Št. 240, Letnik XXVIII, ŠD Krašnja - Junij 2022, cena 2,00 EUR

GASILCI, HVALA IN ISKRENE ČESTITKE!
Izdajo je omogočila Krajevna skupnost Krašnja
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GASILSKA TEKMOVANJA
Po dveh letih so ponovno zaživela gasilska tekmovanja, ker se v času korone na žalost ni
prav nič dogajalo. Pionirji in mladinci so se zbrali v velikem številu in začeli pospešeno trenirati.
7. maja je Gasilska zveza Lukovica v sodelovanju z GZ Moravče, GZ Domžale in GZ Mengeš
organizirala na Brdu gasilsko tekmovanje v orientaciji. Na tekmovanju je nastopilo 105 ekip iz
vseh zvez, rezultati pa so bili ločeni po zvezah. Naše društvo je nastopilo z 8 ekipami. Pet ekip
se je uvrstilo med prve tri ekipe v posamezni kategoriji. Prvo tri uvrščene ekipe iz posamezne
kategorije so se uvrstile na regijsko tekmovanje. Naša zveza je lepo organizirala in izvedla orientacijo.
Regijsko tekmovanje regije Ljubljana III je potekalo 21. maja v Komendi. Tekmovanja smo
se udeležili s petimi ekipami. Najboljši rezultat so dosegli mladinci (Jan, Gašper in Max) ki, so
dosegli odlično peto mesto, malo jim je zmanjkali do stopničk in uvrstitve na državno prvenstvo.
28. maja je naša zveza v sodelovanju z GZ Moravče v Moravčah organizirala gasilsko športno
tekmovanje za mladino. Na tem tekmovanju smo nastopili z ekipo pionirjev. Pionirji so tekmovali v vaji z vedrovko, v štafeti s prenosom vode in
vajo razvrščanja. Vaje so lepo izvedli in dosegli 2. mesto.
Pionirjem in mladincem, bi se ob tej priložnosti zahvalil na trud na vajah in dosežene rezultate na tekmovanjih. Zahvalil pa bi se še Hani, Lari,
Maticu in Mateju za pomoč na vajah in tekmovanjih, ker brez njih, sam, vsega ne bi zmogel.
Upam, da je korona za nami in da bomo gasilci in mladina v prihodnosti spet normalno delovali.
Na pomoč !

Franci Žavbi

GASILSKA POLOVIČKA
Kakšna polovička neki, se boste vprašali. Če pa rečem, da mineva pet let od praznovanja okroglega jubileja našega društva, sem povedal že
skoraj vse. V letošnjem juniju torej naše prostovoljno gasilsko društvo Krašnja, ki je bilo ustanovljeno leta 1927 praznuje mali jubilej, »polovičko«,
95 let obstoja na domačih tleh. Praznovanje bomo obeležili z otvoritvijo novih gasilskih prostorov, ki so nastajali v zadnjih letih v sodelovanju z
občino Lukovica in z veliko gasilsko veselico z ansamblom Pogum. Oba dogodka bosta potekala 18. 6. 2022 ob 18h oziroma ob 20h.
V vseh teh letih je društvo dokazalo, da je v službi ljudi in za ljudi. Da se z rednim delom, usposabljanjem, financiranjem in vzdrževanjem
opreme lahko zadosti potrebam po zaščiti in reševanju v naših krajih. Občasne zahtevnejše intervencije, ki so terjale dodaten čas in materiale so
še večji dokaz, da društvo zmore in zna in pomagati ljudem in ščititi imetje pred ali ob najhujših trenutkih.
Seveda, pa se je v enaki meri društvo izkazalo in dokazalo kot povezovalna nit med vasmi, med društvi, med krajani. Tako med mladimi in
manj mladimi, med staroselci in priseljenci, med tako in drugače mislečimi. In tako je tudi prav. Društvo je bilo in bo ostalo točka srečevanj, novih
poznanstev, novih spominov ter novih zgodb, ki pa jih lahko pišemo le vsi skupaj. Zatorej vabljeni, da se nam pridružite, da s svojimi unikatnimi
nitmi obogatite zgodbo, ki jo tkemo že 95 let.
Za PGD Krašnja
Jure Jamšek

OPERATIVNE DROBTINC̀E
Tu smo zato, ker želimo pomagati. Seveda pa je najlepše, če se nikomur ne zgodi, da bi potreboval našo pomoč. Obdobje zatišja, se je vsaj
na našem požarnem okolišu zgodilo prav v času od zadnjega poročanja, pa do sedaj. Pozvani nismo bili na nobeno intervencijo in iskreno, si vi
želimo, da bi takšno zatišje trajalo še nekaj časa.
Da je temu tako, gotovo deloma botrujeta naključje in gola sreča, zagotovo pa je del zaslug tudi na vas, krajanih naših vasi, ki s svojim odgovornim ravnanjem pri delu, zabavi, vožnji in življenju na sploh delujete preventivno, torej tako, da imate pred očmi možne slabe scenarije in jih
že vnaprej skušate preprečiti. Za to vam iskrena hvala.
Omenim pa lahko, da smo operativci kljub temu čuječi in pripravljeni noč in dan priti na pomoč, če bi bilo potrebno. Da bo ostalo tako, vzgajamo in usposabljamo tudi našo mladino, ki se je v tem času udeležila več tekmovanj, o čemer lahko berete v zapisu mentorja mladine Francija.
Iskreno se veselimo vseh udeležb in vsakega rezultata, ne samo najboljših, čeprav je tudi teh nekaj. Ponosni smo, da so se nam po letu zatišja
zaradi vladnih ukrepov pridružili mlade pionirke in pionirji, hvala tudi vsem staršem, ki ste omogočili otrokom vključitev in sodelovanje.
Naj zaključim z željo, da bom o čim manj intervencijah poročal še velikokrat in vabilom, da nam pri tem pomagate vsi.
Na pomoč!

Za PGD Krašnja
Jure Jamšek
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DELO KUD FRAN MASELJ PODLIMBARSKI
Preužitkarice - članice KUD Franj Maselj Podlimbarski so marca v okviru projekta LAS, z naslovom Od tradicionalnih spretnosti do sodobnih
ruralnih turističnih produktov pripravile dve delavnici pletenja kit v vrtcu medo na Prevojah. To je bil začetek drugega dela projekta, ki sta ga
sofinancirali Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS
2014–2020.

Na dan otvoritve Društvenega doma 22. 04. 2022 sta bili organizirani še dve delavnici in sicer še delavnica pletenja kit za brezposelne in ženske ter delavnica za starejše, upokojence in invalide.
Najuspešnejša pa je bila zadnja delavnica s tega projekta, ki je bila 5. maja 2022 v OŠ Janka Kersnika Brdo, podružnična šola Krašnja, kjer so
bili zelo navdušeni otroci in tudi učiteljice. Skoraj vsi otroci so se naučili plesti kite in pri tem so res uživali.

Slike pletenja kit
4. maja 2022 je bil zbor članov, kjer je bil potrjen načrt. Prvi projekt je bila izvedba razstave LEGO kock, ki jo je društvo pripravilo v sodelovanju z gospodom Maksom Štrukljem, ki je svoje bogato delo prinesel na ogled v novo Društveno dvorano. Najbrž se si v prejšnjem Informatorju
prebrali članek o njem, zdaj pa ste si te umetnine lahko ogledali od blizu.
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Gospod Maks Štrukelj je od 21. maja pa do
29. maja 2022 dovolil, da smo si tako napasli
oči starejši, kot tudi mlajši. Prav užitek je bilo
gledati otroke, ko so vstopili v dvorano in so
se jim zasvetile oči, ko so zagledali premikajoče LEGO kocke. Na odru je postavil tudi
kotiček za najmlajše, da so poskusili sestaviti
svoje umetnine. Otrokom je nato namenil svoj
razstavni prostor ob vhodu v dvorano. Radi
so prinašali svoje izdelke in so jih tu pustili do
konca razstave. Za vse premikajoče komponente vlaka, vrtiljaka, vlaka smrti,.. je izpraznil
kar nekaj baterij in kar nekaj delčkov v kompozicijah bo moral zamenjati, saj so neprestano
delali po cele dneve. Hvala gospodu Maksu in
hvala vam, da ste si vse to ogledali.

Izdelki otrok

Romana Močnik Žavbi

Razstavljeni modeli g. Maksa

PRVIČ ZBOR ČLANOV V NOVI DVORANI
Po dveh letih smo člani KUD Fran Maselj Podlimbarski 4. maja organizirali letni občni zbor. Zbor je prvič potekal v novi dvorani. Vse prisotne
je pozdravila podpredsednica Ksenija Capuder. Z minuto molka smo se spomnili preminulih članic Stanke Pustotnik, Stane Avbelj, Boži Požar,
Magde Kreft, Lee Makovec in dolgoletne predsednice Vere Beguš.
Na zboru smo potrdili spremembe Statuta ter izvolili vsa delovna telesa društva. V upravni odpor so bili predlagani in izvoljeni Marjana
Lipovšek, Mojca Beguš Tič, Brina Tič, Draga Pervinšek, Brigita Rožič, Roman Podmiljšak, Mojca Korošec Avbelj (blagajničarka), Ksenija Capuder
(tajnica) in Romana Močnik Žavbi, ki je tudi nova predsednica društva. Nadzorni odbor sestavljajo Simona Pervinšek (predsednica), Milena
Urankar in Draga Grilj. Člani disciplinske komisije pa so Karla Šinkovec (predsednica), Slavica Hribar in Jože Pustotnik. Novoizvoljena predsednica
Romana Močnik Žavbi se je prisotnim zahvalila za izkazano zaupanje z željo po dobrem sodelovanju in pomoči vseh članov. Na zboru smo potrdili
Načrt dela ter finančni plan za leto 2022.
Uspešno delo so KUD Fran Maselj Podlimbarski zaželeli prisotni predstavniki društev in organizacij krajevne skupnosti Krašnja.
Aplavz zbora si je prislužila Moška skupina ljudskih pevcev, ki je prejela spominski zahvali za sodelovanje ob dveh različnih priložnostih. Obe
zahvali jim je podelil Moški pevski zbor Janeza Cerarja iz Domžal.
Z željo, da društvo uspešno nadaljuje s svojim poslanstvom ohranjanja kulturne dediščine kraja in skrbi za kulturno dogajanje v Krašnji, smo
zbor zaključili s prijetnim druženjem.

Romana Močnik Žavbi

Spomnili smo se članic, ki jih ni več med nam.
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24. ŠRAUFOV SPOMINSKI POHOD V KRAŠNJI
V soboto, 21. maja se je v zgodnjih jutranjih urah izpred gostinskega lokala Bar pod lipo v
Krašnji, na pot 24. Šrauovega spominskega pohoda podalo sto pohodnikov na 26,5 km ali na
16,5km dolgo pot, ki je bila dobro označena le za čas pohoda in je vsakemu, tudi posamezniku
omogočila varno sledenje poti vse od starta do cilja.
Organizatorji ŠD Krašnja smo bili veseli, da smo se zaradi epidemioloških razmer, po dveh
letih ponovno razveselili srečanja z udeleženci, ki so tudi letos prišli iz nekaterih bližnjih krajev,
nekateri pa tudi od bolj oddaljenih in prav vsi so srečno prehodili pot, ki jih je iz Krašnje najprej
vodila na Koreno in naprej do vasi Vrh nad Krašnjo, v Lipo pri Češnjicah, na Češnjice, ker smo
pohodnike prvič pričakali s sadno – čajnim okrepčilom. Na tem mestu pa je bilo pohodnikom
omogočeno, da so se odločili za nadaljevanje poti v smeri daljšega ali krajšega pohoda. Tisti,
ki so se odločili prehoditi daljšo pot, so se najprej povzpeli proti Velikemu Rakitovcu in nadalje
do Špitaliča (do t.i. Kekca), kjer se je večina na tej izredno lepi razgledni točki odločila za krajši
počitek in malico iz lastnega nahrbtnika. Sledil je obisk Špilka, najvišjega vrha (911 m) v Občini
Lukovica in za tem še spust v nižje ležečo vas Poljane nad Blagovico, kasneje pa še nekoliko
nižje, ob potok Zlatenščica v smeri Blagovice s krajšim vzponom do vasi Veliki Jelnik, kjer so se
pohodniki ponovno lahko okrepčali s sadjem in čajem. Zadnji del poti je potekal, najprej do vasi
Krajno Brdo, do Konja – zaselka nad Krašnjo in s prihodom na cilj v Krašnjo je bil krog spominskega pohoda zanje sklenjen.
Pohodniki, ki so se odločili prehoditi krajšo pot, so se iz Češnjic podali do vasi Poljane nad
Blagovico in kasneje po že opisani trasi vse do cilja. Ves čas pohoda sta na delih poti s terenskim vozilom, pohodnike spremljala gorska reševalca GRS Postaje Ljubljana, s katerima smo bili
vseskozi na vezi, da bi v slučaju katerekoli potrebne pomoči pohodnikom lahko ustrezna zdravstveno pomagali. Kot sta kasneje tudi ona dva povedala, so bile »edine težave« smeh, dobra
volja, zadovoljstvo, ki ti jih na poseben, blagodejen način, še posebno v mesecu maju ponudi
lahko le predanost naravi.
Okoli 10.30 ure smo organizatorji na cilju že lahko pozdravili prve zadovoljne in nasmejane
pohodnike in jim na podlagi petih ali šestih kontrolnih žigov, ki so jih morali vtisniti na poti, izročili spominski obesek – tradicionalni gojzarček ter jih povabili k toplemu obroku. Nekateri so
se na cilju pohoda zadržali dlje, drugi manj časa, a prijetnih pogovorov z obujanjem spominov
na pretekle Šraufove spominske pohode in na njega samega, ni manjkalo. Tudi obljub, da se v
prihodnjem letu zopet srečamo, ni bilo malo.
Okoli 16. ure smo na cilju pričakali še zadnje udeležence in skupinico organizatorjev, ki je
poskrbela za odstranitev vseh trasirnih označb na poti.
Veliko pohodnikov smo vprašali za mnenje o prireditvi in prav od nikogar nismo slišali pripomb. Tistim, ki so bili udeleženci prvič, pa smo ponosno povedali in odgovorili na vprašanje:
»Kako to, da se prav v Krašnji na tako spoštljiv
in prijeten način spominjamo velikega, vrhunskega slovenskega alpinista in gorskega vodnika Staneta Belaka- Šraufa?« Odgovor je vedno enak: »Dolgo časa smo se poznali, z njim
sodelovali in postali smo prijatelji!«
Naše prvo srečanje se je zgodilo v 80. letih, ko smo v avli POŠ v Krašnji prvič prisluhnili
njegovemu predavanju in si ogledali diapozitive iz odmevnega vzpona na »streho sveta«
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8848 m visoki Mt. Everest. Kasneje je bilo v Krašnji, v dolgih zimskih
večerih podobnih predavanj še veliko. O vzponih na Makalu, Kangbačen, Daulagiri, Gangapurno,…….. nepozabna pa ostaja tudi razstava,
katero postavitev v prostorih šole nam je prijatelj Šrauf zaupal leta
1985 in jo ob njegovi 25. obletnici aktivnega alpinizma poimenoval
HIMALAJA IN MI. V času počitnic si je razstavo ogledalo veliko, zelo
veliko ljudi od vsepovsod.
Njegov način pripovedovanja, dopolnjenega s prikazi izjemno
atraktivnih foto posnetkov, so prav vsem, ki smo bili obiskovalci omenjenih predavanj, povečali srčni utrip. Kako ga nebi, ko je šlo v več
primerih na najzahtevnejših osvajanjih prvenstvenih smeri tudi za biti
ali ne biti ali za predočenja velikih fizičnih in psihičnih naporov.
Na predvečer Božiča, 24. decembra 1995 je v javnosti odjeknila žalostna novica, da sta se v plazu pod Malo Mojstrovko na enem izmet
prečenj v zimskih razmerah smrtno ponesrečila Stane Belak – Šrauf in
najboljša slovenska alpinistka leta 1994 – Jasna Bratanič.
Na ta način je pokojni alpinist v svoji vrhunski karieri zaokrožil preko 1000 alpinističnih tur,
preko 60 vrhunskih vzponov doma in v tujini. Ta tragični dogodek pa je pomenil tudi zaključek
ali »pretrgano vez« našega dolgoletnega prijateljevanja in poznanstva, ki smo ga v Krašnji, skupaj z njim velikokrat doživljali tudi na drugačne načine, ko ni tekla beseda le o alpinizmu.
Nekaj let smo na predvečer tega pohoda organizirali tudi spominski večer s kulturnim programom. Še posebej pa smo bili veseli, da smo ob teh priložnostih in tudi na pohodih pobliže
spoznali številne Šraufove prijatelje – alpiniste, kot npr. Tomaža Humarja, Dareta Aliča, Antona
Sazonov – Tonača, Toneta Škarjo, Dava Karničarja, Marijo in Andreja Štremflja in številne druge.
Posebno pozornost pa je na enem izmed teh večerov vzbudila prisotnost vrhunskega mehiškega alpinista Carlos Carsollia, ki je bil ravno v tistem času na obisku pri nekaterih naših alpinistih.
Tudi ti obiski so priča o tem, kako cenjen je bil Šrauf, kot alpinist in tudi človek. Zato smo v ŠD
Krašnja, kot v KS Krašnja in tudi v Občini Lukovica lahko ponosni, da nam je njegova družina,
leta 1996 na našo prošnjo dovolila in zaupala, da smemo spomin nanj, kot organizatorji, skupaj
s pohodniki obeleževati tako, kot smo ga obeležili tudi to leto. S spominskim pohodom in nekaj
dni pred prireditvijo tudi že štiriindvajsetič obiskali njegov grob na jeseniškem pokopališču na
Blejski Dobravi ter položili cvetje in prižgali svečko.
Ob tej priložnosti se vsem soorganizatorjem iz ŠD Krašnja in tudi nekaterim krajanom vasi,
ki so jih pohodniki na poti tudi obiskali ter so nam pri organizaciji pomagali, vsem donatorjem in
vsem ostalim, ki ste bili še enkrat več v neprecenljivo pomoč pri organizacijskem delu, najlepše
zahvaljujem.
Še posebno se zahvaljujem vsem pohodnikom, ki ste se podali na spominsko pot in gospe
mag. Olgi Vrankar – županji Občine Lukovica ter Antonu Sazonovu – Tonaču, starosti slovenskega alpinizma, ki sta nas s svojo prisotnostjo še dodatno razveselila.
Organizatorji si vsekakor želimo, da bi tudi v prihodnjem letu v mesecu maju lahko zopet
vse ljubitelje pohodništva in narave ter tudi vse tiste, ki si želijo, kot mi, spominjati pokojnega
Staneta Belaka – Šraufa, ponovno povabiti na prijetno druženje v Krašnjo.

