupini otrok, tako da je vsaka
skupina iz vrtca Medo Krašnja odšla v svojo smer. Pripravili smo nahrbtnike s slastnimi krofi, vodo in jih oprtali na rame ter odšli. Na cilju
smo otroke presenetili s sladko malico in vodo.
Skupina Sončki je tisti dan praznovala rojstni dan kar na robu jase.
Slavljencu so otroci zapeli in mu čestitali. Slavljenec je upihnil tudi
svečke. Ker nam v tem času tehnologija dopušča marsikaj, smo sabo
vzeli prenosni zvočnik in tako v glasbenem vzdušju preživeli lep sončen dan.
Natalija Mlakar Butalič

Uporabili smo
recikliran material,
kot je papir, karton,
žaganje in lubje. Izdelava makete je potekala čez cel teden,
saj je bilo potrebno
kaširanje in barvanje
tudi sušiti. Vsaka skupina je dodala svoj
delček in nastal je ličen izdelek.
Tako so otroci na
zanimiv in ustvarjalen način širili znanje
o prometni varnosti.

Natalija Mlakar
Butalič
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JESEN SE JE POSLOVILA, PRED NAMI JE OBDOBJE NOVEGA LETNEGA ČASA – ZIMA!
Vesel sem, ko mi nekateri vedo povedati, da v
našem krajevnem glasilu Informator z zanimanjem
preberejo prispevke, v katerih se po osebnih zapisanih vremenskih opažanj v osebni dnevnik, z razmišljanji in zapisanimi besedami povrnem v čas, ko je
bila letnica na koledarju vsaj za leto dni mlajša. Na
ta način se ob pogovorih o minulem vremenu za kakšno leto dni nazaj nekako lažje spominjamo, kakšno
je bilo približno vreme tistega – minulega časa in ga
tako tudi lažje primerjamo in ocenjujemo z vremenom v sedanjosti. Koliko nam to koristi, je težko reči.
Zagotovo pa so pogovori o vremenu lahko precej
bolj zanimivi in objektivneje primerljivi.
Letošnji mesec november se je že zdavnaj poslovil, a vseeno ne bo odveč če se na lanskega, kar
se vremena tiče spomnimo nekoliko pozno. Časovno se je v precejšnji meri odmaknil že tudi letošnji
december in zdaj, zdaj bomo vstopili v čas božično – novoletnih praznikov. Bodo dnevi mrzli? Bo iz
neba padlo kaj več snežink, kot smo jih bili deležni
zadnja leta? Ali bo zima dovolila živi naravi, da se bo
odpočila pred novo rastjo, brstenjem in cvetenjem,
… bo zemlji uspelo zamrzniti kakšen centimeter bolj
globoko, kot ji to ne uspeva nekaj zadnjih let, … In
podobnih vprašanj je zagotovo še kar nekaj. Tudi še
za meseca januar in februar, ki bost tudi v novem
letu prezimila kot vedno, brez izdaje Informatorja.
Novo poglavje o vremenu pa bom napisal v marčevsko glasilo. Tokrat pa, kot omenjeno, o vremenu
mesecev november in december 2019 ter o januarju
in februarju 2020.
K informacijam o vremenu pa bom za osvežitev
spomina tudi tokrat dodal omembe nekaterih datumov in pomembnejših dogodkov, ki smo jim bili priča v navedenem časovnem obdobju v naši KS.

VREME – NOVEMBER 2019

Za »vremenski« uvod v lanski mesec november,
naj še enkrat zapišem del zanimivega stavka, ki sem
ga namenil zadnjemu dnevu lanskega meseca oktobra: »… da so krajani Vrha nad Krašnjo in Krajnega
Brda v jutranjih urah lahko presenečeno opazovali
naletavanje snežink.«
Lanski mesec november vremensko ni bil preveč prijazen. Naj takoj izdam podatek, da nas je »obdaril« s kar 21. bolj ali manj deževnimi dnevi in le z 9.
t.i. suhimi dnevi.
Prvi, praznični dan, ko smo se spomnili mrtvih in
vseh svetih je bil oblačen dan. Temperature pa so se
gibale od 6 – 8 stopinj. Naslednji dan je okoli opoldneva začelo rahlo deževati in dež, razen redka časovna obdobja, ni pojenjal vse do 7. novembra 2019,
ko se je v popoldanskem času začelo jasniti. Naslednji dan zgodaj zvečer pa je spet rahlo deževalo. 9. in
10. v mesecu padavin ni bilo. Po oblačnem dopoldnevu, 11. pa je sredi popoldneva znova začelo deževati.
Dež pa se ni izneveri tudi še naslednja dva dneva.
In spet sta sledila dva dneva brez dežja. V noči,
16. novembra 2019 pa je bilo spet »mokro.« A ne le ta
dan, kajti nestanovitno, vsak dan z vsaj nekaj dežja
je nato minilo še kar nekaj zaporednih dni. Vse do
nedelje, 24., ko je najvišja dnevna temperatura še
vedno znašala okoli 8 stopinj. Celodnevna oblačnost
pa nas ni in ni hotela zapustiti.
Do konca meseca je preostalo še šest dni, ki pa
»razpoloženja« vremena niso kaj dosti popravili. 25.,
proti večeru je rahlo deževalo, 26. ne, 27. kar precej –
ves dan, enako tudi 28. Nekaj upanja na lepše vreme
nam je dal petek, 29., ko se je za kratek čas pokazalo
tudi nekaj sončnih žarkov. Zadnji dan, sredi dneva pa
je spet rahlo deževalo. Nekoliko se je ohladilo. Zvečer ob 18. uri je bilo 3 stopinje.
Če vam je v spominu ali zapisano ostalo v mislih,
kako je bilo z vremenom pravkar minulega, letošnjega novembra, boste primerjavo z lanskim zlahka
opravili. Upam, da se je izkazalo, da je bil letošnji november vremensko prijaznejši in lepši.

