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S R E Č N O
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DRAGE BRALKE IN BRALCI
Spet je tu december in pred vami je zadnja 

številka Informatorja. G. Marjan Štrukelj, Ga-
šper Korošec in jaz smo se trudili, da bi karse-
da zanimivo oblikovali časopis. Tako naj se ob 
tej priložnosti obema prav lepo zahvalim. G. 
Marjanu za nasvete in pomoč, Gašperju pa za 
estetsko oblikovanje Informatorja. Ne smem 
pozabiti na go. Karlo Šinkovec, ki je vestno 
lektorirala tekste. Vsem trem iskrena hvala. 
V prvi vrsti se bi rad zahvalil vsem stalnim ali 
občasnim dopisnikom. Brez vas časopisa ne 
bi bilo. Veseli smo prispevkov šole in vrtca, 
ki prav popestrijo in obogatijo Informator. 
Mnogo dogodkov je bilo zabeleženih na li-
stih časopisa in tako ne bodo šli v pozabo. Še 
enkrat hvala vsem za prispevke, za vaš čas in 
dobro voljo. Naj na koncu še vsem bralkam in 
bralcem zaželim še zdravje, mir in srečo v letu 
2023 pa veliko lepih trenutkov.

Martin Šinkovec

PO TREH LETIH PREMORA SMO V KRAŠNJI 
ORGANIZIRALI »SLADKO PRIREDITEV.«

Športno društvo Krašnja je letošnjo prvo oktobrsko nedeljo po treh letih pavze zaradi epide-
mije, organiziralo 35. tek in 27. pohod za krof ter 9. krofkov tek in 2. tek veterank in veteranov.

Kar nekaj dni pred prireditvijo je iz dneva v dan močno deževalo, kar nam je organizator-
jem povzročilo veliko skrbi glede pogojev, predvsem na trasi teka, na kateri del poti poteka 
po gozdnih poteh. K sreči se je vreme že en dan pred prireditvijo umirilo, nedelja pa je bila kot 
naročena. Jutro nekoliko hladno z meglicami, kasneje je posijalo sonce in bojazni, da bi morali 
prireditev odpovedati ni bilo več.

Tek in pohod za krof v Krašnji že vsa leta simbolizira prav krof Gostinskega podjetja Trojane, 
ki je znan doma in v tujini in je med mladimi in starejšimi zelo priljubljena sladica. Tudi letos so 
nam kot stalni pokrovitelji prireditve, za vse udeležence teka in pohoda, organizatorje in tudi 
gledalce, poklonili nekaj več, kot 400 krofov. Kot vedno v preteklosti je GP Trojane s krofi po-
sladkalo tudi naše otroke, učiteljice, učitelje in vzgojiteljice  v OŠ in vrtcu, ki so se na prilagojeno, 
nekoliko krajšo traso pohoda podali v naslednjem tednu po prireditvi.

Ocenjujemo, da se je nedeljske prireditve, vključno z našimi najmlajšimi in uslužbenci šole 
ter vrtca  udeležilo okoli 250 aktivnih tekačev in pohodnikov. Pri organizaciji prireditve je sode-
lovalo približno 40 ljudi in sicer člani ŠD, PGD, KUD Fran Maselj Podlimbarski Krašnja in KS Kra-
šnja. Za merjenje časa so, kot vsa leta tudi tokrat poskrbeli člani AK Domžale, za zdravstveno 
varstvo udeležencev, prvič člani GRS Ljubljana, za gostinske storitve Bar pod lipo in Gostilna 
Bevc iz Lukovice. Na okrepčevalnici na Vrhu nad Krašnjo je pohodnike na dvorišču rojstne hiše 
pričakala in postregla gospa mag. Olga Vrankar – županja Občine Lukovica. Občina je prireditev 
tudi delno sofinancirala. S povabilom na pico pa je prejemnike medalj tudi tokrat razveselil Ro-
bert Matijevič, lastnik Picerije in špageterije Olivia v Trzinu, ki je že vrsto let tudi sam aktiven in 
uspešen udeleženec tekov za krof.
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Prireditev se je uradno pričela ob 8. uri, ko so se na 10,5 km dolgo 
pot podali prvi pohodniki, ob 10.30 uri so 180 m prvi pretekli najmlaj-
ši, nekateri samostojno, drugi v spremstvu staršev, nekateri, skupaj z 
starši pa kar v otroških vozičkih. Ob 10.45 uri sta se na 780 m dolgo pot 
podali »veteranki« Romana in Mojca, ob 11. uri pa vsi preostali, ki so se 
odločili preteči 2000 oz. 8500 m dolgi tekaški poti. V središču vasi pri 
Baru pod lipo in na cilju pri igrišču pri OŠ se je zbralo veliko gledalcev, 
ki so z zanimanjem spremljali dogajanje med časom teka. Približno ob 
12. 15 uri je na cilj pritekel še zadnji udeleženec 35. teka za krof. 

Organizatorji smo prav vse udeležence teka, ne glede na starost 
ali dosežen rezultat, poklonili spominske medalje. Pri Baru pod lipo 
pa smo najuspešnejšim podelili tudi tradicionalne medalje in pokale.

Podeljevalci so bili: županja Občine Lukovica mag. Olga Vrankar, 
podpredsednik ŠD Krašnja Jernej Tič in predsednica nadzornega od-
bora ŠD Mira Andrejka.

Medalje so prejeli:

Kategorija deklic letnik 2009 in mlajše ( 2000 m )
1. mesto  Zoja Per   AK Domžale čas:  8:09 
2. mesto Tjaša Kosec Krašnja  čas:  9:51 
3. mesto Zarja Kogovšek ŠD Krašnja čas:  10:03

Kategorija dečki letnik 2009 in mlajši ( 2000 m )
1. mesto Tibor Drčar Ovca ARON Team čas:  8:37
2. mesto Gaber Drčar Ovca ARON Team čas:  8.45
3. mesto Rožle Vesel Koseze  čas:  8:57

Kategorija članice letnik 2006 - 2002 ( 8500 m )
1. mesto Neja Ambrož AK Domžale čas:  48:04
2. mesto Lana Kavčič AK Domžale čas:  50:50

Kategorija člani letnik 2006 – 2002
1. mesto Mark Kočar AK Domžale čas:  37:24

Kategorija člani letnik 2001 – 1992
1. mesto Janez Golja AK Domžale čas:  38:27

Kategorija člani letnik 1991 – 1982
1. mesto Andrej Ovca ARON Team čas:  40:38
2. mesto Anže Tekavc AK Domžale čas:  41:23
3. mesto Domen Jarc AK Domžale čas:  46:01

Kategorija člani letnik 1981 – 1972
1. mesto Martin Vesel Koseze  čas:  39:05
2. mesto Darko Tič ŠD Krašnja čas:  46:10
3. mesto Franci Jazbec Mala Loka čas:  47:37

Kategorija člani letnik 1971 – 1962
1. mesto Robert Iglič AK Mengeš čas:  42:35
2. mesto Roman Hudmal Hitre želve Komenda čas:  42:56
3. mesto Andrej Novak ŠD Krašnja čas:  44:06

Kategorija člani letnik 1961 in starejši
1. mesto Zdravko Kreft Vrh nad Krašnjo čas:  50:08
2. mesto Štefan Emeršič Ljubljana  čas:  1:06:49

Pokale so prejeli:
Absolutni zmagovalec 35. teka za krof
MARK KOČAR AK DOMŽALE

Absolutna zmagovalka
NEJA AMBROŽ AK DOMŽALE

Najstarejši udeleženec
ŠTEFAN EMERŠIČ LJUBLJANA

Najmnožičnejša ekipa
AK DOMŽALE
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V ŠD Krašnja smo se še enkrat več potrudili, da se je naša dolgoletna tradicionalna prireditev uspešno nadaljevala in, da nam je po dolgem 
času spet omogočila številna prijateljska srečanja in tudi nova poznanstva. 

Vsi skupaj smo si zaželeli, da bi se v prihodnjem letu, na dan prve oktobrske nedelje ponovno srečali in uživali v hoji in teku ter v prelepi 
naravni kulisi naše vasi in bližnje okolice. 

Za zaključek tega prispevka sem se kot predsednik ŠD Krašnja dolžan še enkrat več zahvaliti vsem, ki sem jih uvodoma že omenil in tudi 
vsem krajanom Krašnje in okoliških vasi ter ostalim, ki so morali v času med 10.15 in 12.15 uro zaradi premičnih cestnih zapor upoštevati navodila 
redarjev in so bili morda zaradi tega v omenjenem času omejeni pri uporabi lokalnih cest.

Marjan Štrukelj

ORIENTACIJSKI POHOD PO OPISANI POTI – REKREACIJA, DRUŽENJE, ZABAVA, ...
Zaradi znanih epidemioloških razlogov smo se v ŠD Krašnja odločili, da po dolgem času, vse od meseca septembra 2019, ponovno pripravimo 

in izvedemo t.i. Orientacijski pohod po opisani poti. Ta je bil organiziran v nedeljo, 18. septembra v popoldanskem času, ko se je pri Baru pod 
lipo, v prijetnem vremenu, vabilu odzvalo kar lepo število naših krajank in krajanov, njihovih sorodnikov ali prijateljev. Še posebno smo bili veseli 
udeležbe družin.

Orientacijski pohodi, kot dopolnilo k organiziranim aktivnostim ŠD Krašnja so se v preteklosti organizirali že velikokrat. Pobudnik in prvi ani-
mator pa je bil pokojni Mitja Beguš, ki je na ta način želel v društvo in v našo Krajevno skupnost, poleg ostalih, že uveljavljenih aktivnosti, dodati 
še nekaj zabavnega, družabnega, rekreativno pomembnega, predvsem za najmlajše pa tudi poučnega dogajanja.

Letošnja pohodna trasa je merila približno 6,5 km in je potekala izpred Bara pod lipo, po južnem delu vasi ob potoku Radomlje, kjer so ude-
leženci prečkali most in z orientacijo nadaljevali po markirani poti proti Limbarski gori, do ceste, ki pelje proti Negastrnu.

Od tu so pohod nadaljevali proti zaselku Planjava, na kar so se strmo spustili v dolino in nekaj časa po peš poti ob levi strani AC in kasneje, po 
ponovnem prečkanju Radomlje ob desni strani AC, so krog zaključili na igrišču pri Osnovni šoli.

Pohoda se je udeležilo 48 pohodnikov, oziroma 12 ekip, ki so štele 3 – 5 članov. Pohodna trasa je bila delno označena in je vse do zadnje na-
loge na igrišču pri šoli od pohodnikov zahtevala 22 rešitev različnih vprašanj in nalog, za katere je bilo možno prejeti 37 točk.

Vprašanja niso bila pretežka, preostale naloge pa je bilo lažje reševati z nekoliko sreče, dobrim opazovanjem okolice in tudi z nekoliko znanja 
obvladovanja nogometne žoge. Domnevno, kar pa vsekakor ni bilo kaznivo dejanje, se je bilo pri reševanju nalog, v današnjem času še toliko 
bolj, možno posluževati tudi pomoči »strička Googla.« Če smo si ga ustvarjalci orientacije: Robi, Franci, Jernej in jaz, zakaj potem to ne bi veljalo 
tudi za ostale!?

Za vse tiste, ki na pohodu niste bili prisotni 
in v društvu želimo, da bi bili prihodnje leto, 
naj vas vsaj nekoliko seznanimo z nekaterimi 
vsebinami vprašanj in nalog, ki so jih na tem 
orientacijskem pohodu zelo, zelo uspešno 
reševale prav vse udeležene ekipe, kar so po-
kazali tudi končni izračuni osvojenih točk. Eni 
ekipi je uspelo zbrati 33 točk, trem 32, petim 31 
in trem ekipam 30 točk.

Kdaj cveti lipa? Katera so imena petih slo-
venskih kolesarjev, ki so kolesarili tudi mimo 
naše vasi na letošnji dirki po Sloveniji? Kako 
visoko lahko zraste navadna bukev? Katero 
obletnico delovanja je lani praznovalo ŠD Kra-
šnja in katero PGD Krašnja letos?  Koliko sto-
pnic je bilo moč prešteti na eni od orientacij-
skih točk? Pod katero vrsto drevesa se je letos 
pričelo tradicionalno srečanje ljudskih pevcev, 
ki ga je organiziralo KUD Fran Maselj Podlim-
barski Krašnja? In še nekaj drugih vprašanj.

Na treh skritih fotografijah so pohodniki 
spoznali pevko Nušo Derenda, ki nam je pred 
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leti zapela na Igrah brez meja v Krajnem Brdu, športni rekvizit varpo in izvedeli, da tako lepe 
butarice izdeluje naš krajan Janko Čebulj.

Med skritimi predmeti pa je bilo potrebno poiskati: manjšo baterijo, pisarniško sponko, maj-
hen gumb, gojzarček – spominski obesek, ki ga ŠD poklanja udeležencem Šraufovih spominskih 
pohodov in druge.  

Najtežja in v marsičem odločilna naloga glede končne uspešnosti ekip se je dogajala na igri-
šču, kjer so posamezne ekipe skušale z šestimi streli zabiti kar največ golov.

Okoli 17. 30 ure so vse ekipe druga za drugo, po približno dveh in pol urah hoje in reševanja 
nalog, prihajale na cilj pri Baru pod lipo, kjer se je nadaljevalo prijetno druženje in nestrpno ča-
kanje na podelitev treh zmagovalnih cul in okusnih mesnatih medalj, ki so bile namenjene prav 
vsem udeležencem pohoda.

Cula za najboljšo ekipo, ki je zbrala 33 točk je pripadla ekipi v postavi: Ula Žavbi, Romana 
Močnik Žavbi, Mojca Žavbi Tič in Uroš Cerar.

Za prevzem preostalih dveh cul je bilo potrebno med tremi ekipami, ki so osvojile 32 točk 
opraviti žreb, pri katerem sta imeli največ sreče za 2. mesto ekipa v postavi: Meta Pustotnik, 
Sandi Požar in Arne Požar ter za 3. mesto ekipa v postavi: Eva Pervinšek, Gašper Podgoršek, 
Maks Žavbi in Jan Tič.

Vsi ostali udeleženci so prejeli »mesne medalje,« ki jih je izdelalo Mesarstvo Robert Dobra-
vec iz Prevoj. 

S tem je bilo to prijetno nedeljsko rekreativno in družabno srečanje zaključeno.
Športno društvo Krašnja se vsem udeležencem lepo zahvaljuje za udeležbo. Najlepša hvala 

pa tudi Cerar Urošu, ki je na ta nedeljski dan samo zaradi prireditve podaljšal obratovalni čas.
Ta prireditev je zares primerna za vse in ponuja lepo priložnost za rekreacijo, druženje in 

zabavo, zato že ob tej priložnosti vabljeni, da se v prihodnjem letu, v začetku jeseni, ponovno 
srečamo.

Marjan Štrukelj
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VODENA TELOVADBA ZA VSAKOGAR

Fizioterapija Zrnec in ŠD Krašnja sta tudi za letos, za čas od okto-
bra do aprila, sklenili dogovor o sodelovanju, ki smo se ga nekatere, ki 
že vrsto let obiskujemo to vrsto telovadbe, zelo razveselile. 

V začetku oktobra smo tako  začele z vadbo pod strokovnim vod-
stvom Barbke Zrnec.  Že pri naslednji uri, pa smo se razveselile »naše 
Anje«,  Anje Avbelj, ki nas že nekaj let vodi in na katero smo se resnič-
no navezale. Anja pa nas je tudi že dodobra spoznala, kar pa je zelo 
pomembno, ker že za skoraj vsako ve, kakšne težave ima in ji lahko 
svetuje pri izvedbi vaj. Postale smo pravi » team«. Mlada Anja s svojo 
pedagoško sposobnostjo in strokovnim znanjem,  poskrbi skozi eno-
urno vadbo, da se vaje pravilno izvajajo, da je dihanje pravilno, kar je 
zelo pomembno in da je izkupiček na koncu vadbe zadovoljiv za vse. 

Telovadba za vsakogar, kot jo imenujemo, je zmerno intenzivna 
vadba. V prvem delu vadbe so ogrevalne vaje, predvsem za sklepe. 
Drugi, intenzivni del je sestavljen iz poskokov, teka, hoje oz. kot ka-
tera zmore oz. lahko. Zadnji del pa je namenjen vajam za moč, na 
koncu pa še raztezanje mišic. Velik poudarek je tudi na pilatesu. To 
je posebna vrsta vaj, za krepitev telesnih mišic z nadzorovanimi gibi, 
ki izboljšuje prožnost telesa, pravilno držo. Pri teh vajah je zelo po-
membno tudi  pravilno dihanje.  Vodje so vedno poskrbele zato, da se 
vaje pravilno izvajajo. Ni pomembna starost obiskovalke vadbe, ker 
se za vsako prilagodi težavnost in izvedbo vaje. Vsaka lahko dela po 
svojih zmožnostih, za pravilnost pa poskrbi Anja.  Da nas letos pridno  
telovadi kar 12 deklet in žensk, pa je rezultat priljubljenosti telovadbe.  
Starostni razpon je kar 71 let. Nekaj nas je, ki to vadbo obiskujemo 
že vrsto let: Romana, Mojca, Draga, Mija,  Pavla, letos pa so se nam 
pridružile še Katarina, Mateja, Ula, Anka, Alenka, Urša. Spomnim se, 
da me je za  to navdušila Romanina mami Marinka. »Pridi, boš vid'la, 
kako je super. Vaje za hrbtenico, pa še malo se premigaš« je rekla. In 
sem šla. Malo se mi je zdelo čudno, ker sem imela okoli sebe starejše, 
obe Marinki in Ciril, ki nas je večkrat spravil v dobro voljo.  Ko sem se 
pridružila skupini, sem bila med mlajšimi, sedaj sem pa med starejšimi. 