PRIREDITEV SO OMOGOČILI

Marjan Štrukelj
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NA MALI GORI JE BILO SPET VESELO
Na Velikonočni ponedeljek smo se člani ŠD Krašnja po dveh kovidnih letih ponovno odzvali povabilu prijateljev iz Planinske sekcije Kamnje.
Ob 6.30 smo se z dvema kombijema odpeljali iz Krašnje. Med vožnjo po avtocesti smo opazovali prebujajočo naravo. Listnato drevje v Ljubljanski
kotlini si je že nadelo svetlo zeleni plašč, na travnikih so trave valovile v močnem vzhodnem vetru. Ko smo se za Vrhniko začeli dvigovati proti
Lomu in Postojni, je narava pokazala drug obraz. Po nekaj prevoženih kilometrih smo se spet vrnili v zgodnjo pomlad in opazovali golo vejevje
na drevju, ki si še ni povsem opomoglo od uničujočega žledu pred leti. A tudi to ni dolgo trajalo, zgolj do začetka Vipavske doline, kjer češnje že
zaključujejo letošnje cvetenje, na vejah pa so lepo vidne zelene bunkice, ki se bodo čez dober mesec spremenile v okusne rdeče češnje.
Šoferja Primož in Matic sta parkirala na začetku vasi. Posneli smo gasilsko fotografijo in se skozi vas Kamnje zagnali proti Mali gori. Po
prečkanju mogočnega kamnitega mostu smo se ustavili pri kapelici, kjer so organizatorji s šilcem kačje sline zaželeli dobrodošlico pohodnikom.
Na prvem strmejšem vzponu se je skupina hitro razpotegnila. Z Miro sva hodila na začelju,
saj se nama ni nikamor mudilo. Sredi gozda sva zaslišala kukavico, letos prvikrat, zato sva se oba
nehote prijela za žep, v katerem naj bi bila denarnica. Po dobrih dveh urah zložne hoje, sva prisopihala na Malo goro, manjšo planoto pod Čavnom. Iz zvočnika je odzvanjala domača narodno
zabavna glasba, pohodniki so se zgrinjali iz vseh smeri in z nasmeškom na od burje in hoje pordelih obrazih, kazali zadovoljstvo ob doseženem cilju. Na travniku pred kočo je bilo vedno več
ljudi. Staro in mlado se je drenjalo pred stojnico, kjer so stregli tradicionalno polento zabeljeno
s košenino (pri nas ji rečemo ocvirki) in kislo mleko, ki se lepo poda tej tipični primorski jedi. Po
malici se je prilegel tudi kozarec domačega.
Ob 11. uri se je začel uradni del pohoda, pozdrav pohodnikov s krajšim kulturnim programom. Za uvod je harmonikar zaigral himno Male gore. Po nagovoru predsednika Planinske
sekcije Kamnje, so pohodnike pozdravili tudi predstavniki udeleženih planinskih in športnih
društev. V imenu ŠD Krašnja je nekaj besed spregovoril Marjan Štrukelj. Organizatorjem je v
zahvalo izročil doma narejeno velikonočno butarico. Ob povratku domov sem izvedel, da je
butarico naredil Janez Čebulj, ki ohranja tradicijo izdelave butaric v Krašnji.
Po zaužiti zajetni porciji okusne polente, smo se nekateri podali na dobre pol ure oddaljeni
Kucelj, drugi na Čaven, Mihela in Jože pa kar na oba vrhova, ki ležita na jugozahodnem robu
Trnovskega gozda. Med hojo po grebenu mi je pogled ves časa uhajal na strnjene primorske
vasice z velikimi belimi cerkvami, posejane med zelenimi polji Vipavske doline in preko Krasa,
vse do modrega Jadranskega morja v daljavi.
Mlajši del naše skupine je s predsednikom ostal na Mali gori in se po obilnem obedu prepustil toplim sončnim žarkom ter degustaciji Vipavskih vin in drugih tekočih dobrot.
Med zadnjimi smo se poslovili od prijaznih organizatorjev, ki so obljubili, da se kmalu vidimo
v Krašnji in se po kolovozu vrnili v dolino. Pri lovski koči smo naredili krajši postanek. Prejšnjega
upravitelja, ki je avtentično oponašal ropot motorne žage, je po pripovedovanju domačinov,
pred kakšnim letom, med lovom napadel in huje poškodoval medved.
Kmalu za nami, se je pod kočo zaustavil star terenski avto, ker sta šofer in sovoznik čutila
dolžnost, da pozdravita novega upravnika in si privežeta dušo pred nadaljevanjem spusta po
razdrapani in strmi gozdni cesti. Mira in Mihela sta mogoče pomislili, da bi se v dolino peljali
s staro vojaško Kampanjolo, a je bil prostor za potnike že nabito poln, zato smo v prijetnem
klepetu skupaj nadaljevali spust.
Zbrani pod vaško lipo smo naredili analizo današnjega pohoda, se polni lepih doživetji vkrcali v kombija in prijetno utrujeni odpeljali proti domu.
Zahvala Občini Lukovica in PGD Krašnja, ki sta nam odstopila kombija in šoferjema Primožu
in Maticu, ki sta nas varno pripeljala domov.

Besedilo in fotografije: Tomaž in Mira Andrejka
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INFORMATIVNE DROBTINICE ŠPORTNEGA DRUŠTVA KRAŠNJA
V zadnji izdaji glasila, smo v prispevku kar nekaj besed namenili nevarni epidemiji in v zvezi z njo tudi številne razloge, zakaj smo bili pri društvenem delu ves ta čas precej omejeni. V tem času smo navajali nekatere besede in spoznanja, ki so še vedno bolj, kot ne, vzbujala nekakšen
pesimizem, kljub temu, da so se pogoji za društveno delo začeli izboljševati.
Optimizem nas ni pustil »na cedilu«, kajti po treh mesecih lahko ugotovimo, da smo bili pri izvajanju načrtovanih društvenih aktivnosti za
obdobje marec – maj zopet uspešni.
V mesecu marcu nam je uspelo izdati 239. glasilo Društveni informator v nekoliko spremenjeni podobi, predvsem pa ste bralci lahko opazili
spremembo, ki se nanaša na zamenjavo fotokopiranja z digitalnim tiskom.
V tem času sta v Društvenem domu nemoteno potekali dve organizirani vadbi in sicer funkcionalna vadba ter t.i. fizioterapevtska vadba,
dopolnjena z aerobiko.
Še najmanj skrbi, zaradi morebitnih novih zaostrovanj s kovid ukrepi smo imeli pri nadaljevanju dveh društvenih akcij in sicer s pohodi na
Limbarsko goro, ter z akcijo Hoja – tek – kolesarjenje moja rekreacija. Potrebno pa je poudariti, da v društvu z številom udeležencev nikakor ne
moremo biti zadovoljni, zato upamo, da bo v prihodnje precej bolje.
Na velikonočni ponedeljek, 18. aprila se je 16 pohodnikov udeležilo tradicionalnega planinskega pohoda na Malo goro. Udeležba na pohodu
nam je po dolgih dveh letih zopet ponudila prijetno priložnost, da smo se srečali z organizatorji in dolgoletnimi prijatelji – planinci PS Kamnje v
Vipavski dolini. Na pohod smo se odpeljali z dvema kombijema in sicer Občine Lukovica ter našega PGD, za kar se tudi ob tej priložnosti za razumevanje in sodelovanje še enkrat zahvaljujemo.
S posebnim veseljem smo pred kratkim, 21. maja po dveh letih lahko organizirali 24. Šraufov spominski pohod, katerega se je udeležilo 100
pohodnikov. Več o tem dogodku lahko preberete v posebnem prispevku.
Za organizacijo občnega zbora se nismo odločili, zato smo v prejšnjem glasilu svoje člane in krajane z delom društva v letu 2021 seznanili v
Društvenem informatorju.
Prav zaradi tega imamo velike težave s plačevanjem letne članarine, zato vse dosedanje članice in člane ponovno prosimo, naj se oglasijo v
društveni pisarni, ki je odprta vsak ponedeljek od 19. – 20. ure, da opravijo to najosnovnejšo društveno nalogo. Z veseljem bomo sprejeli tudi
vsakega novega člana.
Če se ozremo v prihodnost, natančneje v obdobje junij – september 2022, ŠD Krašnja za ta čas predvideva naslednje aktivnosti, ki so sicer
tudi nekoliko prilagojene dopustniškemu in počitniškemu času:

JUNIJ:
•

Pripravili bomo 240. številko glasila Društveni informator, ki ga bo še naprej možno dobiti v naši prodajalni. Na podlagi sklepa IO društva bo
nova cena 2,00 €. Z vsebino glasila pa se lahko še naprej seznanite tudi na društveni spletni strani sd-krasnja.org ali na portalu domzalec.
si. Razlog je le ta, da se je društvo že v času epidemije, v času božično – novoletnih praznikov odpovedalo obiskom in razdelitvi koledarjev,
kar nas je omejilo za prejem prostovoljnih prispevkov, ki smo jih vsa ta leta v veliki meri namenili prav za izdajanje glasila. To pomeni, da
bomo v prihodnosti za prevzem glasila v trgovini bralci in društvo prispevali približno enak delež.

V MESECU JULIJU IN AVGUSTU
•

se bomo v društvu pripravili na jesenski del programa in sicer bomo pristopili k pripravi nekaterih prihodnjih bližajočih se dogodkov ter
uredili vse potrebno za pričetek organiziranih vadb v Društvenem domu in Sončni dvorani. V glavnem bo šlo za podpise najemnih pogodb.
Veseli bomo vaših obiskov v društveni pisarni glede plačila letne članarine in morebitnih novih vpisov v članstvo društva. Veseli bomo tudi
prispelih dopustniških in počitniških pozdravov, ki jih bomo kasneje objavili v glasilu. Če nam bo uspel dogovor o sodelovanju z radomeljskimi taborniki, bomo izdali razpis za organizacijo »veselih taborniških uric«, ki jih bomo namenili tukajšnjim učencem 1. – 5. razreda.

SEPTEMBER:
•
•
•

V nedeljo, 18. septembra v počastitev praznika Dan slovenskega športa, ki ga v Sloveniji od lani praznujemo 23. v mesecu, načrtujemo organizacijo »Orientacijskega pohoda po opisani poti«, ki se ga običajno udeleži kar lepo število naših članov in krajanov z družinami.
Izdali bomo 241. številko glasila Društveni informator.
Precej organizacijskega dela pa bo namenjenega pripravi izvedbe 35. teka, 27. pohoda in 2. teka veteranov za krof ter 9. krofkovega teka,
ki bo v nedeljo, 2. oktobra.

Marsikaj od omenjenega je še vedno odvisno od epidemioloških razmer in upajmo, da se čas zadnjih dveh let ne bo ponovil.
Vsem, ki radi sledite društvenemu delu in pri njem sodelujete, kot aktivni udeleženci programov in vsem, ki radi berete to glasilo, v imenu ŠD
Krašnja želim lepo in varno preživljanje dopustniških in počitniških dni.