DOGODKI – NOVEMBER 2019

Zagotovo se je v naši KS v tem lanskem obdobju dogodilo in zgodilo še marsikaj zanimivega, kar
bi bilo vredno zapisa in arhiva za kasnejše generacije. Kot vedno, bom omenil le dogodke, ki sem jim
bil osebno blizu in dogodke, za katere človek izve
iz vsakodnevnih pogovorov med vaščani in krajani.
• Praznik – dan spomina na mrtve oz. vseh svetih
je v KS minil kot vedno z množičnim obiskom grobov na tukajšnjem pokopališču in z cerkvenim
obredom, ki ga je tudi tokrat opravil naš gospod
župnik Anton Potokar.
• 19. 11. je KUD Fran Maselj Podlimbarski Krašnja v
avli OŠ odprlo razstavo EX TEMPORA »PLETEMO
KITE« in predstavitev knjige »NA PREDVEČER VELIKE VOJNE,« ki so jo predstavili avtorji dr. Petra
Svoljšak, dr. Andrej Rahten in dr. Gregor Antoličič.
Predstavljena pa je bila tudi knjižica Ivana Avguština Žiberta – »UMOR V SARAJEVU.«
• 20. 11. je bilo veselo v avli OŠ Krašnja, kajti otroci
so številne obiskovalce razveselili z domiselnim in
bogato izbirnim » BAZARJEM. »
• 29. 11. je bilo na Prevojah tradicionalno srečanje
VETERANOV – GASILCEV GZ LUKOVICA, katerega
so se udeležili tudi naši prostovoljni gasilci – veterani.
• 30. 11. je bil za naša krajana NADO IN MARJANA
LAVRIČA prekrasen dan. Praznovala sta ZLATO
POROKO oziroma čas 50 LET SKUPNEGA ZAKONSKEGA ŽIVLJENJA.
Naj bo spomin na ta njun jubilej tudi ob tej priložnosti še ena možnost več za izrek iskrenih čestitk in z najlepšimi željami za prihodnost!

VREME – DECEMBER 2019

Še nekaj dni nas loči, ko se bo pisalo novo leto
2021. Čas, polen razmišljanj o letu, ki mineva in tudi
čas, ko smo polni novih pričakovanj za leto, ki je
pred nami. Da bi prav vsem prineslo številne lepe
trenutke doživetij, zdravja in sreče!
Kako pa je na nas vplivalo tudi vreme lanskega
meseca decembra, pa v naslednjih vrsticah.
Prvo decembrsko jutro je bilo kar hladno, saj je
bilo le 0 stopinj in precej opazna je bila tudi slana.
V poznem popoldnevu in zvečer pa nas je obiskalo
tudi nekaj kapelj dežja. Še več dežja je padlo v noči
na naslednji dan in tudi kasneje še ves preostanek
2. decembra 2019.
V torek, 3. padavin ni bilo več. Ozračje pa se je
še dodatno ohladilo, saj je bilo zvečer prvič začutiti
temperaturo pod lediščem. Bilo je -1 stopinje.
Ob suhem vremenu so se dnevi, drug za drugim
nadaljevali z jutranjo slano in vedno, vsaj za kakšno
stopinjo hladnejšim zrakom. Tudi sončnih žarkov ni
manjkalo, ki so nas običajno ogreli takoj, ko nas je
zapustila megla. 9. se je nekoliko otoplilo. Tja do 5
oz. 6. stopinj. Že naslednji dan pa so temperature
spet padle in opaziti je bilo nastajanje srena. Tako
so se vsi, do vključno 11. v mesecu razvrstili zelo lepi
zimski dnevi. 12. pa sta oblačnost in nizke temperature dale slutiti o spremembi, kar se je tudi zgodila.
Popoldan okoli 17. ure so začele padati prve snežinke v tej zimi in do jutra naslednjega dne je zapadlo
okoli 5 cm snega. Podoba zimske idile pa ni trajala
dolgo, kajti še isti dan v popoldanskem času se je
k snežinkam pridružil tudi dež, ki zelo kmalu sneženju ni več dovolil druščine. V soboto, 14. je bilo
nebo brez oblačka in sončni žarki so opravili svoje.
Snežno odejico je povsem pobralo!
Od nedelje, 15. dalje pa si je bilo vreme iz dneva
v dan zelo podobno. Ponudilo nam je nekaj oblačnosti, nekaj malega sonca in občasno tudi dežnega
rosenja. Temperature pa so se kar precej zvišale.
Poskočile so do 13. stopinj. Sreda, 18. je bila suha in
še vedno prijetno topla. Že v noči naslednjega dne
je spet nekoliko rosil dež. Precej več pa ga je padlo
v nedeljo, 22. decembra. Zvečer pa se je že začutilo,