Sama nisem najbolj disciplinirana, kar se pritiče športnih aktivno-
sti, a ta telovadba v Krašnji, me je zasvojila. Tudi, ko imam slab, napo-
ren dan in ko se le s težavo odpravim, se po vadbi počutim kot, da se 
začel nov dan. 

In kaj pravijo punce: 
Romana: »Kljub napornemu dnevu si najdem čas za 'urco' telo-

vadbe, ki mi koristi predvsem zaradi težav s hrbtenico in mi da nove 
energije, da lahko po telovadbi spet funkcioniram do poznih ur.«

Mija: »Telovadbo v zimskem času rada obiskujem, ker imamo 
odlično voditeljico, katera nam daje pravilne napotke za vadbo, ki mi 
ustreza za razgibavanje celotnega telesa.«

Mojca: »Gibanje in telovadba sta temelj zdravja vsakega človeka, 
zato tudi jaz redno obiskujem telovadbo že kar nekaj let. Telovadbo 
obiskujem z veseljem iz naslednjih razlogov: odlični vodene vadbe, su-
per vzdušja na vadbi, na vadbo se ni potrebno voziti,…«

Naj bo telovadba, pa kakršnakoli že je, vaš vsakdanji sopotnik. 

Mira Andrejka

FUNKCIONALNA VADBA

V začetku oktobra smo se zopet vrnili v šolsko telovadnico, kjer 
vsak torek in četrtek pridno razvijamo, krepimo in vzdržujemo različ-
ne motorične sposobnosti, ki nam omogočajo, da se lažje spoprijema-
mo z vsakodnevnimi izzivi. Veseli me dejstvo, da večina vadečih redno 
obiskuje vadbo že nekaj let in lepo je videti njihov napredek. Včasih je 
malo bolj, včasih malo manj naporno, a vedno zabavno. Pomembno 
je, da se vsi zavedamo pozitivnega učinka vadbe in gibanja na telo in 
počutje. Potrebno je le malo volje in doslednosti. Ko vse to povežemo 
še z zmerno in uravnoteženo prehrano so dobri rezultati hitro tu.

Aleš Mežnaršič

PLESNE VAJE 
Naše društvo je organiziralo  začetni tečaj plesnih vaj, katere so 

se pričele 22.11.2022 in potekajo v društveni dvorani. Da je zanimanje 
za  ples veliko in posledično tudi druženje  je dokaz, da se je prvih vaj 
udeležilo dvanajst parov. Tečaj vodi Plesna šola Miki  in sicer je naš 
učitelj Boštjana Malalan.  

Tečaj zajema osem vaj, katere bo naš učitelj prilagodil  našim že-
ljam glede zvrsti plesa, ki  bi  se jih radi naučili. Morda imamo pa med 
plesnimi pari tudi pare, ki bodo svoje znanje z veseljem pokazali dru-
gim na kateri izmed društvenih prireditev. Pustimo se presenetiti. 

Mojca Žavbi Tič  
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DOBRODELNI MOŠNJIČEK ŠPORTNEGA DRUŠTVA KRAŠNJA

64,00€

Z zaključkom letošnjega leta bo minulo že 20 let, ko smo se v ŠD Krašnja odločili, da svoj 
program, ki je seveda športno – rekreativno naravnan, dopolnimo tudi z organizirano dobrodel-
nostjo. Odločili smo se za zbiranje prostovoljnih prispevkov v t.i. dobrodelni mošnjiček.

Potrebno je poudariti, da smo bili v prvih petnajstih letih, skupaj z našimi člani in ostalimi 
sodelujočimi, ki so prispevali prostovoljne prispevke, dokaj uspešni. V zadnjih petih letih pa se 
je interes za naš namen močno zmanjšal. Kot vedno, smo tudi letos mošnjiček »odvezali« v me-
secu novembru in ugotovili, da smo vanj zbrali 64,00 €. Komu bomo zbrana sredstva namenili 
tokrat, se bomo v društvu dogovorili na bližajoči se seji IO, ki bo v začetku meseca decembra.

Kot vedno, se tudi tokrat vsem posameznikom, ki ste se odzvali naši dobrodelni akciji, 
najlepše zahvaljujemo.

Kljub vsemu pa smo v društvu lahko zelo zadovoljni s preteklostjo 20. let, saj smo zbrali 
skupni znesek prostovoljnih prispevkov v višini 10.994,42 €, ki smo jih namenili za različne po-
trebe in o čemer smo javnost tekoče seznanjali v glasilu Društveni informator.

Zagotovo se bo ŠD Krašnja pri pripravi programa aktivnosti za leto 2023 ponovno odločilo za nadaljevanje omenjene akcije, zato vse svoje 
člane in članice, krajane in krajanke in ostale, ki spremljate naše delo, ponovno vabimo k dobrodelnemu sodelovanju.

Vaše morebitne prostovoljne prispevke bomo z veseljem sprejemali tudi v bodoče in sicer enako, kot v preteklosti in sicer:
• z neposrednimi vplačili v društveni pisarni v času uradnih ur, vsak ponedeljek med 19. in 20. uro;
• z nakazili na TRR društva številka: SI56 0230 2001 6496 113 z obveznim pripisom za mošnjiček 2023« ter na naslov: Športno društvo Krašnja, 

Krašnja 14 1225 Lukovica;
• z morebitnimi licitacijami in oddajo darovanih predmetov darovalcev, med katerimi si še naprej želimo sodelovanja z slovenskimi športni-

cami in športniki;
• z možnostjo vplačil na društvenih prireditvah in ostalih srečanjih.
Komu bomo namenili zbrane prostovoljne prispevke v letu 2023, se bo društvo odločilo ob zaključku leta.
Tudi v 21. letu dobrodelne akcije bomo, kot vedno doslej, zelo veseli vsakega prostovoljnega prispevka. Hvala že v naprej!

Marjan Štrukelj  

VOŠČILO ČLANOM ŠD KRAŠNJA ZA NJIHOVE OKROGLE OBLETNICE ROJSTVA
V ŠD Krašnja nadaljujemo s tradicijo  voščil svojim članicam in članom 

za okrogle življenjske jubileje. Ko smo tudi tokrat »pokukali« v evidenco 
članstva, smo ugotovili, da bo do časa, ko bo izšlo novo glasilo Društve-
ni informator, to pa bo do sredine meseca marca prihodnje leto, okrogle 
obletnice rojstva praznovalo kar pet naših članic oz. članov.

Pa pojdimo po vrsti.

Najmlajša članica LARA ŠTRUBELJ bo 10. rojstni dan praznovala 6. 12. 
2022. 
20. let bo 28. 12. 2022 dopolnil in praznoval MIHA URANKAR iz Korena.
Prvi izmed članov ŠD Krašnja, bo v letu 2023 praznoval BRANE MOČNIK. 
23. 1. bo dopolnil 80 let.
30. 1. 2023 bo 70 let dopolnila FRANCKA KOVIČ iz Negastrna.
8. 2. 2023 bo 20. rojstni dan praznovala HANA ROŽIČ.

Vsem jubilantom v imenu ŠD Krašnja iskreno čestitam za prihajajoča 
praznovanja, v prihodnosti pa tudi vse najlepše in najboljše, predvsem pa 
obilo zdravja in kar največ lepih in srečnih trenutkov ter doživetij. Hvala 
tudi za zaupanja, da skupaj ustvarjamo nekaj lepega in tudi pomembnega 
za uspešno društveno delo.

Ob tej priložnosti se za dolgoletno članstvo, ki je najtesneje povezano 
z uspešnim delom ŠD Krašnja in že pred tem tudi z ustanovitvijo in delova-
njem NK Napredek Krašnja pred 51. leti, 

še posebej iskreno se zahvaljujem BRANETU MOČNIKU. 

Spoštovani Brane.
Leta bežijo, a ne morejo izbrisati minulega časa, zaznamovanega tudi 

s tvojim vsestranskim razumevanjem in sodelovanjem pri utiranju uspešne 
poti in razvoja ŠD Krašnja, ki si ga in ga še vedno utrjuješ tudi kot neumorni 
član PGD Krašnja ali tudi, kot njegov dolgoletni predsednik. To so bila in še 
vedno so dejanja, za katere je beseda »HVALA« premalo. 

Naj tako ostane še mnogo, mnogo let! 

Marjan Štrukelj – predsednik ŠD Krašnja
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POHOD Z LUČKAMI NA LIMBARSKO GORO 

Športno društvo Krašnja vas vabi na tradicionalni praznični pohod 

» Z LUČKAMI NA LIMBARSKO GORO, » 

ki bo v ponedeljek, 26. decembra 2022 z odhodom ob 17. uri 

izpred Bara pod lipo v Krašnji. 

 

       

 

Vsem udeležencem pohoda sporočamo naslednja navodila: 

• VSAK UDELEŽENEC SE POHODA UDELEŽI NA LASTNO ODGOVORNOST; 
 

• UPORABLJATI SE SMEJO LE SVETILA BREZ ODPRTEGA OGNJA (UPORABA BAKEL 
NI DOVOLJENA) 
 

• UDELEŽENCE OPOZARJAMO NA PRIMERNO OBUTEV IN GARDEROBO TER 
UPORABO POHODNIŠKIH PALIC. 
 

• PRIJAVNINA JE 10,00 EUR. Vanjo je všteto delno plačilo stroškov hrane in pijače; 
 

• POHOD BO OB VSAKEM VREMENU! 
 

• PROSIMO VAS ZA PREDHODNE PRIJAVE! ( pisarna ali GSM 041 612 702 najkasneje 
do 24.12.2022 ) 
 

• POVRATEK V KRAŠNJO NAČRTUJEMO MED 23. IN 24. URO. 
 
 

                     

Vsem udeležencem želimo varno hojo in prijetno druženje v gostilni Urankar na 
Limbarski gori! 

INFORMATIVNE DROBTINICE ŠPORTNEGA DRUŠTVA KRAŠNJA
Le še nekaj dni nas loči do zaključka letošnjega leta, ki je bilo glede naših aktivnosti precej uspešnejše od predhodnih dveh let, ko smo bili pri 

organizacijskem delu zaradi epidemioloških razmer v marsičem prikrajšani.
Upamo, da nam bo tokrat v mesecu marcu prihodnjega leta le uspelo organizirati občni zbor, se srečati in, kot smo bili tega vajeni v prete-

klosti, svojim članicam in članom podrobneje poročati o minulem delu, da se bomo s programom za leto 2023 zopet  optimistično podali k novim 
športno rekreativnim aktivnostim na pot.

Kot omenjeno, moramo biti z rezultati našega dela v 51. letu delovanja društva zadovoljni, saj smo ga skoraj v celoti realizirali.
Lahko smo zadovoljni s sodelovanjem naše šole in vrtca, z nekaterimi organiziranimi oblikami aktivnosti za mladino in odrasle, z organizacija-

mi lokalnih in dveh večjih prireditev, s prizadevanji nekaterih, da še vedno urejamo glasilo Društveni informator,….. da vsa društva v KS Krašnja 
še naprej lepo sodelujejo, da smo aktivno obdržali dobre odnose z nekaterimi našimi stalnimi donatorji in športnimi organizacijami ter strokovni-
mi kadri. Veseli nas tudi dobro sodelovanje z Občino Lukovica, ki nam z proračunskimi sredstvi pomembno pomaga pri našem delu in enako tudi 
z možnostmi koriščenja dvorane v Društvenem domu. Veseli smo tudi zaupanja matične OŠ JK Brdo – Lukovica, ki nam z najemom telovadnice 
v OŠ Krašnja pomaga pri zagotavljanju vadbenega prostora. Veseli nas tudi nadaljevanje razumevanja naše Župnije, za minulo sodelovanje z 
gospodom Antonom Potokarjem, ki se mu ob njegovem nedavnem odhodu lepo zahvaljujem, enako pa tudi gospodu Bernardu Rožmanu, s ka-
terim bo, kot se je že izkazalo enako prijetno in plodno sodelovati. Tudi v iztekajočem letu smo nadaljevali s prijateljskim sodelovanjem s planinci 
PS Kamnje v Vipavski dolini. 

Je pa res, da v nobenem društvu, tudi v ŠD Krašnja ne, da bi lahko govorili o popolni organiziranosti našega dela.
Najbolj zaskrbljujoče je število članstva, ki ga seveda izkazuje plačana letna članarina, saj iz leta v leto močno upada. Verjetno bomo ob 

zaključku tega leta »pristali« pod številom 40. Morda k temu botruje, da je bilo v iztekajočem se letu plačevanje članarine možno le v društveni 
pisani. Še posebej zaskrbljujoče je dejstvo, da je v društvu izjemno malo najmlajših in mladih.

Vsi vemo, da je uspešno društveno delo odvisno le in zgolj od prizadevnega prostovoljnega dela posameznikov na številnih področjih, zato 
se vsem in vsakemu posebej tudi ob tej priložnosti iskreno zahvaljujem.

Do izvedbe občnega zbora oz. do nove izdaje glasila, ki jo predvidevamo v prvi polovici meseca marca, bo ŠD Krašnja izvajalo še nekatere 
aktivnosti in sicer:

• v telovadnici OŠ Krašnja bo vsak ponedeljek od 19.-20. ure potekala organizirana vadba v sodelovanju s Fizioterapijo Zrnec iz Domžal;
• v telovadnici OŠ Krašnja se bo ob torkih in četrtkih od 20. – 21. ure še nadalje izvajala tudi t.i. funkcionalna vadba, ki jo vodi športni trener 

Aleš Mežnaršič;
• v ponedeljek, 26. decembra (na Štefanovo) bo društvo 

po dveh letih premora, ponovno organiziralo pohod z lučkami 
na Limbarsko goro, o katerem boste več izvedeli iz vsebine pla-
katov in reklamnih listkov;

• društvo bo tudi nadaljevalo z zbiranjem prostovoljnih pri-
spevkov za t.i. društveni dobrodelni mošnjiček;

• še nadalje bo društvena pisarna  odprta vsak ponedeljek 
med 19. in 20. uro, zato pričakujemo, da se boste vsi dosedanji 
člani odzvali k plačilu članarine za leto 2022;

• nadaljevali bomo tudi z dvema akcijama in sicer s pohodi 
k Šraufovemu gojzarju na Limbarsko goro ter z akcijo hoja – tek 
– kolesarjenje moja rekreacija.

Za konec pa še eno prijazno vabilo vsem krajankam, kraja-
nom in članom društva.

Na željo Korošec Gašperja, ki že dolgo časa skrbi za obli-
kovno pripravo glasila Društveni informator, vas vabimo k 
sodelovanju. 

V času božičnih in novoletnih praznikov bo marsikdo 
ustvaril kakšno lepo fotografijo,  številnih okrasitev iz notra-
njostih svojih domov z novoletnimi jelkami, jaslicami,…. ali 
tudi z zunanjimi okrasitvami domov. Gašper pravi, da bi mu 
bile v prihodnosti te fotografije v veliko pomoč pri nadaljnjih 
oblikovanjih  glasila. Lahko pa mu pošljete tudi katero od osta-
lih fotografij, s katerimi ste v družinskem krogu zaznamovali 
katerega od preostalih praznikov med letom.

Če boste želeli prisluhniti temu povabilu, vas prosimo, da 
fotografije pošljete na njegov e-naslov: gapi3000@gmail.com .

Toliko v informativnih drobtinicah ŠD Krašnja za iztekajoče 
se leto 2022.

Vabljeni k omenjenim aktivnostim, lepo praznovanje bo-
žičnih in novoletnih praznikov in srečno vsem bralcem  Dru-
štvenega informatorja v letu 2023 želimo vsi, ki se trudimo s 
prispevki in s fotografijami ustvariti vreden arhiv dogodkov iz 
dela in življenja nas vseh, ki živimo v KS Krašnja.

Marjan Štrukelj
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PARTICIPATIVNI PRORAČUN – 
IZBRANI PROJEKTI

K R A J E V N A
S K U P N O S T KRAŠNJA

Občina Lukovica je konec letošnjega leta pričela s projektom par-
ticipativnega proračuna, v okviru katerega se imajo občani možnost 
vključiti v odločanje o porabi dela proračunskih sredstev. S tem lahko 
bolj aktivno sodelujemo pri razvoju občine in izboljšanju kakovosti bi-
vanja v svojem okolju.

Skupaj je občina za izvedbo participativnega proračuna namenila 
80.000 EUR, od tega 11.000 EUR za območje Krajevne skupnosti Kra-
šnja. V torek, 27. 9. 2022, je bila v Društvenem domu v Krašnji predsta-
vitev projekta in podrobna obrazložitev postopka oddaje predlogov, 
vključno s časovnim potekom realizacije projekta. Kljub temu, da smo 
bili vsi krajani o tem pravočasno obveščeni, je bila udeležba žal zelo 
skromna.

Za območje Krajevne skupnosti Krašnja je pravočasno prispelo 
pet projektnih predlogov, ki jih je pregledala komisija za ocenjeva-
nje le teh. Ker sta se dva od teh nanašala na cestno infrastrukturo 
(vgradnja „ležečih policajev” v Krašnji in Krajnem Brdu), ki ni predmet 
participativnega proračuna, sta bila izločena. Tako so ostali samo trije 
projekti, katerih skupna vrednost je bila znotraj razpoložljivih sred-
stev. In sicer:

    1. Ureditev otroškega igrišča v Krašnji, ki vključuje vgradnjo otro-
škega plezala s podestom in mostu z lesenimi prečkami, med seboj 
povezanimi z verigo, ureditev varnostne podlage iz perforirane gume, 
postavitev dveh novih betonskih klopi, zamenjava tobogana z novim 
(predlagatelji: Uroš Cerar, Nina Štrukelj, Simona Pervinšek).

    2. Vgradnja dveh novih jeklenih košarkarskih konstrukcij vključ-
no s tablama in košema ter dveh klopi za počitek na šolskem igrišču v 
Krašnji (predlagatelji: Franci Žavbi, Uroš Cerar, Robi Pervinšek).