Marjan Štrukelj
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ZA NAMI JE ŽE DVAJSETA SEZONA POHODOV NA LIMBARSKO GORO IN
SEDMA DRUŠTVENE AKCIJE HOJA – TEK – KOLESARJENJE MOJA REKREACIJA

Od 1. marca 2002 do 28. februarja letos je minilo že dvajset let, odkar ŠD Krašnja krajane in svoje člane animira k pohodom k Šraufovemu
gojzarju na Limbarsko goro. Minilo pa je že tudi sedem let, ko smo z namenom priporočil, predvsem s poudarkom na pomembnost rekreacije,
pričeli tudi z akcijo hoja – tek – kolesarjenje moja rekreacija.
Za prvo omenjeno akcijo ugotavljamo, da je v tem času vsekakor dosegla svoj namen, saj so številni pohodniki v lesen gojzar v gostilni
Urankar v omenjenem času oddali kar 32.434 vpisnih listkov. Naj spomnimo, da je prvi listek natanko 1. marca 2002 izpolnil žal že pokojni Franc
Zakrajšek, ki je bil tudi sicer v tem obdobju po številu opravljenih pohodov, pohodnik brez primere.
Za drugo omenjeno akcijo pa tega ne moremo trditi, čeprav bi na podlagi spremljanja in opažanja občutnega porasta aktivnosti naših krajanov in članov društva, ki se pogosto ukvarjajo tudi s tekom in kolesarstvom, omenjena akcija lahko bistveno bolj zaživela.
Društvo, ki se v KS poleg humanitarne dejavnosti in založništva krajevnega glasila ukvarja predvsem z organizacijo rekreativnih aktivnosti,
bo še naprej z delom in s priporočili skrbelo in strmelo k ciljem, da bi v naši KS še bolj množično zaživele vse aktivnosti, ki so, to moramo posebej
poudariti, izjemnega pomena za dobro počutje in trdnejše zdravje.
Kot običajno smo tudi v minuli sezoni pohodov na Limbarsko goro, skrbno šteli listke in vpise, ki so bili verodostojni dokaz, da smo opravili
pohod iz izhodišč, ki so v obe smeri navrgli vsaj 6,5 km hoje. Priznati moramo, da smo imeli pri tem zaradi epidemije kar precej težav, zato smo
se v ŠD odločili, da s 1. januarjem 2022 leseni gojzar in vpisnih listkov ne uporabljamo več. V zameno smo zunaj lokala, na kozolček locirali
primerno označeno skrinjico, v kateri je nameščena »društvena planinska vpisna knjiga«, v katero naj bi se vpisovali le naši krajani člani ŠD
Krašnja.
V zadnji sezoni je sodelovalo 36 pohodnikov. Skupnih 774 registriranih pohodov smo našteli tako, da smo za 20. sezono upoštevali vpise
v planinsko knjigo v gostilni ter v knjigo PD Blagovica, vpisne listke v gojzarju, kot že omenjeno, od 1. januarja letos pa le še vpise v našo društveno knjigo.
Posamezni pohodniki so od 1.3. 2021 do 28. 2. 2022 opravili naslednje število pohodov:
Kovič Francka 158 pohodov, Andrejka Tomaž 141, Štrukelj Marjan 124. Čebulj Janez 82, Čebulj Ani 78, Udovč Sonja 49, Andrejka Mira 30, Zakrajšek Franc 17, Čebulj Polonca in Jure (oba po 14 pohodov), Čebulj Ažbe 10, Čebulj Aljaž in Neža ter Maselj Katarina (vsi po 6 pohodov), Štrukelj
Bori 5, Mežnaršič Lev, Ela in Aleš (vsi po 4 pohode,) 2 pohoda so opravili: Udovč Neja in Nika, Štrukelj Nina in Avbelj Jaka, en pohod pa so k
skupnemu število vpisov 774 dodali tudi: Čebulj Maruša, Žavbi Franci, Žavbi Močnik Romana, Kogovšek Patricija in Zarja, Zakrajšek Boštjan in
Vesna, Gaber Olga, Šraj Zdenka, Maselj Frančiška, Urankar Pavel in Ivanka, Grilj Franc in Perdan Štefan.
Društvo je najbolj prizadevnim pohodnikom podelilo 5 medalj in sicer:
ZLATE MEDALJE SO PREJELI: KOVIČ FRANCKA, ANDREJKA TOMAŽ IN MARJAN ŠTRUKELJ.
Vsem imenovanim pohodnikom se lepo zahvaljujemo za sodelovanje, prejemnikom medalj pa skupaj z zahvalo tudi iskreno čestitamo!
V sezoni 2021/2022 od 1. 3. prejšnjega leta do 28. 2. letos je evidenčne knjižice za akcijo hoja – tek – kolesarjenje moja rekreacija v društveni
pisarni prevzelo in uporabljalo 13 članov ŠD Krašnja. Za hojo osem, za tek dva in za kolesarjenje trije. Izpolnjenih in vrnjenih smo prejeli le šest
evidenčnih knjižic. Za hojo štiri, za tek nič in za kolesarjenje dve knjižici.
Tudi za omenjeno akcijo je društvo podelilo posebne spominske medalje, ki so jih prejeli:
ZA HOJO SO ZLATE MEDALJE PREJELI: Štrukelj Marjan 417 ur, Andrejka Tomaž 280 ur in Andrejka Mira za 88 ur.
SREBRNO MEDALJO JE SREBRNO MEDALJO PREJELA Bori Štrukelj, ki je opravila 50 ur hoje.
SREBRNO MEDALJO ZA KOLESARJENJE STA PREJELA: Andrejka Tomaž 87 ur in Andrejka Mira za 81 ur.
Tudi za to akcijo se društvo lepo zahvaljuje za sodelovanje, prejemnikom spominskih medalj pa še enkrat iskreno čestitamo!
Spoštovane krajanke in krajani, spoštovane članice in člani ŠD Krašnja.
Naj vas ob tej priložnosti še enkrat več povabimo k sodelovanju pri obeh zanimivih društvenih akcijah, ki sta se za obdobje 2022/2023 začeli,
kot vedno, 1. marca letos in se bosta končali 28. februarja prihodnje leto. Prav nič še niste zamudili! Vesli bomo vsakega vašega vpisa na Limbarski
gori in vsakega prevzetega evidenčnega kartončka v pisarni društva.
S tem boste največ naredili zase, mi pa ponovno obljubljamo, da bomo skrbno vodili evidenco in kot vedno, tudi tokrat po končani akciji
najbolj telesno dejavne nagradili z spominskimi medaljami.
Želimo vam, da bodo vsi, s hojo in tekom narejeni koraki varni, enako varni pa naj bodo tudi vsi s kolesom opravljeni kilometri.

Marjan Štrukelj

Društveni Informator št. 240 , Letnik XXVIII, ŠD Krašnja - Junij 2022

10

DAMJANA DOLINŠEK, VSE NAJBOLJŠE !
Nekateri pravijo, da nežnejšega spola ni prav lepo spraševati o starosti. Mogoče res, ampak v Športnem društvu Krašnja gremo še nekoliko dlje in seveda, z drugačnim namenom, saj z največjim spoštovanjem in veseljem želimo voščiti okrogle jubileje prav vsem svojim članicam ali članom, še posebej, ker rajši,
kot o starosti, govorimo o mladosti.
Draga in spoštovana Damjana.
V torek, 26. junija boš praznovala enega najlepših življenjskih jubilejev. Bom vseeno napisal, katerega,
saj me bodo številni prijeli za jezik, češ, da sem se zmotil. Opravičeno! Če nekdo skriva leta, kot temu radi
rečemo, je ugibanje zares težka in nehvaležna reč. V ŠD Krašnja pa vemo, da je tvoje ime, kot članice, zapisano že vrsto let, zato ti osebno in v imenu vseh sočlanic in članov
ISKRENO ČESTITAM ZA JUBILEJNI 50. ROJSTNI DAN !!!
Ob tej priložnosti naj dodam tudi številne in najlepše želje za prihodnost. Predvsem pa, da boš zdrava,
srečna in vesela v krogu svoje družine in ostalih domačih ter v krogu vseh ostalih, ki te imamo radi in te
spoštujemo.
Želimo ti veselo praznovanje!

Marjan Štrukelj

SLOVESNOST 1. SVETEGA OBHAJILA V ŽUPNIJSKI CERKVI SV. TOMAŽA V KRAŠNJI
V nedeljo, 15. maja 2022, je bil za naše tretješolce prav poseben praznik. Ana, Zarja, Luka in Nejc so po skrbni pripravi, ki jo je vodil duhovni
pomočnik Gregor Luštrek, prejeli zakrament prvega svetega obhajila.
Dobri dve leti in pol so najprej z duhovnikom Antonom Potokarjem ter nato z gospodom Gregorjem spoznavali božji nauk in težko pričakovali dan, ko bodo v svoje srce lahko sprejeli Jezusa.
Priprave na slovesnost in celotno organizacijo je z veliko mero potrpežljivosti vodil gospod Gregor, za kar smo se mu starši prvoobhajancev
ob koncu iskreno zahvalili. Zahvala je bila izrečena tudi gospodu Potokarju, ki je naše otroke z veliko mero potrpežljivost prvi učil o Božji ljubezni.
Celotno slovesnost so z mladostniškimi spevi polepšali otroci in mladinci pod vodstvom Marka Juterška.
Prvoobhajanci in starši bomo ta posebni praznik ohranili v lepem in trajnem spominu.
Zapisala: Mojca Avbelj Korošec
Avtor fotografij: Drago Juteršek
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PODELITEV ZAKRAMENTA SVETE BIRME V ŽUPNIJI KRAŠNJA
Na drugo majsko nedeljo, 8. 5. 2022, smo v župniji Krašnja obhajali
slovesnost svete birme. Tistega dne je sonce še posebej posijalo za 17
birmancev in birmank, ki smo se že od prvega razreda pripravljali na
ta dogodek, ko postanemo odrasli kristjani in se še bolj poglobimo v
svoji veri.
Za to se moramo zahvaliti duhovniku Antonu Potokarju, ki nas je
vodil skozi vsa veroučna leta. Letos pa smo se na prejem zakramenta
pripravljali še pri verouku na Brdu, pri župniku Bernardu Rožmanu.
Udeležili smo se tudi duhovnih vaj, v Moravčah na sv. Mohorju,
neposredna priprava na birmo se je pričela z devetdnevnico v petek,
29. 4. 2022, skozi katero sta nas popeljala duhovnika Anton Potokar in
Gregor Luštrek.
Zakrament sv. Birme nam je podelil ljubljanski pomožni škof dr.
Anton Jamnik. Sveta maša pa ne bi bila tako slovesna brez naših cerkvenih pevcev, ki so se kot vedno odlično izkazali. Zapeli so nam pod
vodstvom Marka Juterška, na orglah pa jih je spremljal Miha Zavrl.

Eva Pervinšek

VELIKI TEDEN V ŽUPNIJI KRAŠNJAi
Letošnje velikonočna praznike smo po dveh letih, ki jih je zaznamoval koronavirus, vendarle praznovali skoraj kot nekoč: v cerkvi skupaj z
verniki in doma s svojimi bližnjimi.
Veliki teden za kristjane predstavlja vrh cerkvenega leta – spominjamo se Jezusovega trpljenja, smrti in vstajenja. Začenjamo ga na cvetno
nedeljo, ki smo jo letos praznovali 10. aprila. Pred sveto mašo smo se zbrali ob kapelici za blagoslov zelenja in butar, nato pa v cerkvi poslušali
poročilo o Jezusovem trpljenju - pasijon, ki smo ga letos prebrali birmanci. Višek velikega tedna pa je velikonočno tridnevje: veliki četrtek, veliki
petek in velika sobota. Vigilija velike sobote nas uvaja v največji krščanski praznik – veliko noč.
Na veliko soboto zjutraj smo pričeli z blagoslovom vode in ognja, nato je po vaseh sledil blagoslov jedil. Skozi ves dan smo imeli priložnost,
da obiščemo božji grob in počastimo Njega, ki je daroval za nas svoje življenje. Zvečer smo se udeležili slovesne vigilije pred velikonočnim praznikom. Velikonočna nedelja, ki smo jo letos praznovali 17. aprila – dan zmage in veselja, se je pričela s slovesnostjo pri Božjem grobu in velikonočno
procesijo, nato je sledila praznična sveta maša.
Eva Pervinšek
Foto: Drago Juteršek, Simona Pervinšek
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GREGORJEVO NA PŠ KRAŠNJA IN VRTCU KRAŠNJA
Po Gregorju od vsakega vetra sneg topi.
(vir: Bojc,E.(1980). Pregovori in reki na Slovenskem. Ljubljana:DZS).
Slovenci 12. marca praznujemo god sv. Gregorja. Dnevi se počasi
začnejo daljšati, sonce postaja vse toplejše in prebuja tako živali kot
rastline iz zimskega mirovanja. Na predvečer gregorjevega ponekod
v vodo spuščajo razsvetljene ladjice, ki simbolizirajo ´met luči v vodo´,
in s tem naznanjajo konec dela ob umetni svetlobi. Šega se je obdržala
vse do današnjih dni.
Vrtčevski otroci in šolarji na PŠ Krašnja so s pomočjo staršev doma
izdelali gregorčke in jih čez teden prinašali na razstavo v avlo šole. S
pomočjo gasilcev PGD Krašnja so gregorčki v petek, 11. marca, zapluli
po bližnjem potoku in se na ta način razveselili prihajajočih dnevom.

Natalija Mlakar Butalič

PETOŠOLCI V ŠOLI V NARAVI
Učenci petih razredov so se od 28. 3. do vključno 1. 4. 2022 udeležili petdnevne šole v naravi na Debelem Rtiču. Tam smo izvedli 20- urni
plavalni tečaj, 3 dneve dejavnosti, več delavnic, pouk ter se zvečer zabavali ob kvizu, mladinskem filmu, večernem pohodu, zaključili pa smo z
večerom ˝Debeli Rtič ima talent˝.
Poleg plavalnega tečaja, ki je bila rdeča nit letne šole v naravi, pa je
bil čas za druge aktivnosti. V ponedeljek smo obiskali Luko Koper, kjer
so učenci spoznali naše pristanišče, delo v njem, organizacijo, nekaj
zgodovine o nastanku in še mnogo drugih podrobnosti, ki so jih lahko
videli med ogledom. Med tednom smo izvedli ure pouka, ki je bil prilagojen delu zunaj, v naravi. Poleg tega so imeli učenci tri delavnice,
in sicer Biološko pot, kjer so spoznavali evolucijo razvoja organizmov,
živali in človeka. Pri Lovu na Zaklad so se poigrali z orientacijo in iskanjem manjkajočih delov sestavljanke. V četrtek je sledil še ogled mediteranskega parka, zaradi slabega vremena le v virtualni obliki, gre
pa za čudovito okolico v zdravilišču Debeli Rtič, ki ponudi raznovrstno
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mediteransko rastlinje. Nekaj ur v tednu pa smo namenili tudi športnim igram (nogomet, košarka, namizni tenis, badminton,…), prosti
igri v naravi in na igralih.
Pohvalili bi tudi učenke in učence, ki so v tem tednu pokazali zelo
marljivo delo v bazenu, pridno so sodelovali pri pouku in drugih dejavnostih. Vsi skupaj smo preživeli čudovit teden. Za zaupanje se iskreno
zahvaljujemo vsem staršem in skrbnikom.
Helena Urbanija in Alenka Perhavec
V šoli v naravi mi je bilo zelo všeč, da smo imeli delavnico Lov za zakladom, saj je bila pot zelo zabavna. Poleg tega so mi bila zelo všeč igrala, prosti
čas in hrana v hotelu. Lina
V šoli v naravi sem spoznala veliko novih prijateljev. Najboljše dejavnosti
so bile: Lov za zakladom, pohod z lučkami, športni kviz, film, Debeli Rtič ima
talent, plavanje in biološka pot. Maja
Na poti na Debeli Rtič smo se ustavili v Luki Koper. Vodič nam je pokazal
pristanišče. Učenci so mu zastavili še nekaj vprašanj. Ko smo prispeli na cilj,
smo imeli v nahrbtnikih že vse pripravljeno za plavanje. Kmalu smo odšli na
bazen. Vsak dan smo plavali dvakrat. V četrtek zvečer smo imeli zabavo. Tam
smo plesali, peli, vriskali in se zabavali. Jon
Najbolj mi bo v spominu ostalo, ko smo zadnji večer imeli zabavo. Najboljša hrana je bila za zajtrk. Laura
Najbolj si bom zapomnila šolo v naravi po lovu za zakladom, pohodom
z lučkami in ko me je prijateljica iz otroštva naučila viseti na drogu z glavo
navzdol. Neža
Najbolj sem se zabavala predzadnji večer. Imeli smo zabavo, kjer smo plesali. Spoznala sem nove prijateljice. Razveselila sem se iger na igrišču in tudi
prihoda domov. Bilo je zelo zabavno in tudi utrujajoče. Klara
Na Debelem Rtiču je bilo večinoma zabavno. Nekaj stvari me je motilo.
Kot na primer žur, sprehodi, stonoga v sobi, vožnja z avtobusom in nočni hrup
iz Luke Koper in raztovarjanje tovora z ladij. Žan
Zelo zanimiv mi je bil ogled Luke Koper. Tudi hotel Bor na Debelem Rtiču mi je bil všeč, vse dokler nismo zagledali žuželke v naši sobi. Naporno je
bilo tudi plavati dvakrat na dan. Hrana je bila zelo dobra. Zlasti malice so bile
okusne. Jutranja telovadba je bila naporna, tudi mrzlo je bilo zjutraj. Ko je v
četrtek deževalo, smo si ogled parka pogledali v eni sobi »virtualno«. Bilo mi
je zelo zanimivo. Na večernem sprehodu je bilo lepo, ampak zaradi naglavnih
svetilk me je začela boleti glava. Ko sem prišla domov, sem mami povedala,
da mi je bilo v šoli v naravi zelo všeč. Tanaja

NOVI GOLI V KRAŠNJI
Podružnična šola Krašnja je redna uporabnica asfaltiranega igrišče pri šoli. Za varno izvedbo pouka je potrebna tudi ustrezna športna oprema na igrišču. Redni pregled podjetja Borštnar
& co, ki skrbi za ustreznost le-te, je ugotovilo, da sta rokometno-nogometna gola neustrezna,
močno poškodovana, že mnogokrat popravljena, slabo pritrjena in nevarna za uporabnike. Pš
Krašnja se je za nakup novih obrnila na šolski sklad. Prošnja je bila s strani sklada ugodena, za
kar se mu najlepše zahvaljujemo.
V četrtek, 14. 4. 2022 je podjetje Alpin postavilo nova. Šolarji ju pri pouku že intenzivno
uporabljajo in so nad njima navdušeni. V popoldanskem času pa je igrišče namenjeno vsem
krajanom, ki se na športnih površinah rekreirajo in družijo. Potrudimo se in spoštljivo, skrbno
ravnajmo z novima pridobitvama, da nam bosta vsem še dolgo služili.