da se bo ozračje spet ohladilo. Ko smo se odpravili
k božični sveti maši je bilo kar hladno, kot že prejšnji dan in na Božič smo se zbudili v hladno jutro s
slano pri temperaturi -1. Kasneje pa je bil praznični
dan izjemno lep! Tudi sonca ni manjkalo. Vsi preostali dnevi, vse do konca leta so bili prijetni in tudi
vedno hladnejši. Na Silvestra dan je bilo ob 7. uri
zjutraj -3 stopinje, popoldan ob 16. uri pa 3 stopinje.
Lanski mesec december nam je ponudil 19 t.i.
suhih dni, 10 dni je bolj ali manj deževalo, en dan
je snežilo in en dan sta si dež in sneg podala roko.
Če je še kdo od vas vse dni v letu spremljal in si
zapisoval vremenska dogajanja, potem bi ugotovil
zelo zanimiv podatek in sicer, da je bilo od skupno
365 dni v letu 2019, 209 dni suhih, 142 dni deževnih,
devet dni je snežilo in pet dni je minilo z »mešanico«
snega in dežja. Ne dam roke v ogenj, da je ta podatek povsem točen. Zagotovo pa je dovolj natančen,
da bo primerjava z dnevi in meseci v letu 2021 spet
zanimiva.

DOGODKI – DECEMBER 2019

Mesec december je vedno nekaj posebnega.
V javnem in zasebnem življenju. Daje nam občutke
nečesa lepega – prazničnega. Vse povsod se vrstijo
prireditve druga za drugo. Tudi božično – novoletni
okraski v mestih, vaseh in zaselkih in še bolj v naših
domovih, vključno z jaslicami nam zares pričarajo
nekaj pomembnega in lepega.
Tudi v naši KS se vedno zgodi nekaj praznično
lepega, kar nas še bolj doživeto popelje v čas, ko
nam bo novo leto zdaj, zdaj odprlo svoja vrata.
V mislih ima vedno lepo okrašeno smrečico v
središču vasi, ki jo vsakič postavijo in okrasijo naši
prostovoljni gasilci in lepo pripravljene jaslice v cerkvi Sv. Tomaža. V mislih imam tudi vsaj dva prisrčna
dogodka, za katere v šoli in vrtcu, skupaj s svojimi
učenci in vrtčevskimi otroci poskrbijo učiteljice in
vzgojiteljice.
• 5. 12. je bil v vrtcu presrečen dan za otroke in njihove babice ter dedke, ko jim je bilo dano srečanje in obilo prijetne zabave.
• 6. 12. je KS Krašnja zopet poskrbela za otroško
veselje. Organizirala je SREČANJE S SV. MIKLAVŽEM, ki je z lepimi darili in z spremstvom
prišel v avlo naše šole.
• 16. 12. je ŠD Krašnja izdalo PRAZNIČNO ŠTEVILKO
GLASILA DRUŠTVENI INFORMATOR.
• 18. 12. je bil v prepolni avli obiskovalcev v tukajšnji
šoli BOŽIČNI KONCERT, ki so ga izvedli učenci in
učenke OŠ Krašnja.
• 24. 12. je bila v cerkvi BOŽIČNA SVETA MAŠA, ki
jo je daroval naš gospod župnik Anton Potokar.
• 26. 12., na Štefanovo, se je v organizaciji ŠD Krašnja NA POHOD Z LUČKAMI NA LIMBARSKO
GORO ODPRAVILO 30 POHODNIKOV.
• 31. 12. pa smo večer in še kakšno uro več namenili
veselemu pričakovanju in vstopu v NOVO LETO
2020!