    3. Vgradnja stalnega ozvočenja v poslovilni vežici v Krašnji (pre-
dlagatelji: Romana Močnik Žavbi, Brigita Rožič, Robi Pervinšek).

Veseli smo, da bodo našteti projektni predlogi realizirani v letu 
2023. Na ta način bomo izboljšali kakovost bivanja v našem okolju, is-
točasno pa bo še več možnosti za druženje in povezovanje.

Robi Pervinšek 

SVETI MIKLAVŽ OBDAROVAL 
OTROKE V KS KRAŠNJA

V soboto, 3. 12. 2022, je Sveti Miklavž v spremstvu angelov in par-
keljnov ponovno obiskal otroke naše Krajevne skupnosti. V preteklih 
treh letih mu zaradi epidemije novega koronavirusa žal ni uspelo priti 
k nam in je darila poslal po pošti. Tokrat pa mu je le uspelo in je lahko 
darila osebno predal pridnim otrokom.

Ker pa ima Sveti Miklavž v teh dneh obilico dela z obdarovanjem 
otrok, je bilo seveda nanj potrebno malce počakati. Da je le to minilo 
hitreje, so nam otroci iz KUD Fran Maselj Podlimbarski, pod vodstvom 
Brine Tič, zaigrali kratko igrico z naslovom „Pingvinčkova pošta“.

Darila je prejelo 73 otrok, od letnika 2015 do vključno letnika 2021. 
Med obdarovanimi otroki je bilo 37 deklic in 36 dečkov.

Upamo, da bodo naši otroci še naprej tako pridni, da jih bo Sveti 
Miklavž z veseljem obiskal tudi v naslednjem letu.  

Robi Pervinšek 
 

V E L I K O  S R E Č E  I N  L E P I H  S A N J ,
 N A J  V A M  P R I N E S E  B O Ž I Č N I  D A N .

 
T O  J E  Č A S  N O V E G A  U P A N J A  I N

N O V I H  P O T I ,  K I  V O D I J O  K  S R E Č I .
 

V S A K A  B E S E D A ,  V S A K  P O G L E D  I N
V S A K  N A S M E H  L A H K O  O S R E Č I

L J U D I .  
D A  B I  S E  V A M

 V  N O V E M  L E T U  U R E S N I Č I L A
M N O G A  P R I Č A K O V A N J A .

 
 S R E Č N O  I N  Z D R A V O  2 0 2 3  V A M

Ž E L I
K O  R K  K R A Š N J A .

 
 
 

O B  T E J  P R I L O Ž N O S T I  S E
Z A H V A L J U J E M O  V S E M

D O N A T O R J E M ,  K I  S O  P R I S P E V A L I
Z A  R K .
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REZULTATI VOLITEV PREDSEDNICE(KA) 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
V KRAJEVNI SKUPNOSTI KRAŠNJA

Prvi krog volitev predsednice oz. predsednika Republike Slovenije 
je potekal v nedeljo, 23. oktobra 2022. Krajani KS Krašnja smo svoj glas 
oddali na volišču v avli Podružnične OŠ Krašnja.

Izbirali smo med sedmimi predsedniškimi kandidati, med kateri-
mi so bili: MILAN BRGLEZ, ANŽE LOGAR, JANEZ CIGLER KRALJ, MIHA 
KORDIŠ, NATAŠA PIRC MUSAR, VLADIMIR PREBILIČ in SABINA SEN-
ČAR.

V volilni imenik je bilo vpisanih 631 volilnih upravičencev. Oddanih 
glasovnic je bilo 338 in nobena od njih ni bila neveljavna. Prvega kroga 
volitev se je v KS Krašnja udeležilo 53,57 % volilnih upravičencev.

Posamezni kandidati in kandidatinji so prejeli naslednje število 
glasov:

Milan Brglez 40 glasov (11,83%), Anže Logar 111 (32,84%), Janez 
Cigler Kralj 28 (8,28%), Miha Kordiš 7 (2,07%), Nataša Pirc Musar 
74 (21,89%), Vladimir Prebilič 51 (15,10%) in Sabina Senčar 27 glasov 
(7,99%).

V drugi krog volitev, ki so bile 13. novembra 2022 sta se uvrstila 
predsedniški kandidat Anže Logar, ki je prejel 111 glasov in predse-
dniška kandidatinja Nataša Pirc Musar, ki smo ji volivci v KS Krašnja 
namenili 74 glasov.

REZULTATI DRUGEGA KROGA VOLITEV,
ki so bile 13. novembra 2022 v avli Podružnične OŠ Krašnja.

Na dan volitev je bilo v volilni imenik KS Krašnja vpisanih 631 vo-
lilnih opravičencev. Oddanih je bilo 375 glasovnic, od kateri je bilo 7 
neveljavnih. Drugega kroga predsedniških volitev v KS Krašnja se je 
udeležilo 59,43% volilnih upravičencev.

Anže Logar je prejel 194 glasov (52,72%), Nataša Pirc Musar je pre-
jela 174 glasov(47,28%).

Izkazalo se je, da je nova predsednica Republike Slovenije na 
podlagi vseh preštetih glasov v državi, prvič v zgodovini naše samo-
stojnosti postala ženska - gospa NATAŠA PIRC MUSAR, ki bo po de-
setih letih v predsedniški palači zamenjala dosedanjega predsednika 
gospoda Boruta Pahorja.

Vir podatkov: obvestili volilnega odbora o rezultatih volitev, javno 
objavljenih na vhodnih vratih POŠ Krašnja.

Marjan Štrukelj

LOKALNE VOLITVE V 
KRAJEVNI SKUPNOSTI 
KRAŠNJA

V nedeljo, 20. novembra smo se tudi v KS Krašnja podali na volišče 
v Osnovno šolo Krašnja, kjer smo se volivci odločali o izbiri županje oz. 
župana Občine Lukovica za naslednje mandatno obdobje, volili smo 
tudi člane občinskega sveta in člane sveta KS.

V KS Krašnja se je volitev udeležilo 390 volivcev, kateri so svoje 
glasove oddali sledeče:

Izid glasovanja za županjo oz. župana Občine Lukovica:
MATEJ KOTNIK  je prejel 142 glasov, mag. OLGA VRANKAR 247 glasov.
1 glasovnica je bila neveljavna.

Izid glasovanja članov občinskega sveta:
NEODVISNA LISTA ZA KS BLAGOVICA, KRAŠNJA, TROJANE, ČEŠNJICE 81 glasov
LISTA ZA ŠPORT IN RAZVOJ OBČINE   48 glasov
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS  31 glasov
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI  35 glasov
LISTA ZA KS PREVOJE, RAFOLČE, LUKOVICA IN ZLATO POLJE 7 glasov
NEODVISNA LISTA ZA ČRNI GRABEN   98 glasov
LISTA MATEJA KOTNIKA    78 glasov
12 glasovnic je bilo neveljavnih.

Izid glasovanja članov sveta KS:
V. E. 1 NATAŠA HROVAT  33 glasov
 DAMJAN URBANIJA 32 glasov
 URŠKA KOS  28 glasov

V. E. 2 BRIGITA ROŽIČ  111 glasov
 UROŠ CERAR  136 glasov
 ROBERT PERVINŠEK 128 glasov

V. E. 3 NATALIJA PEVEC  35 glasov
 JAKA URBANIJA              38 glasov
 MAJDA CAJHEN  19 glasov

V. E. 4 MARKO AVBELJ  37 glasov
 MILENA URANKAR         50 glasov
16 glasovnic je bilo neveljavnih.

Vir podatkov:  Obvestila volilnega odbora o rezultatu volitev, jav-
no objavljenih na vhodnih vratih POŠ Krašnja.

Marjan Štrukelj

REZULTATI GLASOVANJA NA REFERENDUMU V KRAJEVNI SKUPNOSTI KRAŠNJA
Po letošnjih parlamentarnih volitvah, volitvah predsednika(ce) RS, in lokalnih volitvah, smo se v nedeljo, 27. novembra na volišču v POŠ Kra-

šnja, volivci odločali tudi o treh referendumskih novelah Zakonov in sicer: 
    • o noveli Zakona o vladi  (ZVRS – J )
    • o noveli Zakona o dolgotrajni oskrbi ( ZDOSK – A )
    • o noveli Zakona o Radioteleviziji Slovenije ZRTVS – 1B.)

Na dan referenduma je bilo v KS Krašnja vpisanih 629 volilnih upravičencev, glasovanja se je udeležilo 237 volivcev oz. 37,67 %. 

Rezultati glasovanja pa so bili sledeči:
REFERENDUM O NOVELI ZAKONA O VLADI (ZVRS – J) - Oddanih glasovnic 237, ZA je glasovalo 115, PROTI  122 volivcev.
REFERENDUM O NOVELI ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI (ZDOSK – A) - Oddanih glasovnic 237 (1 neveljavna) ZA je glasovalo 138, PROTI 98 
volivcev.
REFERENDUM O NOVELI ZAKONA O RADIOTELEVIZIJI SLOVENIJE (ZRTVS – 1B) - Oddanih glasovnic 237, ZA je glasovalo 134, PROTI 103 volivci.

Vir podatkov: Obvestila volilnega odbora o rezultatih referenduma, javno objavljenih na vhodnih vratih POŠ Krašnja.

Marjan Štrukelj
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ADVENTNI VENČKI

KUD Fran Maselj Podlimbarski je v soboto, 19. 11. 2022 v Društve-
nem domu v Krašnji organiziral ustvarjalno izdelovanje adventnih 
venčkov. Po nekaj letih premora se nas je kar nekaj punc zbralo v dvo-
rani in veselo ustvarjalo. Dve urici sta minili v hipu, nastalo pa je kar 
nekaj lepih, a vendar tako raznolikih adventnih venčkov. 

Romana Močnik Žavbi

ČEMŠENIŠKI IGRALCI 
PRI NAS V GOSTEH

Nedeljsko popoldne 27.11.2022 so nam krajanom v Društvenem 
domu v Krašnji popestrili gledališčniki iz Čemšenika. Gledališka sku-
pina Prosvetnega društva je zaigrala predstavo Naše skladišče. Igra 
nas  je, glede na čas obdarovanja ki se mu v mesecu decembru težko 
izognemo, spomnila, da smo potrošniki včasih le preveč zaverovani v 
tisto nekaj, kar iščemo in morda niti ne potrebujemo tako nujno kot 
mislimo. S pravo mero humorja so prikazali, da se za bleščečo zunanjo 
fasado velikih trgovskih centrov, skrivajo za potrošnika nevidne de-
lavke in delavci, ki vse leto skrbijo, da imamo na trgovskih policah vse 
in še več.  Predstava je privabila veliko gledalcev. Po predstavi, smo 
se z igralci pogovarjali, koliko jim pomeni, da se je dvorana napolnila 
skoraj do zadnjega sedeža. Z veseljem jih bomo v KUD Fran Maselj 
Podlimbarski še povabili v goste, saj so zelo aktivni in bodo kmalu za-
čeli ustvarjati novo predstavo.

Brigita Rožič
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GASILSKA EKSKURZIJA PGD KRAŠNJA 2022
V življenju je tako da bolj kot načrtuješ, raje se kaj zaplete. Tudi z 

nekajletno željo, da bi v društvu organizirali in izvedli strokovno turi-
stično gasilsko ekskurzijo se je zgodilo tako. Eno leto prepoved giba-
nja, drugo leto druženja, še kako leto poprej kaj drugega. No, ampak 
saj so že naši dedki rekli, da kdor čaka, tudi dočaka. Tako je tudi naše-
mu prostovoljnemu gasilskemu društvu uspelo izpeljati zanimivo ga-
silsko ekskurzijo v Goriška Brda. Na pot smo se podali 29. 10., zadnjo 
predpraznično soboto v oktobru. Ob za nekatere zgodnji jutranji uri, 
smo se zbrali pred gasilskim domom v Krašnji, kjer sta nam gospodar 
Janez ter njegova žena Marinka pripravila svežo kavico, čaj, našli pa 
so se že tudi dodatki, ki so dodatno ogreli jesensko jutro. Gospodinje 
so nas pocrkljale z rogljiči in kmalu se je bilo potrebno odpraviti na 
avtobus, ki mu je sledil tudi naš kombi, saj se nas je prijavilo toliko, da 
je prostih sedežev na avtobusu zmanjkalo. Mimo Ljubljane smo hiteli 
proti Novi Gorici, kjer so nas že čakali tamkajšnji gasilci Gasilske eno-
te NG. Vmes smo že na avtobusu poskrbeli za dobro voljo ter nekaj 
osnovnih podatkov o tem, kam gremo in kaj bomo ta dan videli. V 
Novi Gorici so nas prijazno sprejeli, nam razkazali njihov velik a po nji-
hovih besedah vseeno premajhen gasilki dom, ki si ga delijo še z nekaj 
službami za zaščito in reševanje. Razkazali so nam tudi za naše razme-
re impresiven vozni park, a se je ob pogovoru z gasilci izkazalo, da tudi 
njim včasih tehnika zataji in da stroja vendarle ne smeš preveč hvaliti, 
ker gre še raje kaj narobe. Jutranji ekipi smo se zahvalili, naredili še 
gasilsko fotko in odhiteli proti Sveti gori nad Solkanom. 

Jutranje meglice je zamenjalo sinje modro nebo ter prijetno son-
ce. Na gori smo se posladkali s Trojanskimi krofi ter napitkom, nato pa 
se predali spektakularnemu razgledu vse tja do Jadranskega morja. 
V baziliki Kraljice Svetogorske nas je sprejel nasmejani pater Bogdan, 
nas seznanil z zanimivostmi, modrostmi, povedal je tudi šalo ali dve. 
Za dodatno dobro voljo smo se mu lepo zahvalili s košaro trojanskih 
sladic, se sprehodili po baziliki in se odpravili v dolino. Po poti smo lah-
ko občudovali največji kamniti lok na svetu, ki podpira solkanski most 
ter smaragdno »hči planin«, ki se vije pod njim. Na desnem bregu Soče 
smo vstopili v območje Goriških Brd. Pot nas je peljala v Brestje na do-
mačijo Bizjak kjer pridelujejo vrhunska vina ter v manjšem obsegu tudi 
sadje. V izjemnem ambientu in neokrnjeni vinorodni okolici širšega 
Kojskega smo si ogledali njihovo sodobno vinsko klet, nato pa se pre-
pustili razvajanju brbončic ob pokušanju njihovih prvovrstnih vin. Da 
opojna kapljica ne bi stopila preveč v glavo so nam postregli še z zelo 
okusnimi in bogato obloženimi narezki z dobrotami z bližnjega Krasa. 
Urško smo med kramljanjem z mladima prevzemnikoma posesti pre-
pričali, da ja pretegnila stari hišni meh in nam dala razlog, da smo malo 
obrusili pete. Polni lepih vtisov, rujne kapljice in domačih dobrot smo 
se nasmejanih obrazov podali proti naslednjemu cilju, vrhu Sabotina. 

Vodič Bogdan nas je navdušil s poznavanjem okoliških vrhov in 
krajev, saj se z vrha odpira res veličasten pogled daleč naokoli. Odpe-
ljal nas je skozi podzemne rove-kaverne, v katerih so bivali avstro-ogr-
ski vojaki med I. svetovno vojno. Na tem območju so namreč potekali 
izjemno dolgotrajni in krvavi boji soške fronte. Z zanimanjem smo si 
ogledali tudi oficirske prostore ter se čudili neverjetnemu naporu, 
ki so ga v izdelavo kavern vložili fantje in dekleta tistega nesrečne-
ga časa. Nekateri smo si ogledali tudi muzej posvečen temu vrhu z 
izjemno tisočletno zgodovino. Celotno območje pa je v zadnjih letih 
poznano tudi kot Park miru. Sonce se je počasi že ohlajalo in spu-
ščalo v popoldanske meglice, ko smo se odpravili proti zadnji točki 
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dnevnega reda. V kmečkem turizmu pri Božu Bizjaku v Gonjačah pri 
Kojskem smo nazdravili na lepo vreme ter na rojstni dan našega pred-
sednika Gregorja. S preprosto domačo briško hrano smo podprli za-
ključek lepega in zanimivega dne, ki bo verjamem da marsikomu ostal 
v prijetnem spominu. Pot domov je v prijateljskem kramljanju, smehu 
in petju ali pa dremežu minila, kot bi mignil. V pozni večerni uri smo 
varno prispeli v domačo dolino in se obloženi z nakupljenimi briški-
mi dobrotami, dobro voljo ter svežimi spomini podali vsak svojo pot. 
Verjamem, da se znova spet kmalu snidemo, če ne drugje, pa na novi 
gasilski ekskurziji.

Za PGD Krašnja 
Jure Jamšek

F60-F50
Ja. Najprej 60 in potem 50. 
60 let je praznoval naš France Grilj iz Krašnje, ki je društvu vedno 

rad priskočil na pomoč, tokrat pa smo ga ob jubileju obiskali mi in mu 
voščili še na mnoga leta v krogu svojih domačih in prijateljev, ter seve-
da nas, gasilk in gasilcev.

Kmalu za njim pa smo v roke segli še Franciju Žavbiju za okroglih 
50 let. Strinjali smo se, da jih toliko pa res ne kaže. Morda zato, ker 
se že dolga leta ukvarja z vodenjem sekcije mladine v našem društvu. 
Pripravlja jih na tekmovanja, kvize in jih zelo uspešno navdušuje za 
gasilsko poslanstvo. Držimo pesti, da bo navdušil tudi kakega nadobu-
dnega naslednika, ki bi nadaljeval z doseganjem odličnih uspehov na-
ših mladih. Frenku smo najprej postavili mlaj, ki je tematsko dizajniran 
tako, da bo opravljal več funkcij hkrati, seveda pa smo mu zaželeli tudi 
vse najboljše, predvsem pa, da bi še naprej ostal dobre volje in zdrav.

Obema še enkrat iskrene čestitke.