Helena Urbanija,
vodja PŠ Krašnja
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TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI
Pod okriljem mednarodnega projekta ozaveščanja in izobraževanja Slovenska karitas že vrsto let oblikuje aktivnost z naslovom »Tek
podnebne solidarnosti«. V ta namen otroci tečejo v solidarnosti za ljudi v revnejših državah, kjer se podnebne spremembe že močno čutijo.
Tako za vsak pretečeni kilometer Slovenska karitas podari 1 euro Karitasu v Keniji in Malaviju. Toliko stane sadika drevesa v Afriki.
V ta namen smo se v ponedeljek, 25. 4. 2022, na tek odpravile tudi
skupine iz vrtca Medo, enota Krašnja. Lunice, Zvezdice in Sončki smo
si za tek izbrali pot ob reki Radomlji. Pot smo predhodno izmerili in
označili s postajami. Po teku so se otroci okrepčali z energijsko ploščico in tekočino. Tako smo v vrtcu Medo, enota Krašnja pretekli zavidljivih 67 500 kilometrov in tako prispevali za soljudi iz revnejših držav in
hkrati prispevali za našo skupno prihodnost.
Tudi mladi lahko veliko prispevajo k blažitvi vplivov posledic podnebnih sprememb.
Natalija Mlakar Butalič

OGLED ANIMIRANEGA FILMA
Učenci PŠ Krašnja so v torek, 26. aprila, namesto v šolske klopi sedli na avtobus in se odpeljali v Kulturni dom Franca Bernika Domžale.
Tam so jih že čakale hostese, ki so poskrbele za njihovo garderobo in
jih pospremile v kinodvorano.
V dvorani so se pred ogledom animiranega filma Tudi miši gredo v
nebesa, učenci o svojih pričakovanjih pogovorili z učiteljico iz kulturnega doma. Sledil je ogled izbranega filma, ki je bil zanimiv, občasno
tudi napet in poučen. Po ogledu filma so učenci z učiteljico delili mnoga svoja opažanja in razmišljanja o dogajanju na filmskem platnu.
Za zaključek kulturnega dne so se udeležili še delavnice, na kateri
so izdelali vsak svoj slikofrc. To je knjižica, z listanjem katere lahko pričaramo navidezno gibanje ali spreminjanje narisane figure.
Učenci so se marljivo lotili dela in bili večinoma s svojim izdelkom
zelo zadovoljni. Odnesli so jih domov in kdo ve, morda bodo kaj podobnega naredili tudi v prihajajočih počitniških dneh!
Katarina Bergant

MLADI KOLESARJI
Na PŠ Krašnja so petošolci v sredo, 4. 5.
2022 opravljali kolesarski izpit. Po polletnem
spoznavanju teoretičnih vsebin, urjenju na
spretnostnem in prometnem poligonu in glavni vožnji, so naredili piko na i in postali usposobljeni kolesarji za samostojno vožnjo na javnih
cestnih površinah. Uspešno so ga opravili.
Iskrene čestitke!
Helena Urbanija
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KULTURNA DEDIŠČINA DOMAČEGA KRAJA
Na Pš Krašnja smo četrtek, 5. 5. 2022 posvetili spoznavanju kulturne dediščine domačega kraja in starih običajev. V sodelovanju z organizacijo
LAS Slovenije in KUD Fran Maselj Podlimbarski smo izvedli delavnico pletenja kit iz slame, si ogledali krašenjski muzej in s pomočjo informativnih
tabel spoznavali zgodovino posamezne domačije v Krašnji. Članice kulturnega društva so mlajše generacije podrobneje seznanile s pletenjem kit
s štirimi in sedmimi slamicami. Učenci so bili za delo motivirani in nad vsemi dejavnostmi navdušeni. Dan je minil v prijetnem medgeneracijskem
druženju, izmenjavi poučnih življenjskih zgodb in številnih novih »kulturnih in zgodovinskih« spoznanj.
Vsem sodelujočim se najlepše zahvaljujemo.
»Najbolj si bom zapomnila pletenje kit s
štirimi in sedmimi slamicami. Po malici smo
odšli v muzej. Tam smo si pogledali stare predmete in spoznali pomembne pesnike.« Lina
Jemc
»Jaz sem pletla kite na oba načina. Sploh
ni bilo težko. Tudi v muzeju je bilo zelo zanimivo in poučno. Nekatere stare predmete imamo tudi doma. Nekatere pa sem videla prvič.
Spoznali smo tudi zgodovino muzeja.« Klara
Koren
»Zapomnila si bom, da je bilo v Krašnji včasih 13 gostiln.« Maja Hrovat
»Jaz sem pletel kito s štirimi slamicami. Ko
smo odšli v muzej, sem izvedel, kako je bilo
včasih.« Jon Juteršek
»V muzeju mi je bilo všeč; peč, radio, kamni, izdelki iz slamnatih kit.« Žan Jager
»Zapomnila si bom, kakšen je bil včasih
radio, kako sem pletla kito iz sedmih stebel
pire.« Laura Sršen
»Zelo mi je bo ostalo v spominu pletenje
kit. Jaz sem pletla kito s sedmimi slamicami.
V muzeju mi
je najbolj v spominu ostal mlinček za
kavo.« Neža Čebulj
»Zapomnila si bom pletenje kit iz slame.
Najprej mi je bilo zelo težko. Izdelala sem lep
izdelek iz sedmih slamic. V muzeju so se mi
najbolj vtisnile v spomin pletenine pobarvane
s črno.« Tanaja Ribnikar

Helena Urbanija
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ZAHVALA VSEM ZAPOSLENIM V ŠOLI IN VRTCU KRAŠNJA, ŠOLARJEM IN MALČKOM
Letošnje leto je enajsto leto, odkar prihajam na delo kot učiteljica in vodja PŠ Krašnja. Uživam v svojem delu in rada sodelujem s tukajšnjimi
ljudmi. Vsako leto je polno prilagajanja, fleksibilnosti, iznajdljivosti. Izzivi se vrstijo iz dneva v dan. Vsak izmed nas v kolektiv in šolsko-vrtčevski
okoliš doprinaša novo energijo. Vsak posameznik je bogat univerzum, ki v povezavi z vsemi ostalimi zmore ustvarjali močne zgodbe.
Prvi teden maja smo skupaj ustvarili res lepo zgodbo. Namreč vstopila sem v novo desetletje.
Zaposleni s šolarji in vrtčevskimi otroki so mi pripravili številna presenečenja; od »simbolnega mlaja«, okrašenega avta, do največjega presenečenja v ponedeljek, 9. maja 2022, dopoldan. Pod delavno pretvezo so me zvabili v avlo šole. Tam so me pričakali vsi! Otroci in zaposleni! Zapeli
so pesem Vse najboljše in mi izročili darilce, obogateno z otroškimi risbami ter balone z lepimi mislimi. Toplo smo se objeli. Bilo je preprosto lepo.
Ganljivo. Na trenutke s solzami v očeh.
Kot vodji šole je bil ta dan pokazatelj, kako se znamo in zmoremo povezati, sodelovati in ustvarjati zgodbe, ki pustijo pečat v srcu in privabijo
solze sreče v oči. Nepozabno!
Najlepša hvala vsem!
Helena Urbanija, vodja PŠ Krašnja

SPRETNOSTNA VOŽNJA S KOLESI IN ROLERJI
Učenci 4. in 5. razreda PŠ Krašnja so se v torek, 10. 5. 2022, urili v spretnostni vožnji s kolesi in rolerji. Petošolci so že v preteklih tednih opravili
kolesarski izpit, zato so leto mlajši generaciji samostojno predstavili kolesarski poligon na igrišču in jih tako pripravili na izziv, ki jih čaka v prihodnjem šolskem letu. Učenci so se učili, kako nakazovati smer na kolesu s prenosom plastenke, se skušali izogniti ali premagati ovire na tleh, se
na primernem mestu ustaviti, itd. Ovire, ki so se sprva zdele zahtevne, so se kmalu izkazale za enostavne. Na drugi strani šolskega igrišča pa smo
pripravili poligon za rolerje in kotalke. Deklice so zelo spretne in hitro osvojile poligon, zato so v nadaljevanju po igrišču pripravljale plesne točke.
Dan je bil uspešno zaključen in vsi smo mnenja, da bi bilo lahko takšnih dni v šoli čim več.
Učiteljica 4. razreda, Vesna Balant

PRIREDITEV ZA STARŠE NA PODRUŽNIČNI ŠOLI KRAŠNJA
Po dolgih treh letih, ko je bila šola zaradi kovida 19 zaprta za vse družabne dogodke, je končno v prejšnjem tednu ponovno odprla svoja vrata.
Za organizacijo te prireditve sem bila že nekaj let zadolžena jaz. Že leta 2020 je bila pripravljena podobna prireditev za starše v marcu, pa je
takratni popolni lockdown samo tri dni pred prireditvijo za precej časa zaustavil šolsko družabno življenje in ves trud je bil takrat zaman.
Tokrat smo končno dočakali, da so bili vsi ukrepi sproščeni in kot zadnjo, poslovilno prireditev v naši šolski avli v sredo, 18. 5. 2022 in izpeljali
malo več kot uro dolgo predstavo.
V tej avli, ki je dolga leta gostila v Krašnji številne igralce domačega kulturnega društva Fran Maselj Podlimbarski in tujih gostujočih društev
iz bližnje in daljne okolice, gledalce vseh predstav, šolskih prireditev, bazarjev in udeležencev vseh volitev ter bila na sploh središče družabnih
prireditev, bo namreč nastala čez poletje nova učilnica. Prireditve pa se bodo v bodoče odvijale v novo zgrajenem gasilnem domu, ki ima tudi
prostor namenjen prav v take namene.
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Ob prihodu na prireditev ob 17. uri, sta goste v garderobi sprejeli Laura Sršen in Maja Hrovat, ki sta jih postregli z drobnimi sladkimi in slano
kislimi prigrizki ( ki smo jih skupaj naredili pri gospodinjskem krožku), nato pa jih usmerili v avlo, ki se je počasi polnila s starši in starimi starši,
sorodniki in drugimi, ki so si želeli po dolgem času ogledati spet neko predstavo. Še posebej pa si vedno vsi radi ogledajo prav nastope otrok.
Na oder sem letos ponovno, tokrat z drugimi igralci seveda, saj so prejšnji že odšli na Brdo, postavila igro S PALČKOM ZDRAV V SANJSKE
DEŽELE, ki sem jo sama napisala in tudi naučila pri mojem kulturnem krožku. Igrica je že nekoč nastala ravno z namenom, da se v njej lahko predstavijo različne dejavnosti na šoli, zato sem vanjo vključila še druge sodelavce s svojimi skupinami, ki vodijo v šoli različne dejavnosti.
Tako sta v DEŽELI PLESA nastopili skupina plesne šole Miki z mentorico Martino z dvema plesoma Danes bo srečen dan (https://youtu.be/
YnFPCUQGI2s) in Savage love (https://youtu.be/9wQBo3JBwRk) ter plesalci zumbe z mentorico Glorio ter plesom Begine (https://youtu.be/
GQ6EeEv57hQ). V Deželi plesa je pogovor z Majo vodila Eva Vida.

V DEŽELI PETJA je nastopil OPZ Krašnja, ki ga vodi učiteljica Simona s pesmicama Dan Ljubezni in Zemlja pleše. Majo je povabila Ela Mežnaršič in ji zaupala, da bo z lahkoto zapela z njimi.
V DEŽELI IGRE sta s kratko dramsko uprizoritvijo Pomladna tiščanja (istoimensko zgodbo
Slavka Pregla sem zapisala kot dramsko priredbo) zaigrala še Lara in Žiga Dobravec, ki sta na
hudomušen način predstavila, kako otroci odraščajo.
V DEŽELI INŠTRUMENTOV je že pred začetkom prireditve Benjamin Lukacs nekaj
minut zabaval prihajajoče goste na klavirju s
pesmijo Pink Panter, med samo igro pa je vse
odmore med posameznimi prizori zapolnil
Miha Drobne z igranjem različnih pesmic na
ksilofonu. Posebej pa so nastopili še Benjamin
Lukacs z igranjem na klarinetu, pa posebej vsaka s svojo pesmijo na klavirju še Ela Mežnaršič
in Lara Štrubelj, ki sta odigrali tudi pogovor z Majo pri obisku dežele, na klavirju pa je zaigrala
še Lina Jemc. Čisto na koncu,ob priklanjanju igralcev, pa je svojo harmoniko razpotegnil še Jon
Juteršek, ki je s svojo poskočno pesmijo pritegnil gledalce, da so ploskali v ritmu njegove pesmi.
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Rdeča nit celotne prireditve je moja DRAMSKA IGRICA, ki nosi pomenljiv naslov S PALČKOM ZDRAV V SANJSKE DEŽELE. V njej nastopajo
učenci kulturnega krožka, ki sem ga vodila v letošnjem letu. Poleg njih pa še vsi učenci obeh plesnih krožkov in pevskega zbora.
Osrednji lik zgodbice je deklica Maja (Klara Koren), ki zboli za hudo angino. Starše (mamica je Neža Čebulj, očka pa žal ni bilo, ker je bil na
službeni poti) in stare starše (babica Jerica Brcar in dedek, v katerega je vložila svoj trud Brina Tomić, ker žal fantje niso upali zaigrati take vloge)
zelo skrbi zanjo. Vsakodnevno pa jo obiskuje tudi zdravnica (Julija Eva Jamšek), ki preverja potek bolezni. Zaradi visoke temperature deklica med
spanjem veliko govori. Odrasli ne vejo, da se ponoči ob njeni postelji namreč pojavi palček Zdrav (zaigrala ga je tudi Julija Eva Jamšek), ki v času
bolezni poskrbi, da otroci lahko v sanjah obiščejo razne dežele. Maja v vseh deželah zelo uživa in se kar mimogrede nauči plesati, peti in zaigrati
karkoli ji otroci teh dežel pokažejo.
Zgodba se seveda srečno zaključi tako, da
Maja ozdravi in ob zadnjem obisku zdravnice
spozna, da je v resnici prav zdravnica palček
Zdrav. Starši sicer ne verjamejo v njene čudežne trditve, toda Maja po nočnih obiskih v
deželah lahko ponovi vse, kar se je tam naučila, čeprav pred boleznijo vsega tega ni znala.
Predvsem pa pove na koncu staršem, kako
rada jih ima. Konec koncev je bila celotna prireditev posvečena prav vsem staršem in starim staršem oz. celotni družini, kar je izkazoval
tudi napis na odru: DRUŽINA – MOJA SREČA
IN MOJ PONOS.
Ob koncu predstave so se učenci zahvalili vsem sodelujočim, Lara Štrubelj pa je prisotne seznanila, da je to slovo od avle in bodo kot sem že zgoraj omenila, predstave v bodoče v dvorani
v Gasilnem domu, saj bo v jeseni v avli nova učilnica.
Starši so bili seveda zelo veseli vabila na prireditev in so se res odzvali v velikem številu.
Hvala vsem za številne stiske rok in pohvale za izpeljano prireditev ter seveda na koncu za presenečenje mojih igralk v igrici, ki so se mi z vrtnico in čestitko vseh nastopajočih zahvalile za moj
trud, zaradi česar so mi na oči priklicale solze ganjenosti.
Za konec pa hvala vsem učencem, ki so se
naučili toliko besedila, zaplesali, zapeli in odigrali na inštrumentih toliko skladb in se na
splošno vživeli v vse svoje vloge, da so zlahka
tudi improvizirali. Hvala mentoricam krožkov
za njihovo angažiranost, hvala pa seveda tudi sodelavcem, ki so pomagali pripraviti prostor in
ga na koncu po prireditvi pospravili ter hišniku Vinku za postavitev odra.

