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Januar
1.

P

Marija Novo leto

2.
S

Makarij Novo leto

3.
N

Genovefa
4.

P
Angela

5.
T

Simeon
6.

S
GašperSveti trije kralji

7.
Č

Zdravko
8.

P
Severin

9.
S

Julijan
10.

N
Gregor

11.
P

Pavlin
12.

T
Tatjana

13.
S

Veronika
14.

Č
Srečko

15.
P

Pavel
16.

S
Marcel

17.
N

Anton
18.

P
Marjeta

19.
T

Marij
20.

S
Boštjan

21.
Č

Neža
22.

P
Cene

23.
S

Rajko
24.

N
Felicijan

25.
P

Darko
26.

T
Pavla

27.
S

Janez
28.

Č
Peter

29.
P

Franc
30.

S
Martina

31.
N

Janez

Februar
1.

P

Ignac
2.

T
Marija

3.
S

Blaž
4.

Č
Andrej

5.
P

Agata
6.

S
Dora

7.
N

Egidij
8.

P
Janez Prešernov dan

9.
T

Polona
10.

S
Viljem

11.
Č

Marija
12.

P
Damijan

13.
S

Katarina
14.

N
ValentinValentinovo

15.
P

Jurka
16.

T
Julijana

Pustni torek

17.
S

Silvin

Pepelnica

18.
Č

Simeon
19.

P
Julijan

20.
S

Leon
21.

N
Irena

22.
P

Marjeta
23.

T
Marta

24.
S

Matija
25.

Č
Sergij

26.
P

Andrej
27.

S
Gabrijel

28.
N

Roman

Marec
1. Albin
2.

T
Janja

3.
S

Marin
4.

Č
Kazimir

5.
P

Janez
6.

S
Nika

7.
N

Tomaž
8.

P
Janez Dan žena

9.
T

Frančiška
10.

S
Makarij 40 mučenikov

11.
Č

Krištof
12.

P
Gregor

13.
S

Kristina
14.

N
Matilda

15.
P

Klemen
16.

T
Hilarij

17.
S

Jerica
18.

Č

Č

Edvard
19.

P
Jožef

20.
S

Srečko
21.

N
Benedikt

22.
P

Vasilij
23.

T
Jože

24.
S

Gabrijel
25.

Č
Minka

26.
P

Maksima
27.

S
Rupert

28.
N

Janez

Cvetna nedelja

29.
P

Ciril
30.

T
Bogo

31.
S

Benjamin

April
1. Hugo
2.

P
Franc

3.
S

Ljuba
4.

N
Izidor

Velika noč

5.
P

Vinko

Velikonočni 
ponedeljek

6.
T

Viljem
7.

S
Darko

8.
Č

Albert
9.

P
Tomaž

10.
S

Methilda
11.

N
Leon

12.
P

Lazar
13.

T
Ida

14.
S

Valerij
15.

Č
Helena

16.
P

Bernarda
17.

S
Rudi

18.
N

Konrad
19.

P
Leon

20.
T

Neža
21.

S
Simeon

22.
Č

Leonida
23.

P
Vojko

24.
S

S

Jurij
25.

N
Marko

26.
P

Marcelin
27.

T
Jaroslav Dan upora

proti okupatorju
28.

S
Pavel

29.
Č

Robert
30.

P
Katarina

Maj
1. Jože Praznik dela

2.
N

Boris Praznik dela

3.
P

Aleksander
4.

T
Florjan

5.
S

Angel
6.

Č
Janez

7.
P

Stanko
8.

S
Viktor

9.
N

Gregor
10.

P
Izidor

11.
T

Žiga
12.

S
Pankracij

13.
Č

Servacij

Vnebohod

14.
P

Bonifacij
15.

S
Zofka

16.
N

Janez
17.

P
Jošt

18.
T

Erik
19.

S
Ivo

20.
Č

Bernard
21.

P
Feliks

22.
S

Milan
23.

N
Željko

Binkoštna nedelja

24.
P

Suzana
25.

T
Gregor

26.
S

Zdenko
27.

Č
Janez

28.
P

Avguštin
29.

S
Magdalena

30.
N

Ivana
31.

P
Angela

Junij
1.

T

Fortunat
2.

S
Erazem

3.
Č

Pavla Sveto rešnje telo

4.
P

Franc
5.

S
Valerija

6.
N

Norbert
7.

P
Robert

8.
T

Medard Dan Primoža 
Trubarja

9.
S

Primož
10.

Č
Marjeta

11.
P

Srečko
12.

S
Janez

13.
N

Anton
14.

P
Vasilij

15.
T

Vid
16.

S
Beno

17.
Č

Dolfe
18.

P
Marko

19.
S

Julijana
20.

N
Silverij

21.
P

Alojz
22.

T
Ahac

23.
S

Kresnica
24.

Č
Janez

25.
P

Hinko Dan državnosti

26.
S

Stojan
27.

N
Ema

28.
P

Hotimir
29.

T
Peter, Pavel

30.
S

Emilija

Julij
1.

Č

Bogoslav
2.

P
Marija

3.
S

Irenej
4.

N
Urh

5.
P

Ciril, Metod
6.

T
Bogomila

7.
S

Vilibald
8.

Č
Špela

9.
P

Veronika
10.

S
Ljubica

11.
N

Olga
12.

P
Mohor

13.
T

Evgen
14.

S
Franc

15.
Č

Vladimir
16.

P
Marija

17.
S

Aleš
18.

N
Miroslav

19.
P

Vincenc
20.

T
Marjeta

21.
S

Danilo
22.

Č
Majda

23.
P

Branislav
24.

S
Kristina

25.
N

Jakob

Krištofova nedelja

26.
P

Ana
27.

T
Sergij

28.
S

Zmago
29.

Č
Marta

30.
P

Julita
31.

S
Ignac

Avgust
1.

N

Peter
2.

P
Alofonz

3.
T

Lidija
4.

S
Dominik

5.
Č

Marija
6.

P
Ljubo

7.
S

Kajetan
8.

N
Miran

9.
P

Janez
10.

T
Lovrenc

11.
S

Suzana
12.

Č
Klara

13.
P

Lilijana
14.

S
Demetrij

15.
N

MarijaMarijino vnebovzetje
(Veliki  šmaren)

16.
P

Rok
17.

T
PavelZdružitev prekmurskih Slov 

encev z matičnim narodom

18.
S

Helena
19.

Č
Ljudevit

20.
P

Bernard
21.

S
Ivana

22.
N

Timotej
23.

P
Filip

24.
T

Jernej
25.

S
Ludvik

26.
Č

Viktor
27.

P
Jože

28.
S

Avguštin
29.

N
Janez

30.
P

Roza
31.

T
Rajko

September
1.

S

Tilen
2.

Č
Štefan

3.
P

Dora
4.

S
Zalka

5.
N

Lovrenc
6.

P
Zaharija

7.
T

Marko
8.

S
Marija Mali šmaren

9.
Č

Peter
10.

P
Nikolaj

11.
S

Milan
12.

N
Gvido

13.
P

Filip
14.

T
Rasto

15.
S

Nikodem Vrnitev Primorske
k matični domovini

16.
Č

Ljudmila
17.

P
Frančiška

18.
S

Irena
19.

N
Suzana

20.
P

Svetlana
21.

T
Matej

22.
S

Mavricij
23.

Č
Slavojko

24.
P

Nada
25.

S
Gojmir

26.
N

Justina
27.

P
Kozma, Damjan

28.
T

Venčeslav
29.

S
Mihael

30.
Č

Sonja

Oktober
1.

P

Julija
2.

S
Bogumil

3.
N

Terezija
4.

P
Franc

5.
T

Marcel
6.

S
Vera

7.
Č

Marko
8.

P
Brigita

9.
S

Abraham
10.

N
Danijel

11.
P

Milan
12.

T
Maks

13.
S

Edvard
14.

Č
Veselko

15.
P

Terezija
16.

S
Jadviga

17.
N

Marjeta
18.

P
Luka

19.
T

Etbin
20.

S
Irena

21.
Č

Urška
22.

P
Vandelin

23.
S

Severin
24.

N
Rafael

25.
P

Darija Dan suverenosti

26.
T

Lucijan
27.

S
Sabina

28.
Č

Simon
29.

P
Ida

30.
S

Marcel
31.

N
Bolfenk Dan reformacije

November
1.

P

Severin Dan sp. na mrtve 
(Vsi sveti)

2.
T

Dušanka
3.

S
Silva

4.
Č

Drago
5.

P
Zahar

6.
S

Lenart
7.

N
Engelbert Zahvalna nedelja

8.
P

Bogomir
9.

T
Teodor

10.
S

Andrej
11.

Č
Martin

12.
P

Emil
13.

S
Stanislav

14.
N

Nikolaj
15.

P
Polde

16.
T

Jerica
17.

S
Gregor

18.
Č

Roman
19.

P
Elizabeta

20.
S

Srečko
21.

N
Marija

22.
P

Cilka
23.

T
Klemen Dan Rudolfa 

Maistra

24.
S

Janez
25.

Č
Katarina

26.
P

Konrad
27.

S
Vigil

28.
N

Jakob
1. Adventna nedelja

29.
P

Radivoj
30.

T
Andrej

December
1.

S

Marijan
2.

Č
Blanka

3.
P

Franc
4.

S
Barbara

5.
N

Savo
6.

P
Miklavž

7.
T

Ambrož
8.

S
Marija

9.
Č

Valerija
10.

P
Smiljan

11.
S

Danijel
12.

N
Aljoša

13.
P

Lucija
14.

T
Dušan

15.
S

Kristina
16.

Č
Albina

17.
P

Lazar
18.

S
Teo

19.
N

Urban
20.

P
Julij

21.
T

Tomaž
22.

S
Mitja

23.
Č

Viktorija
24.

P
Eva

25.
S

S

Anastazija Božič

26.
N

Štefan Dan samostojnosti
 in enotnosti

27.
P

Janez
28.

T
Živko

29.
S

David
30.

Č
Evgen

31.
P

Silvester

Z V
AMI ŽE 50 LETZ V
AMI ŽE 50 LET

SREČNO
SREČNO 2022 2022

ŠD KRAŠNJA
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DRAGE BRALKE IN BRALCI!

Vsako leto hitreje mine čas med dvema 
uvodnikoma s tem naslovom. Resnično mi-
slim, da sem komaj nekaj nazaj premišljeval, 
kaj naj napišem v zadnji številki Informatorja, 
ko prispeva nekaj besed tudi urednik.

Kaj posebno novega ne morem napisati. 
Vsi prispevki so vredni vaše pozornosti in bra-
nja.

Letos smo izdali štiri številke. Ampak brez 
naših dopisnikov nam ne bi uspelo. Zato naj 
se ob tej priložnosti zahvalim vsem, ki ste ka-
korkoli prispevali, da je Društveni Informator 
izhajal. Hvala g. Marjanu Štruklju za pomoč pri 
urejanju, Gašperju Korošcu za zanimivo obli-
kovanje časopisa, ga. Karli Šinkovec za lekto-
riranje in papirnici Lipa s.p. za tisk.

Če ste kdaj opazili kakšne napake ali pa 
bili nezadovoljni z objavo prispevka, se opra-
vičujem. Veseli smo prispevkov šole in vrtca, 
ki popestrijo in obogatijo Informator. Hvala 
Krajevni Skupnosti, PGD Krašnja, Kulturnemu 
društvu in Simoni Pervinšek, da nas obveščate 
z novicami!

Skratka hvala vsem za prispevke, fotogra-
fije, za vaš čas in dobro voljo!

Vsem bralkam, bralcem in ustvarjalcem 
glasila želim vesele Božične praznike in zdrav-
je, mir ter srečo v letu 2022

Martin Šinkovec

50 LET PRETEKLOSTI, KI JE NAŠ KRAJ OBOGATILA S 
ŠPORTOM IN REKREACIJO TER NEIZMERNO   
VELIKIM ŠTEVILOM PRIJATELJSTEV

Vsak jubilej je nekaj posebnega. Predvsem je trenutek nekega minulega časa, ki je tako ali 
drugače zaznamoval preteklost desetletja ali desetletij. Bodisi posameznika ali večje skupine 
ljudi, ki jih je v medsebojna sodelovanja združila skupna želja po nečem, kar jim je dajalo navdih 
in voljo, skupaj početi nekaj, kar imajo radi.

V Krašnji je bilo v sedemdesetih letih prej-
šnjega stoletja med generacijo mladih fantov 
zagotovo opaziti, da smo se najrajši družili pri 
igranju nogometa in, kot vsak mlad fant, ki 
rad brca žogo, si zelo želi, da bi nekoč postal 
nogometaš, kot tisti, najbolj vrhunski, ki jih še 
danes tako radi gledamo in opazujemo na no-
gometnih tekmah.

Bili smo pogumni in vedno bolj odločeni, 
da ustanovimo nogometni klub in se priključi-
mo tekmovalnemu igranju nogometa, kar se 
je 14. decembra, leta 1971 z ustanovitvijo NK 
Napredek Krašnja tudi uresničilo. Ime klu-
ba pa smo poimenovali po takratnem trgo-
vskem podjetju Napredek Domžale.

Bil je torkov večer, ko se nas je v takratni 
stari dvorani zbralo veliko zanesenjakov, bo-
dočih nogometašev iz Krašnje in tudi od dru-
god. Na ustanovni občni zbor je prišlo tudi 
veliko ostalih krajanov, ki so nas pri odločitvi 
spodbujali. Spomnim se, da je bil prostor v 
dvorani precej temačen, kajti ta večer ni bilo elektrike.  Za svetlobo v prostoru so poskrbele 
prižgane sveče, še največ svetlobe sta oddajali dve peči, ki sta greli dokaj hladen prostor.

Vse je minilo, kot smo se dogovorili. Bili smo veseli in polni pričakovanj. Komaj smo čakali, 
da bo pomlad, da bomo lahko začeli z ureditvijo igrišča, za katerega je parcelo dobrodušno in 
brez kakršnihkoli  stroškov odstopil gospod Slavko Korošec. 

SREČNO
SREČNO 2022 2022
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Takratni prvi Izvršni odbor kluba so povečini sestavljali sami doma-
či fantje, ki so korajžno prevzeli »ustanovno« klubsko delo. To so bili: 
Beguš Mitja, ki je bil tudi prvi trener ekipe, Cerar Štefan, ki je prevzel 
nalogo tehničnega vodja,  Čebulj Peter – nekaj časa tudi tajnik, Debe-
ljak Vitko, Drobne Marjan, Korošec Boris, Ličen Evgen – dolgoletni de-
legat na tekmah v Krašnji, Močnik Brane, Pervinšek Marjan je prevzel 
nalogo gospodarja, Podmiljšak Roman – prvi tajnik kluba, Pustotnik 
Jože, Štrukelj Marjan – predsednik kluba, Štolfa Nevenka – ves čas 
blagajničarka in Šimunič Peter. 

Ustanovni člani pa so bili še: Drobne Bojan, Požar Anton in Ru-
par Boris. Večina imenovanih je bilo tudi aktivnih igralcev. Nekateri 
so aktivno trenirali in igrali ves čas delovanja kluba, nekateri pa so z 
aktivnostjo zaključili nekoliko preje.

Od samega začetka delovanja kluba so se zanj registrirali tudi 
naslednji nogometaši: Avbelj Franc, brata Barlič Franc in Ivan, Bajde 
Franc, bratje Florjančič Miro, Jože in Milan, Galič Sašo, Hribar Viktor, 
Kocjančič Stane, Kern Miha, Kos Viki, Pirc Janez, Pirc Drago in Piskar 
Niko.

Številni od njih so nas po ustanovitvi NK v Lukovici in tudi še neka-
terih drugih klubov zapustili. 

Za naš nogometni klubu pa so kasneje klubske drese oblekli še 
nekateri drugi fantje iz številnih bližnjih in daljnih krajev. Število vseh 
registriranih nogometašev in ostalih, ki so sodelovali pri organizacij-
skem delu pa je bilo v času delovanja kluba 68. Omenim naj še imeni 
dveh trenerjev, ki sta poleg Mitja skrbela za strokovno delo. To sta bila 
Barišič Stipe in Dolenc Valentin.

T.i. Portoroški sklepi, ki so za nadaljevanje sodelovanja v tek-
movalnem sistemu tudi v takratni Ljubljanski nogometni podzvezi 
zahtevali, da v ligaškem tekmovanju lahko nastopajo le tista članska 
moštva, ki imajo v tekmovanju vsaj eno  moštvo mlajše selekcije, so 
nam prerezali krila in z delovanjem NK v Krašnji je bilo konec, kajti ta 
možnost za nas takrat ni obstajala.

včasih v kombiju tudi več, kot petnajst. Kaj bi bilo in kako bi se zgodba 
končala, če bi nas ustavili miličniki!? Imeli smo srečo. Kot kaže smo bili 
oboji na nujni vožnji!