Za PGD Krašnja  
Jure Jamšek
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OPERATIVNE DROBTINĆE
Že diši po snegu? O ja, malo pa že. Pa tudi po dimu, takem, ki sploh 

ni moteč, pa tudi takem, kjer »veš, da ni vse tako kot mora bit´«. Go-
vorim o tem, da se v jesenskih in zimskih dneh, sploh pa ob vsesplošni 
podivjani draginji vsega, tudi ogrevanja v kuriščih ponekod znajdejo 
tudi stvari, ki tja ne sodijo. Pozivamo vas, da kurite le ustrezno skla-
diščena in suha drva, pelete, sekance ali druga goriva, nikakor pa ne 
najrazličnejših odpadkov, plastičnih mas, odpadnih olj. Brez potrebe 
bi moralo biti, da omenjam ekološko noto…saj veste, da je kar vdiha-
vate ravno toliko (če ne bolj) nevarno kot to kar daste v usta. Torej, 
bi pojedli dva, tri litre starega kurilnega olja, ali pa plastično embalažo 
od piškotov?

Drugi razmislek pa gre na prihajajoče praznike. Nekateri jih radi 
»začinijo« z ognjemetom in podobnim. Pozivamo vas, da pirotehnič-
na sredstva uporabljate varno, ter skladno z zakonodajo. Pazite tako 
nase, pa tudi na druge ter na okolje. Ne pozabite tudi na domače in 
divje živali, ki jim je ta način praznovanja neprijeten.

Na intervencijskem koledarju, se k sreči (znova) ni preveč doga-
jalo. 

8. 9. smo bili ob 10.37 pozvani k gašenju požara v naravi ob avto-
cesti. 

1.10. smo bili pozvani k gašenju in reševanju pri požaru hleva na 
Prevojah. K sreči je šlo za dobro organizirano vajo PGD Prevoje, v ka-
teri smo aktivno in zelo organizirano sodelovali tudi sami. Vaja je bila 
nenapovedana in zato toliko bolj realistična.

5.11. smo bili pozvani k sodelovanju na napovedani gasilski vaji v 
organizaciji PGD Trojane. Po načrtu vaje je zagorelo na objektu GP 
Trojane. Z izjemnim odzivom gasilcev celotne GZ Lukovica, pa tudi 
sosednjih GZ smo v dobro koordinirani vaji pomagali pri preiskovanju 
prostorov, iznosu ponesrečencev, prezračevanju prostorov, logistiki 
z vodo, vodenju sektorjev.

26.11. ob 19.20 smo bili aktivirani za gašenje kozolca v Vrhovljah. 
Kozolec, iz katerega je pred leti nastala večja mizarska delavnica se je 
vnel na delu ostrešja iz neznanega razloga. Zaradi hitrega in taktične-
ga posredovanja PGD Prevoje, pa tudi ostalih društev je bil požar hitro 
omejen ter pogašen. Nastala je le materialna škoda, ki pa bi bila glede 
na del dneva ter vrsto objekta lahko bistveno večja.

Znova zadovoljni ugotavljamo, da smo kolikor je mogoče redno 
sodelovali na vseh intervencijah ter vajah ter izkazali solidno raven 
znanja ter opremljenosti.

Na tem mestu vam v imenu operativnih gasilcev gasilske enote 
PGD Krašnja voščimo mirne in varne praznične dni, ter zdravja in sreče 
v novem letu, ki prihaja!

Na pomoč!
Za PGD Krašnja 

Jure Jamšek
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PRVI ŠOLSKI DAN
V četrtek, 1. 9. 2022, je ponovno prišel dan, ko so šole odprle svoja vrata, med njimi je bila tudi PŠ Krašnja. Ta je v letošnjem šolskem letu 

pričakala 64 učencev. Še prav poseben je bil ta dan za 10 prvošolcev, ki so prvič prestopili šolski prag. Na parkirišču pred šolo je potekal uraden 
sprejem, kjer so s prijaznimi in spodbudnimi besedami ob tem posebnem dogodku prvošolce in njihove starše nagovorile gospa ravnateljica, 
dr. Anja Podlesnik Fetih, gospa županja, mag. Olga Vrankar in predsednica Sveta staršev, gospa Romana Močnik Žavbi. Ob spremstvu učitelja 
1. razreda, Nejca Novaka in vodje PŠ Krašnja, Helene Urbanije , so otrokom podelile rutke, kapice in nahrbtnike. Prvošolci so nato v spremstvu 
svojega učitelja pogumno zakorakali v prostore šole, ki bo zanje predstavljala varen vsakdan in bo njihova vstopnica v svet znanja in novih spo-
znanj. Spoznali so svojo novo učilnico, se pobližje spoznali med seboj in pobližje spoznali tudi svojega učitelja. Ob koncu tega posebnega dne 
so se posladkali s tortico in sokom, nato pa v spremstvu svojih staršev odšli proslavit ta poseben dan v njihovih življenjih. Prvi šolski dan pa je 
bil poseben tudi za druge učence naše šole. Letošnji drugošolci niso več najmlajši na šoli in so štafetno palico predali novi generaciji prvošolcev. 
Tretješolci in četrtošolci so se razveselili nove učilnice, ki je pomembna pridobitev šole, petošolci pa so se pogumno odpravili v zadnje leto, ki 
ga bodo preživeli na šoli in prevzeli vlogo najstarejših učencev na šoli, kar prinaša pomembno nalogo - biti vzor in zgled mlajšim učencem šole.

Veselo in uspešno leto, polno lepih in prijetnih dogodkov želimo učencem vsi učitelji in zaposleni na PŠ Krašnja!
Nejc Novak
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EKSKURZIJA V ALPSKI SVET
V četrtek, 22. 9. 2022, smo se s petošolci iz Krašnje, Blagovice in Brda odpravili na celodnevno ekskurzijo. Mahnili smo jo proti Gorenjski. Prva 

postojanka je bila na Bledu. V parku pod Blejskim gradom smo se pokrepčali z malico iz nahrbtnika, nato pa se odpravili na grad. Tam nas je po 
sprejemu s fanfarami prijazno sprejel grof Lambergar s svojo grofico in nas povabil na ogled pestrega dogajanja na Blejskem gradu. Prikazali so 
nam srednjeveške plese in mečevanje, bruhanje in požiranje ognja, povedali legendo o nastanku Blejskega jezera, grofica pa nas je vodila po mu-
zeju, ki je nastanjen v nekdanjih bivalnih prostorih Blejskega gradu. Za konec so se lahko učenci pomerili še v streljanju z lokom. Kljub temu, da se 
je veliko učencev tokrat prvič srečalo z lokostrelstvom, so bili v zadevanju tarče res dobri. Živahno dogajanje na gradu smo ob 12. uri zapustili in 
se odpravili proti Planinskemu domu Savica, kjer smo pojedli kosilo, nato pa se po 553 stopnicah povzpeli do slapu Savica. Pogled na ta mogočni 
slap nas je vse očaral in učenci so s svojimi fotoaparati posneli kar nekaj odličnih fotografij. Avtobus nas je nato zapeljal do Ukanca, kjer smo se 
vkrcali na panoramsko ladjico z imenom Triglavska roža. Ta nas je v naslednjih 25 minutah popeljala do druge strani Blejskega jezera, natančneje 
do Ribčevega laza. Lokalna vodička na ladjici nam je povedala kar nekaj zanimivosti, med drugim tudi to, da je ta ladjica stara že 66 let in že od 
vsega začetka električna. Po izkrcanju z ladjice nas je v bližini že čakal avtobus, ki nas je odpeljal proti domu. Dogodivščin za ta dan pa še ni bilo 
konec, saj so nas na avtocesti ustavili tudi policisti, ki so izvajali redno kontrolo prometa. Ker smo bili vsi ustrezno pripeti z varnostnim pasom, 
smo lahko nadaljevali pot proti šoli. Ekskurzija bo učencem ostala zares v lepem spominu. 

Nika Leskovšek
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HURA, ŠPORT!
Otroci so večinoma zelo radi v gibanju. Zdi se, da nenehno tekajo, 

skačejo, plezajo in podobno. Svoj prosti čas najraje zapolnijo z gibalni-
mi aktivnostmi. Zato smo v mesecu septembru na PŠ Krašnja povabili 
nekaj ponudnikov različnih športov, da našim učencem predstavijo 
svojo dejavnost ter jih navdušijo zanjo.

S trenerjem sankukai karateja so učenci spoznali osnove tega 
športa, ki se je po svetu razširil z Japonske. Spoznali so nekaj izrazov, 
osnovnih položajev in gibov. Naučili so se vstati brez pomoči rok. Če 
imate doma kakega šolarja, lahko preverite, če še zna!

Z mentorji plesne šole so se naši najmlajši na zabaven način naučili 
nekaj plesnih gibov in korakov ter z njihovo pomočjo zaplesali ob glas-
bi. Spoznali so, da je treba ob plesu tudi razmišljati, koordinirati gibe 
ter sodelovati s soplesalci.

Prijazni košarkarji pa so na šolskem igrišču postavili štiri igrive 
poligone, na katerih so naši učenci preizkusili svoje spretnosti z malo 
košarkarsko žogo. Učitelji košarke so jih potrpežljivo usmerjali in jim 
pomagali. Pri izvajanju nalog jim je pomagal tudi Lipko. No, občasno 
pa je tudi ponagajal!

Učenci so v predstavljenih dejavnostih večinoma sproščeno sode-
lovali, v njih so vzbudile zanimanje in upam, da so jih motivirale za 
aktivno preživljanje prostega časa.

Katarina Bergant
Foto: H. Urbanija, K. Bergant

SKUPAJ SE IMAMO DOBRO!
Tudi na PŠ Krašnja smo v prvem tednu oktobra za naše najmlajše 

pripravili nekaj privlačnih družabnih dogodkov in tako uresničevali ge-
slo letošnjega tedna otroka Skupaj se imamo dobro. V ponedeljek so 
se naši učenci igrali z igračami, ki so jih prinesli od doma. Seveda so bili 
vsi radovedni, kakšne so igrače sošolcev, zato so jih prijazno posojali 
in si jih izposojali. 

V torek so se šolarji oglasili na obisku v krašenjskih skupinah vrtca 
Medo. Kakšno veselje se je bilo igrati z igračami, s katerimi so se igrali 
pred par leti, ko so še sami hodili v  vrtec! In ustvarjati z mlajšimi bratci 
in sestricami! Nekateri starejši učenci in učenke so se izkazali v vlogi 
animatorjev mlajših otrok. Po mnenju vzgojiteljic so prav prijetno po-
pestrili njihovo dopoldne.

V sredo smo si v času pouka privoščili »filmski večer« z nepogrešlji-
vimi kokicami. Ker smo se v tednu otroka sladkali tudi s palačinkami, 
smo vse prekomerno zaužite kalorije porabili na jesenskem pohodu. 
Vsak dan smo v času OPB uživali ob glasbi ter igrah na šolskem igrišču. 
Od zgoščenih prijetnih trenutkov smo se poslovili z merico pečene-
ga kostanja. Lahko nam verjamete, da smo se skupaj imeli zeloooo 
dobro!

Katarina Bergant
Foto: H. Urbanija, K. Bergant
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ŠOLARJI NA POHODU ZA KROF
Četrtek, 6. oktobra, je bil za učence PŠ Krašnja poseben dan, saj so 

lahko prvič v tem šolskem letu šolske torbe pustili doma. V šolo so že 
navsezgodaj prišli z nahrbtniki polnimi pričakovanj in vznemirjenja ob 
napovedanem jesenskem pohodu – Pohodu za krof. 

Skupaj z učitelji so se odpravili proti Krajnemu Brdu. Pot po cesti 
navzgor je za večino kar dolgočasna in naporna. Vsi so se ogreli in spo-
tili, a nihče ni pretirano »jamral« niti zaostajal.

Ko pa so zavili na gozdno pot in se je klanec obrnil navzdol, se je 
vzdušje hitro izboljšalo. Sproščena hoja po gozdni poti z nekaj prilo-
žnostmi za raziskovanje je poskrbela, da so bili nahrbtniki na koncu 
polni zanimivih in dragocenih najdb, jesenskih plodov in lepih kamnov.

Športno društvo Krašnja pa je spet poskrbelo, da so bili na koncu 
naši želodčki polni slastnih trojanskih krofov, za kar se gospodu Mar-
janu Štruklju in GP Trojane najlepše zahvaljujemo. Za tako nagrado se 
bomo z veseljem še večkrat spotili!

Katarina Bergant

OGLED PRIRODOSLOVNEGA MUZEJA

V sredo, 19. 10. 2022, smo se z učenci PŠ Krašnja odpravili na ogled 
prirodoslovnega muzeja v Ljubljani in preživeli krasen dan. Ogledali 
smo si zanimivosti, razstavljene v muzeju ter se preizkusili v interaktiv-
nih igrah, ki jih ponujajo v muzeju. Preko animacije in ogleda okostja 
mamuta v pravi velikosti smo od blizu spoznali zgradbo živalskega te-
lesa in njihovih okončin. Vse pa je spremljalo še pestro pripovedovanje 
gospe kustosinje. Opazovali smo tudi celo vrsto različnih fosilov in ob-
čudovali, kako dobro so ohranjeni predmeti izpred mnogo let. Za piko 
na i nas je čakala še delavnica, kjer so mlajši otroci spoznavali odtise in 
sledi, ki jih puščajo različne živali, starejši otroci pa so ugotavljali, kako 
in zakaj za osvetljenimi predmeti nastane senca ter kako se spreminja 
z oddaljenostjo predmetov. Da je bila delavnica še bolj pestra, so se 
naučili izdelati še senčne lutke.

Nejc Novak

Sreča ni v glavi in ne v daljavi, 
ne pod palcem skrit zaklad. 

Sreča je, ko se delo dobro opravi. 
In ko imaš nekoga rad. 

(Tone Pavček)

Želimo vam prijetne praznike 
in veselo, zdravja polno leto 2023!

Otroci in kolektiv PŠ Krašnja in VVE Medo – OE Krašnja
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OBISK POLICISTKE V KRAŠNJI EVAKUACIJSKA VAJA V ŠOLI IN 
VRTCU KRAŠNJA

Oktober je mesec požarne varnosti, zato, gasilci iz PGD Krašnje 
vsako leto izvedejo evakuacijsko vajo. Učenci in otroci niso bili pred-
hodno obveščeni o tem dogodku. 

Ko je zatulila sirena, ki jo je aktiviral naš hišnik Vinko, smo posto-
poma izpraznili šolske in vrtčevske prostore. Starejši učenci so to vajo 
že poznali. Več pozornosti smo namenili najmlajšim in jim prilagodili 
potek vaje, da niso bili v prevelikem stresu. Navodilo  za učence in 
vrtčevske otroke je bilo, da se v primeru nevarnosti požara zberejo 
na zbirnem mestu na šolskem igrišču, kjer je obvestilna zelena tabla. 

Evakuacija je gladko potekala, gasilci in gasilke so pogasili del stre-
he, kjer naj bi bil požar.

Otroci so si lahko ogledali gasilsko vozilo z vso opremo in različni-
mi aparati. Najbolj radovedni so se lahko tudi usedli v gasilsko vozilo 
in si ogledali njegovo notranjost.

Ko je bila evakuacijska vaja zaključena, so se lahko otroci in odrasli 
pogostili s krofi in sokom, ki jih je pripravilo PGD Krašnja.

Otroci so bili nad vajo navdušeni in jo seveda vsi spet veselo priča-
kujemo naslednje leto.

Šola in vrtec se zahvaljujemo gasilcem in gasilkam, da skrbijo za 
našo varnost, ter za njihov trud in pomoč pri povezovanju naše lokal-
ne skupnosti.

Meta Adamič Bahl

V četrtek, 20. 10. 2022, so se učenci PŠ Krašnja v spremstvu svo-
jih učiteljev in policistke, gospe Agate Jevnikar, odpravili na poučen 
sprehod po Krašnji. Tako so v praksi preizkusili svoje poznavanje 
varne hoje v prometu in upoštevanja cestno-prometnih predpisov. 
Učenci so se zelo izkazali in pokazali, da se zavedajo pomena vidno-
sti in varnosti pešcev kot udeležencev v prometu. Tudi prvošolci so 
pokazali, da so že pravi šolarji in varno ter previdno prečkali prehod 
za pešce. Gospa policistka je pohvalila obnašanje otrok v prometu in 
jim na koncu za nagrado namenila čas za spoznavanje njenega vozila. 
Otroci so se lahko vanj usedli, si nadeli policijsko kapo, uporabili sireno 
in spoznali naprave za komuniciranje s policijsko postajo. Od blizu so 
si ogledali policijsko uniformo in pripomočke, ki jih imajo pri sebi. Na 
koncu poučnega doživetja pa so preizkusili še loparček za ustavljanje 
vozil ter uživali v tem, ko jim je gospa policistka nadela lisice. 

Nejc Novak
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PLAVALNI TEČAJ V TERMAH SNOVIK
Začel se je plavalni tečaj, juhuhu. Z avtobusom smo odrinili izpred 

šole in že nestrpno pričakovali, da prispemo na bazen. Tam smo se 
seznanili s pravili obnašanja in navodili za delo v tem tednu. Sledilo 
je preoblačenje, odhod na tribune in testiranje. Vsak je opravil vaje 
za prilagajanje na vodo, drsenje in plavanje (neplavalce pa je vse to 
čakalo na samem plavalnem tečaju). Medtem ko se je določena sku-
pina testirala, so drugi raziskovali bazen. Nekateri so to izkoristili za 
igranje v malem bazenčku (čofotanje ipd.), drugi so preizkusili jacuzzi 
in uživali ob brbotanju vode. Po testiranju je sledilo okrepčilo. Kuha-
rice so nam vsak dan pripravile odlično malico, ki nam je dala obilo 
plavalne energije. Učitelji so naredili sezname plavalcev in tako smo 
se po malici razdelili v skupine. Vsaka skupina je dobila svojega učitelja 
plavanja, plavalne kape in nekateri tudi imena skupin. Plavali smo v 
plavalnih progah in kdaj pa kdaj tudi izven njih. Prvi dan smo se pri-
lagajali na vodo, se z njo spoznavali in postajali v bazenu vedno bolj 
domači. Upor vode, potapljanje glave, gledanje pod vodo, izdihovanje 
pod vodo, plovnost in drsenje so bili izzivi, s katerimi smo se odlično 
spopadli.