Organizacija in vodenje prireditve: Milena Iglič
Fotografije: Peter Jerina

S PALČKOM ZDRAV V SANJSKE DEŽELE ZA VRTEC MEDO V KRAŠNJI
V torek, 24. maja 2022, smo dopoldne, malo pred deveto uro, takoj po njihovem zajtrku, še enkrat zaigrali igrico S PALČKOM ZDRAV V SANJSKE DEŽELE za otroke iz vrtca Medo v Krašnji.
Tokrat so bile izvedene plesni in pevski nastop brez mentoric, vendar so se nastopajoči izredno angažirali in so brez vodij dokaj uspešno
izpeljali nastope.
Otroci so z zanimanjem spremljali celotno predstavo in so kljub dolžini prireditve zdržali do konca in spremljali zgodbico in vse nastope skoraj
do konca v tišini.
Milena Iglič
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GRAFIKA V VRTCU
Skupina Sončki so se v tem šolskem letu seznanjali z grafiko. Grafika je veja likovne umetnosti, kjer umetniško delo nastane s pomočjo matrice. Na matrico se z valčkom nanese grafična barva in s pomočjo grafične preše tiska na papir. Odtisi se lahko ponovijo tudi večkrat. Grafično
prešo smo pred leti dobili v dar od ŠKD Krašnja.
Otroci so se z grafiko najprej spoznali z demonstracijo. Dejavnost se je nadaljevala v kotičku, kjer je vsak otrok nanesel z valčkom barvo na
matrico, nato je položil papirčke na matrico, ki jih je predhodno nastrigel sam. Matrico otrok položi v grafično prešo, vrti ročico in natisne grafiko. Isti postopek smo ponovili z drugimi barvami na isti papir, vendar z različnimi matricami, ki imajo lahko tudi različno strukturo. Barve se na
končnem izdelku prekrivajo, razen tam, kjer so bili koščki papirja. V naslednjih postopkih smo kombinirali kolagrafijo in šablonski tisk. Kombinirali
smo tudi različne vrste matric, rezultati so bili zelo zanimivi.
Končne izdelke smo razstavili. Nekaj izbranih izdelkov pa bomo poslali na likovni natečaj.
Natalija Mlakar Butalič

OGLED RAZSTAVE LEGO KOCK V KRAŠNJI
Šola in vrtec Krašnja sta se odzvala povabilo KUD Fran Maselj Podlimbarski in se v sredo, 25. maja 2022 udeležila razstave izdelkov iz Lego
kock v novem kulturnem domu. Ljubiteljski zbiratelj in navdušenec nad Lego kockami, gospod Maks Štrukelj, nas je seznanil s svojo bogato
zbirko in z uspehi prostočasne dejavnosti. Učence so najbolj navdušili avtomobili, vlaki, snežna vasica in lunapark. Takole so zapisali nekateri
četrtošolci in petošolci.
Helena Urbanija

V spominu mi bo ostalo kroženje žogice. Všeč mi je bilo, ko je šla žogica po stopničkah navzgor. Tudi vlakec smrti je bil zanimiv. Neža
Najbolj so mi bile všeč zgradbe in vozila iz Lego tehnic. Odločil sem se,
da bom tudi sam naredil kaj takega. Žan
Z Jonom in Klaro sem naredila garažo iz kock. To si bom zapomnila.
Laura
Vlakec smrti je izgledal zelo zabaven. Maja
Super je bilo, ko smo lahko tudi sami sestavljali iz Lego kock. Klara
V spominu mi bodo stali avti in vas. Najljubša stvar je bil vlakec smrti.
Šel je mimo snežne vasi. Bil mi je zelo všeč. Tanaja
Lunapark je izgledal resničen. V njem je bilo veliko vrtiljakov. Ta razstava mi je bila zelo všeč. Lina
Iz Lego kock so bili narejeni »lamburginiji, ferrary, bugati, jeep« …
traktor, tovornjak, bager, žerjav … Jon
Danes, 25. maja smo obiskali razstavo Lego kock. Videli smo veliko
stvari. Recimo avto, zabaviščni park, kino, hipnotizacijo in celo vlakec
smrti. Tam smo lahko sestavljali in nato izdelke razstavili. Julija

Videl sem veliko zanimivih Lego kock, ki jih sicer nebi nikoli. Nik
Na razstavi so mi bili všeč avti. Tudi igralnica na odru je bila zanimiva.
Bila sem srečna. Jerica
Všeč mi je bil potujoči kinu. Benjamin
Všeč so mi bile skulpture, ki so se premikale. Ela
Na razstavi sem se spraševala, kako zahtevno delo je to. Navdušil me
je zabaviščni park. Brina
Najbolj so mi bili všeč tisti modeli iz kock. Eva
Na razstavi mi je bilo všeč. Upam, da bom prišel še kdaj. Arne
Pritegnilo me je več stvari. Anže
Zelo mi je bil všeč žerjav. Tai
Všeč sta mi bila zabaviščni park in kotiček za sestavljanje. Lara D.
Zelo mi je bilo zanimivo. Ne morem verjeti, da je gospod sestavil vse
to. Lara Š.
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TEDEN UMETNOSTI
V vrtcu Medo OE Krašnja smo v tednu od 23. 5. do 29. 5. 2022 sodelovali pri projektu Teden
umetnosti, ki se že tretje leto zapored odvija pod okriljem Zavoda RS za šolstvo. Letošnja rdeča
nit Tedna umetnosti se je glasila: Umetnost, okolje in človek.
Teden smo začeli s kamišibajem in nastopom otrok iz skupine Zvezdic s skupnim naslovom
Trije metulji (angleška ljudska pravljica). Nadaljevali smo ga z nastopom otrok iz skupine Sončki.
Pripravili so nam nastop, ki ga bodo kasneje predstavili tudi staršem. Šolski otroci so nam predstavili glasbeno obarvano igrico z naslovom S palčkom Zdrav v Sanjske dežele.
Podane smernice so nam omogočile načrtovanje dejavnosti tudi izven vrtčevskih prostorov. Tako smo v bližnjem gozdu izvedli risanje z naravnimi materiali (listi, vejice, kamni ...). Poleg
slikanja na velike liste so imeli otroci na voljo tudi gibalne postaje. Na te postaje so se otroci
vključevali po želji.
Projekt smo zaključili z ozaveščanjem varnega bivanja na soncu in si v ta namen izdelali kape
iz papirja.
Natalija Mlakar Butalič

OPZ KRAŠNJA NA OBMOČNEM ZBOROVSKEM BUMU NA STUDENCU
Pevski zbor krašenjske šole se je v torek, 31. 5. 2022 udeležil Območnega zborovskega Bum-a, revije otroških in pevskih zborov v poletnem
gledališču Studenec, ki je potekala v organizaciji OI JSKD Domžale. Pod mentorstvom zborovodkinje Simone Burkeljca so učenci PŠ Krašnja nastopili skupaj s pevci 10 osnovnih in glasbenih šol. Prepevalo je okoli 400 pevcev. Prireditev je povezoval Juš Milčinski.
Tovrstne prireditve so še kako zaželjene po dvoletnem premoru druženja in nastopanja. So prava poživitev za vse nas. Hvala OPZ Krašnja in
ostalim pevcem za čudovito urico prijetne domovinske glasbe.
Helena Urbanija
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UČITELJICI TANJI KREVS V SLOVO

»V srcu, če je ta pravo,
je zmeraj prostora
za tisoč imenitnih stvari,
ki jih ljubiti mora
vse, kar živi.«
(Srce - Tone Pavček)

Draga učiteljica in sodelavka Tanja!
Bilo je septembra 2013, ko si se pridružila našemu kolektivu v Krašnji. Prevzela si poučevanje v kombinaciji 1.c in 2.c. V kasnejših letih tudi
poučevanje angleščine v prvi triadi. Takoj si zagrabila za delo, se s srcem in dušo predajala otrokom. Verjela si, da so otroci nepopisan list, iskreni, srčni in v sebi dobri. Vsakega otroka na PŠ Krašnja si znala spodbuditi, mu »dati krila, da poleti«, ga objela, da je začutil »toplino, ljubezen in
varnost«.
Po izobrazbi vzgojiteljica, si se po rojstvu treh otrok odločila še za izobraževanje za učiteljico razrednega pouka in nato še za poučevanje
angleščine na razredni stopnji. Leta 2002 si se kot učiteljica zaposlila na OŠ Janka Kersnika Brdo. Najprej si mnogo let poučevala na podružnični
šoli v Blagovici, pred devetimi leti si postala del nas. Hitro si se prilagodila in s svojo srčno energijo napolnila vse prostore naše stavbe.
Leta 2018 smo ti šolarji, vrtčevski otroci in zaposleni pripravili veliko presenečenje za tvoj 60. rojstni dan. Nad točkami otrok si bila ganjena
in nad bogatim šopkom travniških cvetlic navdušena. Kako si se razveselila iskrenih nasmehov in iskric v očeh. Polnih pričakovanj in preprostega
veselja.
S svojimi domačimi si bila zelo povezana. To so bili tvoji ljubljeni, ki so te izpolnjevali. Sploh vnuka, s katerima si večkrat obiskala živalski vrt,
odšla z njima na sladoled, se sprehajala ob obali- tebi ljubem morju ali pa ste se preprosto crkljali na kavču. »To je to«, si večkrat dejala. Preprosto,
čisto, lepo in toplo.
Lepoto si znala videti tako v ljudeh kot v naravi. Bila je tvoje zatočišče. Vsakodnevni sprehodi v gozd blizu tvojega doma, pogled na spomladanske cvetlice, prvi poganjki, popki … Lepoto narave si znala približati najmlajšim z večkratnimi sprehodi po Krašnji, raziskovanjem življenja
v mlaki, na travniku, ob potoku, v sadovnjaku, na kmetiji, pri čebelarjih …. Nasproti so ti nesebično pristopili domačini, ki so z velikim veseljem
soustvarjali »življenjski« pouk.
Uživala si v poučevanju, z veseljem si hodila v službo. Rada si imela ljudi, bila med njimi. Pa vendar je postajal službeni vsakdan zaradi dogodkov po svetu čedalje večji izziv. Tempo vse hitrejši, fleksibilnost se je zahtevala na vsakem koraku. Vsemu si uspešno botrovala. Ob vsem tem si
se tudi razveselila misli na zasluženi pokoj. Bil je že skoraj pred vrati. Misel na obilico časa, ki bi ga lahko preživela med ljubljeni, te je notranje
pomirjal …
Kot strela z jasnega nas je leta 2020 presenetila vest o tvoji bolezni. Bila je velik šok. Zate. Za nas. Lansko leto zgodaj spomladi sva se nazadnje videli … obiskala sem te na domu. Vijolica, ki sem ti jo pred časom podarila, je bila v polnem cvetju. Cvet pri cvetu se je želel pokazati v vsej
svoji lepoti. Vsak zase je kipel po mogočni življenjski energiji in nama sporočal »Življenje je lepo!« Obema je zaigralo srce. Kako lepo. Vse kipi
od življenja. Pa vendar … vedeli sva, kako bo bolezen napredovala … Ob odhodu sva se močno objeli in zajokali … bilo je slovo … Ker bi bilo
snidenje v živo zate v prihodnje »prenaporno«, sva ostali povezani preko elektronske pošte, sms-ov … Prvega septembra letos si nam vsem
zaposlenim zaželela čudovit začetek novega šolskega leta.
Zadnje tvoje sporočilo sem prejela januarja letos. Plesočega ptička. Za lep dan. Razveselila sem se. »Si v redu«, sem bila pomirjena …
Tvoj najlepši letni čas je bila pomlad. Takrat se svetloba dneva daljša, vse se prebudi iz zimskega mirovanja in na novo oživi. Čuti se optimizem, veselje, ljubezen. Ptički zažvrgolijo na vse grlo. Njihova pesem se sliši daleč naokrog.
Bilo je na tebi ljubljeno gregorjevo, 12. 3. 2022. Zaspala si. Mirno in spokojno, so dejali tvoji ljubljeni. Odšla si … za vedno.
Draga naša učiteljica, sodelavka in predvsem prijateljica Tanja, spočij si. In hvala ti! Ker si bila in si v naših srcih eno veliko Sonce.

Helena Urbanija, vodja PŠ Krašnja
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KRAJEVNA
SKUPNOST