Mogoče je zanimiv tudi podatek, da smo otvoritveno prijateljsko 
tekmo na svojem igrišču najprej odigrali z NK Vransko. Otvoritveni go-
vor pa je na tem dogodku imel takratni predsednik Sveta KS Krašnja 
Peter Dragar.

Naj zaključim z osebno mislijo: » Bilo je in minilo je tako, da so šte-
vilni spomini tudi še po 50. letih zelo lepi in nepozabni!«

Drugo, precej daljše in uspešnejše obdobje športno – rekreativne-
ga življenja v naši KS pa se je začelo 10. maja, leta 1980, ko smo 
NK »Napredek« preimenovali v ŠD Krašnja.

Začetki niso bili lahki, saj je bilo potrebno, predvsem razmisliti, 
kako delovati, da bi ŠD  zaživelo tako, da bi se med programskimi na-
logami opredelili za tiste, s katerimi bi za številne aktivnosti navdušili 

Igranje velikega nogometa se je spremenilo v igranje malega no-
gometa, ki ima v našem društvu še danes posebno mesto in je v ve-
selje, tudi po druženju, številnim rekreativnim nogometašem mlajše 
generacije. Nekateri tega dopolnjujejo tudi, kot veterani v NK Črni 
graben v Lukovici.

O delovanju NK v Krašnji bi lahko napisal še marsikaj. Spominsko 
zanimivega in vrednega. Na primer to, da smo lastna sredstva za de-
lovanje kluba (tekmovalno opremo, žoge, garderobno hišico, vzdrže-
vanje igrišča, tekmovalne stroške,  itd.) zbirali z organizacijo veselic, 
prostovoljnimi prispevki krajanov, z vstopnicami na prvenstvenih 
tekmah in z lastnimi sredstvi igralcev in ostalih, ki so delali v klubu. V 
veliko pomoč pa so nam bile tudi številne donacije in tudi pomoč KS.

Tudi prevozi na tekme v številne slovenske kraje so bili posebno 
poglavje, za katere pa ni bilo težav, saj so bili vseskozi za naša hotenja 
pripravljeni pomagati pri PGD Krašnja. Še posebej sta se najpogosteje 
za volan takratnega gasilskega kombija usedla Pervinšek Ivan in Moč-
nik Brane. S tem sta se večkrat izpostavila prekršku, saj nas je bilo 
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kar največje število krajanov vseh starostni struktur in, da bi našli tudi ideje za dogodke, s kateri-
mi bi lahko društveno delo promovirali širše. 

Ko smo pripravljali obrazložitev predloga za prejem Plakete Občine Lukovica ob letošnjem 
praznovanju 50. obletnice delovanja ŠD Krašnja, katerega izdajatelj predloga je bila KS Krašnja. 
Predsednik Sveta KS Krašnja Robert Pervinšek, pisec besedila obrazložitve Tomaž Andrejka in 
jaz, prav težkega dela nismo imeli. Vedeli smo, da je prepoznavnost dolgoletnega, uspešnega in 
raznolikega delovanja ŠD Krašnja več, kot evidentna.

Priznanje smo prejeli ob prazniku Občine Lukovica, 3. septembra 2021 v Sončni dvorani na 
Brdu pri Lukovici. 

V minuli čas 41 letnega delovanja društva so bili vpeti številni odmevni dogodki lokalnega in 
širšega družbenega pomena na področju športa in množične rekreacije, kar pomeni, da so se 
nekateri člani društva, krajani in tudi številni zunanji sodelavci v organizacijskem smislu izjemno 
izkazali. Težko bi se dalo sešteti vse ure ljubiteljskega in prostovoljnega dela, ki so bile opravljene 
zavzeto, strokovno in vselej odgovorno. Pri tem pa so nam vedno ob strani stali tudi donatorji in 
sponzorji, ki so vselej verjeli in zaupali v naše delo in organizacijsko zanesljivost.

Za ves ta čas delovanja ŠD pa je potrebno posebej poudariti neprecenljivo pomoč in sodelo-
vanje vseh društev v KS, predvsem PGD Krašnja in KUD Fran Maselj Podlimbarski Krašnja, vključ-
no s KS Krašnja, šolo in vrtcem in tudi z Župnijo v Krašnji.

ŠD Krašnja je bilo v celotnem obdobju tudi včlanjeno, najprej v Partizan Slovenije in kasneje 
v Športno Unijo Slovenije. Zgledno pa je bilo vseskozi tudi sodelovanje, nekoč s Telesnokulturno 
skupnostjo Domžale, že več kot dvajset let pa zelo dobro sodelujemo tudi z našo Občino Luko-
vica.

Izleti in pohodništvo, nadaljevanje igranja malega nogometa in uspe-
šno, tekmovalno delo z najmlajšimi igralci namiznega tenisa, spadajo v 
najožji krog začetnih društvenih aktivnosti. Število članstva v društvu je 
raslo iz leta v leto. Interes in prostor v njem so našli tudi številni ljubite-
lji rekreacije iz bližnjih in oddaljenejših krajev. Še posebej smo bili vese-
li članstva najmlajših, ki so takrat obiskovali šolo v Krašnji in kasneje na 
Brdu.

Idej za širitev novih programskih nalog je bilo iz leta v leto več, kar 
je od društvenih aktivistov terjalo tudi večjo strokovno podkovanost in 
obilico korajže. Ko omenjam ta zahteven preskok organizacijskega dela 
in nujne potrebe po izboljšanju strokovnosti, moram omeniti ime, žal že 
pokojnega, nekdanjega učitelja telesne vzgoje v OŠ Krašnja Mitja Beguša, 
ki nas je s svojimi izkušnjami, navodili in tudi z lastnim aktivnim delom 
naučil zelo veliko organizacijskih prijemov. 

Zelo prepoznavna sprememba pri društveni širini organizacijskega 
dela se je nekako začela leta 1987, ko smo z našo idejo, skupaj z še ne-
katerimi društvi iz Moravč pričeli z organizacijami Pohodov po nagelj na 
Limbarsko goro. Vodenje organizacijskega dela za omenjeno prireditev 
je trajalo kar osem let, na kar smo se zaradi nekaterih nesprejemljivih 
zahtev, takrat pravkar ustanovljenega društva na Limbarski gori odločili, 
da s to aktivnostjo zaključimo. Predvsem nas je zmotila odločna zahte-
va domačega društva o prekinitvi sodelovanja na prireditvi tabornikov iz 
Moravč, ki so do tega časa zelo domiselno in tudi sicer skrbeli za izjemno 
lepo podobo prireditvenega prostora.

Kmalu za tem smo v Krašnji poiskali dve zanimivi, večji alternativi pri-
reditvi in sicer Tek ter pohod za krof in Šraufov spominski pohod, ki sta 
nas pred ljubitelji športne rekreacije in številnimi udeleženci vseh starosti, 
predstavili v najlepši možni luči. Potrebno pa je poudariti vsakoletno veli-
ko pomoč GP Trojane, Atletskega kluba Domžale in domačega podjetnika 
Boštjana Burja ter reševalcev iz GRS Postaja Ljubljana ter ZD Domžale, 
brez katerih verjetno teh dveh prireditev nebi bilo.

K vsemu naštetemu pa smo v ŠD Krašnja dodali še veliko ostalih prireditev in  dogodkov in sicer: igre brez meja med vasmi KS Krašnja in 
Trnjave, orientacijske pohode po opisani poti, zanimiva predavanja na teme vrhunskega alpinizma, plesne tečaje, šahovske turnirje in šahovske 
simultanke, rekreativno igranje malega nogometa in košarke, metanje varpe, dve organizirani vadbi (funkcionalna vadba in fizioterapevtska 
vadba z aerobiko), dve društveni akciji in sicer hoja, tek, kolesarjenje – moja rekreacija ter pohodi k Šarufovemu gojzarju na Limbarsko goro, 
organizirali smo teste hoje na 2000 m, dve razstavi, medijsko odmevna sodelovanja z Dušanom Mravljetom in Mirkom Lebarjem, v Simonov zaliv 
smo organizirali kopalni avtobus, za najmlajše smo organizirali plavalne in smučarske tečaje, za starejše pa tudi šaljiva sankaška tekmovanja. 
Nekaterim članom smo uresničili želje po srečanju z znanimi osebami, predvsem iz športnih področij.  Društvo je širše prepoznavno tudi zaradi 
številnih sodelovanj in obiskov nekaterih vrhunskih slovenskih športnic in športnikov – nosilci medalj iz največjih tekmovanj in tudi številnih 
znanih glasbenikov,….. Ne smemo pozabiti, da že več, kot 25 let izdajamo interno glasilo Društveni informator. Posebno ponosni smo lahko na 
sprejem olimpijske bakle Tokyo 2020, ki je med ostalimi obiskala tudi našo KS.

K tej prelepi in uspešni zgodovini delovanja NK Napredek in ŠD Krašnja bi se pri naštevanju aktivnosti zagotovo našlo še kaj. Lahko smo ve-
seli, najbrž veseli tudi skupaj z vsemi našimi člani in krajani ter ostalimi, s katerimi smo delili ogromno lepih trenutkov, saj nam je uspelo doseči 
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vse najpomembnejše cilje in naloge, katerih namen je bil predvsem povezovanje ljudi na zdrav 
in prijateljski način. Veseli smo tudi promocije za našo KS ter Občino Lukovica, ki sta enako, kot 
naše društvo trdno prepričani v spoznanju, da so tudi skrb za zdrav način življenja, prijateljevanje 
in druženje med ljudmi zagotovo velik in pomemben dejavnik srečnega in popolnejšega življenja 
slehernega človeka.

Marsikaj od omenjenega smo v društvu načrtovali tudi za bližnjo prihodnost, a nas je, kot 
številne druge sorodne športne organizacije v začetku leta 2020 nepričakovano presenetila in 
pri delu ustavila velika in nevarna svetovna razsežnost virusa COVID – 19.  Iz meseca v mesec 
smo optimistično pričakovali, da se bo epidemija umirila in nam omogočila opraviti vsaj nekatere 
aktivnosti izmed tistih, ki naj bi dovoljevale varno druženje večjega števila ljudi. Žal, teh možnosti 
pri našem organizacijskem delu nismo zaznali. Še več. Vsi odgovorni za delo društva smo si bili 
enotni, da v prid zdravja ljudi in poslušnosti navodilom stroke in Vlade RS, vse do ugodnejših epi-
demioloških razmer določenih nalog ne bomo izvajali, oz. se bomo do njih tekoče opredeljevali 
na podlagi sledenja veljavnih ukrepov.

Delo v društvu pa vseeno ni povsem zamrlo, saj smo v glasilu Društveni informator člane, 
krajane in tudi ostale, ki ga lahko prebirajo na društveni spletni strani sd-krasnja.org. in od me-
seca septembra 2021 dalje tudi na spletni strani domzalec.si, tekoče seznanjali s priporočili o 
varnih možnostih izvajanja rekreativnih aktivnosti predvsem v naravi. V zadnjem času pa tudi 
o možnostih dveh organiziranih vadb, ki po novem potekata v prostoru Društvenega doma v 
Krašnji. Seveda, pod t.i. PCT pogoji!

Zelo smo si želeli in tudi upali, da bi že v tem letu organizirali praznovanje 50. obletnice de-
lovanja. Tudi to izvedbo smo preložili na kasnejši, glede epidemije, varnejši čas. Kdaj to bo, je v 
teh trenutkih, ko sta pred nami jesen in zima, ki bosta najbrž še poglobila 
zdravstveno krizo z novimi in novimi okužbami, težko napovedati. Upaj-
mo, da čim preje!

Nekaj osebnih razmišljanj in besed bi ob tej priložnosti, ko pišem o 
uspešni zgodovini delovanja ŠD Krašnja, rad namenil tudi pogledom 
v prihodnost.

Morda bo moja osebna ocena zaradi trenutne situacije (COVID – 19) 
in vsega ostalega, povezano s to veliko razsežnostjo virusa brana in ra-
zumljena nekoliko skeptično. Ne gre za to. Gre za realen vpogled v tre-
nutno društveno stanje.

Res je, da se podoba programske sheme društvenih aktivnosti že ne-
kaj časa skoraj ne menja ali bistveno dopolnjuje, kar pomeni, da društvo 
ne pozablja na njegovo osnovno poslanstvo delovanja, ki sem ga v tem 
prispevku že omenil. Glede tega pa je potrebno pošteno povedati, da so 
se današnji časi za marsikaj in v marsičem drastično spremenili. Vseka-
kor, primerjava danes in nekaj desetletij nazaj, govorim o ŠD Krašnja, ni-
kakor ni možna, kljub temu, da je individualna pripadnost pomenu špor-
tne rekreacije tudi med našimi člani in krajani več kot opazna, a žal, brez 
hotenj po kolektivnemu delu, kar bi v osnovi vsekakor moralo vplivati na 
precej večje število članstva, ki je trenutno v upadu. Sprašujem se, kje 
so časi, ko je bila društvena kartoteka aktualnih  članov precej »debela,« 
in kaj je vzrok, da danes omenjeno kartoteko lahko z lahkoto objameš z 
nekaj prsti. Še posebej zaskrbljujoče je dejstvo, da je v društvu včlanjena 
le peščica mladih in, da le malokdo od preostalih vaščanov vasi naše KS, 
kot je bilo to nekoč, želi, kot aktiven član društva sodelovati pri edini 
športni organizaciji v KS, še posebej tisti, ki svoj prosti čas radi izkoristijo 
za vsemogoče športne aktivnosti.

Po 50. letih predanega dela v društvu je nekaterim, vključno z 
menoj, močno porastel »demografski rating,« in če kaj, potem bo za 
uspešno nadaljnje delo društva, vsekakor potrebno razmišljati o mo-
žnostih, da bi krmilo društva čim preje prevzeli mlajši, ki jim bo dana 
možnost, tako kot nam nekoč, samostojno razmišljati in delo društva 
prilagoditi hotenjem in interesom današnjega časa. Lepo bi bilo, da bi 
se kljub morebitnim programskim spremembam in prilagoditvi novej-
šim časom in željam pri aktivnostih društva obdržalo vsaj nekaj male-
ga tradicije. 

To je dejstvo in povsem naravna zakonitost, ki jo sčasoma opravi 
določena preteklost. Ampak, ali je to oz. o tem v našem društvu sploh 
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opravičeno razmišljati? Če sklepam po trenutnem stanju, predvsem sta-
nju majhnega števila članstva in njeni demografski podobi, potem prav 
velik optimist ne morem biti. Seveda, bom zelo vesel, da se motim.

Povrnite se v moje zapisane besede v začetku prispevka, ko sem z 
njimi omenil bistvo odločitve o ustanovitvi prve športne organizacije v 
Krašnji. Naj ponovim! Takrat smo bili mladi enotni, korajžni in predani 
želenim ciljem! Nismo se obremenjevali z individualnimi hotenji. Danes 
je povsem drugače. Lepo je, če ti društvo ponudi možnost rekreacije, 
nasprotje temu pa je, da morda zavestno prezreš možnost postati nje-
gov član ali članica. Še več. Postati tudi nekdo ali nekateri, ki bi v bodoče 
zavzeto poprijeli za organizacijsko delo in bi na ta način k društveni zgo-
dovini dodali vsaj še nekaj desetletij.  

Čas bo seveda, kot vedno, pokazal pravi rezultat in upam, da bo 
usmerjen v pravo in želeno smer.

Naj se ob tej priložnosti, ko sem vam ob 50. obletnici delovanja ŠD 
Krašnja želel nekoliko obširneje predstaviti zgodovino tega časa, vsem, 

ki kakorkoli občutite svoj prispevek, da smo tako dolgo zdržali in se uspešno ponašali v prid 
prostovoljnemu in ljubiteljskemu delu na športno – rekreativnem in tudi humanitarnem ter za-
ložniškem področju, iskreno zahvalim in čestitam.

Lepa hvala s spoštljivim spominom pa tudi vsem tistim, ki so bili del naše uspešne zgodbe, 
a žal jih ni več med nami.

Marjan Štrukelj – predsednik ŠD Krašnja
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INFORMATIVNE DROBTINICE ŠPORTNEGA DRUŠTVA KRAŠNJA
Še malo in poslovili se bomo tudi od leta 

2021, ki je enako, kot lansko, vse od meseca 
marca dalje, ko je izbruhnila nevarna virusna 
epidemija, v marsičem spremenila naš običajni 
način življenja.