Drugi dan so učenci že poznali potek jutranje rutine. Po skupinah 
so opravili gimnastične vaje za pripravo na plavanje, se stuširali in v ba-
zenu ponovili vaje iz prejšnjega dne. Učili smo se plavanja žabice, kar 
je vključevalo vaje za noge (udarce) in vaje za roke (zavesljaji). Pri tem 
so nam zelo pomagali plavalni pripomočki, ki so bili tudi nepogrešljiv 
del zabave v vodi. Sledila je sprostitev v malem bazenu in jacuzziju.

Tretji dan je bil zelo podoben drugemu dnevu. Tisti z malo več 
znanja so že poskušali plavati prsno, kar pomeni, da glava ni konstan-
tno zunaj, ampak se tu in tam tudi potopi v vodo. Da pa niso bile na 
programu samo vaje, smo del programa namenili raznim igram v vodi 
(plavanje v paru, plavanje v skupini, iskanje obročev in podvodnih čr-
vov, pihanje žogic, skakanje na noge na najrazličnejše načine itd.).

Plavalni tečaj se je nato prevesil že v drugo polovico. Četrti dan 
smo namenili ponavljanju vsebin, saj je že naslednji dan sledilo konč-
no testiranje. Pridno smo pilili tehniko žabice in prsnega plavanja. 
Nekatere skupine so pričele tudi z učenjem skoka na glavo. Učenci 
so se brez velikega strahu spopadli tudi s tem izzivom. Seveda brez 
sproščanja v jacuzziju ni šlo. Na poti nazaj v šolo pa smo si čas vožnje 
krajšali s petjem.

Zadnji dan plavalnega tečaja je bil v znamenju testiranja in iger. 
Učenci so po skupinah opravili testiranje in pokazali, kaj so se v tem 
tednu naučili. Učitelji smo jih pozorno spremljali in jih pri plavanju 
bodrili. Ko so skupine opravile s testiranjem, so po malici sledile igre 
v vodi. Na eni postaji smo skakali v vodo, na drugi postaji smo iskali 
potopljen skriti zaklad (obroče in podvodne črve), na tretji postaji pa 
smo lebdeli na vodi s pomočjo blazin. Po blazinah je bilo možno hoditi, 
tekati al pa se kotaliti. Na koncu je seveda sledil skok v vodo. V zadnjih 
minutah plavalnega tečaja je bilo na določenem območju na voljo še 
prosto plavanje s plavalnimi pripomočki. Na avtobusu smo razglasili 
rezultate testiranja in vsem glasno ploskali. Ker so učenci cel teden 
pridno plavali, smo jim učitelji pripravili še glasbeno presenečenje. 
Tako smo celo pot do šole skupaj uživali ob glasbi, ki jo imamo zelo 
radi.

Plavalni teden je za nami, čestitke vsem udeležencem!
Ilona Irgolič, učiteljica športa

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 
NA PŠ KRAŠNJA

Na podružnični šoli Krašnja smo v petek, 18. novembra 2022, obe-
ležili tradicionalni slovenski zajtrk na poseben način.

Najprej smo se po razredih pogovorili o pomenu lokalno pride-
lane hrane, samooskrbe, tradicionalnih slovenskih živilih (mleko, 
maslo, kruh, med, jabolko) in pridelavi le-teh. Sledil je zajtrk in nato 
obisk čebelarjev Franca Hribarja in Braneta Udovča. Seznanila sta nas  
o pomenu čebelarjenja, ohranjanju kranjske sivke, spoznali smo če-
beljo družino in si pobliže pogledali čebelje pridelke in izdelke. Nato 
so nam učenci dramskega krožka pod mentorstvom učiteljice Milene 
Iglič  zaigrali še gledališko predstavo Čebelica Maja in ose. Učenci so 
nato nadaljevali z različnimi dejavnostmi po razredih.

Vsem nastopajočim in gostujočim se za popestritev dneva iskreno 
zahvaljujemo.

Helena Urbanija
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SKRB ZA ZDRAVJE NA PŠ KRAŠNJA
Na podružnični šoli v Krašnji smo v tednu od 28. 11. 2022 do vključno 2. 12. 2022 prisluhnili predavateljema iz Zdravstvenega doma Domžale, 

medicinski sestri Marjani Hostnik in zdravstvenemu delavcu Florijanu Rozmanu Ravnikarju. Seznanila sta nas z zdravimi navadami, skrbi za oseb-
no higieno, o zdravem načinu življenja, o preprečevanju poškodb in o zasvojenosti. S pomočjo lutke Feliksa sta prikazala tudi oživljanje. Učenci so 
lepo sodelovali, teme so jih zelo zanimale. Z veseljem so se tudi preizkusili v metodi oživljanja ponesrečenca. Ugotovili so, da reševanje zahteva 
veliko znanja in moči.

Sklenili so, da se bodo imeli radi in bodo redno skrbeli za svoje zdravje.
Helena Urbanija

TEDEN OTROKA V VRTCU MEDO V KRAŠNJI

Izlet na Negastrn

Poligon na šolskem igrišču

Osrednja tema letošnjega Tedna otroka, ki je potekala od 3. do 9. 
oktobra, je bila SKUPAJ SE IMAMO DOBRO. 

Za teden otroka smo vzgojiteljice pripravile raznovrstne dejavno-
sti, ki so otrokom popestrile teden. 

V ponedeljek smo vse skupine odšle na Pohod za krof. Lunice, naj-
mlajša skupina, se je že pogumno sprehodila po Krašnji. Zvezdice so 
odšle za Radomljo, kjer jih je pot vodila do Spodnjih Lok. Sončki so tra-
dicionalno odšli  izlet do Negastrna in se pri smerokazih obrnili nazaj 
v dolino. Nekaj pa je bilo skupno vsem skupinam: pogostitev s krofi. 
Na koncu svojega izleta je vsako skupino pričakal velik zaboj krofov, ki 
jih je podarilo Športno društvo Krašnja. Otroci so uživali v pogostitvi.

V torek je bil dan za druženje vrtca in šole. Vrata vseh vrtčevskih 
igralnic so se odprla in skozi ta vrata so lahko šolski otroci prehajali v 
vrtec po svoji izbiri. Vrtčevski otroci so jih bili veseli, saj so srečali svoje 
vrstnike iz prejšnjega šolskega leta ter tudi svoje bratce in sestrice. 
Skupaj so se igrali z vrtčevskimi igračami. 

V sredo smo pripravili likovne dejavnosti. Na list velikega forma-
ta smo ustvarili veliko skupinsko drevo, ki smo se ga odločili skupaj 
potiskati v duhu jesenskih barv. Otroci so uporabljali tulce iz kartona, 
ki so jih pomakali v tempera barvo. Najprej so z odtiskovanjem zače-
le Lunice, nato Zvezdice in kot zadnji so prišli Sončki, ki so dokončali 
drevo. Drevo smo nato pustili, da se posuši in ga naslednji dan obesili 
na steno hodnika. 

Z angleško urico smo popestrili dan v četrtek. Zabavala sta nas 
lutki Monster in Mimi. Otroci so si lahko ogledali lutkovno predstavo, 
v kateri sta lutki Monster in Mimi predstavila prve angleške besedne 
zveze, kot so: pozdrav in kako ti je ime. Na koncu sta lutki predstavili 
še pesmico Hello, ob kateri smo vsi zapeli in zaplesali.

Zadnji dan, petek, smo strokovne delavke za otroke sestavile 
poligon na šolskem igrišču, kjer so otroci razvijali koordinacijo in rav-
notežje. Vadbo smo začeli z razteznimi vajami, da so se otroci dobro 
razgibali. V poligon smo vključile tudi različne elemente iz naravnih 
materialov. Na igrišče smo s kredo narisali različne gibalne naloge, ki 
so vsebovale poskoke. Otroci so lahko hodili po lesenih kolutih, lese-
nem mostu iz štorov in lesenih desk, po nihajoči gredi za ravnotežje, 
hodili so med ovirami, pod oviro, prestopali ovire, vijugali med stožci, 
hodili s hoduljami, ciljali obroč z žogico. Otroci so uživali v poligonu in 
se preizkušali v različnih izzivih. Poligona so se udeležile vse skupine 
hkrati. Tako so pri svojih izzivih Lunice potrebovale malo več pomoči, 
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Poligon na šolskem igrišču

Odtiskovanje velikega drevesa s koluti

Druženje vrtca in šole

a so kljub temu premagale vse ovire. Otroci so uživali. Ko so se gibalne dejavnosti že prevesile v igro, smo skupaj počasi pospravili igrišče.
Teden otroka smo posvetili zabavi in raznolikim dejavnostim, tako mislim, da je bil slogan Imamo se dobro uresničen.
Ob tej priložnosti bi se strokovne delavke rade zahvalile gospodu Marjanu Štruklju in ŠD Krašnja za donacijo krofov ter Žagarstvu in mizar-

stvu Capuder Juteršek, ki nas je oskrbelo z lesenimi rekviziti za poligon. Celo dostava in odvoz teh elementov iz igrišča je bil pravi dogodek za 
naše otroke.

Meta Adamič Bahl

Angleška urica z lutkama

SLOVENSKI TRADICIONALNI ZAJTRK V VRTCU
Ob dnevu slovenske hrane, ki poteka vsak tretji petek v novembru, smo letos 

18. 11. 2022, v vrtcu Krašnja izvedli tradicionalni slovenski zajtrk. Glavni namen dneva 
slovenske hrane je podpora slovenskim pridelovalcem hrane in spodbujanje samo-
oskrbe iz lokalnega okolja. 

Na ta dan smo pripravili zajtrk z našimi tradicionalnimi živili: kruh, maslo, med, 
mleko in jabolka. Čeprav smo sedaj v vrtcu v stiski s prostorom, smo v manjšem ho-
dniku le uspeli postaviti mize in združiti vse skupine naših vrtčevskih otrok ob tem 
slovesnem dogodku v eno skupino.

Pri zajtrku sta se nam pridružila tudi čebelarja, gospod Franc Hribar in Brane 
Udovc. Pozdravili smo čebelarja in pričeli z zajtrkom. Otroci so uživali ob hrani. Ko 
smo zaključevali zajtrk, sta nam čebelarja pokazala satovje, male premične panje 
in čebelarske rekvizite. Nekaj novega in zanimivega so bile žive čebele, ki so bile v 
majhni prozorni škatlici, da so jih lahko otroci opazovali. V kotičku prozorne škatlice 
so imele nekaj sladkorja, da so bile manj vznemirjene. Otroci so jih lahko varno in čisto od blizu opazovali. Ogledali smo si tudi otroško opremo 
za v čebelnjak. Na koncu smo skupaj ob spremljavi kitare zapeli pesem Čebelar Lojzeta Slaka. 

Najlepše se zahvaljujemo čebelarjema, gospodoma Francu Hribarju in Branetu Udovcu, za sodelovanje in pripravljenost, da sta našim otro-
kom popestrila slovenski tradicionalni zajtrk.

Meta Adamič Bahl
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20. OBLETNICA VRTCA MEDO

 V začetku tega šolskega leta je Vrtec Medo praznoval dvajset let, 
odkar so prvi otroci zakorakali v čisto novo zgrajene igralnice. Ta do-
godek smo v sredo, 26. 10. 2022, proslavili s slavnostno prireditvijo z 
naslovom Vrtec Medo poje in pleše, ki je potekala v Kulturnem domu 
Janka Kersnika v Lukovici. Na prireditvi so se predstavili otroci iz vrtca 
Medo, ki so nastopali v sestavi svoje vrtčevske skupine ali v sestavi 
zunanjih izvajalcev. Program so popestrili tudi starejši otroci, ki so v 
preteklosti obiskovali Vrtec Medo kot predšolski otroci. 

Iz vrtčevskih skupin so nastopali skupine Čebelice, Kresničke, 
Zvezdice in Sončki v sklopu Pojočih medvedkov iz Krašnje. Za glasbe-
ni program sta poskrbela naša najmlajša glasbenika na harmoniki, in 
sicer Jaka Leban in Loti Ojstršek. Predstavila se je Plesna šola Miki in 
ritmična gimnastika Bleščica. Naši mladostniki, ki so vrtec Medo obi-
skovali že pred leti in sedaj obiskujejo že osnovno šolo, srednjo šolo 
in fakulteto, so se predstavili z raznovrstnim programom; Mia Poga-
čar se nam je predstavila na prečni flavti, Gaja Osolnik na harmoniki 
in dekleta, Doroteja, Karolina in Rozalija iz družine Kink na godalih in 
klavirju. Družina Capuder: Larisa na flavti, Sofija na klavirju, Amadej 
na tamburinu, Rok na cajonu in Petra z dirigiranjem, je na koncu spre-
mljala vse otroke in vzgojiteljice, kO so zapeli skupno pesem. 

Zahvaljujemo se vsem staršem, da so se tako številčno odzvali 
povabilu in nam omogočili sodelovanje na vrtčevski prireditvi. Vsak 
otrok je prispeval velik del k edinstvenemu in enkratnemu nastopu. 
Res smo lahko ponosni nanje.

Meta Adamič Bahl

TEDEN OTROKA V ODDELKU 
PODALJŠANEGA BIVANJA V KRAŠNJI

Prvi teden v oktobru že vrsto let obeležujemo dejavnosti za teden 
otroka. Letošnja rdeča nit tega  tedna je bila: SKUPAJ SE IMAMO DO-
BRO. V Krašnji smo to kar dobro izkoristili, saj smo se imeli cel teden 
skupaj prav zares dobro.

Že takoj v ponedeljek smo stopili skupaj in naredili plan za dejav-
nosti, ki naj bi se odvijale cel teden. Najprej smo se lotili izdelave vrečk 
za kokice. Po OPB-ju pa  sem naredila maso za palačinke. 

V torek, 4.10. 2022 sva v okviru OPB-ja V TEDNU OTROKA  z uči-
teljem Petrom že drugo leto zapored izvedla projekt: PALAČINKE ZA 
VSE! To pomeni: speči je treba  dovolj palačink za vseh 64 učencev, 
učiteljice in učitelje in 51 otrok ter vse vzgojiteljice v vrtcu MEDO v 
Krašnji. 

Žar za peko palačink je priskrbel Peter, jaz pa sem naročila mate-
rial na Brdu in naredila maso. Tako je bilo vse pripravljeno za peko v 
torek. Žar smo postavili kar zunaj na teraso pri učilnici 5. razreda, zato 
so bili seveda letos petošolci tudi Petrovi in moji pomočniki. Prav z 
užitkom so sodelovali, še posebej, ker nam je vreme služilo in je kljub 
hladnemu jutru kaj hitro posijalo sonce na teraso in nam polepšalo 
dan. Vsi učenci so komaj čakali na palačinke, ki pa so kar »skopnele«, 
saj so bile res dobre. Tudi otroci iz vrtca in vzgojiteljice so se radi po-
sladkali z njimi. S čokoladnim namazom, pa nutello in slivovo ter ma-
relično marmelado z žličko kisle smetane…njami,  naše brbončice so 
se res naužile dobrih okusov.

V  sredo je bil dan za »kino«. Najprej smo napekli koruzo in se tako 
kot v kinu ob filmih (petošolci so gledali Gremo mi po svoje, četrto-
šolci in tretješolci Kekca, učenci OPB1 pa so uživali ob risanem filmu), 
mastili s kokicami. 
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Četrtek je bil za vse učence dopoldne ŠD, ko smo se vsi podali 
na krožno pot za krof. Spotoma smo nabrali kar nekaj gob, o katerih 
sem učencem že po poti veliko razložila, v OPB pa smo vse nabrane 
gobe pregledali in ob razstavi sem učencem še marsikaj koristnega 
povedala. Predvsem smo se naučili to, katere gobe so strupene, saj 
jih je le nekaj in  si jih je lažje zapomniti. Seveda smo nabrali kar nekaj 
jurčkov in jih potem vse vložili v kozarčke, ki jih bomo imeli za prodajo 
na bazarju. Vse ostale užitne gobe, ki jih je bilo tudi kar nekaj, pa sem 
doma sčistila in si jih shranila v zamrzovalnik.

Peko kostanja, ki smo jo imeli v načrtu za četrtek, smo seveda pre-
stavili za nekaj dni, saj je bil ta dan že dovolj pester, pa še učenci so se 
najedli krofov. Peter je tako pripeljal pečico spet v torek v naslednjem 
tednu, ko smo pekli kostanj, ki smo ga nabrali na pohodu, kar na igri-
šču, saj je bilo vreme res zelo toplo. 

Pa je že petek in zadnji dan tega, res bogatega tedna otroka, ko 
smo  poskrbeli za razvedrilo: tokrat glasbene želje in ples! Tako smo 
bili zaposleni z zabavo, da smo celo pozabili narediti kakšen posnetek. 
Še posebno dobro smo se imeli tudi zato, ker nam ni bilo potrebno v 
OPB-ju delati domače naloge, saj je bil ta dan za vse šolarje »dan brez 
domače naloge«. 

Ves čas nam je vreme res dobro služilo, saj smo se po daljšem de-
ževnem obdobju v septembru spet naužili toplote in sončka. PA NAJ 
KDO REČE, DA SE NISMO IMELI SKUPAJ DOBRO!

Zapis in fotografije: Milena Iglič, Vodja OPB Krašnja

DRAMSKI KROŽEK V OŠ KRAŠNJA
V letošnjem šolskem letu je pri dramskem krožku 12 učencev od 

3.do 5.razreda, priključili pa so se že tudi nekateri učenci nižjih razre-
dov.