KRAŠNJA

ODPRLI PROSTORE DRUŠTVENEGA DOMA KRAŠNJA,
ZA KATEREGA SI ŽELIJO, DA POSTANE SRCE KRAJA
V Krašnji so v petek, 22. aprila 2022, slovesno odprli prostore Društvenega doma. Z investicijo, ki
je bila zaključena pred dvema letoma, zaradi zdravstvene situacije pa je bilo odprtje nekajkrat prestavljeno, je Občina Lukovica za svoje občane zagotovila večnamenski prostor (dvorano s pripadajočimi
prostori) za izvedbo različnih kulturnih, športnih in drugih družabnih dogodkov, ki ga s pridom lahko
uporabljajo Krašnjani in ostali deležniki.
Slavnostnega odprtja prostorov Društvenega doma Krašnja so se udeležili županja Občine Lukovica mag. Olga Vrankar, Željko Savič, predsednik Skupščine LAS Srca Slovenije, župnik Bernard Rožman, Helena Urbanija, vodja POŠ Krašnja, občinske svetnice in
svetniki, predsedniki krajevnih skupnosti ter občanke in občani. Dogodek so s kulturnim programom popestrili člani KUD Fran Maselj Podlimbarski.
“V Kulturno umetniškem društvu Fran Maselj Podlimbarski smo dolgo čakali na dan, ko bomo imeli svoje
prostore. Desetletja našega ustvarjanja so se prepletala z eno samo željo, imeti prostor, ki mu bomo lahko rekli
naša dvorana. Naš dom. Zato kličemo: “Dober dan.” Prizadevali si bomo, da dvorana ne bo samevala, temveč da
bo v njej živahno dogajanje skozi vse leto. Novi prostori niso pomembna le za naše društvo ampak je pomembna
pridobitev za celotno krajevno skupnost. Srčno si želimo, da bo prostor postal srce našega kraja in da si bomo s pomočjo vseh društev srečevali in povezovali vsi, od najmlajših do najstarejše generacije,“ je v uvodu slavnostnega
dogodka ponosno povedala Brigita Rožič iz KUD Fran Maselj Podlimbarski, ki je tudi vodila program.
Zbrane je nagovorila tudi županja mag. Olga Vrankar, ki se je v uvodu najprej dotaknila kulture, ki je bistveni del naše identitete, saj je skozi viharna leta zgodovine združevala slovenski narod. Izpostavila je tudi
bogat prispevek KUD Fran Maselj Podlimbarski, ki v občini skrbi za pestro kulturno dogajanje. V nadaljevanju
je županja predstavila projekt izgradnje in ureditve večnamenske dvorane ter pripadajočih prostorov, katere
investitor je bila Občina Lukovica, pri tem pa je v sodelovanju z KUD Fran Maselj Podlimbarski in PGD Krašnja
uspešno počrpala sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP).
“Naj bo sodobno prenovljeni dom vedno polno prizorišče našega druženja, lepih prireditev in sprostitev. Naj
služi skupnemu namenu za vse generacije. Naj bo naše zavetje in hram pristne kulture. Vsi ki se kakorkoli pripomogli k tej investicije, sprejmite moje iskrene čestitke in moje prizadevanje po najboljši močeh za dobrobit občine,” je
s temi besedami svoj govor sklenila županja.
Zbrane sta v nadaljevanju nagovorila še Željko Savič, predsednik Skupščine LAS Srca Slovenije in Gregor Rožič, predsednik PGD Krašnja. Po izvedenem kulturnem programu, ki so ga pripravili člani KUD Fran Maselj Podlimbarski, je sledil slavnostni prerez traku, ki so ga prerezali županja mag. Olga Vrankar, Gregor Rožič, predsednik
PGD Krašnja in Mojca Beguš Tič, predstavnica KUD Fran Maselj Podlimbarski. Prostore pa je blagoslovil župnik
Bernard Rožman.
Pri operaciji »Izgradnja večnamenske dvorane v društvenem domu Krašnja«, ki se je sofinancirala iz Evropske
unije – Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) – Naložba v vašo prihodnost, je Občina Lukovica uveljavljala
povračilo za gradbeno-obrtniška dela, strojne instalacije ter za strokovni gradbeni nadzor nad temi deli. Kulturno
umetniško društvo Fran Maselj Podlimbarski je v tej operaciji nastopal kot partner, ki je že v letu 2019 z lastnimi
sredstvi izdal knjižico »Pletemo kite«. V letu 2020 je bila načrtovana tudi izvedba večih dogodkov in delavnic, ki
pa jih je epidemija novega koronavirusa žal preprečila. Tako je partner KUD Fran Maselj Podlimbarski namesto
dogodkov iz lastnih sredstev izdal še eno knjižico »Josip Podmilšak –Andrejčkov Jože« ter decembra 2020 nabavil
računalniško opremo, ki bo v pomoč vsem krajevnim društvom pri njihovih aktivnostih. Z navedeno dobavo so se
aktivnosti te operacije v celoti zaključile.
Pri operaciji »Ureditev večnamenskih prostorov v Društvenem domu Krašnja«, ki se je sofinancirala iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) – Evropa investira v podeželje, so bile v januarju 2020 pod
strokovnim gradbenim nadzorom zaključene elektroinstalacije večnamenske dvorane, do marca 2020 pa je bila vgrajena vsa notranja oprema. V tej operaciji je
kot partner nastopalo Prostovoljno gasilsko društvo Krašnja, ki je v osnovi prispevalo z obstoječim zemljiščem kot prispevkom v naravi. Po pridobitvi uporabnega dovoljenja so bile spomladi 2020 predvidene vsebinske aktivnosti v izvedbi PGD Krašnja, vendar je bila tudi izvedba teh aktivnosti zaradi epidemije novega
koronavirusa preprečena. PGD Krašnja je s svojo ekipo kljub vsemu uspel v začetku decembra 2020 izvesti spletni dogodek »Prva pomoč si lahko tudi ti«, kjer so
za vse generacije prikazali uporabo defibratorja. Z izvedbo tega dogodka so se tudi aktivnosti na tej operaciji zaključile.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: posnetek zaslona, Občina Lukovica (društveni dom);
Video: HDV Studio, Posnetek otvoritve si lahko pogledate na: https://youtu.be/0HpL0Z-_fzw
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V POLETNI PRIPEKI NI VROČE SAMO LJUDEM …
Podnebne spremembe, bodisi verjamemo ,da jih povzročamo ljudje ali ne, nam vsako leto znova kažejo zobe z nevihtami in rekordno visokimi poletnimi vročinskimi valovi …
Nasvetov, kako si olajšati vroče dni in kako poskrbeti zase in za naše ranljive bližnje, je mnogo. Nekoliko manj je nasvetov, kako poskrbeti za
živali, zlasti tiste v naši oskrbi.
Visoke temperature imajo močan vpliv tudi na počutje živali. Vsaka živalska vrsta ima razvit svoj način prenašanja visokih temperatur. Vsak,
ki za živali skrbi, pa naj bodo to hišni ljubljenčki ali druge živali na kmetiji, mora živalim zagotoviti pogoje, v katerih žival lažje prenaša visoke
temperature.
Podobno kot ljudje, tudi živali v poletni vročini potrebujejo vodo. Najbolje je, da imajo čisto vodo ves čas na voljo.
Prav tako kot za nas, tudi za živali velja, da je izpostavljanje soncu nevarno. Zato je nadvse pomembno, da se živalim, ki so nameščene na
prostem, zagotovi možnost, da se umaknejo v senco, bodisi med drevesa ali grmovje, bodisi v senco nadstreškov, zgradb in podobno.
Posebno pozornost je treba nameniti tistim, ki so privezane, saj se pogosto ne morejo umakniti pred soncem. Živalim, zlasti rejnim, ki stalno
bivajo v objektih, je treba pri visokih zunanjih temperaturah zagotoviti ustrezno zračenje, da se temperatura v prostoru preveč ne dvigne.
Prav tako je treba posebno pozornost nameniti živalim, ki jih prevažamo. Temperatura v prevoznem sredstvu, kjer se prevažajo, ne sme
preseči 35 °C. To je na prevoznih sredstvih, ki niso klimatizirana, težko ali nemogoče doseči pri zunanjih temperaturah, višjih od 35 °C. Zato je načrtovanje poti izjemnega pomena. Z ustreznim načrtovanjem odhoda v zgodnjih jutranjih urah ali ponoči in z ustreznim načrtovanjem postankov,
je mogoče preprečiti ali omejiti izpostavljenost vročini na cesti ob morebitnih zastojih.
Posebno opozorilo velja lastnikom psov. Pri visokih zunanjih temperaturah se parkirano vozilo na soncu, tudi pri odprtih oknih, lahko že v
manj kot pol ure spremeni v smrtonosno past za psa ali mačko, ki čaka v vozilu. Zato je potrebno poudariti, da temperaturah nad 20 °C hišnih
živali ni dovoljeno puščati samih v parkiranih vozilih.
Visoka temperatura v vozilu lahko povzroči vročinski udar, kar se nemalokrat lahko konča s poginom živali.
V poletni vročini bi se morali izogibati različnim prireditvam, ki vključujejo živali, če zanje ni na voljo senca in pitna voda. Najbolj pa je organizirati take prireditve zgodaj zjutraj ali pozno popoldne, ko vročina nekoliko popusti.
V poletni pripeki slednji nasvet velja tudi za sprehajanje psov, zlasti mlajših ali starejših, saj pomeni sprehod ali fizična aktivnost v vročini tudi
zanje napor in stres prav tako kot za nas.
Kako lahko preprečimo zdravstvene težave živali ob visokih temperaturah?
• Nikoli ne puščajte živali v zaprtem, parkiranem avtomobilu.
• Sveža pitna voda naj bo vedno na voljo.
• Omogočite ji dostop do sence in hladnejših mest ali hladnejših površin.
• Sprehode in druge fizične aktivnosti omejite na jutranje in večerne ure.
Posebna pozornost velja psom, ki imajo zelo kratek gobec, to so tako imenovane brahicefalične pasme. Ti psi, mopsi, francoski buldogi,
angleški buldogi, bostonski terierji, shih-tzuji, pekinezerji, cavalier king Charles španjeli, bokserji in psi še nekaterih drugih pasem, pa tudi nekatere pasme mačk, imajo zaradi svoje oblike gobca velike težave z ohlajanjem. Pes se v nasprotju z ljudmi ne poti. Ohlaja se s sopenjem: s hitrim
dihanjem preko odprtega gobca. Pasme s kratkimi gobci se počasneje ohlajajo. Te pasme psov je še posebej priporočljivo hladiti z vodo.
Prva pomoč pri vročinskem udaru
Žival moramo nemudoma premakniti v zračen prostor ali senco in ohlajati z (ne premrzlo!) vodo. Posvetujemo se tudi z veterinarjem.

Urška Kos

vir: https://www.medivet.co.uk/pet-care/pet-advice/10-tips-to-care-for-your-dog-in-the-heat/

vir: https://www.countynewscenter.com/hot-weather-hazards-dogs/

vir: https://www.kela.health/hot-summer-months-cattle-farmers-be-on-alert/

vir: https://www.hobbyfarms.com/keep-cattle-cool-summer-heat/
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ZBIRALNA AKCIJA ZA POMOČ UKRAJINI
Na pobudo Štaba civilne zaščite smo gasilci, občina in šola podprli zbiralno akcijo za pomoč
Ukrajini. V mesecu marcu smo zbirali higienske pripomočke in hrano za pomoč ljudem, ki so bili
v stiski. Zbirno mesto je bilo v gasilskem domu PGD Krašnja, kjer je prvo prispevalo prav Športno društvo Krašnja in kar nekaj posameznikov. Starši otrok, ki hodijo v osnovno šolo Janka
Kersnika so na svetu staršev izglasovali še dodatni dan za zbiranje in tako se je v matični šoli,
podružnicama in vrtcu nabralo kar nekaj prispevkov, ki smo jih poslali v Ukrajino.
Zahvaljujemo se za vaš odziv. Znova smo dokazali, da znamo stopiti skupaj.
Hvala vsem in vsakemu posebej za izjemen odziv pri zbiranju pomoči za državljane Ukrajine.
Romana Močnik Žavbi

VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR 2022 V KRAJEVNI SKUPNOSTI KRAŠNJA
V nedeljo, 24. 4. 2022 so v Republiki Sloveniji potekale volitve poslancev v Državni zbor. V KS Krašnja je bilo volišče v Podružnični šoli. Številka okraja 4010,
številka volišča 17.
V volilni imenik za volišče je bilo vpisanih 633 volilnih opravičencev. Oddanih
glasovnic je bilo 464 oz. 73,3 %, od tega je bilo 10 glasovnic neveljavnih.

POSAMEZNE LISTE KANDIDATOV SO DOBILE NASLEDNJE ŠTEVILO GLASOV:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

NAŠA PRIHODNOST IN DOBRA DRŽAVA			
13
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI		
65
PIRATSKA STRANKA SLOVENIJE			
5
NESTRANKARSKA LJUDSKA LISTA GIBANJA ZDRAVA DRUŽBA
7
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS		
7
LISTA BORISA POPOVIČA – DIGITALIZIRAJMO SLOVENIJO
1
DRŽAVLJANSKO GIBANJE RESNI.CA			
15
GIBANJE SVOBODA					
121
LISTA MARJANA ŠARCA – LMŠ			
29
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
2
NAŠA DEŽELA stranka ALEKSANDRE PIVEC		
10
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS			
103
POVEŽIMO SLOVENIJO ( KONKRETNO, ZELENI, SLS, NLS,NS )
10
SOCIALNI DEMOKRATI – SD					
22
ZA LJUDSTVO SLOVENIJE – ZLS				
8
STRANKA ALENKE BRATUŠEK				
12
DOMOVINSKA LIGA – DOM					
3
LEVICA							
13
VESNA – ZELENA STRANKA					
8

Vir podatkov: pomožno gradivo, pritrjeno na vhodna vrata volišča.
Tekst: Marjan Štrukelj
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ČISTILNA AKCIJA “OČISTIMO NAŠO OBČINO LUKOVICA”
V soboto 23. aprila je v naši občini potekala vsakoletna čistilna akcija »OČISTIMO NAŠO OBČINO LUKOVICA«. Ob 8.00 uri zjutraj smo se zbrali na zbirnih mestih
po posameznih vaseh naše krajevne skupnosti. Žal je bila letošnja udeležba nekoliko
manjša kot prejšnja leta. Deloma je bil vzrok za to slaba vremenska napoved, ki pa je
naposled zdržala in napovedanega dežja ni bilo. Kljub manjši udeležbi pa smo vseeno
nabrali kar veliko polnih vreč raznih odpadkov. Za odvoz so poskrbeli delavci občinskega režijskega obrata.
Iskrena hvala vsem, ki ste si vzeli čas, da smo skupaj pripomogli k čistejšemu okolju, v katerem živimo. Namen takšnih akcij je tudi ozaveščanje in spodbujanje ljudi k
skrbi za okolje, tako da ne odlagajo odpadkov v naravo. Menim, da nam je pri naših
otrocih to kar lepo uspelo. Glede na odpadke, ki jih vsako leto pobiramo v sklopu
čistilnih akcij pa žal ugotavljamo, da je večji problem v nekaterih starejših sovaščanih,
ki se nikakor ne dajo prepričati, da na primer prazna pločevinka piva sodi v koš za
smeti in ne v gozd.
Upam, da se naslednje leto spet vidimo v čim večjem številu. Do takrat pa vsi
skupaj skrbimo za naše okolje, da bomo imeli na naslednji čistilni akciji čim manj dela.

Robi Pervinšek

PREDVEČER LETOŠNJEGA PRAZNIKA DELA SO V KRAŠNJI ZAZNAMOVALI IN ŠTEVILNE
OBISKOVALCE PONOVNO RAZVESELILI GODBENICE IN GODBENIKI IZ LUKOVICE.
Na predvečer 1. maja – praznika delavstva marsikje postavijo mlaje, zagorijo kresovi, potekajo množična srečanja na katerih si udeleženci
pripenjajo nageljne, kar je nekakšna slovenska tradicija. Ta mednarodni praznik se obeležuje po številnih državah sveta. Na današnjem ozemlju
Slovenije se je ta praznik začel obeleževati že davnega leta 1890.
Tudi v Krašnji smo v soboto, 30. aprila, na predvečer praznika začutili predpraznično vzdušje in ob taktih koračnic ter petju godbenikov,
uživali ob poslušanju nastopa GODBE LUKOVICA, ki že vrsto let s tovrstnimi »budnicami« tradicionalno obiskuje številne kraje v Občini Lukovica.
NA PRVOMAJSKO JUTRO SO NAS Z ROPOTAJOČIMI BRNENJI MOTORJEV TER GLASNIM HUPANJEM, Z BUDNICO PRIJETNO PREBUDILI
TUDI ČLANI AMD LUKOVICA.
Prvomajsko praznično jutro je v Sloveniji že dolgo časa obeleženo tudi z budnicami, ki jih pripravijo ljubitelji motorjev in avtomobilov – predvsem starodobnikov. Budnica, s katero so nas tudi letos razveselili člani AMD Lukovica je bil še eden od lepših uvodov v dvodnevno praznovanje.
Hvala in čestitke vsem. Godbi Lukovica in AMD Lukovica.
Marjan Štrukelj
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JOŽETU ZUPANU V SLOVO

Dragi ata!
Večerni ave je odzvonil.
In trave so se priklonile,
kakor, da bi odmolile
tebi v slovo.