Prilagoditi smo se morali številnim ukre-
pom za zajezitev okužb, kar je močno zazna-
movalo tudi naše društveno delo. Kljub temu, 
da smo iz meseca v mesec čakali na sprostitve 
ukrepov, ki bi nam vsaj za določene aktivnosti 
prižgali zeleno luč, te sreče nismo pričakali. 
Načeloma pa smo bili v društvu vseskozi trdno 
odločeni, da nikakor ne bomo kršili veljavnih 
ukrepov, saj bi s tem največ prispevali k bolj-
ši epidemiološki situaciji in umiritvi zadev. 
Predvsem pa nikakor nismo želeli z običajnimi 
aktivnostmi kakorkoli ogrožati zdravja ljudi. 
Še manj pa, da bi želeli stopiti v nekakšno tek-
mo z sorodnimi društvi, ki so ravnali drugače, 
a po našem mišljenju precej neodgovorno. 
Še posebej, ker se je z ljubiteljskim delom in 
omejenimi finančnimi sredstvi težko, če že ne 
nemogoče spustiti v zahtevno organizacijsko 
delo, kot ga zahtevajo velike ali nekoliko večje 
množične prireditve s ciljem upoštevanja vseh 
zdravstveno – varstvenih ukrepov.

Žal, tako nam bo v nič kaj lep spomin odšlo 
še eno leto neuresničenih aktivnosti in dejanj, 
s katerimi je ŠD Krašnja v preteklosti tradicio-
nalno razveseljevalo ljubitelje športa in rekre-
acije.

In to prav v letu, ko smo želeli nekoliko 
svečano obeležiti 50 let aktivnega dela.

V mesecu septembru smo v tej rubriki na-
javili, kaj vse bi bilo še možno uresničiti v za-
dnjih treh mesecih tega leta pod ustreznimi 
pogoji in od teh želja se je uresničilo zelo malo 
dejanj.

Kljub vsemu smo veseli začetka dveh or-
ganiziranih vadb, prvič v dvorani Društvenega 
doma. Potrebno pa je vseskozi upoštevati t.i. 
PCT pogoje. Z rekreativnim igranjem malega 
nogometa so v Sončni dvorani na Brdu začeli 
tudi moški, ki pa so morali s 15. novembrom na 
podlagi uredbe Občine Lukovica zaradi Covid 
ukrepov z vadbami do preklica zaključiti. 

Nemoteno sta lahko potekali tudi akci-
ji  hoja – tek – kolesarjenje in pohodi na Lim-
barsko goro. Predvidenega plesnega tečaja 
za odrasle nismo organizirali iz razlogov pre-
prečevanja okužb. Morda bodo prvi zimski ali 
spomladanski meseci za ta tečaj primernejši 
čas.

Manjša možnost za organizacijo Pohoda z 
lučkami na Limbarsko goro, ki je predviden za 
26. decembra, še obstaja. Če pohod bo, bomo 
javnost o tem pravočasno obvestili, kar pa je 
odvisno od epidemiološke situacije oz. v ti-
stem času veljavnih ukrepov.

POMEMBNO OBVESTILO ČLANOM DRUŠTVA IN KRAJANOM O SPREMEBI VPISOVANJA IN 
EVIDENTIRANJA POHODOV NA LIMBARSKO GORO!

Od 1. januarja 2022 dalje bodo za veljavno opravljeni pohod upoštevani le vpisi v vpisno 
knjigo, ki bo na vidnem mestu nameščena v poseben predal na kozolčku poleg vpisne knjige 
PD Blagovica. Vpisi so dovoljeni in za društveno akcijo veljavni le za krajane KS Krašnja in člane 
ŠD Krašnja.

Od 1.3. 2021 do 31. 12. 2021 bomo za ugotovitev števila opravljenih pohodov upoštevali 
samo vpise v vpisno knjigo PD Blagovica.

Vpisni listki, ki smo jih doslej oddajali v lesen gojzar v gostilni Urankar, se s 1. 1. 2022 uki-
njajo!

V ŠD Krašnja smo realizirali sklep glede letošnjega plačevanja letne članarine. Vsem aktu-
alnim članom smo, kot že lani za plačilo poslali ustrezni račun. Plačilu se je odzvala približno 
polovica članov, za kar se jim zahvaljujemo in upamo, da bodo to do zaključka leta storili tudi 
preostali.

Veseli pa smo, da v tem predprazničnem in prazničnem času že lahko prebirate vsebine 
prazničnega Društvenega informatorja, za katerega nam je finančno na pomoč priskočila KS 
Krašnja. Kot vam je znano, smo vrsto let vse izdajateljske stroške krili s prostovoljnimi prispevki 
za novoletne koledarje. Lani in letos to ni možno, zato smo tovrstnih pomoči še kako veseli.

Naj to priložnost v imenu društva izkoristim za pohvalo in veliko zahvalo prav vsem pridnim 
ustvarjalcem in donatorjem glasila v upanju, da bomo tudi v prihodnjem letu zmogli uresničiti 
naš cilj, ki predvsem služi zbiranju vrednega arhiva o številnih, nekaterih najpomembnejših do-
godkih krajevnega pomena.

Želje za lepo praznovanje božičnih in novoletnih praznikov pa naj ne bodo izražene v drob-
tinicah, ampak naj bodo velike, dobre, najboljše, kot je dober slovenski kruh.

Srečno in ostanite zdravi!
Marjan Štrukelj – predsednik ŠD Krašnja

MOJCA IN ALENKA, ČESTITAMO VAMA ZA  
ŽIVLJENJSKI JUBILEJ!

V Športnem društvu Krašnja želimo biti pozorni do svojih članic in članov zato jim za »okro-
gle« življenjske jubileje v glasilu Informator tudi javno čestitamo.

Tokrat smo v društveni evidenci zasledili dve imeni jubilantk, ki sta v  mesecu decembru že 
praznovali 50 let življenja.

To sta MOJCA BEGUŠ – TIČ, ki je praznovala 2. decembra in ALENKA ŠINKOVEC, ki je pra-
znovala 6. decembra 2021.

Dragi in spoštovani Mojca in Alenka!
Zagotovo sta se v času praznovanja z mislimi pogostokrat podali v čas preteklosti. Vse od 

otroštva, šolskih dni, ki sta jih preživeli skupaj, dekliškega odraščanja in do vsega ostalega, kar 
vaju je spremljalo do časa lepega življenjskega jubileja in vsekakor tudi do prijetnega praznika 
in praznovanja vajinih družin.

Ko sem pisal to voščilo, sem kaj hitro ugotovil, da je vajino praznovanje v nečem zelo ozko 
povezano tudi s praznovanjem 50. obletnice delovanja ŠD Krašnja. Ne vem, ali sta kdaj pomislili, 
da sta od ustanovitve NK Napredek Krašnja, predhodnika ŠD Krašnja starejši le nekaj dni. Mojca 
dvanajst, Alenka pa osem dni!!! Ko je bil NK leta 1980 preimenovan v ŠD, sta že bili pridni šolarki 
v tukajšnji Osnovni šoli ter, kot je bilo to takrat v navadi, skupaj z ostalimi učenkami in učenci 
tudi že članici našega društva. Od takrat pa vse do danes se je zgodilo veliko lepih dogodkov, ki 
so vama zagotovo ostali v prijetnem spominu.

Šport in rekreacija vama nikoli nista bili tuji. Nasprotno. Ves ta čas sta vama pomenili način 
zdravega življenja in pomembno vodilo pri vzgoji vajinih otrok in, če se malo pošalim, zagotovo 
tudi pri izbiri življenjskih sopotnikov Darka in Saša. 

Mojca in Alenka. 
Za vajin, pred dnevi minuli praznik, vama v imenu ŠD Krašnja ISKRENO ČESTITAM in se tudi 

zahvaljujem za vse dobro, kar sta v preteklosti storili za naše skupno, uspešno društveno delo.
Naj vama in vajinima družinama prihodnost prinese veliko lepih in srečnih trenutkov, po-

vezanih s trdnim zdravjem in še naprej povezanih tudi z aktivnim načinom življenja družinskim 
in društvenim.

Marjan Štrukelj – predsednik ŠD Krašnja
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Dolga leta sem vadila hatha  jogo, nato pa 
» naključno« naletela na prakso kundalini joge 
in slednja me je popolnoma zasvojila.

Kmalu sem začutila željo po dodatnem raz-
iskovanju in učenju te vrste joge. Letos marca 
sem pridobila mednarodni certifikat učiteljice 
kundalini joge, izobraževanje še nadaljujem. 

Zaradi trenutnih razmer vadimo le on-line 
preko zoom-a, »srečujemo« se ob sredah ob 
20.00. Vadba traja dobro uro, v tem času se 
ogrejemo, vadimo določeno krijo in na koncu 
naredimo meditacijo. 

V  prihodnjem letu si želim, da bi nam raz-
mere dopuščale srečanja v živo.  

December je čas novoletnih obljub in za-
obljub. Bi želeli v letu 2022 imeti več sočutja 
do sebe in drugih? Si želite manj stresa in 
hkrati več kreativnosti ter navdiha? Ali pa si 
preprosto želite biti  bolj zdravi in napolnjeni s 
kreativno energijo? Če ste si vsaj na eno vpra-
šanje odgovorili pritrdilno -  dobrodošli v moji 
družbi. 

kušnja vadbe se odraža v našem počutju še kak dan po vadbi, če pa želimo podaljšati pozitiven 
učinek in ustvariti trajnejši zapis na telesni, duhovni in mentalni ravni potem krijo izvajamo 40 
zaporednih dni ali več.

Kundalini joga se osredotoča na tok energije preko sedmih oz. osmih  čaker. 

Uporabljamo asane (fizični položaj telesa), mudre (položaj rok) pranayamo (dihalne tehni-
ke) in mantre (mističen zlog ali pesem).

Redna praksa nam daje občutek sreče, zdravja in blaginje.   

Ena izmed tehnik v kundalini jogi je pranajama oz. dihalna tehnika. Prva in zadnja stvar, ki jo 
naredimo v tem fizičnem življenju je, da vdihnemo. Poleg kisika, dušika in ogljikovega dioksida 
dih vsebuje prano, življenjsko silo. Od vseh pozitivnih sprememb, ki jih človek lahko naredi, je 
učenje globokega in popolnega dihanja. Daljši je vdih in izdih bolj miren  bo naš um. 

Kratka vaja , ki jo lahko naredite sami za bolj umirjen um :

    • Usedete se  v udobni  položaj (stol, ali na tla s prekrižanim nogami)
    • poravnate hrbtenico in sprostite ramena
    • pogled je usmerjen na  konico nosu (lahko tudi zaprete oči) 
    • vdihnete in v štirih delih (štiri vdihe dokler ne morete več vdihniti) 
    • izdihnete  v enem samem dolgem  delu oz. izdihu

Nadaljujete  3-11 minut.

Ta štiridelni dih odpre pljučno zmogljivost, da absorbira več kisika, ki ga potrebujete za ži-
vljenje, to pa vam bo dalo tudi več potrpljenja in strpnosti.

V kolikor si želite v letu 2022 poizkusiti nekaj novega, narediti nekaj zase vabljeni v mojo 
družbo na raziskovanje kundalini joge. Ne bo vam žal!

Za več informacij mi lahko pišete ali kontaktirate: 

Alenka Šinkovec 031/207-519  mail: kundaliniyogalenchi@gmail.com , https://www.facebo-
ok.com/KundaliniyogaLenchi/

Veselim se srečanja z vami. 

Kaj pa je točno kundalini joga ?
Kundalini joga je joga zavesti, dinamična 

vadba, ki nas ohranja budne, pozorne, resnič-
ne, ljubeče in predane. Kundalini joga je ideal-
na praksa za sodobnega človeka današnjega 
časa.

Za vaje ne potrebujete telesne pripravlje-
nosti ali kondicije - vaje prilagodimo vašim 
zmožnostim.

Zagotovo pa po praksi kundalini joge do-
mov ne odideš  ravnodušen. 

Joga nas uravnoteži, krepi in gradi temelje 
za soočanje s stresom in nihanji sodobnega 
časa.

S kundalini jogo stimuliramo določene 
skupine mišic, organe, pri različnih vajah tele-
su vračamo energijo in stimuliramo naš živčni 
in žlezni  sistem. 

V kundalini jogi izvajamo krije - krija je toč-
no določeno zaporedje vaj, položajev telesa, 
ki se v kombinaciji z določenim načinom diha-
nja ali mantranja povezujejo v celoto.

Vsaka krija ima svoj namen. Običajen čas 
izvajanja vaje je od 1 do 3 minute. Izkušeni 
učenci lahko delajo vajo do 11 minut in več. Iz-
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DRUŠTVENI DOBRODELNI MOŠNJIČEK SMO ODVEZALI ŽE DEVETNAJSTIČ

121,02€

Športno društvo Krašnja že devetnajst let k programu športno rekreativnih dejavnosti vključuje tudi do-
brodelnost na način zbiranja prostovoljnih prispevkov. Akcija običajno poteka od meseca decembra prejšnjega 
leta do meseca decembra tekočega leta, na kar se IO društva odloči, komu bomo izročili zbrane prostovoljne 
prispevke.

Tako je bilo tudi letos. V društvenem dobrodelnem mošnjičku se je zbralo 121,02 € prostovoljno zbranih 
sredstev, za katera se vsem darovalcem najlepše zahvaljujemo.

V 19. letih društvene dobrodelnosti pa je bilo skupaj zbranih prostovoljnih prispevkov v višini 10.880,42 
€, ki smo jih namenili različnim naslovom, o čemer smo javnost tudi tekoče seznanjali v posebni rubriki, obja-
vljeni v  glasilih Društveni informator.

Člani IO vključno s predsednico NO smo se odločili, da tokratne zbrane prostovoljne prispevke namenimo 
potrebam Župnije v Krašnji.

Akcija  »Društveni dobrodelni mošnjiček« se bo nadaljevala tudi v jubilejnim – 20. letu zbiranja prostovoljnih prispevkov.
Tudi v tem času bomo javnost o poteku akcije tekoče obveščali v glasilu.
Naj spomnimo, da v akciji lahko sodelujete na sledeče načine:
• z vplačili v društveni pisarni, ki je običajno odprta vsak ponedeljek (razen praznikov) od 19. – 20. ure;
• z nakazili na naslov in TRR društva: Športno društvo Krašnja, Krašnja 14 1225 Lukovica;  številka: SI56 0230 2001 6496 113 s pripisom »mošnjiček 2022«.
• z odkupi oz. dopisnimi licitacijami daril, ki jih društvu poklonijo posamezniki, družine ali uspešni slovenski športniki;
• z vplačili na društvenih prireditvah in ostalih srečanjih.  
Veseli bomo vsakega prostovoljnega prispevka, ki ga boste želeli nameniti našemu skupnemu prizadevanju v dobrobit z namenom in čutom 

»pomagati.«
Ob tej priložnosti vas še enkrat obveščamo o možnosti dobrodelnega odkupa štirih gobelinov, ki nam jih je v ta namen že pred časom poklo-

nila družina Rems iz Zagorice pri Rovah. Morebitni interesenti naj pokličejo telefonsko številko 041 612 702 (Marjan) ali naj se oglasijo v društveni 
pisarni.

Želimo si, da bi bili v jubilejnem letu društvene dobrodelnosti kar najbolj uspešni!
Marjan Štrukelj – predsednik ŠD Krašnja

FRANCETU ZAKRAJŠKU V SLOVO
Bila je sreda, 10. novembra, ko sem prejel klic njegovega sina Boštjana, ki mi je s tresočim 

glasom sporočil: »Veš, Marjan, očeta nimamo več!« Kako, čemu, zakaj!???? To sporočilo se mi je 
zdelo nekaj neverjetnega, a še bolj nepričakovanega, a žal je bilo resnično.

France je 24. septembra praznoval življenjski jubilej in skupaj z Jernejem in Darkom smo ga v 
imenu ŠD Krašnja, katerega član je bil vse od leta 2000 dalje, na predvečer praznovanja obiskali 
na domu v Krajnem Brdu z skromnim društvenim darilom in izrekom iskrenih čestitk ter z lepimi 
željami za prihodnost. 

Posedli smo se za mizo, obloženo z vsem dobrim, kar je v navadi in v prijateljskem pogovoru 
dolgo časa razpredali številne misli o lepi in aktivni preteklosti, ki nas je zbliževala in družila na 
številnih pohodniških poteh. Na Brezje na Gorenjskem, na Limbarsko goro, po poteh Šraufove-
ga spominskega pohoda in pohodov za krof, na Malo goro, k prijateljem v Vipavski dolini, po 
poteh, ki obkrožajo našo občino in dalo bi se jih našteti še zelo veliko, ki so nas korak za kora-
kom krepile in prijateljsko povezovale. Vselej s prijetnimi klepeti in z nasmeški na obrazih ter z 
opazovanji naravnih lepot in številnih vasi in krajev, ki smo jih na teh poteh obiskali. Nihče od 
nas treh, ki smo Franceta obiskali, niti malo ni posumil, da bi se lahko že po dobrem mesecu in 
pol za vedno poslovili in se mu na zadnji poti na krašenjskem pokopališču,   v četrtek, 18 novem-
bra, spoštljivo in z  žalostjo poklonili v slovo.

France je bil zaprisežen telesni aktivnosti. Vse od leta 1985 naprej še toliko bolj, ker so ga 
začele mučiti težave s hrbtenico in prav s pohodništvom in kolesarjenjem je uspešno kljuboval 
takrat začetim zdravstvenim težavam. V društvu ga je zamikalo tudi metanje varpe, bil pa je tudi 
zelo dober šahist.