Že prvo uro krožka smo se z učenci dogovorili o planu dela za leto-
šnje leto. Moj predlog, da se naučimo eno jesensko-zimsko (Čebelica 
Maja in ose)  in eno pomladansko igrico (Črni muc vasuje), jim je bil 
všeč in nekateri so se v hipu odločili, kaj bi igrali v prvi in drugi igrici. 

ČEBELICA MAJA IN OSE je moja lastna priredba neke zgodbe o 
čebelici Maji, ki sem jo napisala že pred 15 leti. Tokrat, tako kot vsako 
igro vsakokrat,  sem jo spet malce prilagodila, saj sem želela vsakemu 
učencu dramskega krožka  dati možnost igranja.

 Kar nekaj priredb in tudi avtorskih igric sem že napisala v 30 letih, 
ko sem vodila dramski krožek v Blagovici, z njimi pa smo nastopali 
večkrat v domačem kraju, na Trojanah, pa v OŠ Krašnja, vsako leto 
smo šli nastopat tudi v vrtec Medo na Prevoje, pa v KD Prevoje smo 
tudi nastopali, na mednarodnem festivalu Igraj se z mano v Ljubljani. 
Večino igric  sem vedno prilagodila igralcem ali izbrala igralce, ki jim 
je bila kakšna vloga najbolj pisana na kožo. Živahnim otrokom bolj ži-
vahne vloge, malce resnejšim pa spet enako pomembne, ampak bolj 
resne. Včasih ne gre čisto po planu, na koncu pa se vendarle izide toč-
no tako, kot je treba.

Glavno vlogo čebelice Maje je zaigrala Ela M., Vilija pa Nejc Š., ki 
sta prav prisrčno zaigrala prijateljski par iz zgodbice o čebelici Maji. Iz 
čebelje družine so nastopali še v vlogi Kasandre Brina T., kraljica pa je 
bila Jerica B. V vlogi hrošča je bil kar imeniten Žiga D., še posebej pa 
se je potrudila tudi Julija J., ki je zaigrala mravljo in rešila čebelico pred 
osami. Polovico od dvanajstih igralcev, so bili oz. bile ose: Benjamin L., 
Irenej M., Lina H., Evelin K., Tia Š. in Lara D. Žal je v oktobru kar nekaj 
članov krožka zbolelo. Nejca kar 3 tedne ni bilo v šoli, ampak vseeno 
nam je uspelo igrico že postaviti na oder, saj smo jo dvakrat že zaigrali 
in sicer na dan SLOVENSKEGA TRADICIONALNEGA ZAJTRKA, ker je ta 
dan pač ravno prav »čebelje« obarvan. Malce se nam je res besedilo še 
zatikalo, kljub temu so tako vrtčevski otroci kot šolarji z zanimanjem 
spremljali prigodo čebelice  Maje, Vilija in ostalih igralcev. 

Barvanje filca za kostum mravljice.
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Zapor, v katerega ose zaprejo čebelico, ki jo reši mravlja, nam je 
delal precej preglavic

Za igrico smo izdelali tudi kostumčke (res lepo se zahvaljujem Bri-
nini babici, ki nam je naredila kostume za čebelice). Obleke  za hrošča, 
ose in mravljo, smo naredili skupaj z učenci 

V  OPB-ju. Tudi zapor smo izdelali, drevo, pod katerim so ose, pa 
imamo še namen narediti, saj bomo igrico zaigrali tudi staršem na de-
cembrskih govorilnih urah. 

Pomembno je, da učenci pri krožku res uživajo. Čeprav je nekaj ur 
kar potrebno garati, da se naučijo vlogo, da se znajo pravilno obrniti, 
hoditi, odpirati pravilno usta, dovolj razločno in glasno govoriti in še 
in še malih podrobnosti, ob katerih se dejansko naučijo, ne samo na 
odru, ampak tudi v življenju samozavestno nastopati…ko pa se en-
krat zavejo, da so na odru carji, gre vse z lahkoto. Ja, res je garanje, po 
drugi strani pa se potem, ko učence po zaključenem nastopu pohva-
lim, ne da spregledati tistih bleščečih očk, saj se počutijo pomembno, 
veseli so, da sem ponosna nanje, kot tudi to, da so se izkazali pred 
starši, sošolci,…

Naslednja igrica, ki se jo bomo naučili pri dramskem krožku, bo 
ČRNI MUCEK VASUJE, ki je prav tako le moja priredba znane zgodbe. 
O njej več potem, ko jo bomo staršem zaigrali za materinski dan, ta-
krat prvič v Dvorani GD Krašnja.

Mentorica dramskega krožka: Milena Iglič

MAJA IN VILI: ELA IN NEJC MRAVLJA IN MAJA: JULIJA in ELA

OSE: IRENEJ, LARA, BENI, LINA, TIA in EVELIN

NAJPREJ SMO ZAIGRALI ZA OTROKE V VRTCU MEDO

BAZAR V KRAŠNJI
Najprej smo imeli v Krašnji 15. novembra tehniški dan, na katerem smo po skupinah izdelovali izdelke. 
V UČILNICI 1. RAZREDA so delali učenci voščilnice z učiteljem Nejcem, pekli so tudi medenjake, izdelovali koledarje in škratkove lizike. 
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V 2. RAZREDU so učenci tudi izdelovali učenci koledarje, pa voščil-
nice,  laterne in škratke z liziko in sicer pod vodstvom razredničarke 
Katarine.

UČENCI 3. IN 4. RAZREDA so delali voščilnice, aranžmaje s sveč-
ko iz naravnih materialov, pa koledarje, jelenčke z liziko,  v okrašene 
kozarčke pa so pripravili tudi sestavine za piškote po navodilih razre-
dničarke Helene. Učencem pa je pomagala ta dan tudi učiteljica Ilona. 

Učenci  5. razreda pa  so se ta dan kar malce razdelili. Nekaj učenk 
iz 5. razreda ter tudi nekaj iz nižjih razredov, so pod mojim vodstvom 
(ker sem bila vodja tehniškega dneva) in pod vodstvom povabljene 
zunanje sodelavke Darje Djukić, V KNJIŽNICI ustvarjale najprej zanimi-
ve voščilnice. Tudi jaz sem se tokrat naučila nekaj novega.  Naredile 
pa smo tudi zapestnice z imenom, pa zapestnice s perlicami, itd…
Učenke so se res potrudile in ustvarile kar nekaj zanimivih unikatnih 
izdelkov. 

V UČILNICI 5. RAZREDA pa so petošolci izdelovali voščilnice, pa 
jelenčke z liziko, v kozarčke so pripravili zmes za kakav s penicami in 
s servietno tehniko so okrasili lesene podstavke za pijačo pod vod-
stvom razredničarke Nike.

Seveda so ostali učenci lahko prehajali od ene delavnice v drugo in 
povsod po malem sodelovali.

Pri USTVARJALNEM KROŽKU sem naučila učence delati zapestni-
ce s pletenjem. Učenci so tako zelo uživali pri ustvarjanju, da sem mo-
rala še za druge učence narediti veliko kartončkov z osnovami, da so 
lahko odnesli kartonček tudi v času OPB-ja na igrišče in tam spletali 
zapestnice. Nekaterim je šlo delo zelo dobro od rok, tehnika sicer ni 
zahtevna, je pa kar potreben čas, da izdelaš eno zapestnico in izdelek 
je res odvisen od spretnosti izdelovalca. Kar nekaj zapestnic smo tako 
naredili za prodajo. 



Društveni Informator št. 242 , Letnik XXVIII, ŠD Krašnja - December 202228

Na bazar smo se seveda pripravljali tudi v OPB-ju, smo bili vse dne-
ve pred bazarjem zelo aktivni. Začeli pa smo že v oktobru, saj smo vlo-
žili vse jurčke, ki smo jih našli na športnem dnevu v začetku oktobra.  
Pri temi o shranjevanju pridelkov z vrta in polja smo se odločili, da spet 
skuhamo namaz iz paprike in lončke okrasimo z napisom, saj so ga 
starši  zelo pohvalili že pred leti. Letos smo dodali še mešano solato. 

Izdelali smo tudi ulitke iz keram mase. Izdelovali smo še zape-
stnice, podstavke za svinčnike in vijoličaste punčke s sivko (ki sem jo 
prinesla kar jaz od doma) in letos dodali še rdeče punčke z eksotično 
dišavo, ki sem jo kupila v Ikei . 

»Izdelki morajo biti estetsko dovolj primerni za prodajo!« je bilo 
ves čas vodilo učencev pri delu, kar se je izkazalo tudi pri izdelkih in 
prodaji, saj so bili starši na bazarju res navdušeni nad dovršenostjo.

Bazar se je bližal zelo hitro. Zadnji teden, že tik pred zdajci, smo 
poskrbeli tudi za sceno. Naredili smo velike bele snežake in jih obesi-
li na stene v avli in telovadnici. Belo smreko za vzdušje (moj domači 
prispevek) so okrasili na četrtek dopoldne fantje iz 5.c. Vse napise, s 
katerimi smo opozarjali na dogodke v razredih, smo uporabili z za-
dnjega bazarja iz leta 2019, tako kot tudi vabilo pred šolo, kjer smo 
spremenili le čas. 

V četrtek sem skupaj z učenci v OPB-ju spekla še 1,5kg koruze za 
pokovko in cesarski praženec iz 10 litrov mleka. Medtem pa so učitelji 
in učenci pripravili vse stojnice v telovadnici in ostalih prostorih. 

Na četrtek popoldne ob 16.30 se je začelo. Posebno nas je letos 
skrbelo to, da smo zaradi na novo zgrajene učilnice v avli, tokrat mo-
rali preseliti vse stojnice v telovadnico. Pa je na koncu prav v redu iz-
padlo.. 

Učiteljica Ilona je že kakšen dan prej pripravila na ključek glasbo 
za zvočnik, ki se je vrtela ves čas v telovadnici na zvočniku. Žal pa je 
zbolela dan pred bazarjem in tako nas je bilo na bazarju vsega le 5 
učiteljev. Tako so morali učenci sami prodajati. Prišli so že malo pred 
začetkom in se s ponosom postavili za stojnice, na katerih so sami 
potem prodajali izdelke. 

Na bazarju so lahko obiskovalci v telovadnici ob prvi stojnici de-
gustirali naš namaz iz paprike, solato in vložene gobice, ki smo jih po-
stregli na domačem kruhu, namazanim z našim namazom. Pri ostalih 
devetih stojnicah pa so sami učenci prodajali izdelke. Izrecno jih mo-
ram pohvaliti za odgovorno delo, ki so ga prav vsi z odliko opravili.

Najbolj obiskan je bil ta dan gotovo sladki kotiček v novi učilnici 4,  
kjer so prišli na svoj račun predvsem mlajši, saj so lahko izbirali med 
pokovko in cesarskim pražencem, ki so jih prodajali fantje iz 5.razreda. 
Tam so si  obiskovalci lahko privoščili tudi kavico ali čaj, zraven pa se 
posladkali s piškoti, ki so jih četrtošolci in petošolci spekli nekaj dni 
pred bazarjem. Učiteljica Helena je ves čas skrbela, da se je v tem pro-
storu vse odvijalo kot je treba.

Posebna stojnica je bila namenjena prostovoljnim prispevkom, 
kjer so sedele učenke iz 3. in 5. razreda ter pomagale učiteljici Katari-
ni pri »menjavi« knjig in so s pikapolonicami razveselile vsakega, ki je 
prispeval prostovoljni prispevek za Šolski sklad.  Učiteljica Katarina je 
pripravila tudi v učilnici 2. razreda vse za »igralnico«. kjer so se za kra-
tek predah med pohajanjem ob stojnicah lahko starši in učenci usedli 
in si privoščili igro šaha, partijo kart (enka, remi, …) in drugih iger.

V učilnico 1.razreda je učitelj Nejc znosil ves material, ki je bil na 
voljo  in vzpodbujal v času bazarja starše in učence k ustvarjanju. Tam 
si je lahko, kdor je hotel, naredil venček ali aranžma, šopek… 

Z Učiteljico Niko sva bili ta dan deklici za vse, saj je Nika ves čas 
nadzirala prodajo, skrbela, da je bila degustacijska miza polna, da se 
je vrtela glasba. Jaz sem bolj skrbela za finančno plat, da je bilo dovolj 
drobiža,…fotografirala sem in se gibala med množico obiskovalcev, 
jih že na začetku nagovorila kot vodja bazarja in kasneje poklepetala 
z njimi. 

Za posebno presenečenje sta poskrbela Matej in Nejc. Posebej 
smo bili namreč veseli obiska našega bivšega sodelavca in učitelja Ma-
teja, ki sem ga na željo učencev 5. razreda povabila in je bil prav nav-
dušen nad našim dnevom. Ob koncu bazarja pa nam je prav prijazno 
pomagal pospraviti, za kar se mu res zahvaljujem.

Nejc je kot presenečenje zapel na mikrofon pesem Jana Plestenja-
ka in je požel velik aplavz s strani staršev za svoj nastop.
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Ko smo potegnili črto pod ta dan, lahko rečem, da so bili zado-
voljni tako starši kot učenci, še posebej me učiteljice, ki nam je uspelo 
izpeljati  res en velik dogodek, s katerim smo prispevali vsi skupaj  spet 
en kupček v šolski sklad.

Vsem staršem res hvala:
- za pomoč (res  moram pohvaliti nekatere starše in babice, ki so pri-
spevale dodatne izdelke za bazar s svojim materialom: voščilnice, 
piškoti, kruhki, blazine, škratki, predpasniki, trakovi za ušesa, denar-
nice,…)
- za udeležbo
- prostovoljne  prispevke.. 

Pa se vidimo spet drugo leto... 

Milena Iglič, 
vodja tehniškega dneva in bazarja v PŠ Krašnja
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NASTOP UČENCEV OŠ KRAŠNJA V ŠENTVIDU 
V petek, 25.11.2022, je bila v KD Martina Slomška v Šentvidu SLAVNOSTNA AKADE-

MIJA ob 20 letnici RIBIŠKEGA DRUŠTVA ČRNI GRABEN. Ker sem kot članica društva in 
članica UO društva, sprejela vlogo organizatorke kulturnega programa in napovedovanja 
na prireditvi, sem za kulturni nastop povabila k sodelovanju kar svoje učence iz Krašnje. 
Na prireditvi so nastopali štirje učenci in sicer Jerica in Julija iz 5. razreda, Paulina iz 2. in 
Bine iz 1.razreda.  Zaigrali so tri kratke skeče in sicer: MUMIJA, ŽLICA in KURILNO OLJE. 
Vse nastope so gledalci nagradili s smehom in aplavzom. Posebej pa je pohvalila učence in 
bila vesela nastopa prav otrok iz Krašnje, županja, ga. Olga Vrankar. 

Pred nastopom so bili otroci veselo razigrani (fotografija). Ob koncu nastopa pa so 
bili tako otroci kot starši, ki so jih pripeljali, povabljeni na prigrizek, posebej pa je vsak 
nastopajoči dobil tudi veliko čokolado in sok ter priponke s slovensko zastavo s strani 
društva. Res moram pohvaliti nastopajoče, saj so se kljub vsem obveznostim, ki so jih imeli 
te dneve, res potrudili.

Milena Iglič

ZAHVALNA SVETA MAŠA OB SLOVESU ŽUPNIKA G. ANTONA POTOKARJA 
V nedeljo, 16. 10. 2022, smo se v župniji Krašnja z zahvalno sveto 

mašo, poslovili od dolgoletnega župnika g. Antona Potokarja. Župnik 
Anton Potokar je zadnjih 26 let živel v župniji Krašnja in bil dobrih 25 
let naš župnik. Župljani smo se mu zahvalili za požrtvovalno delo in 
zavzetost, s katero je dobrih četrt stoletja vodili našo župnijo. Da je 
bila sveta maša še bolj slovesna, so poskrbeli pevci mešanega pev-
skega zbora, pod vodstvom Marka Juterška, na orgle jih je spremljal 
Miha Zavrl.

Po sveti maši se je druženje nadaljevalo na dvorišču pred cerkvijo. 
Pridne gospodinje naše fare so pripravile pecivo in kruhke prav tako 
ni manjkalo piva, kuhanega vina, pečenega kostanja in drugih dobrot.  

G. Antonu Potokarju celotna župnijska skupnost želi obilo Božjega 
blagoslova, naj mu dobri Bog nakloni zdravja, da bo še vedno pri mo-
čeh, da služi Gospodu.

Simona Pervinšek
Foto: Drago Juteršek

SPOMIN NA LETOŠNJO ZAHVALNO NEDELJO V CERKVI 
SVETEGA TOMAŽA V KRAŠNJI



Društveni Informator št. 242, Letnik XXVIII, ŠD Krašnja - December 2022 31

KRAŠENJSKI ŽUPNIJSKI ZBOR 
PRAZNUJE

V letošnjem letu je župnijski zbor župnije sv. Tomaža iz Krašnje 
praznoval trideseto obletnico delovanja. V ta namen je bila v nedeljo, 
20. novembra, sveta maša še posebej slovesa, iz kora pa je, kot vedno, 
petje donelo veselo in mogočno. 

Ob koncu bogoslužja so nam pevci zapeli še nekaj pesmi, Mojca 
Avbelj Korošec nas je popeljala skozi zgodovino zbora in nam pred-
stavila mnogo pomembnih ter veselih dogodkov, ki so jih člani zbora 
doživeli in pripravili v vseh teh letih delovanja. 

Po končani sveti maši se je druženje ob hrani in pijači nadaljevalo 
še v župnišču, seveda ni manjkalo ubranega petja. 

Naše pevce naj še dolgo let povezuje veliko veselje do lepega pe-
tja, saj je glasba Božji dar in jezik, ki ga vsak razume. Pevci vztrajajte na 
vajah in petju za dobro župnije, za svojo dušo in za lepše bogoslužje. 