Rodil si se v maju, najlepšem mesecu zelenih bregov in cvetočega sadja v Čemšeniku, v družini Janeza in Zefke Zupan. Tvoja mama je že petič povila dete, to pot kričavega fantiča. Dejali so: ta bo pa pevec. Začel si trgati prve hlače v
čemšeniški osnovni šoli. Tvoj dom je bil nekakšno kulturno središče pri krojaču in šivilji, kjer se je pelo in igralo. V uk te je
vzel organist Albin Arh. Pridno si mu pomagal pri orglah goniti meh. Orglice, ki si jih dobil za birmo, so prišle tudi prav pri
paši kravce, že zjutraj pred poukom. Nato si odšel v dolino v Trbovlje, v nižjo gimnazijo in glasbeno šolo. Pot te je vodila
v Ljubljano, kjer si nadaljeval glasbeno pot pri profesorju Pavletu Godini, ki ti je dal v roke kontrabas. S profesorjem sta
bila velika prijatelja vse do njegove smrti. Gojil si posebno spoštovanje do starejših ljudi. On je obrezoval v Čemšeniku
sadno drevje, ti pa si ga vozil v toplice.
Vojaščino si zaslužil v Hercegovski oficirski šoli v Bileči in Sarajevu. Tebi so bili zaupani mladi vojaki, ki si jih s slovensko
glasbo znal navdušiti za vsako delo. Bil si tako priljubljen, da so te vojaki imenovali »draga majko«.
Po končani vojaščini si vstopil med simfonike RTV Ljubljana. Z njimi si prepotoval velik del Evrope in dvakrat tudi ZDA.
Z mamo sta si spletla skromno gnezdo na Ježici v Ljubljani. Rodili smo se trije otroci. Vsa ta leta smo bili kot družina povezani z domačim krajem, Čemšenikom. Zaradi ljubezni do domačega kraja ti je prijatelj Rudi napisal pesem: Oj, Čemšenik.
Zapisal si se tudi v zgodovino domače glasbe. Bil si med prvimi, ki so igrali narodno zabavno glasbo. Igral si z njimi do
uveljavitve v glasbenih radijskih oddajah. Z ansamblom Rudija Bardorferja ste s koncerti prekrižali vso Slovenijo in med
izseljence v tujino prinašali košček domovine. Bili ste zelo priljubljeni, zato so bile dvorane vedno polne. Pogosto si igral z
ansambli, ki so te potrebovali za snemanja novih viž za radio in plošče. Kar nekaj jih je: Veseli hribovci, Miha Dolžan, Franci Delčnjak, Ottavio Brajko, Henček, Maks Kumer, Franci Flere in Ludvik Lesjak iz katerega je izšel ansambel Toneta Rusa.
Preselitev v Krašnjo je pomenilo drugo življenjsko obdobje, najlepši čas upokojitve, ko je prihajalo v varstvo pet vnukov, trije domači in dva iz Ljubljane. Od osamosvojitvi Slovenije si obnovil cerkveni pevski zbor. Še prej pa kontrabas
zamenjal z orglami in od takrat igral le Bogu v čast. S pomočjo naše mame sta zbor vodila kar 20 let, spodbujala ljudsko
petje in poskrbela za nov notni arhiv. Cerkveni prazniki so postali bolj praznični.- Kot pravi Slovenec si čutil potrebo po
petju narodnih pesmi za prireditve, zlasti ob vaših jubilejih in na Taboru pevskih zborov v Šentvidu pri Stični. V tem času
si spoznal mnogo prijateljev v Črnem grabnu. Hvala, dragi prijatelji!
Bratu Ivanu salezijancu si pomagal pri organizaciji številnih romanj v Medjugorje. V ta kraj se zgrinja ves svet in nas
Slovence opogumlja, da smo verni narod, ki nas uvršča v sredino Evrope. Dragi ata, tudi za to smo ti hvaležni, da vemo
od kod smo in kam gremo. Na Tajčarjevini si živel več kot trideset let. Na nagrobniku bivšega gospodarja piše: tihi dom.
Ti pa boš dodal …in pot v večno življenje. Zapustil si sledi, bil si svetal zgled ljubezni, vere in dobrote.
Hvala ti, ata!
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ZAHVALA
Tako v dobrem kot v zlu
življenje lega na pleča.
Pokorno služiti mu,
je pravzaprav sreča.
(Jože Udovič)
Na zadnji majski dan leta 2022 smo se poslovili od

JOŽETA ZUPAN
organista in ustanovitelja cerkvenega pevskega zbora v župniji Sv. Tomaža v Krašnji.
Za nas si bil učitelj in vzgled, ne le prepevanja, ampak tudi ljubezni do bližnjega in Boga. Vsa ta leta, kar čez dvajset se jih je nabralo, sta nas z ženo Jelico učila lepega cerkvenega, pa tudi posvetnega petja. Radi smo prihajali na vaje in s skupnimi močmi lepo
napredovali, da smo lahko polepšali obrede in slovesnosti v farni cerkvi. Več let smo sodelovali tudi na srečanju pevskih zborov v
Stični, prepevali na občinski proslavi , ki je bila v Krašnji, šli na romanja, izlete in tudi na obisk k zamejskim Slovencem v Italijo. Lepe
spomine imamo tudi na sodelovanje pri prenosu sv. maše iz župnijske cerkve po radijskih valovih.
Ne moremo mimo vseh družabnih dogodkov po vajah, kjer smo se poveselili ter prepevali in tako še poglobili našo vez in pripadnost zboru.
Hvaležni smo ti, da si nam poklonil svoj čas in energijo, da smo lahko s teboj prehodili jesen tvojega življenja in črpali iz tvoje
bogate glasbene zakladnice izkušenj in modrosti.
Za vedno boš ostal v naših srcih, v spominu boš imel posebno mesto in hvala ti za vse, kar si nam podaril.

Pevci in pevke cerkvenega zbora Sv. Tomaža župnije Krašnja
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POSLOVILNI GOVOR ZA MAMO TONČKO

Halo vi, je kdo doma…je zaklicala pri vratih…ne bo je več vsak dan, da bi nas videla, povedala kako se počuti, kaj je
že postorila, skuhala, po kaj mora v trgovino, kakšne ima še načrte, pa male želje in pričakovanja.
Včasih po obisku atovega groba, si je polglasno zaželela, da bi kmalu odšla tudi sama k njemu,..pa smo jo hitro vsi
bodrili, da bo tudi ta čas enkrat prišel in jo spodbujali k vedrejšemu razpoloženju.
Antonija Levičnik, rojena Štefančič, mama Tončka, kot smo jo vsi klicali, se je rodila 5. Januarja 1936 v Krašnji, v hiši,
katero sta z možem Štefanom leta 1963 kupila.
Po drugi svetovni vojni se je družina preselila v Sp. Loke, kjer je bil doma njen oče. Otroška leta je preživljala v krogu
svojih bratov in sester. V mladosti se je naučila igrati harmoniko in to ji je bilo v neizmerno veselje do zadnjih zemeljski
dni.
Komaj petnajstletna je začela delati v tovarni Stol Kamnik. Prva leta se je vsak dan na Duplico pri Kamniku vozila kar
s kolesom, pa kasneje s tovornjakom, na katerega so namestili klopi in šele potem je prišel delavski avtobus.
Leta 1959 se je poročila s Štefanom Levičnikom s Pretrža pri Pečah in si ustvarila družino. Rodili sta se jima dve hčerki.
Prva leta je mlada družina živela kar na njenem domu v Sp. Lokah , potem pa sta se leta 1963 preselila v Krašnjo, v hišo,
ki sta jo kupila. Večkrat je rada povedala, kako tesno in skromno je bilo takrat v Lokah , pa vendar lepo, saj so verjeli vase
in trdo delali.
Kar 21 let je delala v tovarni, potem pa še doma, da je bila družina z vsem lepo oskrbljena. Leta 1972 je ostala doma
in se zaposlila pri možu, ki je imel žago.
Vsi, ki ste kdaj poskusili tovrstno delo, veste, da je to delo za žensko prenaporno. Mama je kljub težaškemu delu vztrajala, tudi zato so se začele pojavljati zdravstvene težave. Vse je premagala s pogumom in potrpežljivostjo, hvaležna je
bila zdravniku, ki ji je tako dobro namestil oba nova kolena, da nista več bolela in je lahko zopet opravljala svoja dela. Ne
več na žagi, tam sta jo nadomestila oba zeta, ampak doma in na vrtu.
Imela je štiri vnuke in sedem pravnukov. Vnuk Nejc, je po hudi bolezni umrl pri 21 letih, komaj dve leti po moževi smrti
. Zelo je žalovala tudi za njim , saj naj bi se Nejc vrnil v Krašnjo in mama ne bi bila več tako sama v svoji hiši.
Kaj bi brez starih mam, obema hčerkama je pomagala pri oskrbi vnukov, pri čuvanju v predšolski dobi in tudi še
naprej v času osnovne šole, za kar smo ji vsi neizmerno hvaležni. Občasno je popazila tudi na pravnuke, da je pomagala
rešiti hude časovne stiske.
Draga naša mami počivaj v miru in večno uživaj v nebeškem kraljestvu z vsemi, ki si jih imela tako rada.
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ZAHVALA

Marija PER

22.07. 1939 – 20.05. 2022

Ni smrt tisto kar nas loči, prav tako ni življenje tisto,
kar nas združuje.
So vezi, ki so močnejše brez povezovanja
So razdalje, kraj in čas, ki ostaja.

Zahvala celotni ekipi Pogrebnih storitev VRBANČIČ iz Domžal za pomoč pri organizaciji pogreba, gospodu Župniku Gregorju za lepo opravljen cerveni obred v Cerkvi Sv. Tomaža v Krašnji.
Posebaj se zahvaljujemo kolektivu DSO Novo mesto za vso nesebično skrb in pomoč naši mami Mariji PER, ki
je bila njihova oskrbovanka vse do časa tihega slovesa.
Hvala vsem dragim vaščanom Korena, ki so našo drago mamo pospremili na njeni zadnji poti.
Iskrena hvala vsem za izrečeno sožalje, podporo, darovano cvetje in sveče.
V teh težkih trenutkih so nam v oporo stopili sorodniki, vaščani, prijatelji, sodelavci in znanci.
Z maminim odhodom je ostala neskončna praznina v naših žalujočih srcih, katero pa bomo zagotovo napolnili
z lepimi spomini.
Zahvali se pridružujejo vsi žalujoči: hčeri, sin, sestra, nečakinji, vnuki in pravnuki.

ČAS POLETJA IN ČAS DOPUSTOV TER POČITNIC JE ŽE SKORAJ TU.
ALI NAM BO V TEM ČASU VREME NAKLONJENO ?
Na to vprašanje je nemogoče odgovoriti. Lahko nam pri ugibanju vremenskih pričakovanj vsaj nekoliko pomaga bežen spomin, kako je bilo lani v tem času.
Še enkrat več sem odprl osebni dnevnik, v katerega si na najkrajši možni način beležim tudi ta spoznanja, da bi bralce glasila na kratko seznanil, kako se je
lani v mesecih juliju, avgustu in septembru »obnašalo« vreme. Kot vedno, sem si zabeležil tudi nekatere ostale spomine na pomembnejše dogodke, ki so bili za
nas enako, kot vreme, skupnega pomena.

VREME – JULIJ 2021
Eden od pregovorov pravi, da za dežjem vedno posije sonce. Kolikokrat so nam deževni oblaki zakrili modro in sončno nebo in kolikokrat se je zgodilo, da
je časovno prevladovalo lepo, sončno vreme, nisem štel. Moji dnevni zapisi so me spomnili, da, da je bilo v tem mesecu 17 dni brez dežja, 14 dni pa ni minilo brez
njega.
Naj spomnim, da smo si v začetku meseca zelo, zelo želeli dežja, kajti zemlja ga je močno potrebovala. Že prvi dan se je ozračje nekoliko ohladilo, bilo je
16 – 22 stopinj in v času kosila je nastala nevihta, v kateri je v eni uri padlo veliko dežja. Za blažitev suše pa vsekakor premalo. Ozračje se je še dodatno ohladilo.
Sledila sta dva t.i. »suha« dneva. Temu primerno so porasle tudi temperature zraka. Nedelja, 4., ko smo v naši fari praznovali praznik Sv. Tomaža je ta dan vse
do večernih ur minil v dokaj lepem vremenu, na kar je začelo močno deževati. Vse do zgodnjih nočnih ur je deževalo, kot bi ulivalo iz škafa. Velike količine dežja
so končno le blagodejno vplivale na rast rastlinja, trave, vrtnin,….
V času od 7. do 10. julija 2021 so se zvrstili krasni poletni dnevi. Tudi temperature so se višale iz dneva v dan. Poskočile so kar do vročih 33 stopinj. Enako je bilo
tudi še večino nedeljskega dne, 11., ko se je proti večeru pooblačilo, slišati je bilo grmenje, kmalu pa tudi že opaziti, da je začelo rahlo deževati. Ni trajalo dolgo.
Le kakšno uro. Ponedeljek, 12. je bilo vreme stabilno in spet z višjimi temperaturami. Naslednji dan se je popoldan začelo ponovno oblačiti, deževati pa pozno
v noč, okoli 23. ure in kasneje je deževalo vse do jutra naslednjega dne. Sledil je dan brez dežja s temperaturami okoli 26 stopinj. V petek, 16. je bilo oblačno že
zjutraj. Prvi dež nas je »obiskal« že okoli 10. ure, naslednji, z obilnejšimi količinami pa proti večeru. Tudi noč in del dopoldneva je še vedno deževalo, na kar se je
začelo jasniti. Pričakovali smo stabilnejše vreme, a je že v noči na 18. julija zopet deževalo. Dopoldan ne. Od opoldneva dalje se je tekom dneva zvrstilo kar veliko,
z dežjem obilnih ploh.
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Sledil je en dan brez dežja in vroče sonce je ozračje zelo hitro segrelo do 29 stopinj. Vse do 27. so se zvrstili dokaj enaki dnevi. Le redko kdaj je iz neba pricurljala kakšna kapljica dežja. Omenjeni torek, 27. julija je bila že noč deževna in tudi še del popoldneva. Naslednji dan so nas nevihtni oblaki obiskali zvečer po
21. uri. 29. in 30. je bilo lepo in vroče, zadnji dan meseca nas je že dopoldan presenetila dokaj huda nevihta močnim vetrom. K sreči je trajala le slabe pol ure.
Toliko o vremenu lanskega julija, ki je bil primeren tradiciji za ta čas. Najpomembnej je to, da je prekinil veliko skrb po nadaljevanju nevarne suše.

DOGODKI – JULIJ 2021
Tudi ta čas lanskega leta je bil zelo zaznamovan z ukrepi, s katerimi naj bi čim preje obvladali nevarno epidemijo virusa COVID – 19. Spomnimo se, da smo bili
z marsičem prikrajšani, saj smo morali dosledno izpolnjevati vse t.i. PCT pogoje.
V dnevnik sem si zapisal le dva datuma oz. dogodka in sicer:
4. 7. smo praznovali žegnanjsko nedeljo;
11. 7. je bilo Prvo Sv. obhajilo, ki ga je prejelo devet prvoobhajancev; v OŠ Krašnja je potekal Referendum o Zakonu o vodah, ki tudi v naši KS ni bil sprejet;

VREME – AVGUST 2021
Razmerje med suhimi in deževnimi dnevi je bila v lanskem mesecu avgustu zelo podobna mesecu juliju, saj je 16 dni minilo brez dežja, 15 dni pa nas je spremljalo bolj ali manj deževno vreme.
Prvi dan meseca je med 12. in 17. uro padlo veliko dežja. Nekaj še tudi v noči naslednjega dne. Pogosto deževje je temu primerno ohladilo tudi zrak, saj dnevne
temperature niso presegle 22 stopinj. 3. avgust je kljub napovedim za dež minil brez padavin. Naslednji dan je bila le ena kratka plohica, v noči na četrtek, 5. in v
dopoldnevu je bilo dežja nekoliko več, na kar se je začelo jasniti.
Sledila sta dva dneva brez padavin in bila sta tudi toplejša. Nedelja, 8. avgusta nam je okoli pol tretje ure popoldan postregel s krajšo ploho, pozno zvečer
nas je prestrašilo kar močno neurje, ki k sreči ni trajalo dolgo časa.
Jutranje meglice so napovedovale izboljšanje vremena, kar se je tudi zgodilo. Vse do 16. v mesecu so se zvrstili lepi, sončni in tudi vroči dnevi, saj so temperature porasle kar do 33 stopinj. Podoben je bil tudi 16. dan v mesecu, a so ga pozno zvečer prekinile pogoste plohe z veliko dežja. Še bolj burni sta bili prvi uri
noči, ki so ju spremljali močni sunki vetra, obilne plohe in celo padanje toče. Nekaj dežja je bilo tudi še v dopoldnevu. Jutranje temperature so bile nizke – le okoli
10 stopinj. Od 18. – 22. avgusta so se zvrstili lepi poletni dnevi in tudi temperature so se kaj kmalu povzpele skoraj do 30. stopinjam. V ponedeljek, 23. je padlo
veliko dežja. Deževalo je že ponoči in še vse do večera. 24. in 25. je bilo suho vreme.
Vsi preostali dnevi so bili kar nekoliko podobni muhastemu, aprilskemu vremenu, saj so delno minevali brez ali z dežjem in tudi temperature so se iz dneva
v dan nižale in obdajal nas je že občutek, da čas jeseni počasi že trka na vrata.