V ŠD Krašnja vse od njegove priključitve k društvenim aktivnostim je bil človek, ki je ogromno časa posvetil tudi organizacijskim nalogam. 
Vedno jih je opravil zanesljivo, natančno in z velikim veseljem, saj vse od leta 2000 dalje ni minila večja športna prireditev, ki se je nebi udeležil 
kot aktivni pohodnik ali atlet in vedno tudi kot odgovoren soorganizator, za kar si je zaslužil, da ga je društvo prav v letu, njegovega visokega 
življenjskega jubileja, Občini Lukovica nameravalo  predlagati za prejem občinskega priznanja. To se na žalost ni zgodilo, ker smo bili obveščeni, 
da je število prejemnikov za leto 2021 že izpopolnjeno prav zaradi ŠD Krašnja, ki mu je bila dana prednost zaradi 50. obletnice delovanja. France 
pa bi zagotovo to priznanje prejel leta 2023. Žal, se to ne bo uresničilo. O njegovih uspešnih športno rekreativnih udejstvovanjih bodo še naprej 
pričala številna priznanja, medalje, pokali in fotografije, ki krasijo eno od sten v domači hiši.

Dragi France.
Hvala za prijateljstvo, hvala za tvoj velik prispevek k uspešnemu društvenemu delu in hvala za vse prijetne trenutke, ki smo jih pogostokrat 

preživeli skupaj.
Tam, kamor si odšel, so tudi poti, lepe, neskončne poti. Naj te spremljajo in vodijo z lahkotnimi koraki.

Marjan Štrukelj – predsednik ŠD Krašnja
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MAMI IVANKA JE PRAZNOVALA 70. LET
Na jesensko nedeljo 24.10. , ko je sonce še prav radodarno obsijalo z barvami bogato jesen-

sko pokrajino, je naša mami Ivanka Urankar praznovala okrogli jubilej. Da se vidi daleč naokoli, 
smo ji »posadili« rožo, ki se šibi pod težo sedmih cvetov. Toliko cvetov kot je desetletji življenja. 
Mami so desetletja prinesla veselja in radosti, ni pa manjkalo skrbi in bolezni. Zato je še posebej 
pomembno, da na praznike in veselje ne pozabimo. Skupaj z Ivanko so nazdravile vaščanke in ji 
zaželele zdravja in sreče. Druženje nam je bilo vsem v veselje, zato se zahvaljujem vsem ženam, 
da so si vzele čas in nam polepšale predvečer rojstnega dne.

Brigita Rožič

MIKLAVŽEVANJE V KS 
KRAŠNJA

Tako kot lansko leto žal tudi letos, zaradi 
ukrepov v zvezi s preprečevanjem širjenja no-
vega koronavirusa, Miklavž ni mogel obiskati 
naših otrok. Ker pa so bili otroci vse leto pridni 
in so si darila zaslužili, jih je dostavil v društve-
ni dom v Krašnji. Člani Sveta Krajevne skupno-
sti Krašnja smo jih pomagali razdeliti. Letos je 
bilo obdarjenih 37 deklic in 34 fantov, skupaj 
71 otrok letnikov od 2014 do vključno 2020. 
Poleg krajevne skupnosti in ostalih krajevnih 
društev je za dobro voljo otrok poskrbela tudi 
Občina Lukovica, ki je Miklavževem darilu do-
dala še svoje darilo.

Želimo vam lep, miren in predvsem zdrav 
veseli december. Otroci pa boste žal mora-
li počakati še eno leto, da bomo vsi skupaj 
ponovno videli Miklavža z njegovim sprem-
stvom.   

Robi Pervinšek

VOŠČILO 
Krajevna skupnost Krašnja vsem krajankam in krajanom želi blagoslovljene božične praznike. 

V prihajajočem letu 2022 pa veliko zdravja, sreče in medsebojnega razumevanja. 
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DELAVNICI PEKE KRUHA IN PLETENJE KIT
Članice KUD Franj Maselj Podlimbarski smo oktobra pripravile pet delavnic, ki so bile orga-

nizirane v okviru projekta LAS, z naslovom Od tradicionalnih spretnosti do sodobnih ruralnih 
turističnih produktov.  Projekt sta sofinancirali Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020. 
Od ponedeljka, 18. oktobra, do srede, 20. oktobra, so bile na Kmetiji Pr' Matožet v Krašnji orga-
nizirane tri delavnice peke kruha v krušni peči  in sicer; delavnice za otroke in mlade, delavnice 
za brezposelne in ženske ter delavnice za starejše, upokojence in invalide.

Pekovski mojster Darko Gales, ki smo ga udeleženke delavnic poimenovale kar Pek Mišmaš, 
nas je učil svojih spretnosti. Njegova žena Minka pa nam je razložila osnovne stvari, ki jih mo-
ramo vedeti, če želimo speči dober kruh. Bilo je zelo poučno, poleg tega pa smo na koncu tudi 
poskusile kar smo spekle. Nekaj dobrot smo odnesle tudi s seboj. 

Po dolgem premoru so bile ponovno aktivne tudi Preužitkarice. V okviru istega projekta so 
27. in 28. oktobra na Korenu pripravile dve delavnici o pletenju kit in slamnikarskih izdelkov. Bile 
so zelo vesele, ker so s svojim prikazom pletenja kit navdušile udeleženko tečaja, ki se vključila 
v njihovo skupino.

Na žalost pa je zaradi naraščanja okužb 
v novembru odpadla delavnica, ki bi jo 
morali imeli v Društvu upokojencev v Lukovici. 
Preužitkarice so svoje delo želele predstaviti 
tudi na delavnici, ki bi potekala na dan otvo-
ritve Društvene dvorane v Krašnji. Celotno 
prireditev je prestavljena na čas, ko se bodo 
razmere v zvezi z epidemijo izboljšale.

Romana Močnik Žavbi

 

Želimo vam vesele Božične praznike,  

predvsem veliko topline, medsebojnega razumevanja,  

zdravja in sreče v prihajajočem letu. 

KUD Fran Maselj Podlimbarski 

 

 

  

 

Želimo vam vesele Božične praznike, 

predvsem veliko topline, medsebojnega 
razumevanja, 

zdravja in sreče v prihajajočem letu.

KUD Fran Maselj Podlimbarski
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PAVLI JERAS – GMAJNARJEVI PAVLI V SLOVO

Življenje tako živi, 
da ga je zmeraj manj.
Kot pesek med prsti polzi
dan na dan.

Septembra smo se poslovili od naše sova-
ščanke Pavle Jeras, Gmajnarjeve Pavle. Njeno 
življenje se je izteklo tiho. Neopazno je spolze-
lo v spomin vseh, ki smo jo poznali.

Pavla Jeras se je rodila 18.decembra 1932. 
Svoja otroška leta, ki jih je zaznamovala vojna, 
je preživela na Gmajnarjevi domačiji v družbi 
sestre Minke ter treh  bratov: Petra, Ivana in 
Franceta. Že zelo kmalu je morala poprijeti za 
delo in tako se je kot 15 letno dekle zaposlila v 
tovarni Stol v Kamniku. Na delo v Kamnik se 
je dolgo let vozila s kolesom. Bila je pridna in 
marljiva delavka. V Stolu je bila zaposlena vse 
do upokojitve, polnih 35 let. Morda jo je prav 
vrtenje pedal proti Kamniku vzpodbudilo, da 

JOŽETU HRIBARJU V SLOVO Danes, sredi novembra, ko po malem že pogledujemo v adventni čas, se sorodniki, prijatelji in so-
krajani  poslavljamo od Jožeta Hribarja. Jože se je kot drugi otrok rodil 28. julija 1950 Tilki in Francetu 
Hribar, Miklavževčevima iz Krašnje. 

Oba starša  sta bila pevca v cerkvenem zboru, zato je bila glasba Jožetova spremljevalka od malih 
nog, Imel je posluh in veselje do petja. Kot mlad fant si je kupil harmoniko in se je naučil igrati. V se-
demdesetih letih je s prijatelji ustanovil ansambel Marika. Sprva so igrali v Krašnji na sobotnih plesih, 
pa tudi na porokah. Ansambel  je uspešno deloval in vabila so prihajala iz različnih koncev Slovenije. 
Jože je bil vesele narave. Znal je poskrbeti za dobro razpoloženje med nastopi, pa tudi na vajah in med 
potjo na nastope. Tako so se fantje iz špilov domov vračali polni spominov na zabavne dogodivščine. 
Žal sta bolezen in operacija srca prekinili uspešno igranje. Jože je moral odložiti harmoniko in ansambel 
je prenehal z delovanjem. Kasneje je v drugačni zasedbi igral klaviature. Prav tako je uspešno nastopal 
povsod po Sloveniji. 

Vseskozi je bil tudi zaposlen, najprej v tovarni Mojca v Lukovici, kasneje pri Gozdnem gospodar-
stvu.  Po teti Angeli je podedoval manjšo kmetijo v Negastrnu in se začel ukvarjati z rejo ovac. Z leti 
so se začele nabirati dodatne zdravstvene težave, ki so Jožeta vse bolj ovirale. Živel je sam in zato s 
svojimi težavami ni želel obremenjevati sorodnikov in prijateljev. Dokler je lahko, se je boril z boleznijo. 

Jože, toliko kot je danes vprašanj brez odgovorov, toliko je tudi lepih spominov na mladostna leta, 
ki so bila polna zabave in dobre volje. In takšnega se te bomo spominjali. Bil si vesel, zabaven, vedno 
pripravljen na špil in dober žur. Ljudi si znal razveseliti in jih spraviti v dobro voljo. 

je že kar v zrelih letih naredila izpit za avto. Njen avto, rdečega zaporožca smo poznali vsi.  Dolga leta ji je Rus, kot ga je ljubkovalno klicala, dobro 
služil. 

 Ker je bila Pavla po naravi vesele narave, vedno pripravljena pomagati in poprijeti za vsako delo, ni čudno, da se je zelo kmalu vključila v 
družabno življenje kraja. Od leta 1952 je bila članica prostovoljnega gasilskega društva Krašnja. Udeleževala se je društvenih delovnih akcij in 
tekmovanj. Prav tako se je včlanila v krajevni odbor Združenja borcev za vrednote NOB in bila njihova članica vse do konca. 

Največ časa pa je Pavla posvetila delu v kulturnem društvu, katerega članica je bila od mladih let. Pomagala je pri vseh mladinskih akcijah, 
ko so urejali takratno kulturno dvorano. Bila je stalna članica gledališke skupine, ki jo je vodil učitelj Lenič. Ko so nekaj desetletij kasneje v dru-
štvu obudili tradicijo pletenja slamnatih kit, je bila Pavla takoj pripravljena sodelovati. Pa ne le s pletenjem kit. Velikokrat je odstopila prostor in 
orodje, da so si preužitkarice lahko pripravile slamo za pletenje. S preužitkaricami je zastopala KUD Fran Maselj Podlimbarski na številnih sejmih 
in dogodkih širom Slovenije, pa tudi v tujini. Na njenem domu  je kulturno društvo priredilo  extempore in literarne večere. Vedno se je izkazala 
kot dobra gostiteljica.

Pavla je ob različnih priložnostih zelo rada nastopala v predstavah, skečih ali krajših igranih prizorih. Imela je igralski talent in na odru je re-
snično uživala. Zadnjo vlogo je odigrala v predstavi Čaj za dve.  Upodobila je lik preproste, kmečke žene, ki se znajde v domu počitka.

Usoda je hotela, da je tudi Pavla svoj drugi dom in mir našla v Domu starejših v Laškem. Breme let se ji je čedalje bolj poznalo in naposled, ko 
ni več zmogla sama, se je novembra 2015 preselila v dom. Krašnjo je pogrešala in zelo se je razveselila obiskov iz domače vasi.

Vsi, ki smo Pavlo poznali, si jo bomo zapomnili kot odločno, samosvojo osebo, ki se ni branila nobenega dela, pa tudi ne veselja in druženja 
po opravljenem delu. Spominjali se bomo njenih vsakodnevnih pohodov po bližnjih gozdovih. Nemiren duh ji ni dovoljeval, da bi se ustavila in 
počivala. Vedno je bila v gibanju. Rada je obiskovala sosede in sovaščane. Želela si je družbe in sprejetosti.

Draga Pavla, 
želimo vam, da bi ob vrnitvi v vam ljubo rodno Krašnjo našli mir v duši. Od tu, kamor smo vas pospremili k večnemu počitku, je lep pogled na 

vašo rojstno hišo. Naj se vam oči odpočijejo in srce umiri. 
Počivajte v miru in naj vam bo lahka krašenjska zemlja.

Poslovilne besede je napisala Mojca Beguš Tič.
Ob slovesu pa jih je prebral Franc Novak

Žal je bila bolezen močnejša od tvoje dobre volje. Tvoje telo se je  utrudilo in zaželel si si počitka. Naj te glas harmonike spremlja vse dotlej, ko se zopet snidemo.

Jože, v miru počivaj.        Poslovilne besede je napisala Mojca Beguš Tič.
          Ob slovesu pa jih je prebral Franc Novak
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LEJI MAKOVEC V SLOVO

Draga Lea!

Težko je opisati čustva in občutke, ki se nam te dni porajajo v mi-
slih. Vest, da si odšla daleč, tja za mavrico, od koder ni vrnitve, nas 
je pretresla in razžalostila. Življenjsko pot si sklenila nekaj dni pred 
svojim 23. rojstnim dnem. Kot majhno deklico te je usoda pripeljala 
k Hribarjevim v Krašnjo.  Tu si začela hoditi v šolo. Spominjamo se te 
kot tihe, skoraj plahe deklice, vljudne in prijazne. Že v rani mladosti si 
opozorila na svoj likovni talent. Lepo si risala. Na šolskih razstavah so 
tvoji izdelki vedno izstopali. Sodelovala si tudi na extemporih, ki smo 
jih organizirali v kulturno umetniškem društvu. Rada si imela glasbo. 
Znala si igrati na klaviature in z igranjem si popestrila šolske priredi-
tve. Vse bolj  te je zanimala fotografija, katero si si izbrala za nadaljnje 
šolanje. Kar nekaj let si v naši krajevni skupnosti fotografirala kulturne 
in športne dogodke. Pomagala si pri ustvarjanju bogatega slikovnega 
arhiva. Nikoli nisi odrekla prošnji, da bi športne prireditve, kulturne 
proslave in gledališke igre zabeležila s fotoaparatom. Tvoje fotografi-
je so bile redno objavljene v krajevnem časopisu Informator. Pred leti 
so na naši šoli tretješolci izdali svojo knjig Mehurčki domišljije. Tudi 
takrat si se prijazno odzvala na njihovo prošnjo in za knjižici prispevala 
naslovno ilustracijo. In tako bo del tebe za vedno ostal v naših domo-
vih in naših srcih.

Žalostni upamo, da boš našla mir, ki si ga iskala. Verjamemo, da 
boš tudi od tam, kamor si odšla, s svojo ustvarjalnostjo in nadarjeno-
stjo v svoje srce in dušo ujela le tebi najljubše in najdražje trenutke.  
Zdaj ni več ovir in omejitev. Nariši si vse, kar si si želela in o čemer si 
sanjala.

Počivaj v miru, draga Lea.          
za KUD Fran Maselj  Podlimbarski, Mojca Beguš Tič
Govor na pogrebu v Kopru je prebrala Romana Močnik Žavbi

ZAHVALA

Ob izgubi moje drage mame se iskreno zahvaljujem za izrečeno 
sožalje in sveče KUD – u Fran Maselj Podlimbarski. Zahvaljujem 
se tudi članom za prisotnost na pogrebni slovesnosti, za vzpod-
budne in tople besede ter prispevke. Hvala vam!

Marjan Ljubić

NOVO ŠOLSKO LETO
V novo šolsko leto smo zaposleni na podružnični šoli v Krašnji 

vstopili polni pričakovanj tako glede številčnosti oddelkov kot preno-
vljenih in novih prostorov.

Med počitnicami so mojstri prenovili matične učilnice 1.c, 2.c in 
3.c, pobrusili so parket, znižali in zvočno izolirali strope, pobelili stene, 
uredili toplo vodo v razredih in  na šoli so zamenjali 15 vrat. V nekdanji 
zbornici so uredili popolnoma novo  učilnico za 5.c z novimi omarami, 
projektorjem, računalnikom, umivalnikom …

Letos PŠ Krašnja obiskuje 62 učencev. Po dolgem času smo medse 
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sprejeli množičen prvi razred. Prvič je v šolske klopi sedlo 18 prvošolč-
kov. Poučujeta jih učitelja Nejc Novak in učiteljica Neža Resnik.