Simona Pervinšek
Foto: Drago Juteršek

MINISTRANTSKO NOGOMETNO 
SREČANJE

Z ministranti smo bili obveščeni, da bo potekal ministrantski turnir 
v nogometu. Turnir se je odvijal v Ihanu, kot vsako leto. Gospodu žu-
pniku smo povedali, da se ga bomo udeležili.

Do turnirja sta bila 2 tedna, kar je minilo kot bi mignil. Večer pred 
tekmovanjem smo si priskrbeli prevoz in nabrali celo ekipo.

Ko smo prišli do igrišča, smo najprej šli v cerkev, kjer je gospod ra-
zložil pravila. Igrali smo na naravni travi po 12 minut skupne igre brez 
premora. Igrali smo proti 4 ekipam in sicer Dob1, Dob2, Ihan in Morav-
če. Vse štiri nasprotnike smo premagali in to kar z veliko gol razliko. V 
končnici tekmovanja smo igrali proti Dob1 in jih silovito premagali 3:1. 
Sledilo je podelitev pokalov in medalj in še skupinska fotografija. Iz-
vedeli smo tudi, da bo letos potekalo škofijsko srečanje ministrantov. 
Uvrstili smo se samo zmagovalna ekipa.

Srečanje je bilo 19.11 ob 9h. Enako smo dobili prevoz in že smo 
bili na tekmovanju. Naši občutki so bili mešani, saj nismo vedeli proti 
komu bomo igrali in kako bodo dobri. Tokrat smo igrali v Ljubljani v 
Šolski telovadnici Šentvid. Tukaj je tekmovanje potekalo tako, da smo 
igrali vsak z vsakim in 12 minut igre s 1 minuto premora v 6 minuti. Prva 
tekma je bila proti Igu, premagali smo jih z 3:0. Naslednja tekma je 
bila proti Stični. Premagali smo jih z 1:0. Predzadnja tekma je bila proti 
Radečam, katere smo ugnali s 3:1, to je bila najbolj napeta tekma. Na 
koncu pa smo še igrali proti Ježici z zmago 2;0. Tako smo premagali 
vse ekipe in dobili veliko nagrado, ki je bila nogometna žoga, 2 čokola-
di in seveda še pokal. Zelo smo se veselili, ker smo dobili tako nagrado 
in osvojeno prvo mesto.

Bor Rožič
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POSLOVILNI GOVOR ZA ŠTEFANIJO URANKAR

Ko življenje tone v noč, 
še žarek upanja 
išče pot.

Ostala pa je bolečina 
in tiha solza 
večnega spomina.

Mama,
ni potrebno veliko prtljage, da se v življenju odpravimo na potovanje. Dovolj je ljubiti. 
S prebrano mislijo si 26. 12. 1929 polepšala življenje materi in očetu in se pogumno 

odpravila na življenjsko pot. Tvoja življenjska pot ni bila lahka. S prvimi težkimi ovirami si 
se srečala že kot majhna deklica, saj je tvoje otroštvo zaznamovala vojna. Večkrat si nam 
pripovedovala zgodbe, ki so bile težke in grozne. Govorila si o dogodkih, ki so bili za nas 
nepredstavljivi. Kot majhno deklico so tebe in tvojo družino odpeljali v taborišče v Nemčiji. 
Tam so te ločili od staršev, sestre in dveh bratov. Vajena si bili pomankanja, lakote, žeje in 
strahu. Vendar te je to težko obdobje utrdilo in te oblikovalo v tako dobro osebo kot si bila, 
v osebo, ki se ne preda. Ostala si optimistična, hvaležna, razumevajoča, vesela, pogumna, 
skromna, pridna in predvsem topla oseba. Vsi vemo, da si živela s prepričanjem, da je v ži-
vljenju pomembno samo to, da ne škoduješ drugim ljudem in da tolažiš tiste, ki so žalostni. 
Bila si radovedna kaj vse ima življenje pripravljeno zate in se tega veselila. 

Spoznala si ata Pavla. Imela sta se rada, se spoštovala, drug drugega sta vzpodbujala in si bila v oporo. Vsi padci so vaju utrdili in vama dali novih 
moči. Bila sta dobra ekipa. Skupaj sta ustvarila dom in družino. Bila si topla, ljubeča, skrbna mami Marinki, Stanki in Helenci. Trudila si se, da jim pričaraš 
čimbolj čarobno otroštvo, otroštvo, ki si ga zasluži vsak in uspelo ti je. Kljub trdemu delu, vsem skrbem, si z veseljem s svojimi puncami ustvarjala. Z njimi 
si izrezovala kravice iz papirja, risala šopke rožic, kartala, se igrala Človek ne jezi se. V letih njihovega odraščanja si jim nudila trdno oporo in varno okolje. 
Tudi, ko so ti ponagajale si ostala mirna, razumevajoča in predvsem ljubeča. 

Z veseljem si opravljala vsa gospodinjska dela, delo na kmetiji in skrbela za celo družino. Nikoli se nisi pritoževala, pa če prav ti je vse to vzelo ogro-
mno časa. Veselila si se nedelje, saj je takrat prišel čas zate in si se peš odpravili k Sveti maši. Zelo rada si vsako jutro in vsak večer odnesla mleko h Krštin, 
kjer si z veseljem poklepetala s sosedi. 

Življenje smo ti zagotovo popestrili vnuki Klavdija, Bernarda, Jure in Lucija. Ko smo bili majhni je bilo tvoje telo že utrujeno od težkega dela. Poleg 
tega lahko priznamo, da nismo bili najbolj pridni otroci. Še danes se čudimo, kako ti je uspelo ostati tako zelo mirna z nami, saj nismo bili skromni pri 
lumparijah. Tudi naša otroštva si naredila čarobna. Nikoli ne bomo pozabili vseh iger, ki si nas jih naučila. Tudi z nami si kartala, se igrala Človek ne jezi se, 
se skrivala. Skupaj smo peli in risali. Najbolj zabavni so bili večeri, ko so bile na razporedu nogometne in košarkarske tekme, saj smo skupaj navijali. Ve-
dno si nas gledala z ljubeznijo v očeh, tudi ko smo si zaslužili vzgojne pogovore, si nas objela in se nam nasmehnila. Pokazala si nam, kako se premaguje 
ovire, kako ostati pogumen, trden, kako razumeti sočloveka, kako si pomagati. Rada si nas učila molitvic, še posebej Sveti angel, saj si verjela, da bomo 
tako prosili angelčke, da nas varujejo in bomo ostali varni. Privzgojila si nam ljubezen do živali, občudovanje do narave, predvsem vseh vrst rastlin, saj si 
jih oboževala. Večkrat si nam povedala, kako si ponosna na nas in, kako zelo nas imaš rada. Tega ne bomo pozabili. Zadnja dva meseca je tvoje življenje 
polepšala pravnukinja Lili. Res si že bila utrujena, vendar je bilo ob prvem srečanju z Lili vidno iskreno veselje in občudovanje v tvojih očeh. Upajmo, da 
smo prevzeli vse tvoje čudovite lastnosti in, da bomo vsaj malo tako dobri do drugih kot si bila ti. 

Želimo si, da bi lahko tako dobre osebe ob sebi obdržali celo življenje, vendar nimamo izbire in tega ni. Svoje utrujene oči si zavedno zaprla v nedeljo 
in legla k počitku, ki si ga tvoje telo zasluži. 

Pomembno je, da življenje gledamo z odprtimi očmi, ker samo tako lahko vidimo kaj vse lepega nam podarja. 
Mama hvaležni smo, da smo imeli to čast in si bila v naših življenjih. Hvala ti za vse lepe trenutke, ki smo jih skupaj doživeli. Verjamemo, da boš od 

zdaj naprej naš angelček in boš bedela nad nami. 
Hvala ti za vse, vedno boš v naših srcih.

Tvoji vnuki 

POSLOVILNI GOVOR ZA IGNACIJA REPOVŽA
Jesen je čas, ko tudi narava izgublja svojo moč in se pripravlja na počitek.
Tako je 4. oktobra k zasluženemu počitku legel tudi mož, oče, dedek in pradedek Ignacij Repovž po domače Oglarjev 

Nace. Rodil se je 02.06.1932 v Dolah pri Litiji. Odraščal je še s tremi brati, izmed katerih je bil on najmlajši. Ni imel najlepšega 
otroštva, saj je bil med vojno kot otrok izgnan v Nemčijo. Živel in delal je pri nunah, kjer mu po pripovedovanju sicer ni bilo 
hudega. 

Ker je bil nadarjen in mu je delo od rok dobro šlo, se je izučil za mizarja. V letih, ki so prihajala, je opravljal različna dela. 
Nekaj časa je delal v rudniku Trbovlje in v rudniku Varaš, kjer pa je prišlo do eksplozije. Od nesreče naprej je imel trajno 
poškodovan sluh. Kasneje je opravljal delo vzdrževalca v Žitu.

Da je spoznal ljubezen svojega življenja, se je imel zahvaliti skupnemu znancu Janku. Z Minko sta se poročila, on pa se 
je preselil k njej na kmetijo v Spodnje Loke. V zakonu sta se jima rodili dve hčerki. Leta 1958 sta se razveselila Darinke, nekaj 
let pozneje, natančneje leta 1965 pa še Janje.

Bil je zelo priden in ves čas je nekaj počel. Poleg redne službe je Minki pomagal še na kmetiji. Imel pa je tudi mizarsko 
delavnico in tudi tam je rad kaj postoril, saj mu je bilo delo z lesom že od  nekdaj v veselje.

Bil je zelo družaben, zelo rad je pel in se hecal, zato je tudi zelo rad hodil na veselice. Rad se je udeleževal raznih izletov 
in zabav. Všeč mu je bilo, ko se je nekaj dogajalo, kar za našo razširjeno družino niti ni bilo nič nenavadnega.

Ni bil človek, s katerim bi se lahko skregal. Bil je bolj mirne narave in se je v takih trenutkih raje umaknil. 
Zadnjih nekaj let mu je nagajalo zdravje, ampak življenja se je veselil in kljub vsem tegobam dočakal 90 let. Ves čas bolezni, so mu stale ob strani in 

mu pomagale žena in hčerki. Marsikatero oviro v življenju je premagal, Covida žal ni mogel.
Spominjam se, da me je kot prvo vnukinjo s kolesom vozil v Krašnjo v šolo.
Rad me je imel in tega ne bom nikoli pozabila. Tudi vseh ostalih vnukov in pravnukov je bil izjemno vesel in kljub razliki v letih je bil rad v njihovi družbi.
Žal je njegov veseli glas utihnil, najlepši spomini nanj pa nam ostajajo.
Kako svetlo bo zdaj naše nebo, ko se je prižgala še ena lučka.
Počivaj v miru.

Poslovilne besede je napisala Ina
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POSLOVILNI GOVOR, JOŽMANOVA MINKA
Prebudilo se je tiho jesensko jutro, ki je odnašalo še poslednje liste z dreves in to jutro 

je hladen veter upihnil plamen življenja naši dragi mami, babici, prababici, tašči in teti ... 
Jožmanovi Minki iz Krašnje.

Skromno in tiho, kakor je bilo njeno življenje, takšno je bilo tudi slovo. Vsi njeni smo 
z bolečino v srcu in solzo, ki je tekla po licu obstali v prazni sobici, kje nas njene vedre in 
prijazne oči ne bodo nikoli več pobožale.

Draga naša Minka, tvoje življenje je bilo težko in polno preizkušenj. S hrabrostjo si sama 
premagovala vse ovire in mnogokrat skrivala solze pred nami in svetom okrog sebe.

Tvoje srečno otroštvo v vasi Leseno nad Blagovico, kjer si se leta 1936 rodila, se je pre-
kmalu končalo, saj so ti vojne grozote vzele oba draga starša, ko si štela komaj 6 let. Mala 
deklica je zato s sestrama Faniko in Ančko našla pribežališče pri sorodnikih v sosednji vasi 
Gabrovnici. Kot sirota si se morala hitro postaviti na svoje noge, zato si še kot mlado dekle 
odšla služit za deklo v Blagovico, na kmetijo Krvin.

ŽIVLJENJE TAKO ŽIVI, 
DA GA JE ZMEROM MANJ. 
KOT PESEK MED PRSTI POLZI 
DAN NA DAN.

ŽIVLJENJE SE VČASIH DRŽI 
VESELO NA SMEH, 
A VČASIH LE STEŽKA TAJI 
SOLZE V OČEH.

NAJLEPŠE JE, KO SE RAZSIPA
Z ŽAROM NA VSE STRANI 
IN VSE DO POSLEDNJEGA HIPA 
Z VISOKIM PLAMENOM GORI.

Tam so se poleg trdega dela, ki si ga opravljala na kmetiji, stkala tudi mnoga prijateljstva, ki so ti obogatila življenje. Pri 18. letih si spoznala 
svojega moža Vinka in se priženila na Jožmanovo domačijo v Krašnji. Takrat si obrnila nov list in začela pisati novo poglavje svoje zgodbe. K sebi 
si povabila tudi svojo sestro Faniko, ki si je poleg tebe ustvarila svojo družino. 

V zgodnjih dvajsetih letih svojega življenja si povila tri otroke. Prvi dve hčerki Marinko in Ireno, nato pa še sina Vinka. Ker je bilo tvoje ljube-
zni še več, kot so jo lahko sprejemali tvoji otroci in ker je bilo tvoje srce široko, si pod svojo streho sprejela na desetine rejencev. Prav vsakega 
posebej si imela rada, kot svoje lastne otroke. Verjetno zaradi tega, ker si kot otrok, na lastni koži občutila kako je biti otrok brez staršev - ptiček 
brez gnezda. 

Za vsa dobra dela si prejela plaketo Zlata značka, Zveze prijateljev mladine ter srebrn znak priznanja za plemenito dejanje, podeljeno s strani 
Jugoslovanskega Rdečega križa Slovenije.

Sreča na Jožmanovi domačiji ni trajala dolgo. Kratko ...prekratko.
Kruta usoda ti je v prometni nesreči vzela moža, ter očeta tvojim otrokom. Ostala si sama s tremi svojimi otroki in tremi rejenci ... Lidijo, Ale-

šem in Tomažem. Kmalu za tem si izgubila še ljubo sestro Ančko.
S pomočjo sorodnikov, sosedov, prijateljev in s tvojo neverjetno močjo, je življenje teklo dalje ... Vajeni trdega dela, ti ni bilo težko poprijeti 

za kakršnokoli delo. Delo na kmetiji ti je bilo v veliko veselje. Živali pa so bile vedno tvoj ponos in smisel življenja.
Hlev, travnik, njiva in gozd so povzročali žulje na tvojih rokah in bili hkrati tvoje varno zavetje. Vsem otrokom, svojim in tujim, si s svojim 

zgledom privzgojila delavnost, vztrajnost in nesebično pripravljenost pomagati ... pomagati vsem, tudi takrat, ko bi morda sama najbolj rabila 
pomoč. Tvoja radodarnost ni poznala meja. Kljub težki preizkušnji si ostala vedra in pozitivna. Usoda je ubrala svojo pot in ti v naslednjih letih 
vzela še drugo sestro Faniko. Takrat si za določen čas prevzela tudi vlogo matere, za tvoji dve nečakinji Alenko in Andrejo.

Za vsakim dežjem vedno posije sonce in tudi k Jožmanovim je posijalo.
Tvoji trije otroci so odrasli ter si ustvarili  svoje družine. Nasmeh se ti je narisal na obrazu, ko so počasi prihajali na svet tvoji vnuki: Mojca, 

Lea, Tea, Nina, Metka, Tadeja, Anka in Tomaž. Hiša je bila zopet polna smeha in otroških vragolij. Ob družinskih srečanjih pa smo vsakič pristavili 
k mizi še kakšen stol več.

Skupno gospodinjstvo s sinom Vinkom in njegovo ženo Marijo, ter Tadejo in Anko, ti je v jeseni življenja odneslo mnogo skrbi in olajšalo marsi-
katero tegobo, saj je snaha Marija, ob pomoči tvojih hčera in sina lepo poskrbela zate. Znala te je nasmejati in ti biti v oporo, ko si jo potrebovala.

Prišel je čas ... tisti čas, ko je naša babi vse manj zahajala v hlev ... nato vse manj na dvorišče ... in nato vse manj za skupno mizo v kuhinji. 
Vnuki in pravnuki smo jo obiskovali v njeni sobici. Z njo smo delili svoje vsakdanje prigode, ji prinašali priboljške, se družili z njo ter ji krajšali čas.

Vse dokler se ni prebudilo tiho jesensko jutro in te vzelo s seboj.
Postelja v tvoji sobi je ostala prazna za vedno.
Prazna, kot praznina v našem srcu, ker te ni več z nami.
Draga naša babi Minka, bila si človek z velikim srcem. Hvala ti za vse, kar si storila za nas, hvala ti za vso ljubezen, ki si jo nesebično razdajala. 

Radi te imamo, za vedno boš z nami. Počivaj v miru.
VSI TVOJI

BOJANU PODMILJŠAKU V SLOVO
Ni smrt tisto, kar nas loči, 
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše. Brez pomena 
zanje so razdalje, kraj in čas.

Vekovečna dragih je bližina.
Smrt je le združitve návečer.
Zemlja skupno je pribežališče 
in poslednji cilj vseh nas je mir.

(Mila Kačič)

Dragi Bojan, 
pretresla nas je vest – najprej o tvoji težki bolezni in sedaj še o tvojem slovesu. 
Rodil si se 23.3.1954, očetu Cirilu in mami Urški. V Krašnji si preživljal svojo mla-

dost. Oče Ciril je leta 1963 odšel v Nemčijo in leto pozneje ste za njim odšli ti, kot 
10-letni fantič, tvoja mati in dveletni brat Igor. Brez problema si se vključil v osnov-
no šolo, jo redno dokončal in se vpisal na gostinsko šolo. Tudi to si končal in se 
zaposlil v gostinstvu in sicer na enemu izmed največjih letališč v Nemčiji in enem 
od najprometnejših letališč v Evropi, kjer si bil zaposlen vse do upokojitve. Mama 
Urška je umrla leta 1974. 