DOGODKI – AVGUST 2021
Tudi v lanskem mesecu avgustu se v naši KS ni dogajalo nič kaj posebnega. COVID ni pojenjal, kar je še nadalje pomenilo nekakšno nadaljevanje mrtvila
društvenih aktivnosti. Za kratek čas in koristne telesne aktivnosti smo si nekateri izbrali druženje z naravo. Ali so bili to pohodi, nabiranje gob in zelišč in morda
še kaj ostalega – pred virusom varnega početja. Upajmo, da so varno in brez posledic čim lepše preživeli čas dopustov in počitnic tudi naše krajanke in krajani.
Kljub vsemu sem si v dnevnik zapisal štiri naslednje prepoznavne dogodke:
5. 8. se je v Krajnem Brdu zgodila prometna nesreča, v kateri je bil udeležen motorist;
17. 8. smo slišali, da je v Spodnjih Lokah v omarico gospodarskega poslopja udarila strela;
25. 8. o naši gasilci odšli na intervencijo v Lukovico, kjer je gorela lesena baraka;
31. 8. torek – zadnji dan šolskih počitnic;

VREME – SEPTEMBER 2021
Naj kar na začetku zapišem, da je bil lanski mesec september vremensko prijeten mesec. O tem priča tudi razmerje med suhimi in mokrimi dnevi. Prvih je
bilo kar 23, drugih pa le 7.
Že prvi dan je bil prijeten in topel, saj je bilo ozračje ogreto kar na 24 stopinj. Jutro naslednjega dne pa nas je zbudilo le z 9. stopinjami.
Tako lepi dnevi so nas spremljali vse do 16. v mesecu, ko je po dolgem času prišlo do vremenske spremembe, ki ni trajala dolgo. Le 16. in 17. septembra, ko
je padlo le nekaj malega dežja. Še največ v noči in v dopoldnevu na petek 17. Temperature so se znižale do 23 stopinj. V soboto, 18. ni deževalo, v nedeljo, 19. je
v popoldanskem času nekaj čas rahlo deževalo in enako tudi še v noči in dopoldnevu naslednjega dne.
Vse do vključno 26. septembra 2021 smo bili priča izjemno lepim jesenskim dnevom. Tudi temperature so bile dokaj enake. Jutranje okoli 7, dnevne pa so se
občasno ustavile pri 23. stopinjah.
Ponedeljek, 27. je bil zjutraj in dopoldan nekoliko deževen, torek spet ne, v sredo 29. smo proti večeru opazili bliske in zaslišali grmenje, deževati pa je začelo
okoli 22. ure. Nekoliko nevihtno vreme, brez posledic, se je nadaljevalo še v noči na četrtek, zadnji dan meseca.
Če bi imeli to moč, bi zagotovo vsak izmed nas z veseljem takoj podpisal, da bi nas enako lepo vreme spremljalo tudi letošnji september.

DOGODKI – SEPTEMBER 2021
1. 9. se je začelo šolsko leto 2021/2022 z določenimi kovid ukrepi;
2. 9. je naša krajanka in dolgoletna predsednica KUD Fran Maselj Podlimbarski Krašnja, Vera Beguš v Sončni dvorani na Brdu prejela naziv Častne občanke
Občine Lukovica; Ta večer je Plaketo Občine Lukovica za 50 letno delovanje prejelo ŠD Krašnja;
9. 9. so se pri Gasilskem domu v Krašnji pričela dela – asfaltiranje parkirišč;
12. 9. se je v prometni nesreči smrtno ponesrečil krajan Valter Korošec, od katerega smo se na pokopališču v Krašnji poslovili 17. 9.;
19. 9. je umrla krajanka Pavla Jeras, od katere smo se na tukajšnjem pokopališču poslovili 22. 9.;
21. 9. izšlo je glasilo ŠD Krašnja – Društveni informator štev. 237, katerega vsebina je bila prvič objavljena na portalu domzalec.si;
24. 9. je bilo na tukajšnjem pokopališču slovo od Janeza Cerar – Joškovčevega iz Trnjave;
27. 9. smo se na pokopališču v Domžalah poslovili od Avgusta Pervinšek – Lukčevega iz Krašnje;
To je vse o vremenu in nekaterih pomembnejših dogodkih v naši KS za čas julij – avgust lanskega leta.
Želim vam, da boste letošnje dopuste in šolske počitnice preživeli, kar se da najlepše in, da bi vam tudi branje našega glasila polepšalo vsaj delček tega časa.
V mesecu septembru pa se bom še enkrat več potrudil in nekaj o vremenu ter dogodkih napisal tudi za čas zadnjih treh mesecev tega leta.
Srečno in ostanite zdravi!

Marjan Štrukelj
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REŠITEV NAGRADNE KRIŽANKE ŠT. 239 – MAREC 2022
V glasilu Društveni informator smo v mesecu marcu v sodelovanju s PIZZERIJO IN ŠPAGETARIJO OLIVIA , ki se nahaja na Ljubljanski cesti
12 d v Trzinu in jo vodi Robert Matijevič, objavili nagradno križanko. Do konca meseca maja smo po pošti oz. v društveni nabiralnik prejeli 20
rešitev. 19 sodelujočih je pravilno rešilo geslo, ki se glasi: »ZA VSAK OKUS NEKA«. Ena od rešitev pa se je nanašala na geslo iz križanke, objavljene
v mesecu decembru.
Žrebanje pravilno rešenih gesel smo z vodjo lokala opravili po telefonu. Izbral je številke: 3, 7, 9, 11 in 16., ki so bile sicer oštevilčene od številke
1 – 19. Opazili boste, da se je kvota števila nagrad, ki smo jo objavili ob razpisu povišala za dve nagradi, kar pomeni, da so na pizzo s pijačo za dve
osebi povabljeni naslednji nagrajeni reševalci:

DROBNE BOJAN,
GUTNIK MARIJA,
PERVINŠEK ANA
PERVINŠEK ANJA
RODE MARINKA

Krašnja 80		
Študljanska cesta 11
Krašnja 78		
Krašnja 32		
Krašnja 14		

1225
1230
1225
1225
1225

Lukovica
Domžale
Lukovica
Lukovica
Lukovica

Vsem nagrajencem čestitamo in jim ob obisku PZZERIJE IN ŠPAGETARIJE OLIVIA želimo dober tek in na zdravje!

V gostinski lokal so bila imena nagrajencev že posredovana, kar pomeni, da se tja z še eno osebo lahko odpravite že jutri ali
svoj obisk najavite na telefonsko številko +386(0)8 387 27 18.
Lokal je odprt od ponedeljka do sobote med 9. in 22. uro.
Vsem ostalim pa se zahvaljujemo za sodelovanje in jim želimo več sreče v prihodnosti.

Robertu Matijeviču se iskreno zahvaljujemo za zaupanje in sodelovanje in vas tudi v njegovem imenu vabimo, da ga obiščete. Izbor hrane je
resnično bogat, prijazna postrežba pa je tako ali tako stalnica vsakemu gostu.
Marjan Štrukelj

RAZPIS NAGRADNE KRIŽANKE
Mineva točno 95 let od prvega srečanja nekaj pogumnih mož, ki so za zaščito svojih in sosednjih vasi predvsem pred ognjem, pa tudi ostalimi
nezgodami ustanovili prostovoljno gasilsko društvo Krašnja. Z geslom »Bogu v čast in bližnjemu v pomoč!« so izkazovali nesebičnost, ponos in
pripadnost tem krajem. Iz skromnih trdnih temeljev se je prek več generacij do danes razvilo sodobno opremljeno in z usposobljenimi gasilkami
in gasilci bogato društvo, ki poleg zaščite in reševanja ljudi in premoženja živi tudi prek povezovanja, druženja in sodelovanja z mnogimi od blizu
in daleč. Danes nas je prek 190 članic in članov vseh starosti. S skupnimi močmi, zaupanjem in odgovornostjo drug do drugega bomo tukaj še vsaj
95 let. Vabljeni tudi vi, da se nam pridružite.
Jure Jamšek
Nekaj uvodnih misli o visokem jubileju PGD Krašnja je zapisal tajnik Jure Jamšek. Praznovanje visokega jubileja ni le praznik naših gasilk in
gasilcev, ampak je velik in pomemben praznik za vse nas, ki živimo v KS Krašnja.
Nekaj k temu prazniku dodajamo tudi ustvarjalci glasila, ki smo k vsebini dodali nagradno križanko. PGD Krašnja je namreč že ves čas, vseh
pet desetletij, od kar v Krašnji deluje Športno društvo, prispevalo velik delež pomembne pomoči in sodelovanja. Naj bo ta skromni prispevek k
praznovanju izrek velike zahvale, h kateri dodajamo tudi iskrene čestitke.
Kot vedno, vas tudi tokrat lepo vabimo k reševanju nagradnega gesla, ki ga do konca meseca avgusta, napisanega na nagradni kupon z
ostalimi podatki oddajte v nabiralnik pri društveni pisarni ali ga pošljite po pošti na naslov: Športno društvo Krašnja, Krašnja 14 1225 Lukovica.
Med vsemi pravilno rešenimi nagradnimi gesli, bomo izžrebali tri gasilne aparat na prah 2 kg, ki jih bo nagrajencem podarilo PGD Krašnja.
Skupaj z našimi gasilkami in gasilci vam želimo uspešno reševanje križanke.

Marjan Štrukelj
INTERNO GLASILO ŠPORTNEGA DRUŠTVA KRAŠNJA,
Krašnja 14, 1225 Lukovica;
telefon: 041/621-702 ali 01/ 7234 132;
splet: sd-krasnja.org ;
DRUŠTVENI INFORMATOR JE IZDELAN V NAKLADI
100 IZVODOV,
digitalni tisk: IM DESIGN reklamni napisi Irena Flerin s.p.,
Bistriška cesta 11, 1230 Domžale

Martin Šinkovec
Marjan Štrukelj

urednik			
pomočnik urednika		

Gašper Korošec
Karla Šinkovec

tehnični urednik
lektoriranje

Dopisniki:
Alenka Perhavec, Eva Pervinšek, Franci Žavbi, Helena Urbanija, Jure Jamšek, Katarina Bergant, Maja Turek, Marjan Štrukelj, Miha Ulčar, Milena Iglič, Mojca Avbelj Korošec, Mojca Beguš Tič, Natalija Mlakar Butalič, Pevci in pevke cerkvenega zbora Sv. Tomaža župnije
Krašnja , Robi Pervinšek, Rok Capuder, Romana Močnik Žavbi, Tomaž in Mira Andrejka, Urška Kos, Vesna Balant
Fotografije:
Anamarija Lanišek, arhiv KUD, arhiv Občine Lukovica, arhiv PGD, Dare Tič, Drago Juteršek, Helena Urbanija, Jan Vozel, Jasna Klančišar, Katarina Bergant, Meta Adamič Bahl, Milena Iglič, Miro Koder, Mojca Žavbi Tič, Natalija Mlakar Butalič, Nejc Novak, Patricia
Kogovšek, Peter Jerina, Robi Pervinšek, Romana Močnik Žavbi, Simona Pervinšek, Tomaž in Mira Andrejka, Uroš Cerar, Vesna Balant,
Zaposleni na PŠ Krašnja

Društveni Informator št. 240 , Letnik XXVIII, ŠD Krašnja - Junij 2022

32
JUNIJ
2022

KMEČKO
ORODJE

O S PREGLASOM
IN TONA

FR. FILM. PIJAČA IZ
REŽISERKA HMELJA,
(AGNES,
SLADA IN
SREČA)
VODE

IRENA
AVBELJ

DRUŽBA,
DRUŠTVO
S POSEBN.
NAMENI

PISATELJICA
PEROCI
ORGANSKA
SPOJINA
(iz isti črk
kot NOLE)

NAJVIŠJI,
KONČNI
SMOTER,
VZOR

SESTAVLJIVE KOCKE
KONEC
ŽIVLJENJA

AM. FILM.
SKLADAT.
BAXTER

ZDA
(IZVIRNO)

JAPONSKA
PEVKA
NITTA (iz
črk REI)

BRANE
MOČNIK

PEVKE
ČERNE,
BOTO,
MOŠKON

GREGOR
ROŽIČ
NEOLITSKI
SPOMENIK

SREDINA
GNEVA

OSTANEK
ORODJE
DOGORELE ZA PREMET.
CIGARETE, SIPKEGA
ČIK
MATERIALA

OPOMBAAAAI
(OKRAJŠAVA)
PRITOK
SAVE
ČASOVNA
ENOTA
PIJAČA ST.
SLOVANOV

GRŠKA
ČRKA

1

DEL
STAVBE,
ZAREJEN
Z ZIDAKI

OBLIKOVANJE,
DIZAJN

KEMIČNA
PRVINA
(ZNAK H)

NEKD. FR.
ALPSKI
SMUČAR
(MICHEL)

ŽOGA
IZVEN
IGRIŠČA,
OUT

VZVIŠEN
PROSTOR
ZA
NASTOPANJE

FR. FILM.
IGRALEC
(MAURICE)
PODLOŽNIŠKO
DELO V
FEVDAL.

2

PISATELJICA
MUCK

PISATELJ
DAHL
OMELO Z
RESAMI

MESTO V
RUSIJI OB
AZOVSKEM
MORJU

MARKO
ELSNER
AM. IGR.
(BRAD)

SNOV, POTREBNA ZA
RAST ORGANIZMA
ZVESTA
ŽIVAL
SPOD. DEL
PROSTORA

NASILNA
TATVINA

THEODORE
DREISER

DOMAČA
ŽIVAL
LUKNJA
PLENITEV
DIVJADI, SLOVENSKA
LOVLJENJE HUMORISTKA
- PUTRIH

ARABSKA
ČRKA (iz
črk besede
JAN)

ŽENSKI
GLAS
ALEŠ
DEBELJAK

PEGA,
MAROGA
EDEN OD
STARŠEV,
ATA

VIRTUAL.
PREDSTAV.
RAČUNAL.
UPORABN.

POJAV NA
RAZBURK.
VODI

DANILO
LOKAR

VOJAŠKI
OBRAMBNI
NASIP

JURE
JAMŠEK
KOLESAR
PIKKUUS

PREPIRANJE

PRISELJENKA
(REDKO)

N A G R A D N I
KUPON

ZNAMKA
JAPONSKIH
ELEKTR.
NAPRAV

JOSIP
IPAVEC

NIZOZEMSKA

3

NAGRADNO GESLO:

OLIKA,
OBZIR

PARTSKA
DINASTIJA
OLIVER
MLAKAR

KOSTUMOGRAFKA
VOGELNIK

NASLOV:

ŠP. PISEC
IZ 18. ST.
(JOSE
FRANCIS.)

PRIPADNIK
AZIJ. NAR.
ST. JUDOVSKI KRALJ

AMERIŠKA
PEVKA
BAEZ

IME IN PRIIMEK:

RIHARD
JAKOPIČ

ANTON
JANŠA

AMERIŠKA
PISATELJICA
FERBER

KONČNI
SMOTER