Edino kombinacijo na šoli sestavljata 2.c in 3.c , skupaj 21 učencev, 
pod vodstvom razredničarke Katarine Bergant. Lanski tretješolci, le-
tošnji četrtošolci, so se preselili v učilnico 3 ob garderobah in jo s svojo 
številčnostjo,16 učencev, popolnoma napolnili. Poučuje jih učiteljica 
Vesna Balant. 

Petošolci so se nastanili v nekdanji zbornici, danes popolnoma 
prenovljeni učilnici za 8 učencev.

Letos imamo tudi tri skupine podaljšanega bivanja pod okriljem 
naslednjih učiteljev: Milene Iglič, Neže Resnik, Helene Urbanija, Vesne 
Balant in Petra Jerine.

 Veseli smo povečanega števila šolarjev in obnovljenih prostorov. 
Naj bosta tako šola kot pouk v njej skozi celo šolsko leto barvita, sveža 
in pozitivna. 

Vsem želimo uspešno šolsko leto!
Helena Urbanija

PREDSTAVITEV KARATEJA

Na podružnični šoli v Krašnji so v sredo, 15. 9. in v četrtek, 16. 9. 
2021 člani karate kluba Sankukai Domžale predstavili starodavno boril-
no veščino, karate. Z vsakim razredom posebej so dodobra potelova-
dili in poskrbeli za rdečico na njihovih  ličkih ter obilo veselja.

Helena UrbanijaEKSKURZIJA NA GORENJSKO
V četrtek, 16. 9. 2021, smo se s petošolci 

podali na celodnevno ekskurzijo na Gorenj-
sko. Obiskali smo Bled in Bohinj.

Vreme nam je vse do prihoda v Bohinj do-
bro služilo, potem pa se je uresničila »dežev-
na« vremenska napoved in obenem tudi znan 
slovenski pregovor, da ima »v Bohin’ ’ma d’ž 
ta mvade«.

Na Blejskem gradu smo si ogledali sre-
dnjeveške plese in igre, prikaz bruhanja ognja, 
preizkusili smo se v lokostrelstvu, se spreho-
dili skozi muzej in poslušali grajske legende o 
losu in »stari mami«. Pot nas je peljala v Bohinj, 
kjer smo se okrepčali z energijsko bogatim ko-
silom, se  nato povzpeli do slapa Savice in  se 
popeljali z ladijco po celotni dolžini Bohinjske-
ga jezera.

Vse je potekalo po planu in v poznih popol-
danskih urah smo se tako srečno vrnili domov.

Helena Urbanija
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Kaj se je petošolcem najbolj vtisnilo v spomin? Preberite v njihovih zapisih.

Najbolj mi je ostala v spominu vožnja z avtobusom, saj sem na 
poti domov sedel takoj za voznikom. Tudi slap mi je bil všeč. Prehodili 
smo preko 500 stopnic do njega. Za kosilo mi je kuhar pripravil kuhan 
krompir, pečen zrezek in za sladico sadno kupo.

Žan 

Na ekskurziji mi je bilo najbolj všeč, ko sem na Blejskem gradu stre-
ljala z lokom, ko so prikazali bruhanje ognja, ko smo si ogledali muzej 
in ko so se plemiči mečevali. V muzeju smo videli dragocene kamne, 
stare predmete, okostje losa in človeka. Šli smo tudi na slap Savico. 
Takrat je močno deževalo. Kasneje smo se peljali še z ladijco.

Klara

Najbolj mi bo ostalo v spominu streljanje z lokom, prikaz bruhanja 
ognja, mečevanje in ogled muzeja. Ogledali smo si tudi dragocene ka-
mne, okostja, dragocene vaze … Peljali smo se tudi z ladijco, na kateri 
nam je vodička govorila o jezeru.

Laura

Najbolj mi bo ostalo v spominu bruhanje ognja, mečevanje, loko-
strelstvo in ogled muzeja na Bledu. Grof in grofica sta nam pripovedo-
vala različne legende. Ena je govorila o losu, ki je hodil  po okolici in 
jedel vrtnice. Imel je velike roge in z njimi je trikrat podrl grajska vrata, 
zato ga je grof usmrtil.

Neža

Najbolj mi je bilo všeč, ko je grof pokazal, kako se zabavajo na gra-
du z ognjem.

Lina

Najboljše mi je bilo prikaz bruhanja ognja, srednjeveški plesi, loko-
strelstvo, hrana in ogled slapa Savice.

Maja

Najbolj mi je bilo všeč, ko smo šli do slapa Savice. Deževalo je in 
kljub  dežniku sem bil moker. 

Jon

ZOBOZDRAVSTVENO PREDAVANJE

V petek, 17. 9. 2021, smo imeli na Pš Krašnja na obisku medicinsko 
sestro, Tino Kosec Šircelj iz ZD Domžale,  ki nas je ponovno spomnila, 
kako moramo pravilno skrbeti za zobe, da bodo trdni in zdravi.

Helena Urbanija

URA BRANJA NA PŠ KRAŠNJA
Knjiga je kot luč – prebereš jo,
da sveti v tebi.
(France Bevk)

V petek, 17. septembra 2021, smo na podružnični šoli v Krašnji obe-
ležili dan zlatih knjig in tudi uradni začetek branja pri bralni znački. 

Na ta dan se je rodil in 80 let kasneje tudi umrl znan slovenski pisa-
telj France Bevk, ki je dejal, da je “dobra knjiga – zlata knjiga”.

Z uro branja pri pouku smo k sodelovanju za bralno značko pova-
bili vse učence. »S potovanjem v pravljične svetove«, branjem knjig za 
bralno značko, lahko sodelujejo vse do 2. aprila 2022, ko se bo »bralno 
tekmovanje« tudi zaključilo. 

Helena Urbanija
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MLADI PESNIKI
Vsako leto na začetku leta se petošolci preizkusijo kot pesniki. Nastajajo takšne in drugačne pesmice.
Tole so njihove pesnitve.

Jaz sem muha, ti pa ne.
Jaz letim, ti pa ne.
Vsak se me boji prijeti,
tebe pa noben.
No, saj sam prav dobro veš, 
kaj bi dal, da bil bi muha,
muha brez trebuha.
Jaz sem muha, ti pa ne.
Jaz brenčim, ti pa ne.
Vsak bi pajek rad me ujel,
a mu bom zbežala, 
a mu bom zbežala.

(Maja Horvat)

Jaz sem miška, ti pa ne.
Jaz sem hitra, ti pa ne.
Vsak se me boji, sploh pa moja mami!
Jaz sem miška, ti pa ne.
Sem majhna, ti pa ne.
No, saj sam prav dobro veš,
kaj bi dal, da bil bi miška.
No, saj sam prav dobro veš,
kaj bi dal, da bil bi miška,
da bi mamico prestrašil.
Jaz sem miš, ti pa ne.
Imam štiri noge, ti pa ne.
Vsak človek te lahko zagrabi, 
mene pa nobeden!
Zate sem prehitra!

(Laura Sršen)

Jaz sem volk, ti pa ne!
Imam ostre zobe, ti pa ne!
Vsak se k meni boji priti,
k tebi pa nobeden!
Jaz sem volk, ti pa ne!
Jaz sem strašen, ti pa ne!
Ti me hočeš prestrašiti,
pa me ne moreš.
No, saj sam predobro veš,
kaj bi dal, da bil bi volk,
da lahko bi s hrano v gobcu
se vsakomur pohvalil!
No, saj sam prav dobro veš, 
kaj bi dal da bil bi volk,
da lahko bi vsako noč, 
tulil v daljavo.

(Klara Koren)

Jaz sem osa, ti pa ne.
Jaz letim, ti pa ne.
Jaz te lahko pičim, ti pa ne.
Noben se me ne upa prijeti, 
tebe pa vsi.
Jaz sem strupena, ti pa ne.
Jaz sem važna, ti pa ne.
Nihče me ne more ujeti, 
tebe pa vsi.

(Tanaja Ribnikar)

Jaz sem muha, ti pa ne.
Jaz imam šest nožic, ti pa ne.
Vsakega lahko znerviram z brenčanjem,
ti pa jih ne zmoreš.
Jaz sem muha, ti pa ne.
Nosim krilce, ti pa ne.
Ti bi mi jih hotel vzeti, 
pa ne znaš leteti.
No, saj sam predobro veš,
kaj bi dal, da bil bi muha brez trebuha,
da bi z brenčanjem znerviral obilico ljudi.
Jaz sem muha, ti pa ne.
Jaz imam rilček, ti pa ne.
Ti ne moreš vsem zbežati,
Jaz pa z lahkoto to storim.

(Neža Čebulj)

TEDEN OTROKA 2021
V tednu od 4. – 8. 10. 2021, je na PŠ Krašnja potekal teden otroka. 

Učitelji smo za svoje učence pripravili pester izbor raznolikih dejav-
nosti, ki smo jih nato izvedli tako v sklopu pouka kot med odmori in v 
sklopu podaljšanega bivanja. Vsak učitelj je za svoj razred izbral števil-
ne dejavnosti. Tako so učenci igrali interaktivne vaje na računalniku, 
kjer so se poleg utrjevanja in učenja nove snovi, tudi zabavali. Ogledali 
smo si risani film, se igrali družabne igre in igre na igrišču, na igrišču 
smo tudi risali s kredo. Učenci so imeli dan brez domače naloge, v šolo 
so lahko prinesli svojo najljubšo igračo in se zelo zabavali pri dirki z 
avtomobilčki, v razredu pa smo ob prijetni glasbi zaplesali in se naučili 
posebne koreografije. Vzeli so si tudi nekaj trenutkov zase in za svoje 
misli ter spoznali osnove čuječnosti in umiritve samega sebe. V sredo, 
6. 10. 2021, je na šoli potekalo zdravstveno predavanje. Obiskala nas 
je medicinska sestra iz ZD Domžale ter otrokom predstavila pomen 
zdravega prehranjevanja. Otroci so preko pogovora in iger spozna-
li zdravo hrano. OŠ Janka Kersnika Brdo je za vse svoje učence, za 
namen obeležitve tedna otroka, pripravila tudi igro Razigrana 100-
ka. Igro smo se igrali tekom celotnega tedna in v vseh razredih PŠ 
Krašnje. Učenci so se preko igre razgibali in sprostili ter s štetjem in 
preštevanjem na zabaven način utrjevali tudi matematiko. Zelo pestro 
je bilo dogajanje v podaljšanem bivanju, saj so učitelji za otroke pripra-
vili cesarski praženec, kokice, učenci so si izdelali tudi svoje vrečke za 
kokice, ki so jih nato uporabili pri ogledu filma. V naslednjem tednu pa 
bo potekala tudi peka kostanja. 
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Ob koncu tedna smo se na šoli razveselili nove pridobitve in lepe-
ga darila s strani vodstva šole, saj smo prejeli fotelje, kjer se učenci 
lahko odpočijejo in umirijo. V avli šole so učenci, skupaj z učitelji po-
daljšanega bivanja, pripravili tudi posebno učilnico in fotelje. Prostor 
je hitro zaživel in učenci so ga toplo sprejeli.

Teden je zelo hitro minil in vsi, tako učenci kot učitelji, smo se stri-
njali, da bi se takšen teden lahko večkrat ponovil.

Nejc Novak

POHOD ZA KROF
V petek, 1. oktobra 2021, so imeli učenci PŠ Krašnja športni dan. 

Kljub temu da je letos odpadla tradicionalna množično obiskana prire-
ditev Tek in pohod za krof, ki jo prireja Športno društvo Krašnja, smo 
z učenci na ta dan prehodili del poti »za krof«. 

V dolini smo imeli megleno jutro. A dovolj je bilo, da smo se pov-
zpeli do Ciclja, in že nas je grelo jesensko sonce. Tudi hoja proti Krajne-
mu Brdu nas vedno kar dobro ogreje. Naši najmlajši so se potrudili in 
brez večjih težav smo prišli do najvišje točke naše poti.

Seveda je precej bolj zabavna in sproščena pot navzdol, ki poteka 
skozi gozd, poln jesenskih plodov in drugih zanimivosti. Tudi čas, ki si 
ga vzamemo za malico in igro v gozdu, hitro mine. 

Ob zaključku našega pohoda smo se na s soncem obsijanem šol-
skem igrišču posladkali s trojanskimi krofi, ki so nam hitro vrnili moč 
in energijo. 

Ob tej priložnosti se učenci in delavci PŠ Krašnja najlepše zahva-
ljujemo gospodu Marjanu Štruklju, ki nam je v imenu Športnega dru-
štva Krašnja omogočil, da smo se ob koncu našega pohoda okrepčali 
s krofi GP Trojane.

Katarina Bergant



Društveni Informator št. 238, Letnik XXVI, ŠD Krašnja - December 2021 19

ŠOLSKI SKLAD

Šolarji tudi v hladnejših mesecih radi preživljajo čas izven šolske 
stavbe. V prostem času se na igrišču najraje lovijo in igrajo igre z žogo. 
Kadar pa izvajajo dejavnosti po navodilu učiteljev, včasih sedejo tudi 
na tla. A ne skrbite, saj že vedo, da je v mesecu, ki ima v svojem imenu 
črko r, sedeti na tleh premrzlo. Zato bodo v prihodnje lahko sedeli 
na podlogah, ki so bile pred nedavnim kupljene iz sredstev šolskega 
sklada, za kar se vsem, ki v ta sklad prispevate, najlepše zahvaljujejo!

Katarina Bergant

MALE POZORNOSTI ZA VELIKO 
VESELJE NA PŠ KRAŠNJA

Učenci Pš Krašnja smo pristopili k vseslovenski akciji Male pozor-
nosti za veliko veselje pisanja božično-novoletnih voščil in pisem za 
starostnike, ki živijo v domovih in centrih za starejše po Sloveniji.

V lastnoročno izdelane voščilnice smo napisali pozitivne misli in 
dobre želje. Napisali smo jih na roke z velikimi in berljivimi črkami. Ve-
seli smo, da bo vsaka voščilnica izročena stanovalki ali stanovalcu v 
njegovi sobi, po potrebi prebrana in prilepljena na steno.

Hvaležni smo, da smo oz. bomo z malo pozornostjo pričarali del-
ček prazničnega vzdušja starejšim ljudem.

Helena Urbanija

TEDEN OTROKA
Vodilo letošnjega tedna otroka je bilo Razigran uživaj dan. Tudi v vrtcu Medo v enoti Krašnja 

smo želeli slediti temu vodilu in poudariti pomen igre, igranja s sovrstniki in utrjevanja prijatelj-
stva.

 Skozi cel teden so se v vseh skupinah odvijale različne dejavnosti. Začeli smo s poho-
dom, ki je bil prilagojen starosti otrok. Ko smo zaključili pohod, so otroci prejeli krof. 

Naslednji dan smo prejeli škratovo pismo, v katerem nas je povabil na lov za skritim zakla-
dom. Po poti nam je škrat zastavljal različne gibalne naloge in na koncu gozda nas je pričakalo 
sladko škratovo presenečenje. 

Teden se je nadaljeval s pripravo smutijev in pogovoru o zdravih živilih. V večnamenskem 
prostoru so si otroci ogledali kamišibaj predstavo z naslovom Ovca in bela čokolada, ki jo je 
pripravila strokovna delavka Meta Adamič Bahl. 

Otroci so nekaj dejavnosti predlagali tudi sami. Tako so čez cel teden nastajali športni poli-
goni v igralnicah, igralni kotički in tudi velikih risarskih platnov ni manjkalo.

Pri izvedbi tedna otroka smo morali zagotoviti higienskim ukrepom  ob zajezitvi Covida-19. 
Pa vendar smo našli način, kako se lahko kljub temu razigrano igramo, uživamo in hkrati druži-
mo s prijatelji.

Natalija Mlakar Butalič
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VARNO V VRTEC IN ŠOLO
Tudi letos se vrtec Medo enota Krašnja priključuje projektu Varno v vrtec in šolo, ki ga orga-

nizira Društvo za trajnostni razvoj Sobivanje. Pri projektu je glavni cilj ozaveščanje otrok in mla-
dine o varnosti v prometu. Projekt podpira tudi Javna agencija RS za prometno varnost (AVP).

Prvi del projekta smo začeli izvajati v septembru. Z otroki smo spoznavali prometne znake, 
ki jih imamo v Krašnji. Vsaka skupina je nato nadgradila znanje o varnosti v prometu v skupini. 
V skupini Zvezdice so naredili sestavljivo cesto s parkirno hišo. Z igralnimi avtomobilčki so se 
vozili po sestavljeni cesti. Sončki so v večnamenskem prostoru izdelali cestni poligon in se sami 
vozili po cestno prometnih predpisih. Cestni poligon se je spreminjal, preoblikoval in nudil veli-
ko prometnih izzivov. V skupina Lunice pa so narisali plakat in se s poganjalci vozili po plakatu.

Dokumentirano dejavnost smo posredovali tudi organizatorju projekta. Naš prispevek si 
lahko ogledate tudi na družbenem omrežju.