VREME – JANUAR 2020

Prvi novoletni dan je minil z izredno lepim vremenom, z obilico sonca. Jutro je bilo megleno in
hladno, saj je bila temperatura zraka – 5 stopinj.
Popoldan pa tudi pod ničlo in sicer -1. Enako lepo
in stabilno vreme se je nadaljevalo vse do vključno
17. januarja letos. Opaziti je bilo tudi zmrzal. Edino,
kar je bilo v tem obdobju moč prepoznati, so bile
občasne, a ne občutne spremembe dnevnih temperatur. Jutranjih in večernih niti ne. V sredini dneva
po so sončni žarki zrak nekajkrat ogreli na nekaj
stopinj nad lediščem.
v soboto, 18. pa je nastal kar opazen vremenski
preobrat. Ves dan se je zadrževala megla in ves dan
je bila temperatura zraka enaka. 1 stopinjo nad lediščem. Pozno zvečer, okoli 21. ure pa je začel rahlo
naletavati sneg. V noči na nedeljo ga je zapadlo le
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toliko, da je bil komaj opazen. Vse snežne sledi pa
so tudi zelo hitro izginile, ker je bila temperatura
sredi dneva občutno višja. Bilo je kar 5 stopinj nad
lediščem. Ponedeljkovo jutro se je predstavilo z zelo
močno slano pri temperaturi -2, na kar so še vse do
vključno 24. minevali dnevi, enaki dnevom od 1. – 17.
januarja. Lepi, sončni in nekoliko hladnejši.
V soboto, 25. pa je zopet prišlo do vremenskega preobrata. Temperature so bile občutno višje,
že zjutraj in večino dopoldneva pa je deževalo.
Povsem enako vreme je bilo tudi naslednji dan. 27.
ni deževalo, odjuga pa tudi zemlji ni najbolj ustregla, saj tla niso bila več zamrznjena. 28. je bil spet
deževen dan. Še posebej obilno je deževalo popoldan okoli 16. ure, ko je bila temperatura visokih 8
stopinj. Zadnji trije dnevi so bili suhi. Nastalo pa je
nekaj temperaturnih sprememb. Od -1 zjutraj do 9 v
sredini dneva zadnjega v mesecu.
Kaj poreči o mesecu januarju, kar se vremena
tiče? Bil je enkratno lep, a je skoraj povsem zgrešil
svoje zimsko poslanstvo.
»Obdaril« nas je kar s 23. zelo lepimi dnevi brez
vsakršnih padavin, le tri dni nas je z dežjem nekoliko zmočil, samo en dan in eno noč pa nam je nasmetil komaj opazno snežno odejico in še to le za
nekaj ur. Torej!? Januar in zima!? Ne, tokrat nista
bila v najboljši formi!

DOGODKI – JANUAR 2020

• 6. 1. Praznik SVETIH TREH KRALJEV;
• 8. 1. V 87. letu starosti je umrla STANA AVBELJ iz
Krašnje. Od nje smo se poslovili na pokopališču v
Krašnji 11. 1. 2020;
• 28. 1. V 78. letu starosti je umrla MARIJA LEBENIČNIK – PO DOMAČE DAMIŠEVA MARIJA iz Spodnjih Lok. Zadnje slovo pa je bilo na pokopališču
v Krašnji 3. 2. 2020.

VREME – FEBRUAR 2020

Leto 2020 je prestopno leto, zato je mesec februar štel 29 dni. Prvi trije dnevi so minili tako, kot
so se zaključili zadnji trije dnevi meseca januarja.
Tudi temperature so bile podobne.