Rad si prihajal na dopust v domači slovenski dom, kjer si se srečeval s svojo 
družino in prijatelji. Posebno te je zanimalo kaj se dogaja s Pavletovim Marjanom, 
Lukčevem Francetom, Miklavčevim Jožetom in Golavčevim Dušanom. Rad si imel 
motorje. Dokler si lahko, si se z njim pripeljal v Slovenijo.

Čeprav si večino življenja preživel v Nemčiji, si bil zagrizen Slovenec in nisi želel sprejeti nemškega državljanstva. Naj ti bo lahka slovenska zemlja.
Vsem sorodnikom izrekam globoko sožalje v svojem imenu in v imenu krajevne skupnosti Krašnja.  

Govor je pripravila in prebrala Romana Močnik Žavbi
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VREME IN DOGODKI V PRVEM 
TROMESEČJU LETA 2022

Vstopamo v novo leto, v leto novih pričakovanj in dogodkov, vremenskih 
in številnih drugih, ki se bodo v 365. dneh razvrstili tako, kot bo to želela nara-
va in številna druga naključja.

Po tem »ključu« smo živeli tudi v minulem letu. Prišli smo do njegovega 
zaključka, zato ga je v nasprotju s pričakovanji v letu 2023 lažje, precej lažje 
oceniti.

Januar, februar in marec so minuli meseci v letu 2022 o katerih pišem to-
krat, osredotočen, kot vedno, na vreme in nekatere pomembnejše dogodke, 
ki smo jih  v KS Krašnja iz dneva v dan podrobneje prepoznavali.

VREME – JANUAR 2022
Prvi dan v letu 2022 je bila sobota. Jutro je bilo hladno. – 5 stopinj, slana 

in tudi v preostanku dneva se temperatura ni dvignila nad ledišče. Sicer pa 
sonca na prvi novoletni dan ni manjkalo. Podoben je bil tudi naslednji dan. 
V ponedeljek, 3., jutranje slane ni bilo, temperatura zraka se je izognila mi-
nus stopinjam, ves dan pa je bilo tudi oblačno. Oblačnost se je še povečala 
in v torek, 4., pozno popoldan je začel rositi dež. Močneje je začelo deževati 
naslednji dan okoli 16. ure, zvečer pa smo že lahko opazovali »ples« posame-
znih snežink. Kljub temu, da je bilo napovedano obilnejše nočno sneženje, 
le ta naše vasi ni pobelil. To pa mu je uspelo v višje ležečih vaseh naše KS. V 
Krajnem Brdu, Vrhu nad Krašnjo in Korenu, ampak snežna odeja je bila bolj 
»odejica« kot odeja.

Že v petek, 7. januarja 2022 se je ozračje spet ohladilo na jutranje -4 stopi-
nje, tudi dan je mineval pri -1 stopinji, zvečer pa je iz ure v uro postajalo hladne-
je in naslednje jutro je bila precej močna slana in kar -6! Tudi nedeljsko jutro 
je bilo podobno sobotnemu. Dan pa ne, kajti popoldan je nekaj časa snežilo z 
snežinkami, ki so spominjale na nekakšne kroglice iz stiropora. Pustile so sled 
in naši komunalni delavci so v sled varnosti in možnega drsenja na cestiščih 
le ta posipavali.

Nov teden, nova podoba vremena. Več sonca, občasno dokaj hladna jutra 
z slano in meglo, hladnejši večeri in noči. Precej hladno je bilo jutro 13., ko je 
bilo kar – 8 stopinj. Večino popoldanskega časa pa so temperature zraka  kar 
nekajkrat poskočile tudi do +7 stopinj. In tako stabilno vreme se je vrstilo dan 
za dnem, vse do noči na petek, 21., ko je bilo zjutraj ob slani možno opaziti tudi 
sled padlega snega.

Skoraj vse do konca meseca januarja se je še enkrat ponovilo obdobje 
povsem enakega vremena, kot smo ga imeli od 10. do 21. v mesecu. Prav za-
dnji dan pa se je vreme spremenilo. Večino časa je rahlo rosil dež, zvečer pa je 
pri -2 stopinjah začelo zmrzovati. 

Mesec januar 2022 je bil zelo »suh« mesec, saj je kar 26 dni minilo brez 
vsakršnih padavin, le tri dni je rahlo rosil dež, en dan je rahlo naletaval sneg, 
en dan pa sta se za kratek čas »predstavila« oba. Dež in sneg.

DOGODKI – JANUAR 2022
24. je v 92. letu starosti umrl naš krajan Frančišek Šum, od katerega smo 

se na pokopališču v Krašnji poslovili v soboto, 29. januarja.
Tudi začetek leta 2022 nam bo dodobra ostalo v spominu na epidemijo, 

ki je ni in ni bilo videti konca. V marsičem je ohromila naše nekatere siceršnje 
navade, ki so bile strogo prepovedane z številnimi zdravstvenimi ukrepi, med 
katerimi sem se vsaj jaz najbolj zapomnil nošenja obrazne zaščitne maske.

VREME – FEBRUAR 2022
Tudi, ko sem pregledal, kaj sem si o vremenu zapisal za mesec februar 

2022, sem se vprašal: «Ali je to sploh zima in, kje je čas, ko je zaradi mraza in 
zamrznjenih tal pošteno škripalo pod nogami?« Opravičeno vprašanje, kajti 19 
povsem suhih, 4 dni z dežjem, 3 dnevno rahlo sneženje in 2 dni rahlo sneženje 
z dežjem, ne preveč nizke temperature, je  vsekakor več, kot žalostna statisti-
ka v primerjavi za čas »nekoč in danes.«

Prvo februarsko jutro je bila -1 stopinja in tla so bila nekoliko poledenela. 
Naslednji dan zgodaj dopoldan smo lahko kakšnih petnajst minut opazovali 
snežno ploho. Od četrtka, 3. dalje, do vključno 6. februarja so minevali dnevi 
brez vsakršnih padavin in približno enakimi temperaturami. V noči na 7. je pa-
dlo nekaj dežja,, okoli opoldneva pa tudi nekaj posameznih snežink. Tempera-
ture pa so se zopet in kar opazno dvignile nad ledišče.

Zelo prijazen je bil praznični dan 8. februar in nato še tudi 9. in 10. Nekaj 
dežnih kapljic je padlo naslednji dan zvečer, kasneje pa vse do vključno 14. 
je bilo vreme stabilno, jutranje temperature spet nekaj stopinj pod lediščem, 
dnevne okoli 7 stopinj. Jutranja slana je bila kar stalna spremljevalka dnevnih 

vremenskih dogajanj.
V torek, 15. je bila noč deževna in tudi v preostanku dneva je pogosto-

krat deževalo. Temperature pa znova niso dosegle ledišča. Že naslednji dan 
padavin ni bilo več. 19. pa spet deževno, a le ta dan, kajti sledilo je spet nekaj 
povsem »suhih« dni, kar je trajalo skoraj teden dni, do vključno 24. v mesecu.

Tudi v petek, 25. februarja je bila zjutraj slana. Kmalu se je začelo oblačiti 
in sredi popoldneva tudi deževati. Naslednji dan v tem času smo zopet lahko 
opazovali ples snežink, ki so se »predstavile« v krajši plohi. Nekaj zadnjih dni je 
večkrat tudi močneje zapihalo. Še posebej predzadnji dan. Mesec februar pa 
smo zaključili s pogledom na nekaj posameznih snežink, ki so občasno padale 
v popoldanskem času.

Mesecu februarju 2022 mirne duše lahko pripišemo ugotovitev in mu 
damo oceno, kot izjemno suhemu mesecu za ta letni čas. Kako je bilo vremen-
sko porazdeljenih vseh osemindvajset dni, sem zapisal že uvodoma. 

DOGODKI – FEBRUAR 2022
7. 2. Pričele so se zimske šolske počitnice;
8. 2. Kulturni praznik;
21. 2. Svojo življenjsko pot je v 79. letu starosti sklenila dolgoletna predsedni-
ca KUD Fran Maselj Podlimbarski Vera Beguš;
25. 2. Na drog javne razsvetljave ob cesti skozi naselje Krašnja je bil name-
ščen merilnik 
hitrosti, ki pa na žalost nekaterim mimo vozečim ne pomeni nikakršnega 
opozorila ali 
pomisleka na to, kako nevarno je divjati po cesti skozi naselje. 
26. 2. Pustna sobota.
27. 2. Pustna nedelja. 
V Društvenem domu sta Občinski svet in KUD Fran Maselj Podlimbarski v 
spomin na 
Vero Beguš pripravila žalno sejo;
28. 2 Na krašenjskem pokopališču smo se poslovili od pokojne Vere Beguš.

VREME – MAREC 2022
Mesec marec se je začel z lepim, suhim vremenom in s tempera-

turami zraka, kot smo jih bili večino časa vajeni v minulih dveh mese-
cih. Vremensko so si bili povsem podobni prav vsi dnevi do vključno 
5. marca 2022.

V nedeljo, 6. smo opazili, da je v noči padlo nekaj malega snega, 
a le za vzorec. Nekaj snežink je bilo ta dan opaziti tudi še kasneje. Od 
nedelje dalje pa je kar dolgo časa, praktično, skoraj do konca meseca 
zopet trajalo povsem sušno obdobje, kar nas glede na preteklost zim-
skega časa, ko smo se spraševali, kje je zima, ni presenečalo. Morda 
le to, da so dokaj nizke jutranje temperature in ne preveč visoke v 
dnevnem času glede na bližajočo se koledarsko pomlad, bile še vedno 
ali pogostokrat spremljevalka vremenskih dogajanj. Kot zanimivost 
naj omenim, da smo 16. marca, ko smo še vedno pričakovali vsaj malo 
snežne odeje, zaradi opazne suše pa bi se prilegel tudi dež, bili deležni 
»rumenega snega«, ki ga poznamo pod imenom saharski pesek.

V sredini meseca so bile jutranje temperature občasno še vedno 
pod lediščem, od takrat dalje pa je vedno močnejše, že pomladansko 
sonce ozračje nemalokrat pogrelo tudi do 20 stopinj. Temperaturno 
prijetnejša po so bila tudi jutra, večeri in noči.

Nekaj malega dežja je padlo šele 30. marca, precej obilneje je na 
izsušeno zemljo deževalo le zadnji dan v mesecu.

Nič čudnega, da so pogovori nemalokrat stekli o zaskrbljujoči suši, 
saj je bilo v mesecu marcu kar 28 dni brez sleherne padavine. Bila sta 
le dva deževna dneva, en dan, v noči na 6. pa je zapadlo nekaj »vzorč-
nega snega.«

Kakšno bo vremensko prvo tromesečje v novem letu 2023, je se-
veda, kot vedno, lahko le ugibanje. Zagotovo bi se prileglo precej več 
padavin, saj ne smemo pozabiti letošnjega poletja, ki je naravo dodo-
bra izsušilo. 

Podnebne spremembe iz leta v leto bolj izrazito »kažejo zobe.« 
Naredimo vse, kar je v moči slehernega od nas, da prispevamo svoj 
delež k ohranjanju naravnega okolja. Priložnosti ni malo, le navaditi 
se je potrebno nanje!

DOGODKI – MAREC 2022
1. 3. Pustni torek;
2. 3. Pepelnica;
4. 3. Minilo je dve leti od prve okužbe z virusom Covid19 v Sloveniji;
8. 3. Dan žena;  
7. 3. Šolarji so po dolgem času odložili zaščitne maske;
9. 3. V Gasilskem domu se je začela akcija zbiranja humanitarne 
pomoči za Ukrajino;
18. 3. Občni zbor PGD Krašnja;
21. 3. Izšel je Društveni informator štev. 239, prvič natisnjen z digitalnim tiskom;
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INTERNO GLASILO ŠPORTNEGA DRUŠTVA KRAŠNJA,
Krašnja 14, 1225 Lukovica;
telefon: 01/ 7234 132; 
splet: sd-krasnja.org ;

DRUŠTVENI INFORMATOR JE IZDELAN V NAKLADI 100 IZVODOV,
tisk: IM DESIGN reklamni napisi Irena Flerin s.p.,
         Bistriška cesta 11, 1230 Domžale

Martin Šinkovec urednik
Marjan Štrukelj pomočnik urednika
Gašper Korošec tehnični urednik
Karla Šinkovec lektoriranje 

Dopisniki: 
Aleš Mežnaršič, Bor Rožič, Brigita Rožič, Helena Urbanija, Ilona Irgolič, Jure Jamšek, Katarina Bergant, Marjan Štrukelj,
Martin Šinkovec, Meta Adamič Bahl, Milena Iglič, Mira Andrejka, Mojca Žavbi Tič  , Nejc Novak, Nika Leskovšek,
Robi Pervinšek, Romana Močnik Žavbi, Simona Pervinšek

Fotografije: 
Bor Rožič, Brigita Rožič, Drago Juteršek, Helena Urbanija, Ilona Irgolič, Katarina Bergant, Meta Adamič Bahl, Milena Iglič, Nejc Novak, Nika Leskovšek, 
Nina Štrukelj, PGD Arhiv, Romana Močnik Žavbi, Veronika Tumpej

25. 3. Materinski dan;
27. 3. Urne kazalce smo premaknili na poletni čas;
29. 3. Sodelovanje naših gasilcev pri gašenju obširnega gozdnega 
požara nad Poljčanami 
v Občini Preddvor.

V mesecu marcu, ko bomo pripravili in izdali novo glasilo, se spet 
oglasim z vremenskim dogajanjem za naslednje tri mesece leta 2022 
in z nekaterimi zaznamki pomembnejših dogodkov iz naše Krajevne 
skupnosti.

Želim vam prijetno branje. Predvsem pa čim več takšnega vreme-
na, ki bo vsem nam, vključno naravi – kar najbolj prijazno.

Marjan Štrukelj

NAGRAJENCI NAGRADNE KRIŽANKE 
GOSTINSKEGA PODJETJA TROJANE

V glasilu Društveni informator smo v mesecu septembru objavili 
nagradno križanko Gostinskega podjetja Trojane, ki je bilo tudi leto-
šnjega 2. oktobra, kot že vsa leta doslej, glavni pokrovitelj 35. teka za 
krof in vseh ostalih spremljajočih dogodkov. V ŠD Krašnja to tradici-
onalno prireditev vedno bolj imenujemo kar »sladka« prireditev, saj 
nihče od aktivnih udeležencev in tudi številnih gledalcev prireditvene-
ga prostora ne zapustijo, da se ne bi posladkali z izjemnimi, sladkimi 
trojanskimi krofi. 

Ta vredna pomoč GP Trojane, našemu društvu pomeni veliko ali 
skoraj vse, da zmoremo iz leta v leto nadaljevati s to prijetno tradicijo 
druženja vseh generacij ljubiteljev rekreacije v naravi. 

Do konca meseca novembra smo v društvo prejel 15 rešitev nagra-
dnega gesla, ki se je glasilo: »TROJANSKI KROF.« Prav vsi sodelujoči 
pri reševanju križanje pri ugotavljanju gesla niso naredili napake. Vsi 
so ga rešili pravilno.  Čestitke!

Sledilo je žrebanje petih nagrajencev, ki bodo od GP Trojane po 
pošti prejeli ustrezni kupon za brezplačni prevzem petih krofov.

Žrebanje je bilo opravljeno v Baru pod lipo. Srečni dobitniki na-
grad pa so postali:

BINE BRCAR  Krašnja 76, 1225 Lukovica
MIJA DROBNE  Krašnja 80, 1225 Lukovica
MARKO AVBELJ Kompolje 5, 1225 Lukovica
IRENA PUSTOTNIK Krašnja  70, 1225 Lukovica
DARKO URANKAR Krašnja 49, 1225 Lukovica

Vsem nagrajencem čestitamo in jim želimo prijetno sladkanje s 
trojanskimi krofi.

Vsem ostalim se zahvaljujemo za sodelovanje.

Marjan Štrukelj

VABLJENI K REŠEVANJU PRAZNIČNE 
NAGRADNE KRIŽANKE

Poleg prazničnega voščila, vas KRAJEVNA SKUPNOST KRAŠNJA 
v teh dolgih zimskih večerih želi prijetno »zaposliti« tudi s krajšanjem 
časa z reševanjem objavljene nagradne križanke.

Med vsemi reševalci križanke, ki boste do 24. februarja 2023 rešili 
nagradno geslo in ga poslali po pošti na naslov: Športno društvo Kra-
šnja, Krašnja 14 1225 Lukovica ali ga oddali v nabiralnik pri društveni 
pisarni, bomo izžrebali pet nagrad, ki jih bo podarila KS KRAŠNJA.

Ni skrivnost, da bodo to dežniki z dotiskom imena KS Krašnja.
Nagradno geslo z ostalimi podatki obvezno napišite na nagradni 

kupon, ki je objavljen skupaj s križanko.
Pri reševanju križanke vam želimo obilo razvedrila, pri žrebanju 

nagrad pa srečo!

Marjan Štrukelj

INFORMATORJEV HUMOR
KRIŽANJE

Kaj dobiš če križaš psa in kalkulator? 
Prijatelja na katerega lahko vedno računaš!

***
JANEZEK

Učitelj se v šoli razjezi na učence in reče: 
“Vsak k je neumen naj vstane!” 

Pa najprej noben ne vstane, pol se pa počasi Janezek dvigne iz stola. 
Učitelj ga vpraša: 

“A ti misliš, da si neumen?” 
Janezek pa reče: “Ne, ampak nerodno mi je, ker samo vi stojite!”

K R A J E V N A
S K U P N O S T KRAŠNJA
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