Natalija Mlakar Butalič

NA OBISKU PRI GASILCIH PGD KRAŠNJA
Mesec oktober je vsako leto posvečen požarni varnosti. Tudi letos 

ni bilo nič drugače, zato smo se vsi, tako vrtčevski otroci kot šolarji 
in vsi zaposleni po skupinah s časovnim zamikom podali na obisk h 
gasilskemu domu v Krašnji, kjer so nas medse  lepo sprejeli gasilci PGD 
Krašnja in nam na široko odprli vrata.

Predstavili so nam svoje prostore, gasilsko dejavnost, opremo, 
demonstrirali so nam reševanje poškodovanca na nosilih, ravnanje v 
primeru požara, potresa … Pripravili so nam tudi dve dodatni dejav-
nosti: poligon in streljanje tarče z vodnim curkom. 

Na koncu so nam predstavili še obvezno opremo v gasilskem vo-
zilu, vklopili sireno in nas posladkali s čokoladnim piškotom in sokom. 

Za  odlično predstavitev gasilske dejavnosti in vsakokratno pripra-
vljenost na sodelovanje se jim najlepše zahvaljujem. 

Helena Urbanija



Društveni Informator št. 238, Letnik XXVI, ŠD Krašnja - December 2021 21

  V sredo, 20. 10. 2021, smo se odpravili h gasilcem. Najprej smo si 
ogledali gasilski avto in se seznanili, kako ravnati v primeru potresa. 
Skriti se moramo v kot hiše ali pod vrata. Najbolj mi je bilo všeč, ko so  
gasilci imobilizirali sošolko Klaro. Ležala je na tleh, na nosilih, čisto pri 
miru. Bila je popolnoma zvezana. Tudi poligon mi je bil všeč.

(Tanaja Ribnikar)

Ko smo prišli do gasilskega doma, smo vstopili v garažo. Gasilci 
so nam povedali, kakšno je njihovo delo, kako rešujejo stvari. Nato so 
nam pokazali reševalno opremo in nam povedali, zakaj jo potrebujejo. 
Kasneje so nam pripravili štafetne igre. Na koncu so vklopili lučke in 
sireno in nas za vestno in požrtvovalno poslušanje nagradili s sokom 
in čokoladnim piškotom. Bilo mi je zelo všeč in upam, da bomo še kdaj 
prišli na obisk.

(Maja Hrovat)

V sredo smo odšli h gasilcem. Bilo je zelo super. Spoznali smo ve-
liko gasilske opreme in drugih pripomočkov. Imeli smo tudi štafete. 
Na koncu so nam pokazali luči na gasilskem avtu in nas posladkali s 
sokom in piškotom.

(Jon Juteršek)

Današnji dan pri gasilcih je bil izjemen. Najprej smo se pogovorili o 
potresu, nato nam je Matic pokazal, katere pripomočke imajo v gasil-
skem domu. Prikazal nam je, kako ravnati, če si nekdo poškoduje hrb-
tenico. V torbi za prvo pomoč je imel balon za predihavanje, različne 
opornice in tudi opornico za vrat, povoje … Imeli smo tudi štafete in 
streljanje tarče z vodnim curkom.

(Neža Čebulj)

Pri gasilcih mi je bil všeč gasilski tovornjak in oprema v njem. Tudi 
tekmovanje je bilo zabavno.

(Žan Jager)

Gasilci so nam pokazali, kako prenašajo poškodovance. Pripravili 
so nam tudi poligon, na katerem smo morali nositi čelade in mimo 
stožcev prenašati ročnik.

(Lina Jemc)

V sredo smo bili prvo uro pri gasilcih. Najprej so nam razložili, za-
kaj sploh imamo gasilce, potem so nam pokazali opremo v gasilskem 
kombiju. Pokazali so nam tudi, kako ponesrečenca privežeš na nosilo. 
Imeli smo tudi štafetne igre. Predstavitev mi je bila zelo všeč.  Mogoče 
se bom tudi sama vpisala h gasilcem.

(Laura Sršen)

Gasilci so nam  pokazali, kakšne pripomočke uporabljajo, ko gre-
do na teren. Pokazali so nam opornico za vrat in nosilo. Meni so dali 
opornico za vrat in me zibali, ko sem bila privezana na nosilih. Potem 
smo šli v pare in smo tekli slalom med stožci in nosili ročnik. Na glavi 
smo imeli čelade.

(Klara Koren)

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

Vsak tretji petek v novembru, letos je bil to petek, 29. 11., ob dne-
vu slovenske hrane, obeležujemo Tradicionalni slovenski zajtrk. Leto-
šnji slogan tradicionalnega zajtrka je bil »Zajtrk s sadjem - super dan!«.

Skozi cel teden so v vrtcu potekale različne dejavnosti na temo 
čebelic. Nastajali so različni izdelki, od čebelic, čebelnjakov, panjskih 
končnic in pogrinjkov … V skupini Sončki so otroci spoznavali razvoj 
in naloge čebel. V vseh skupinah so otroci pripevali ob pesem Lojzeta 
Slaka Čebelar. 

Ta dan smo začeli s pesmijo in dobro hrano.
Natalija Blakar Butalič

Vsaka beseda, vsak pogled, 
vsako dejanje in vsak nasmeh 
lahko prinese srečo drugim ljudem.
Vsak trenutek
je priložnost za nov začetek.

Želimo vam prijetne praznike 
in veselo, zdravja polno leto 2022!

Otroci in kolektiv PŠ Krašnja in VVE Medo – OE Krašnja
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KO OSTANEŠ SAM
zgodba gospe Olge Gaber iz Krašnje pri 
Lukovici

Skromno življenje na domačiji s kmetijo, topli-
na, družinska sreča in ljubezen. Tako bi na kratko 
lahko opisali začetke skupnega družinskega življe-
nja gospe Olge Gaber iz Krašnje. V svoji rani mla-
dosti je spoznala pridnega, dela, reda in discipline 
vajenega bodočega moža Martina Korošca. Skupaj 
sta sejala prvo seme odrekanja in trdega dela ter 
žela prve sadove sreče na lastni kmetiji, katero 
pa sta kmalu po rojstvu sina Valterja zamenjala za 
hišo v bližini, prav tako v Krašnji. Dolgih 20 let je 
trajalo, da je hiša, v kateri so zaživeli, postala last 
sina. Odhod s kmetije in vselitev v »novo« hišo pa 
ni prineslo le lepih trenutkov, pač pa tudi skrbi, ki 
jim gospa Olga še do danes ni pomahala v slovo. 
Ravno nasprotno. 

Ko se je družina počasi in z veliko načrti pripra-
vljala na Martinovo upokojitev, je kot strela z jasne-
ga udarilo. Gospa Olga drgetaje in z očmi, polnimi 
solz živo pripoveduje, kako se je mož na nedeljo, 14. 
3. 2020, zadnjič odpravil v službo. Nič hudega sluteč 
se je zaradi slabega počutja naslednji dan odpravil 
do zdravnika v Ljubljano, od koder pa ni prinesel 
dobrih novic. Ko je po 14 dneh vseh preiskav izve-
del, da se še z vso prisebnostjo zaradi neozdravlji-
ve, zelo napredovane bolezni počasi poslavlja, je to 
ob povratku iz bolnišnice, kjer so ga zaradi nemoči 
poslali v domačo oskrbo, na pragu vrat povedal 
svoji ženi. Skoraj neverjetno, a resnično. 5 mesecev 
kasneje, 23. 8. 2020, je po ljubečem in vztrajnem 
negovanju s strani žene in sina v domači postelji 
zadnjič stisnil pest, izdihnil in zapustil ta svet. Sledili 
so dnevi nepopisne žalosti, saj sta žena Olga in sin 
Valter ostala brez velikega, trdnega stebra opore 
njune družine.

Z močno ranjeno dušo in srcem, a hkrati z ob-
čutkom ponosa na svojega moža in očeta, sta mo-
rala Olga in Valter nadaljevati svoje življenje. Valter 
je imel velike načrte in dobre namene, da bi mami 
in sebi omogočil varno skupno prihodnost. Trudil se 
je, da bi uredil legalizacijo hiše, ki še vedno ni imela 
gradbenega dovoljenja. Želel je pošteno plačati sta-
re »grehe«, ki so jima z mamo grizli vest. 

Valter je bil priden, odgovoren fant, ki je za 
svojo dušo kdaj pa kdaj tudi sedel na motor in se 
odpeljal na izlet po skritih kotičkih lepe Slovenije. 

Svoji mami je s potepanja vedno poslal utrinek in 
ji dal vedeti, da se ima lepo in da misli tudi nanjo. 
Na lepo nedeljsko jutro, 12. 9. 2021, se je Valter nič 
hudega sluteč, zopet z motorjem odpeljal proti Go-
renjski. Po navadi se je, kadar je imel naslednje jutro 
službo, zgodaj vrnil domov k počitku. Tudi tega dne 
je mama Olga čakala na spominek s »popotovanja«, 
ki ji ga je vedno tako vestno poslal, a ga, žal, ni do-
čakala. S poti, na katero je Valter odšel nasmejan, 
se zaradi nesreče, v kateri je bil kot nedolžen udele-
žen, nikoli več ni vrnil. 

Gospa Olga je doživela šok, ki se ga ne da iz-
meriti. Življenje ji je v tako zelo kratkem času vzelo 
še drugo ljubo osebo in kar naenkrat je vse postalo 
brez smisla. V bitki sama s sabo, s svojimi mislimi, 
strahovi in nemočjo je gospa Olga ostala sama. 
Sama, z nerešenimi zadevami v zvezi z legalizacijo 
hiše in z lizingom za sinov avtomobil. Za odplačilo 
slednjega si je izposodila denar, ki ga še ni vrnila. 
Z majhno pokojnino in veliko rano na srcu ne vidi 
svetlobe v svoji prihodnosti.

Velika hiša, ki z vso svojo zgodbo iz zgodovine 
za seboj pušča žerjavico težav in skrbi, ostaja del Ol-
ginega bremena. Vsaka najmanjša sapa spet zaneti 
vprašanja, ki v žalostnih Olginih očeh zbujajo strah. 
Strah pred tem, s čem ji še lahko postreže življenje, 
ko pa ji je že vzelo vse, kar ji je pomenilo največ. 

Moža, sina in skupne družinske sreče ji ne more 
vrniti nihče več. Dobri ljudje pa ji lahko vrnemo upa-
nje, moč in vero, da ne sme obupati. Gospa Olga s 
svojimi skromnimi dohodki zaenkrat lahko poskrbi 
zase - ni lačna in jo ne zebe. Ne more pa si privo-
ščiti, da bi uredila sinovo začeto delo o legalizaciji 
hiše. Stroški le-te so namreč zelo visoki. Trenutno 
zadeva miruje, vendar dolgo časa ne bo čakala na 
epilog, pod katerega se s srečnim koncem gospa 
Olga zaradi skromnih financ ne bo mogla podpisati.

Ko ostaneš sam, se zaveš, da nisi daleč od šte-
vilke. A če imaš okrog sebe ljudi, ki ti sporočajo in 
dajo vedeti, da je vredno iti naprej in počasi, a do-
stojno živeti dalje, je vse veliko lažje. Lepih spomi-
nov in življenjskih (pre)izkušenj nam nihče ne more 
vzeti, vsak pa lahko podari nasmeh, objem in kan-
ček upanja. Stopimo skupaj in podarimo kamenček 
upanja tudi mi gospe Olgi. Da bo nekoliko lažje ure-
dila nerešene zgodbe v zvezi z legalizacijo hiše in 
bo posledično malo manj finančno obremenjujoče 
živela naprej, lahko pomagate tudi Vi. 

Sredstva za pomoč Olgi Gaber iz Krašnje pri Lu-
kovici bomo zbirali na transakcijskem računu Rde-
čega križa Slovenije, Območno združenje Domžale. 
Pri nakazilu je potrebno vpisati spodaj navedeno  
številko sklica. In sicer:
TRR: SI56 0230 0001 0083 262,
sklic 967007

(nakazilo sredstev je možno najkasneje do 
31.1.2022).

Sredstva za pomoč Olgi Gaber bomo zbirali 
tudi fizično. In sicer bo prispevek možno oddati v 
Društvenem domu Krašnja: 

• dne 8.1.2022 med 15.00 in 18.00 uro ter 
• dne 9.1.2022 med 9.00 in 12.00 uro.

V imenu gospe Olge se vsem za svoj prispevek 
pomoči v teh težkih časih iskreno zahvaljujemo in 
vam želimo vse dobro.

Zapisal:
Klemen Mesarič

Grenke solze po licu polzijo,
žalost in nemoč v srcu budijo.
Če ujameš to solzo v svojo toplo dlan,
človeku sporočaš, da mar ti je zanj,
da pripravljen prižgati si luč v temi,
da si tisti, ki pokaže sled prave poti.

NAMESTO OBJEMA, 
TOPLA BESEDA

Že vrsto let se takole dobivamo ob koncu 
iztekajočega se leta. Starejši ko smo, se radi 
ali pa malo manj radi, spominjamo mladih let. 
Spomini nam pogosto sežejo še dalj, do stare 
mame in starega očeta. Z velikim zanosom, 
vnemo in vzdržljivostjo so se trudili za svoje 
otroke, obdelovali zemljo, kosili travnike, skr-
beli za gozdove in redili živino. Delo se je opra-
vljalo ročno, s pomočjo orodja narejenega 
doma. Vztrajno in trmoglavo so kljubovali vre-
menskim neprilikam, ujmam, boleznim in proti 
nesmiselnim vojnam. Samo volja do življenja, 
do dela na domači zemlji in nuja do preživetja, 
jih je prikovala na domače ognjišče.

Dandanašnji so časi čisto drugačni in drugi. 
Doživljamo jih vsi, in jih vsak po svoje drugače 
čuti. Zdaj, ko smo v zrelih letih in starejši, smo 
postali krhki in ranljivejši. Materialnih dobrin 
ne potrebujemo več in jih tudi ne rabimo več. 
Čutimo pa potrebo po bližini človeka, po pri-
jazni besedi, po pogovoru. Ta medsebojna bli-
žina in povezanost, nas bogati in hrabri, daje 
nam moč in voljo. Druženje je nepogrešljivo za 
ljudi.

Zadnje leto in mesece je virus dodobra 
zaznamoval naša življenja. Prikradel se je v 
čisto vse pore našega delovanja in življenjske 
navade. Z vztrajnostjo, z dobro voljo in z pozi-
tivnimi mislimi lahko premagamo marsikatero 
težavo, tako kot so jo naši predniki. Želimo 
vam in upamo, da bo v naslednjem letu več 
druženja in veselja.

Naj se ob tej priložnosti zahvalimo vsem 
donatorjem za izkazano pomoč in jim zaželi-
mo uspešno, zdravo in srečno prihajajoče leto 
2022.

Spoštovane in spoštovani, želimo vam vse 
dobro v NOVEM LETU 2022!

 Za RK KRAŠNJA, Zdenka Šraj

STARO LETO ZDAJ ODHAJA:
DOSTI ŽITA, DOSTI VINA,

ZDRAVA BODI VAM DRUŽINA,
LJUBO ZDRAVJE BOG VAM DAJ,

PA ŠE NAM DARUJTE KAJ!
      KOLEDNICA
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SLOVESNOST POROČNIH JUBI-
LANTOV V KRAŠNJI 24.10.2021

Na najbolj sončno nedeljo v mesecu oktobru, je bilo, v cerkvi Sve-
tega Tomaža v Krašnji, čutiti ljubezen, medsebojno razumevanje in 
povezanost. Potekalo je namreč srečanje poročnih jubilantov, ki smo 
v letu 2020 praznovali okrogli jubilej zakonskega življenja in smo ga, 
pred leti, okronali s poroko v naši farni cerkvi. Že na začetku je bilo 
vzdušje sproščeno, s kančkom razburjenja in pričakovanja, vendar pa 
tudi veselja, kajti nekateri jubilanti so praznovali zavidljiva leta zakon-
skega življenja. Enajst parov, z lepimi šopki na prsih, smo ponosno 
odšli v cerkev, se prepustili spominom in lepim besedam gospoda žu-
pnika Antona Potokarja, ki nam je podelil blagoslov in v pridigi pouda-
ril pomen ljubezni, zvestobe in razumevanja. Slovesnost so dopolnili 
odlični domači cerkveni pevci pod vodstvom gospe Marije Juteršek 
in organistom Lojzetom Pezdircem, ne smemo pa pozabiti na našega 
fotografa Draga Juterška, ki je vestno spremljal in fotografiral doga-
janje pred in v cerkvi. Slovesnost se je nadaljevala v župnišču, kjer so 
nas presenetili z odlično pogostitvijo, sproščenim pogovorom in lepo 
slovensko pesmijo. 

Ob tej priliki bi se, v imenu vseh jubilantov, zahvalila vsem pridnim 
gospodinjam, ki so spekle odlične sladice, vsem, ki so nam pričarali 
nepozaben dan in gospodu župniku za poučne knjige zgodb za dušo. 