Napoved za 4. februarja se je uresničila, saj je
bilo na ta dan dopoldan, predvsem med 10. in 11.
uro veliko dežja, ki ga je spremljal zelo močen veter. Popoldan pa se je vreme umirilo. V sredo, 5.
smo v dopoldanskem času lahko opazili padanje
posameznih snežink, ki so jih še vedno spremljali
močni sunki vetra, ki so predvsem naslednji dan
marsikje po Sloveniji naredili kar precejšnjo škodo.
Podobno vreme je bilo tudi še 7. februarja.
Kulturni praznik je bil vremensko zelo lep in za
marsikoga tudi počitniško koristen. Zjutraj pa je bila
opazna kar močna slana. Enako vreme je bilo tudi
v nedeljo.
Precej turoben in deževen dan pa je bil ponedeljek, ki nam je prizanesel z močnejšim vetrom, ki je
marsikje po Sloveniji, predvsem na SV povzročil veliko materialne škode. 11. se je že zjutraj oblačnost
začela trgati in kasneje se je pokazalo tudi sonce.
Veter se je povsem umiril. Zvečer pa je le bilo nekaj
deževne rose, ki se je ponovila tudi v jutru naslednjega dne.
13. pa je bilo vreme povsem stabilno in dokaj
lepo. Postalo je tudi nekoliko hladneje, kar pa ni
preprečilo dežju, da se v noči na soboto, 15. zopet
ne bi izkazal. Naslednji trije dnevi so bili kar prijetni
in so minili brez padavin. Enako bi lahko ocenili tudi
19. v mesecu, če ne bi sicer ves dan suhega vremena zvečer ob 21. uri pokvarila ploha. Od 20. do 25.
se je zvrstilo pet dni, ki so si bili vremensko precej
podobni. Edino kar je bilo opaziti je bilo to, da so se
že kar visoke dnevne temperature zopet nekoliko
znižale, zato skoraj vsakodnevna jutranja slana ni
bila prav nič posebnega. Z lepim vremenom je bila
tako nagrajena tudi pustna sobota, 22. februarja.
Pustni torek, 25. pa ne, kajti večino dopoldneva in
tudi še kasneje do večera je deževalo.
V sredo, 26. pa je nastopila občutna vremenska
sprememba, ki nas je prevedla do razmišljanja in
ugibanja, če dano vreme ne pomeni šele začetka
prave zime. Noč in jutro sta bila deževna, dopoldan
okoli 11. ure je padala sodra in grmelo je, popoldan
pa je rahel dež prešel v močno sneženje in kaj hitro
se je nabralo okoli 5 cm snežne odeje. Okoli 20. ure
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pa je sneženje pojenjalo. Noč v noči na naslednji
dan je bila nekoliko hladnejša, kar pa ni prav nič pomagalo, da bi vsaj en dan uživali v zimski podobi,
kajti topli sončni žarki so kaj hitro opravili svoje in
snežna odeja je že sredi dneva, 27. povsem skopnela. Predzadnji dan meseca , natančneje noč je
bila ponovno nekoliko deževna. Preostanek dneva
pa je minil v soncu, ki ga je spremljal severni veter.
Zadnji dan je bila zjutraj slana, temperatura pa okoli
0. Dan pa je minil z lepim, sončnim vremenom. Le
v popoldanskem času je zopet nekoliko močneje
zapihal veter.
Tudi februarju, kot zimskemu mesecu glede
vremena,nikakor ne moremo dati pozitivne ocene. Že res, da nas je razvajal z 20. lepimi dnevi brez
vsakršnih padavin. Slednje so se v deževni podobi
pojavile le v 7. dnevih, snežilo je samo en dan, en
dan pa je iz neba padlo skoraj prav vse, kar narava
premore, Dež, sneg in sodra. Le še toča je manjkala.

DOGODKI – FEBRUAR 2020

• 1. 2. OBČNI ZBOR PGD KRAŠNJA, ki je bil izveden, kot prvi uradni dogodek v KS v
dvorani
novega Društvenega doma.
• 8. 2. KULTURNI PRAZNIK, ki ga je naše KUD
obeležilo na zelo poseben način. Krajanom
je namreč čestitalo z darilom – knjižico avtorice
Ilke Vašte »Med ljudstvom.«.
• 17. 2. Začele so se šolske zimske počitnice.
• 25. 2. PUSTNI TOREK z sprevodom najmlajših
maškar po vasi.
Tako. Pa sem povedal in zapisal vse, kar sem
lahko omenil o vremenu in o dogodkih za čas mesecev november in december 2019 ter mesecev januar in februar 2020.
Nadaljevanje bo sledilo v mesecu marcu, ko
bo izšlo naše prvo glasilo v novem letu. Upam, da
tudi že v času, ko se bomo z največjim veseljem že
izognili primežu nevarnega virusa COVID – 19. Želim vam lepe božične in novoletne praznike, prijetno branje, čim lepše vreme in predvsem - ostanite
zdravi!
Marjan Štrukelj

REŠITEV NAGRADNE KRIŽANKE PODJETJA »ALU M 2«
Do 27. novembra smo v ŠD Krašnja po pošti ali v nabiralnik pri društveni pisarni prejeli 16 rešitev nagradne križanke, ki smo jo objavili v Informatorjevi številki meseca septembra v sodelovanju s podjetjem ALU M 2, Marjan Čebulj s.p. iz Krašnje. Prav vse rešitve so bile pravilne. Nagradno geslo pa je bilo:« ZASTEKLITEV OKEN IN VRAT.« V pisemski
ovojnici pa smo prejeli še eno rešitev, ki pa je »zgrešila« pravi naslov in tudi kontekst nagradnega gesla. Marjanovo podjetje izdeluje aluminijasta okna in vrata, ki jih tudi montirajo. Če boste želeli zastekliti zimski vrt ali stanovanje opremiti z novo tuš kabino z aluminijastimi vhodnimi vrati, se boste glede dogovora s podjetjem za vse njihove usluge
odločili zelo prav. Enako, kot so po vsej Sloveniji številni kupi zadovoljni s hitro, ugodno in kvalitetno opravljenim delom, boste to spoznali tudi sami.
Od lanskega leta dalje pa je Marjan Čebulj dejavnost podjetja razširil tudi s turističnimi uslugami in sicer v središču Kranjske gore oddaja apartma »Katka.«
Njegovo delo in kvaliteto oken in vrat si lahko ogledate vedno, ko se boste sprehajali mimo Gasilskega in Društvenega doma v Krašnji. Pred kratkim pa je po naročilu KS
Krašnja opravil tudi zamenjavo vhodnih vrat v poslovilni vežici v Krašnji.
Če boste potrebovali katerekoli informacije v zvezi z morebitnim dogovorom o naročilu njegovih uslug, Marjana lahko pokličete na telefonsko številko 041 381 789 ali se
dogovorite po faxu 01/7235 095, lahko pa udi po elektronski pošti na naslov aludvam@gmail.com.
Podjetnik Marjan Čebulj si je vzel čas in v sodelovanju z Ulo Žavbi opravil žrebanje treh vrednih nagrad, ki jih je že tudi dostavil za prevzem in jih lahko dobite po predhodnem
dogovoru na tel. številko 041 612 702, ker pisarna društva trenutno ni odprta.
Nagrajenci pa so:

1. nagrado - PVC OKNO prejme 							ANŽE HRIBAR Krašnja 23, 1225 Lukovica;
2. nagrado - 50 % POPUST ZA ENO NOČ BIVANJA V APARTMAJU KATKA V KRANJSKI GORI; prejme
MARIJA CERAR Krašnja 37, 1225 Lukovica;
3. nagrado - BON V VREDNOSTI 30,00 € prejme 						DRAGICA CIMPERMN Podrečje 8, 1230 Domžale;
Vsem, ki ste se potrudili rešiti križanko se najlepše zahvaljujemo, nagrajencem pa tudi iskreno čestitamo. K zahvali in čestitki pa se pridružuje tudi podjetje ALU 2 M, Marjan
Čebulj s.p. iz Krašnje.
V letošnjo praznično izdajo glasila Informator nismo objavili nagradne križanke. Prostor na zadnji strani smo zapolnili z objavo koledarja ŠD Krašnja za leto 2021, ki ga letos
zaradi epidemije virusa COVID – 19, žal, ne bomo predali v roke družinam naših članov in krajanov, ampak jih boste lahko na formatu A4 fotokopirane brezplačno prevzeli v naši
trgovini.
Če bo vse po sreči, se bomo v mesecu marcu ponovno oglasili z objavo nove nagradne križanke.
Želimo vam lepe božične in novoletne praznike. Ostanite zdravi!								
Marjan Štrukelj
INTERNO GLASILO ŠPORTNEGA DRUŠTVA KRAŠNJA,
Krašnja 14, 1225 Lukovica;
telefon: 01/ 7234 132;
splet: sd-krasnja.org ;

Martin Šinkovec urednik
Dopisniki:
Marjan Štrukelj pomočnik urednika Boži Požar, Hana Rožič, Helena Urbanija, Katarina Bergant, Marjan Štrukelj, Martin Šinkovec, Matej Letojne, Milena Iglič,
Gašper Korošec tehnični urednik
Natalija Mlakar Butalič, Pavle Urankar, Robi Pervinšek, Simona Pervinšek, Vera Beguš
Boži Požar
lektoriranje

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

Fotografije:
Anamarija Lanišek, Arhiv družine Urankar, Arhiv KUD, Danijel Tomić, Darko Tič, Drago Juteršek, Helena Urbanija, Katarina Bergant, Marjan Štrukelj, Matej Letojne,
Meta Adamič Bahl, Milena iglič, Natalija Mlakar Butalič, Robi Pervinšek, Simona Cerar, Stane Per, Štefan Perdan, učenci PŠ Krašnja, Uroš Cerar, Vera Beguš
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Namizni tenis mladih

Izleti in pohodništvo

ŽE 5 0 L
I
M
VA

Metalci varpe

ET

Z

Mirko Lebar

NK Napredek

Dušan Mravlje

Test hoje

ŠD
KRAŠNJA

Tek za krof

1971 - 2021

Igre brez meja

Pohod z lučkami na Limbarsko goro in
prijateljevanje s planinci iz Kamenj
Pohod po nagelj na Limbarsko goro

Šraufov gojzar na Limbarski gori
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Učenje taborniških veščin

Najmlajši na pohodu za krof
Šraufov spominski pohod

ŽE 5 0 L
I
M
VA

Fizioterapevtska vadba in aerobika

ET

Z

Otroci iz vrtca radi tečejo

Krofkov tek

ŠD
KRAŠNJA

1971 - 2021

Funkcionalna vadba
Orientacijski pohod
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Naj bodo v letu 2021 vsi
dnevi pomladi, poletja,

jeseni in zime srečni za vse!