Dragi Umek

ZAHVALNA NEDELJA 
V ŽUPNIJI KRAŠNJA

V nedeljo, 7. novembra, smo v Cerkvi na 
Slovenskem praznovali zahvalno nedeljo.  Pra-
znik zahvale je dan hvaležnosti, vendar ne le 
za letino in pridelke, ki nam jih je dala narava, 
ampak tudi za druge darove, kot so svoboda, 
dobrota, dom, vera, medsebojni odnosi. 

Pri sveti maši se je župnik Anton Potokar 
zahvalil vsem, ki storijo kaj dobrega v naši žu-
pniji, prebral je tudi zahvalo nadškofa Stanisla-
va Zoreta. Kakor vsa leta doslej, je pred stran-
skim oltarjem stal kozolec s pridelki in darovi 
narave ter dela pridnih človeških rok.

Simona Pervinšek 
Foto: Drago Juteršek
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ŽUPNIJO KRAŠNJA PREVZEL   
ŽUPNIJSKI UPRAVITELJ    
G. BERNARD ROŽMAN

Drugo adventno nedeljo, 5. decembra, je v naši župniji sveto mašo daro-
val ljubljanski pomožni škof mnsg. dr. Franc Šuštar. Pri sveti maši je doseda-
njega župnika, Antona Potokarja, razrešil službe župnika župnije Krašnja in za 
župnijskega upravitelja imenoval g. Bernarda Rožmana. 

Župnik, Anton Potokar, se je po 25. letih službovanja v Krašnji, zaradi 
zdravstveni razlogov odpovedal župniji. V vseh teh letih je požrtvovalno in 
zavzeto opravljal duhovniški poklic v naši župniji. Še naprej bo, kolikor mu 
bo zdravje dopuščalo, opravljal tedenske svete maše in sodeloval v našem 
župnijskem občestvu. Župljani smo mu hvaležni za vse božje milosti in daro-
ve, ki smo jih prejemali preko njegovega službovanja. Njegove naloge,  kot 
upravitelj župnije, prevzema župnik iz sosednje župnije, Brdo in Zlato Polje, 
g. Bernard Rožman. Kljub mladostni zagnanosti in predanosti g. Bernar-
da mu škofija na ramena nalaga veliko dela, saj bo poleg župnij Brdo, Zlato 
polje in Češnjice odslej še upravitelj župnije Krašnja. Farani mu izrekamo 
prisrčno dobrodošlico in mu želimo vse dobro pri opravljanju poslanstva. 

Simona Pervinšek 
Foto: Drago Juteršek

GASILSKI DAN 2021 MALO DRUGAČE

Lanskoletna grožnja oktobrskega zaprtja šol, ki se je potem vseeno zgo-
dila nam je onemogočila, da bi izvedli vsakoletno in tradicionalno gasilsko 
vajo z evakuacijo šolarjev in malčkov iz Vrtca in POŠ Krašnja. Zaželeli smo si, 
da se to ne bi več zgodilo in res, letos smo po nekaj uskladitvah z učiteljico 
Heleno Urbanija, vodjo POŠ Krašnja uspeli dogovoriti, da dogodek vseeno or-
ganiziramo. A tokrat malo drugače. 

Ko se je dvigovala meglica jesenskega jutra 20. oktobra, so se pri gasil-
skem domu našega društva prvi oglasili učenke in učenci 5. in 4. C razreda. 
Spremljala sta jih učiteljici Helena in Vesna. Skupaj smo se odpravili v gasilsko 
garažo in se pogovorili o gasilskih aktivnostih, morebitnih nezgodah, ki nam 
pretijo, še posebej pa o preprečevanju nastanka požara ob potresu. Učenci so 
pokazali veliko znanja o nevarnostih, ki jim pretijo, povedali pa so tudi, kako 
se zaščititi ob morebitnem potresu. Ko smo skupaj razmislili še o nesreči v 
nesreči, požaru, ki se lahko zgodi ob potresu smo prišli do zaključka, da je 
vedno najboljša preventiva in razmišljanje en korak vnaprej. Seveda obisk ne 
more miniti brez predstavitve gasilskega vozila GVV-1 in vse opreme v njem. 
Otroci so postavili veliko smiselnih vprašanj in z zanimanjem spremljali Matica, 
Damjana in Dareta, ki so jim s praktičnimi primeri odgovorili nanje. Počasi je 

meglo predrlo že tudi sonce in čas je bil, da se malo razgibamo. Gasilci smo postavili gasilski poligon in učence postavili v pare. Na glavo so si nadeli gasilsko čela-
do, dvojica pa je potem brez, da bi ga izpustila med stožci čim hitreje prenesla gasilski ročnik do naslednjega para. Ko sta predala ročnik in čeladi, sta se odpravila 
do drugega dela naloge-vaje z gasilsko vedrovko (posoda z batno črpalko na ročni pogon), torej ciljanja v tarčo. En od para je potiskal bat na vedrovki, drugi pa 
»gasil«, nato pa sta se še zamenjala. Ko sta oba izbila tarčo, je bila naloga opravljena. Vaja zahteva kar nekaj moči in natančnosti, vendar je tudi v gasilsko športnih 
tekmovanjih namenjena otrokom, zato so vajo uspešno opravili tudi tisti, ki jim je morda šlo malo počasneje, seveda z veliko navijanja in vzpodbude vseh zbranih. 
Učencem in učiteljicama smo se zahvalili za obisk, sodelovanje ter izkazano zanimanje in jih presenetili s sladkim presenečenjem. 

Komaj so se poslovili, že so nas obiskali 2. in 1. C z učiteljico Katarino ter učiteljem Nejcem. Tudi malo mlajšim smo predstavili morebitne nevarnosti pri potresu 
in ostalih nesrečah, pri pregledu in predstavitvi gasilske opreme pa jim so največ zanimanja izkazali pri opremi za nudenje prve pomoči. Morda tudi zato, ker smo 
prostovoljca - »poškodovanega« učitelja Nejca pričvrstili na zajemalna nosila, mu imobilizirali vrat in glavo ter ga dvignili v pokončni položaj. Pokazali smo, da je 
pritrditev poškodovanca na nosila nujna in zelo funkcionalna med prenosom. Seveda smo mu vezi kmalu sneli in mu dovolili, da se je postavil na svoje noge. Tudi 
ta skupina se je preizkusila v poligonu in ciljanju z vedrovko, na koncu pa jih je čakala sladka nagrada. Čas v prijetni družbi je hitro minil in za šolarji so nas obiskale 
skupine vrtčevskih otrok, Sončki, Zvezdice in Lunice z vzgojiteljicami Meto in Natalijo, Simono in Barbaro ter Petro in Anamarijo. Malčki so zvedavo in včasih ne-
koliko zadržano ogledovali vse okrog njih, razen z najmlajšimi, pa smo izpeljali tudi prilagojeno gasilko štafeto in vse nagradili s sladkim presenečenjem. Seveda 
je bil glavni namen pri njih, da nas obiščejo in premagajo morebiten strah pred velikimi rdečimi avtomobili, sireno ter utripajočimi lučmi, ki jih morda lahko kdaj 
opazijo. S slednjimi smo tudi pospremili vse obiskovalce ob slovesu. Vse smo naučili tudi naš gasilski pozdrav »NA POMOČ!«. 

Gasilski dan za šolarje in malčke v oktobru v okviru meseca požarne varnosti 2021 smo skupaj uspešno izpeljali. Žal se nam nismo mogli priključiti učenci 3. C 
razreda, saj so bili na plavalnem tečaju. Kljub temu smo jim dostavili nagrade za udeležence in nekaj informativnega gradiva na temo nastanka požara ob potresu. 

Veselimo se okvirno planirane evakuacijske in gasilske vaje v pomladi 2022. Prav tako letošnjemu do-
godku podobnega srečanja v oktobru 2022. Upamo, da nas pri tem ne bodo ovirale omejitve in ukrepi, ki 
žal največji negativni pečat (morda tudi nepotreben) puščajo prav na malčkih in šolarjih. 

Ob tej priložnosti se PGD Krašnja iskreno zahvaljuje vodstvu OŠ Janka Kersnika Brdo, vodstvu in zapo-
slenim na POŠ Krašnja ter vrtcu Medo v Krašnji za pripravljenost na sodelovanje ter pomoč pri organizaciji. 
Verjamemo, da lahko s skupnimi močmi izpeljemo še mnogo dogodkov, hkrati pa poskrbimo za zgodnje 
ozaveščanje ter izobraževanje o pomenu preventive in pripravljenostjo na naravne in druge nesreče.

Vse zainteresirane šolarje bomo v gasilske vrste vpisovali v spomladanskih mesecih, ko se bodo pred-
vidoma pričele odvijati redne vaje in priprave na tekmovanja. O možnostih vpisa bomo obveščali najprej 
otroke, pa tudi starše. Vabljeni tako eni kot drugi, saj smo skupaj močnejši! Na pomoč!

Jure Jamšek
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OD OKROGLE DO OKROGLE
Vsaka obletnica je vredna obeležitve in slavja, še posebej pa, če je obletni-

ca okrogla. Kot veli navada se sosedje, prijatelji in gasilski tovariši zberemo že 
dan pred rojstnim dnem in v zadnjih sončnih žarkih tistega dne slavljencu-se-
veda če to želi-postavimo mlaj. Mlaj, kot simbol modrosti, življenja, trdnosti, 
ponosa in slovenstva. V tem času je okrogle jubileje praznovalo več članov. 

Častitljivih 80 let je 19. 8. praznoval gasilski veteran (Janez) Ivan Pervin-
šek. Ker mu že nekaj časa nagaja zdravje in ga ne ubogajo več noge, si mlaja 
niti ni želel, nadvse pa se je razveselil obiska delegacije gasilcev, ki so mu iskre-
no zaželeli še na mnoga leta. Ob dobri družbi, jedači in pijači je poznopoletni 
popoldan hitro minil. Le želimo si lahko iskreno, da jih bo neuklonljivi Ivan z 
nami dočakal še mnogo. Ivan, vse najboljše!

Točno dva meseca za njim 19. 10. pa je svoj okrogli jubilej, 70 let slavil Mar-
jan Pervinšek. Kot rečeno, smo se dan pred tem zbrali mladi in malo manj 
mladi in mu ob hiši z nekaj dobre volje in pa tudi s pomočjo sodobne tehnike 
postavili visok mlaj, ki bo celih 70 dni slavil njegove spomine in doživetja v do-
mači vasi. Tudi pri Marjanu so domači poskrbeli, za dobro postrežbo vsi skupaj 
pa za dobro voljo. Marjan, ostani čil in zdrav, predvsem pa vsak dan dobre 
volje in poln optimizma. Vse najboljše!

Komaj smo rezilnik za lupljenje smreke dobro odložili, že se je 30. 10. pro-
ti Konju nad Krašnjo podal Abraham. Obiskal je našega operativca Boštjana 
Lavriča, in tudi njemu smo postavili mlaj, tokrat kar na roke. Boštjan, vedno 
pripravljen priskočiti na pomoč drugemu se je skupaj z domačimi izkazal tudi 
tokrat ter nas vse postregel kot se spodobi, zbrani pa smo mu zaželeli vsega 
dobrega na drugi polovici življenjske poti. Boštjan, na zdravje in na še enkrat 
toliko!

Ker slavja ne gre izpustiti, če je le nekaj dobre volje, smo 13. 11. želeli ga-
silci, prijatelji in sosedje postavit obeležje ob izpolnjenih 60 letih tudi Janezu 
Rodetu, dolgoletnemu orodjarju gasilskega doma. Dodatni in ponovno vzpo-
stavljeni omejitveni ukrepi zoper kovid so nam načrte žal tik pred zdajci prekri-
žali. Njegov mlaj bo počakal še eno desetko kar v gozdu. Janez je vseeno spre-
jel manjšo delegacijo vodstva PGD Krašnja in se razveselil majhne pozornosti. 
Tudi tokrat dobrot na mizi ni manjkalo, dobre volje in prijetnega druženja pa 

OPERATIVNE DROBTINC̀E
Včasih je dobro, če je kak zapis tudi kratek. Naj bo tokrat tako. Dobro je, da nismo imeli večjih intervencij, a vseeno se vse tokrat žal niso 

končale dobro. 
13. 10. 2021 ob 16.47 smo bili obveščeni o dogodku, kjer je oseba v Trnovčah grozila s samomorom. Iz objekta naj bi se kadil dim. Skupaj z 

ostalimi društvi, ki smo bila napotena na kraj dogodka smo ugotovili, da intervencija ni utemeljena. Policija je primer prevzela glede na svoja 

ravno tako ne. Dragi Janez, naj ti zdravje služi bolje kot do sedaj, ostani krepak in nasmejan ter vedno pripravljen nameniti čas drugemu. Janez, 
vse najboljše!

Okroglih a nižjih številk je bilo letos še kar nekaj. Pa naj kdo poreče, da leta začeta z enico ne izstopajo po nečem. Vsem slavljencem želimo 
vse dobro, predvsem zdravja ter dobrega počutja v družbi prijateljev! Na pomoč!

Jure Jamšek v imenu PGD Krašnja

 

pooblastila.
6. 11. 2021 smo bili v popoldanskih urah obveščeni o samomoru v 

Krašnji. Žal smo tako gasilci, kot ostale intervencijske službe tokrat 
prišle že prepozno. 

V mesecu oktobru, mesecu požarne varnosti smo izvedli Gasil-
ski dan za otroke vrtca in POŠ Krašnja, o čemer si lahko preberete v 
članku posebej. Želeli smo organizirati tudi Dan gasilstva, kamor bi 
povabili širšo javnost, vendar se nam časovno zaradi ostalih obvezno-
sti ni izšlo. Del krivde gre predpisati tudi nedoslednim in na pogosto 
nejasnim navodilom glede ukrepov za omejevanje kovidne bolezni. Iz 
istega razloga smo bili namreč primorani odpovedati tudi občni zbor 
članov PGD Krašnja in tradicionalno tekmovanje s staro brizgalno. 
Verjamem in upam, da se stanje kmalu umiri in bomo kljub premno-
gim žrtvam, včasih tudi nepotrebnim, izšli iz zgodovinske lekcije moč-
nejši, pogumnejši in modrejši. 

Na pomoč!
Jure Jamšek 
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O VREMENU IN NEKATERIH MINULIH DOGODKIH SE VEDNO RADI POGOVARJAMO
Meseca septembra, ko je izšla zadnja številka glasila, ste v njem lahko prebrali nekaj zanimivih podatkov o vremenu za čas september – november 2020 in za enako obdobje 

tudi nekaj navedb pomembnejših dogodkov, ki smo jim bili priča v naši KS. 
Čas letošnje jeseni se bo že zelo kmalu prevesil v čas zime. To se bo zgodilo 21. decembra, ko se bo branje v toplem prostoru še toliko bolj prileglo. In tudi časa za obujanje 

spominov bo precej več.
Spet sem odprl osebni dnevnik in tiste strani v njem, na katere sem si tudi v lanskem letu za mesec december in za letošnje obdobje januar – marec zapisal kar nekaj zanimivih 

vremenskih in ostalih dogodkov, ki vam jih tudi ob tej priložnosti z veseljem ponujam v branje.
VREME – DECEMBER 2020

Prvi dan je bil povsem zimski, le snega ni bilo. Zamenjala ga je jutranja slana pri -4. stopinjah, kasneje pa smo lahko uživali v lepem, sončnem dnevu. Popoldan je zapihal veter, 
temperatura je bila še vedno pod lediščem, slišati pa je bilo napovedi, da bo že naslednji dan snežilo.

»Vremenarji« se niso zmotili! Okoli 9.30 ure je začelo snežiti in snežilo je še ves dan in tudi še v noči do jutra naslednjega dne. Ravno toliko intenzivno, da je bilo na oči možno 
oceniti, da je snežna odeja debela cca 10 cm.  Temperature pa idealne, ravno toliko pod lediščem, da se je snežna odeja obdržala še tudi 4. decembra.

5. december je bil dan za spremembo. Nastopila je odjuga, sčasoma je rosil dež, temperature so poskočile nekoliko višje. Povsem enako je bilo obdobje naslednje tri dni. 
Občasno deževje in višje temperature so zapadli sneg povsem izbrisale iz tal.

9. dan v mesecu je bil zelo turoben. Vsega je bilo po malo. Dežja, občasno so se mu pridružile tudi mokre snežinke. Naslednji dan je minil brez padavin, 11. in 12. je občasno 
rahlo deževalo. Vse do vključno 18. je bilo obdobje povsem suhega vremena. Nekoliko nižje so bile temperature, ki so se po večini gibale od 2 – 4 stopinje. Po dolgem času smo 
lahko opazili tudi kakšen sončni žarek, vsako juto pa zelo gosto meglo, ki je vztrajala skoraj do opoldneva. 19., 20. in 21. (prvi zimski dan) prav veliko padavin ni bilo. Če že, potem 
bi te padavine lahko označili le kot blago deževno roso. Sledila sta dva suha predpraznična dneva. Če bi 24. odšli k polnočnici, ki jo zaradi epidemioloških ukrepov ni bilo, se brez 
dežnikov nebi mogli odpraviti od doma. Tudi božični dan je bil moker, deževati je prenehalo šele proti večeru.