Januar

Februar

Marec

April

1. P
2. S
3. N
4. P
5. T
6. S
7. Č
8. P
9. S
10. N
11. P
12. T
13. S
14. Č
15. P
16. S
17. N
18. P
19. T
20. S
21. Č
22. P
23. S
24. N
25. P
26. T
27. S
28. Č
29. P
30. S
31. N

1. P
2. T
3. S
4. Č
5. P
6. S
7. N
8. P
9. T
10. S
11. Č
12. P
13. S
14. N
15. P
16. T
17. S
18. Č
19. P
20. S
21. N
22. P
23. T
24. S
25. Č
26. P
27. S
28. N

1. P
2. T
3. S
4. Č
5. P
6. S
7. N
8. P
9. T
10. S
11. Č
12. P
13. S
14. N
15. P
16. T
17. S
18. Č
19. P
20. S
21. N
22. P
23. T
24. S
25. Č
26. P
27. S
28. N
29. P
30. T
31. S

1. Č
2. P
3. S
4. N
5. P
6. T
7. S
8. Č
9. P
10. S
11. N
12. P
13. T
14. S
15. Č
16. P
17. S
18. N
19. P
20. T
21. S
22. Č
23. P
24. S
25. N
26. P
27. T
28. S
29. Č
30. P

Marija Novo leto
Makarij Novo leto
Genovefa
Angela
Simeon
Gašper Sveti trije kralji
Zdravko
Severin
Julijan
Gregor
Pavlin
Tatjana
Veronika
Srečko
Pavel
Marcel
Anton
Marjeta
Marij
Boštjan
Neža
Cene
Rajko
Felicijan
Darko
Pavla
Janez
Peter
Franc
Martina
Janez

Ignac
Marija
Blaž
Andrej
Agata
Dora
Egidij
Janez Prešernov dan
Polona
Viljem
Marija
Damijan
Katarina
Valentin Valentinovo
Jurka
Julijana Pustni torek
Silvin Pepelnica
Simeon
Julijan
Leon
Irena
Marjeta
Marta
Matija
Sergij
Andrej
Gabrijel
Roman

Albin
Janja
Marin
Kazimir
Janez
Nika
Tomaž
Janez Dan žena
Frančiška
Makarij 40 mučenikov
Krištof
Gregor
Kristina
Matilda
Klemen
Hilarij
Jerica
Edvard
Jožef
Srečko
Benedikt
Vasilij
Jože
Gabrijel
Minka
Maksima
Rupert
Janez Cvetna nedelja
Ciril
Bogo
Benjamin

Hugo
Franc
Ljuba
Izidor Velika noč
Vinko Velikonočni
ponedeljek
Viljem
Darko
Albert
Tomaž
Methilda
Leon
Lazar
Ida
Valerij
Helena
Bernarda
Rudi
Konrad
Leon
Neža
Simeon
Leonida
Vojko
Jurij
Marko
Marcelin
upora
Jaroslav Dan
proti okupatorju
Pavel
Robert
Katarina

Maj

Junij

Julij

Avgust

1. S
2. N
3. P
4. T
5. S
6. Č
7. P
8. S
9. N
10. P
11. T
12. S
13. Č
14. P
15. S
16. N
17. P
18. T
19. S
20. Č
21. P
22. S
23. N
24. P
25. T
26. S
27. Č
28. P
29. S
30. N
31. P

1. T
2. S
3. Č
4. P
5. S
6. N
7. P
8. T
9. S
10. Č
11. P
12. S
13. N
14. P
15. T
16. S
17. Č
18. P
19. S
20. N
21. P
22. T
23. S
24. Č
25. P
26. S
27. N
28. P
29. T
30. S

1. Č
2. P
3. S
4. N
5. P
6. T
7. S
8. Č
9. P
10. S
11. N
12. P
13. T
14. S
15. Č
16. P
17. S
18. N
19. P
20. T
21. S
22. Č
23. P
24. S
25. N
26. P
27. T
28. S
29. Č
30. P
31. S

1. N
2. P
3. T
4. S
5. Č
6. P
7. S
8. N
9. P
10. T
11. S
12. Č
13. P
14. S
15. N
16. P
17. T
18. S
19. Č
20. P
21. S
22. N
23. P
24. T
25. S
26. Č
27. P
28. S
29. N
30. P
31. T

Jože Praznik dela
Boris Praznik dela
Aleksander
Florjan
Angel
Janez
Stanko
Viktor
Gregor
Izidor
Žiga
Pankracij
Servacij Vnebohod
Bonifacij
Zofka
Janez
Jošt
Erik
Ivo
Bernard
Feliks
Milan
Željko Binkoštna nedelja
Suzana
Gregor
Zdenko
Janez
Avguštin
Magdalena
Ivana
Angela

Fortunat
Erazem
Pavla Sveto rešnje telo
Franc
Valerija
Norbert
Robert
Primoža
Medard Dan
Trubarja
Primož
Marjeta
Srečko
Janez
Anton
Vasilij
Vid
Beno
Dolfe
Marko
Julijana
Silverij
Alojz
Ahac
Kresnica
Janez
Hinko Dan državnosti
Stojan
Ema
Hotimir
Peter, Pavel
Emilija

Bogoslav
Marija
Irenej
Urh
Ciril, Metod
Bogomila
Vilibald
Špela
Veronika
Ljubica
Olga
Mohor
Evgen
Franc
Vladimir
Marija
Aleš
Miroslav
Vincenc
Marjeta
Danilo
Majda
Branislav
Kristina
Jakob Krištofova nedelja
Ana
Sergij
Zmago
Marta
Julita
Ignac

September

Oktober

November

1. S
2. Č
3. P
4. S
5. N
6. P
7. T
8. S
9. Č
10. P
11. S
12. N
13. P
14. T
15. S
16. Č
17. P
18. S
19. N
20. P
21. T
22. S
23. Č
24. P
25. S
26. N
27. P
28. T
29. S
30. Č

1. P
2. S
3. N
4. P
5. T
6. S
7. Č
8. P
9. S
10. N
11. P
12. T
13. S
14. Č
15. P
16. S
17. N
18. P
19. T
20. S
21. Č
22. P
23. S
24. N
25. P
26. T
27. S
28. Č
29. P
30. S
31. N

1. P
2. T
3. S
4. Č
5. P
6. S
7. N
8. P
9. T
10. S
11. Č
12. P
13. S
14. N
15. P
16. T
17. S
18. Č
19. P
20. S
21. N
22. P
23. T
24. S
25. Č
26. P
27. S
28. N
29. P
30. T

Tilen
Štefan
Dora
Zalka
Lovrenc
Zaharija
Marko
Marija Mali šmaren
Peter
Nikolaj
Milan
Gvido
Filip
Rasto
Primorske
Nikodem Vrnitev
k matični domovini
Ljudmila
Frančiška
Irena
Suzana
Svetlana
Matej
Mavricij
Slavojko
Nada
Gojmir
Justina
Kozma, Damjan
Venčeslav
Mihael
Sonja

Julija
Bogumil
Terezija
Franc
Marcel
Vera
Marko
Brigita
Abraham
Danijel
Milan
Maks
Edvard
Veselko
Terezija
Jadviga
Marjeta
Luka
Etbin
Irena
Urška
Vandelin
Severin
Rafael
Darija Dan suverenosti
Lucijan
Sabina
Simon
Ida
Marcel
Bolfenk Dan reformacije

sp. na mrtve
Severin Dan
(Vsi sveti)
Dušanka
Silva
Drago
Zahar
Lenart
Engelbert Zahvalna nedelja
Bogomir
Teodor
Andrej
Martin
Emil
Stanislav
Nikolaj
Polde
Jerica
Gregor
Roman
Elizabeta
Srečko
Marija
Cilka
Rudolfa
Klemen Dan
Maistra
Janez
Katarina
Konrad
Vigil
Jakob 1. Adventna nedelja
Radivoj
Andrej

Peter
Alofonz
Lidija
Dominik
Marija
Ljubo
Kajetan
Miran
Janez
Lovrenc
Suzana
Klara
Lilijana
Demetrij
vnebovzetje
Marija Marijino
(Veliki šmaren)
Rok
Združitev prekmurskih
Pavel Slovencev z matičnim narodom
Helena
Ljudevit
Bernard
Ivana
Timotej
Filip
Jernej
Ludvik
Viktor
Jože
Avguštin
Janez
Roza
Rajko

December
1. S
2. Č
3. P
4. S
5. N
6. P
7. T
8. S
9. Č
10. P
11. S
12. N
13. P
14. T
15. S
16. Č
17. P
18. S
19. N
20. P
21. T
22. S
23. Č
24. P
25. S
26. N
27. P
28. T
29. S
30. Č
31. P

Marijan
Blanka
Franc
Barbara
Savo
Miklavž
Ambrož
Marija
Valerija
Smiljan
Danijel
Aljoša
Lucija
Dušan
Kristina
Albina
Lazar
Teo
Urban
Julij
Tomaž
Mitja
Viktorija
Eva
Anastazija Božič
samostojnosti
Štefan Dan
in enotnosti
Janez
Živko
David
Evgen
Silvester