26. in 27. sta bila vremensko precej prijetnejša dneva. Tudi ohladilo se je. Termometri so občasno izmerili tudi do -4 stopinje. V noči na ponedeljek, 28. in tudi še dopoldan je 
snežilo in v vas se je ponovno vrnila podoba zime, a kaj, ko je sneženje zamenjalo deževje, še posebej 29., in po zimski idili ni bilo več ne duha ne sluha. Lanski mesec december 
pa se je končal z dvema dnevoma suhega vremena in tudi s temperaturami nad lediščem.

Ko sem strnil vse vremenske podatke za posamezne dni, sem ugotovil, da je lanski mesec december minil z 16. suhimi dnevi, 12. deževnimi dnevi, z dvema dnevoma sneženja, 
en dan  sta si z roko v roki pomagala dež in sneg.

Seveda so bile pred leti ali desetletji v tem času običajno vremenske razmere precej bolj zimske, z obilico zapadlega snega in s precej nižjimi temperaturami. Ampak, kaj 
hočemo? Narava igra svojo igro in tako je tudi prav.
DOGODKI – DECEMBER 2020

4. so v KS Krašnja izvedeli, da zaradi epidemije tudi Miklavžu ni dovoljeno neposredno srečanje z otroki. Naročil je, da bo daril na nek način vsekakor dostavil v Krašnjo. Akti-
viste KS Krašnja pa je zaprosil, naj vse starše obvestijo, da naj se zvečer  brez prisotnosti otrok, oglasijo po darila. Miklavž je obljubo držal, KS ga je ubogala in otroci so bili spet 
veseli in srečni.

9. Športno društvi je itdalo 233. številko glasila Društveni informator.
19. V cerkvi so bile postavljene jaslice.
20. PGD Krašnja je v Gasilskem domu organiziralo zbiranje prostovoljnih prispevkov.
       V 83. letu starosti je umrl  Peter Avbelj iz Spodnjih Lok.
24. Polnočne maše zaradi epidemioloških razmer ni bilo. Bila je ob 17. uri s precej manjšo prisotnostjo vernikov.
29. Ob 12.18 uri smo čutili kar močan potresni sunek, ki je bil posledica močnega, rušilnega potresa v Petrinji z okolico na Hrvaškem.

VREME – JANUAR 2021
Na letošnji novoletni dan je bilo jutro megleno, kasneje je posijalo tudi sonce, ob 20. uri je začelo deževati. Temperature so bile 1 – 3 stopinje. Bolj ali manj je deževalo tudi še 

naslednje tri dni. Vreme se ni izboljšalo. Mokro je bilo tudi 5., s to razliko, da se je med dež pomešalo tudi sneženje. V noči na sredo, 6. je snežilo in zjutraj smo se zbudili v zimski 
podobi vasi. Kasneje je spet deževalo, precej obilna snežna ploha je bila v popoldanskem času. Četrtek je bil suh, temperature pa okoli 1 stopinja. 8. je zjutraj in dopoldan rahlo 
naletaval sneg, ki ni pustil sledi, saj so bila tla precej razmočena. V višje ležečih vaseh KS je bilo opaziti, da so travniki pobeljeni. V soboto, 9. padavin ni bilo. Zjutraj smo lahko 
opazili slano. Temperature so bile ves dan nekoliko pod lediščem. Nedeljsko vse dnevno rahlo sneženje je zelene površine spet pobelilo. S ponedeljkom se je vreme stabiliziralo. 
Postajalo je hladneje, še posebej jutranja temperatura je bila zelo nizka. Kar -8 ali še kakšno stopinjo nižja. Dnevi so si bili vse do vključno 19. letošnjega januarja precej podobni. 
Brez slane pa juter ni bilo.

20. se je uresničila napoved odjuge. Temperature so porasle nad ledišče, kmalu popoldan pa je začelo tudi rahlo deževati. Podobno vreme nas je spremljalo vse do vključno 
24. v mesecu. Naslednji dan padavin ni bilo, 26. pa je bilo dopoldan opaziti nekaj posameznih snežink. Temperature so se ponovno spustile in sicer od -1do -3. Jutranja slana pa 
je bila stalnica takratnega vremena. Nekajkrat so nas za kratek čas obiskali tudi sončni žarki. Zadnji trije dnevi so bili občasno nekoliko deževni. V noči na zadnji dan je dež prešel 
v sneg. Snežilo je še dopoldan in zeleno je bilo zopet obarvano v belo.

Prvi novoletni mesec nam je postregel z 14. dnevi suhega vremena, 11 dni je bolj ali manj deževalo, 4 dni nas je veselilo sneženje, en dan sta ponovno sodelovala dež in sneg.
DOGODKI – JANUAR 2021

5.   Pogreb od Petra Avblja v ožjem družinskem krogu.
26. Po skoraj treh mesecih so se zaradi težav z virusom in zaradi nujnosti spoštovanja ukrepov v šolske klopi vrnili učenci prve triade in tudi vrtčevski otroci.
Na splošno pa smo se v tem času veliko pogovarjali o okužbah in ukrepih, ki so nas vsakodnevno spremljali.

VREME – FEBRUAR 2021
Prva dva dneva sta bila lepa. Ko se je razpršila jutranja megla, smo lahko uživali na toplem soncu. Temperature so porasle do 7 stopinj. Otoplilo se je. Tretji dan je kratek čas 

deževalo, 4.,5. in 6. februarja so nas dnevi že kar nekoliko spominjali na dni zgodnje pomladi. Temperature so bile iz dneva v dan vsaj za stopinji ali tri višje. Vse do vključno 10. ni 
bilo dneva, da ne bi padal dež. Občasno ali kar ves dan. V četrtek, 11. se je vrem korenito spremenilo. Precej se ohladilo. Spet s temperaturami okoli -1 do -3. Večji del dopoldneva 
pa je bilo opaziti naletavanje redkih snežink. Že naslednje jutro je bilo kar -8 in sneženje v dopoldanskem času je bilo podobno sneženju prejšnjega dne. Od 13. do 16. smo se 
lahko naužili zelo lepih, a še vedno hladnih dni. Slana je bila stalnica, čutiti pa je bilo tudi pomrznjena tla. V sredo, 17. je prišlo do velikega vremenskega preobrata. Postalo je 
bistveno topleje, kakšno uro in pol je v dopoldanskem času tudi rahlo deževalo. Za tem so vse do konca meseca sledili lepi, občasno že povsem pomladanski dnevi. Nihale so le 
temperature, ki so bile zjutraj ob slani še vedno blizu ledišča. Dnevne pa so se gibale od visokih 14 – 18. stopinj. 

Če bi mesecu februarju morali napisati spričevalo o vremenski všečnosti, bi bila ocena zagotovo 5. Če v indeks pa 10, saj nas je kar 20 dni razvajal z lepim, stabilnim vremenom 
brez padavin. Le 6 dni nas je nekoliko zmočil. Dva dni pa smo lahko za kratek čas opazovali rahlo naletavanje snežink.
DOGODKI – FEBRUAR 2021

8.   Kulturni praznik.
15. V klopi OŠ so se vrnili tudi učenci 5. razreda OŠ Krašnja.
16. Pustni torek.
22.- 28. Zimske počitnice

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

DRUŠTVENI INFORMATOR JE IZDELAN V NAKLADI 100 IZVODOV,
tisk: Papirnica Lipa s.p., Preserje pri Radomljah

Martin Šinkovec urednik
Marjan Štrukelj pomočnik urednika
Gašper Korošec tehnični urednik
Karla Šinkovec lektoriranje 
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VREME – MAREC 2021
Prvi štirje dnevi so bili povsem enako stabilni in tudi lepi, kot večina njih vse od 18. februarja dalje. 5. marca je nastopil preobrat. Popoldan smo po dolgem času zaslišali grme-

nje, že ob pol štirih popoldan je začelo tudi deževati. Kazalo je, da se bo takšno vreme nadaljevalo, a se ni, saj je naslednjih pet dni minilo z dokaj stabilnim, suhim vremenom. 
Z jutranjo slano in temperaturami od -4 do 12. Petek, 12. pa je že zjutraj začelo deževati in kasneje še tudi. V začetku popoldneva je nekaj časa padala sodra. 13. je dan spet minil 
brez padavin, 14. je pogosto deževalo, med dežjem je bilo opaziti tudi snežinke. 15.,16. in 17. je bilo lepo. Občasno je zapihal precej hladen severni veter, oblakov na nebu ni bilo. 
Popolna jasnina in veliko sonca nas je že navajalo na bližajočo pomlad, a smo se zmotili. Krašnjo je zopet pobelilo, saj se je v dneh 18., 19. in 20. marca zvrstilo kar nekaj snežnih 
ploh. Sledi snega je bilo opaziti le še zjutraj naslednjega dne, kasneje pa so sončni žarki in okoli 6 stopinj toplega zraka opravili svoje. Vse do vključno 27. smo imeli stabilno, suho 
vreme. Jutra so bila še vedno nekoliko hladnejša, še vedno primerna za slano. Cvetna nedelja, 28. je bila zjutraj in tudi še del dopoldneva deževna, zadnji trije dnevi pa so bili že 
povsem pomladanski. Tudi temperature so bliskovito poskočile. 31. marca je bilo ob 17. uri kar 23 stopinj. 

Ko sem se lotil mesečne vremenske statistike, sem, vsaj upam tako, pravilno preštel in ugotovil, da je bilo v letošnjem mesecu marcu kar 23 dni brez padavin, le trije dnevi so 
bili samo deževni, 4 dni se je dežju občasno primešal tudi sneg, en dan pa je padanje dežja za kratek čas prekinilo padanje sodre.

Kakorkoli, pomlad se je vrnila tudi v naš kraj! Precej pogosteje smo se oziramo v naravo, ki bo zdaj, zdaj začela spreminjati v svojo »cvetočo« podobo. Opazili in zaslišali smo 
lahko tudi veselje ptic, ki so nas že marsikatero jutro prav lepo prebudile iz nočnega sna. 

Do takrat nas bo v letu 2022 ločilo še dobre tri mesece. Zaželimo naravi, da bi se v času zime dobro spočila in, da bo v času pomladi zažarela v vsem svojem lepem sijaju.
DOGODKI – MAREC 2021

7.   Po dolgem času je bila v nedeljo spet maša in enako tudi večerne med tednom.
9.   Brodarjevi Faniki so na predvečer praznovanja 80 let postavili rožo.
12.  Izšla je 235. številka glasila Društveni informator.
14.  V ljubljanskem UKC –ju je v 77. letu starosti umrla Božica Požar.
15.  Po mesecu oktobru je ŠD Krašnja ponovno odprlo vrata društvene pisarne.
20. Na pokopališču v Krašnji smo se poslovili od Božice Požar, ki je v svojem življenju veliko časa posvetila in namenila številnim aktivnostim v KS. KO RK Krašnja, KUD-u Fran 

Maselj 
       Podlimbarski Krašnja in tudi ŠD Krašnja, kot dolgoletna dopisnica in lektorica tega glasila. 
28. Cvetna nedelja. 
30. Ljubitelji branja knjig so se po dolgem času zopet lahko razveselili obiska Potujoče knjižnice.
31.  Ob 17.15 uri se je pri izvozu v Krašnjo pri AP zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi osebni vozili. K sreči hujšega, razen uničenja pločevine ni bilo.
       Na predvečer 70. rojstnega dne so Dragi Pervinšek čestitali tudi s postavitvijo rože;
Upam, da vam bo branje o spominih na minulo vreme in dogodke všeč. Naslednjič, najverjetneje v mesecu marcu pa zopet o vremenu in dogodkih leta 2021 in sicer za mesece 

april, maj in junij. 
Želim vam prijetno zimsko vreme in kar največ čudovitih doživetij. Srečno!             Marjan Štrukelj

REŠITEV NAGRADNE KRIŽANKE, OBJAVLJENE V INFORMATORJU ŠTEV. 237 – SEPTEMBER 2021
V zadnji  izdaji glasila Informator smo v sodelovanju s PODJETJEM MESARIČ TRANSPORT d.o.o. objavili nagradno križanko, za katero smo do konca meseca novembra 

v društveni nabiralnik ali po pošti prejeli 12 rešitev nagradnega gesla, ki se je glasilo: » ZANESLJIVI IN STROKOVNI.«
Rešitve vseh sodelujočih so bile pravilne. Čestitamo!
Žrebanje petih nagrad smo opravili v naši prodajalni. Nagrade bodo takoj po praznikih lahko v društveni pisarni v času uradnih ur, ki so vsak ponedeljek od 19. – 20. ure 

prejeli naslednji:
1. nagrada badminton PATRIK FERME  Spodnje Loke 29, 1225 Lukovica
2. nagrada nahrbtnik  MARIJA CERAR  Krašnja 37, 1225 Lukovica
3. nagrada čelna svetilka MIRKO PODBELŠEK  Blagovica 6 a. 1223 Blagovica
4. nagrada nogometna žoga BRANE MOČNIK  Krašnja 10, 1225 Lukovica
5. nagrada plošča za vadbo  ravnotežja AŽBE NOVAK Spodnje Loke 34, 1225 Lukovica

Vsem prejemnikom nagrad še enkrat iskreno čestitamo, vsem ostalim sodelujočim pa se lepo zahvaljujemo za sodelovanje.
Lepo se zahvaljujemo tudi PODJETJU MESARIČ TRANSPORT d.o.o. za sodelovanje in zaupanje ter za nakup nagrad.
Če boste v prihodnosti potrebovali zanesljive in strokovno opravljene prevozne storitve, svoj želje lahko sporočite na telefonske številke: +386 41 480 505 (ga. Saša) ali 

+386 41 356 505 (g. Klemen.) Lahko pa uporabite tudi kontakt po e-pošti na naslov: mesarič.transport@gmail.com.
Marjan Štrukelj

VABLJENI K REŠEVANJU PRAZNIČNE NAGRADNE KRIŽANKE
Že pred leti, predenj se je v Sloveniji kaj govorilo o biodinamiki, smo pri nas pridelovali zelenjavo in sadje brez dodajanja umetnih gnojil in pesticidov. Bilo je obdobje, ko 

je bil moj oče zelo bolan, in je moral paziti, kakšno hrano bo zaužil. Takrat smo začeli razmišljati o biodinamiki ter o Demeter blagovni znamki. Tako smo se eni izmed prvih 
tudi včlanili v društvo Ajda in sodelovali v združenju ekoloških kmetov Zdravo življenje Lukovica.

Naši tržni produkti so zelo raznoliki. Na voljo imamo sezonsko zelenjavo, skozi celo leto pa je možno kupiti tudi kruh iz krušne peči in pekovsko pecivo. V zadnjih letih 
smo našo ponudbo obogatili še z valjanimi testeninami, jagodami, šparglji ter domačimi kokošjimi jajci iz pašne reje. Iz zelišč in soli pa smo naredili prav posebno domačo 
zeliščno sol. Vse naše izdelke in pridelke lahko dobite vsako soboto na lokalni tržnici in okoliških sejmih.

V spomladanskem času pa se nam boste ponovno lahko pridružili na prikazu peke kruha in pekovskega peciva v naši domači pekarni v Krašnji.
Kontakt: 
Marija Gales  PR' MATOŽET
Krašnja 26, 1225 Lukovica
GSM: 031/613-564    email: minka.gales@gmail.com

V času, ko se vedno bolj zavedamo pomena čim bolj zdravega načina življenja, spoznavamo, da je pri tem zelo pomembna zdrava, raznolika in ekološko pridelana hrana.
V Krašnji smo lahko veseli, da se v naši neposredni bližini s takšno pridelavo ukvarja družina Gales, ki smo jo zaprosili za sodelovanje pri objavi praznične nagradne kri-

žanke, za kar so se zelo radi odzvali. Prosili smo jih tudi za krajšo predstavitev, v kateri so navedli vse najbolj bistvene podatke o njihovem primarnem načinu kmetovanja in 
o možnostih prodaje oz. nakupa nekaterih izdelkov.

Družini Gales se lepo zahvaljujemo za sodelovanje in vam skupaj z njimi želimo prijetno reševanje praznične križanke.

Prosimo vas, da  rešitev nagradnega gesla, z ostalimi podatki napišete na »nagradni kupon« in ga oddate v nabiralnik pri društveni pisarni ali pošljete na naslov društva: 
Športno društvo Krašnja, Krašnja 14 1225 Lukovica, najkasneje do 21. februarja 2022.

Med vsemi pravilno rešenimi gesli bomo izžrebali tri dobitnike, ki bodo v različnih vrednostih prejeli darila z izdelki, ki jih izdelujejo in prodajajo Matožetovi v Krašnji.
Marjan Štrukelj
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