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DOGAJANJE V KULTURNEM DRUŠTVU
V preteklih treh mesecih  smo  v KUD Fran Maselj Podlimbarski  pripravili nekaj dogodkov in veseli nas, da Društveni dom nič več ne sameva, 

pač pa služi svojemu namenu, saj je končno zaživel tudi gledališki oder. Že v mesecu decembru so mladi igralci s pomočjo Brine Tič ob obisku sv. 
Miklavža pripravili kratko igrico Pingvinčkova pošta. 

Mladi igralci Vita, Zarja, Neža, Klara, Nejc, Jaka

V začetku februarja smo obeležili Prešernov dan, slovenski kultur-
ni praznik. Člana našega društva, Zdenka in Roman, sta na proslavi, ki 
so jo v Društvenem domu pripravili učenci krašenjske šole, prebrala 
odlomke iz Prešernove pesnitve Povodni mož.  

Dvorana   je bila ponovno  polna obiskovalcev v soboto, 25. februarja, ko so na našem odru gostovali člani KD Gomilsko z gledališko predsta-
vo Na Kmetih. 

Igralci so nas povabili na gorsko kmetijo, kjer se lastnici Marica in Jožica trudita pridobiti čim več gostov iz mesta. Poleg nastanitve ponujata 
tudi pester program dodatnih aktivnosti. Zanimivi gosti se znajdejo v različnih komičnih situacijah, ki v določenih trenutkih že spominjajo na 
kriminalko. Na koncu se vse srečno konča, zaslužka pa tudi ne manjka. 

In med obiskovalci ni manjkalo smeha ter dobre volje, ko so zapuščali dvorano.
Tekst: Mojca Beguš Tič

Foto: Romana Močnik Žavbi
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170. OBLETNICA ROJSTVA FRANA MASLJA PODLIMBARSKEGA

Med proslavo je oder krasila perorisba Podlimbarskega, ki je delo 
Štefana Cerarja in jo je društvu ob tej priložnosti podaril, za kar se mu 
še enkrat lepo zahvaljujemo. Slika, ki je prava mojstrovina, zdaj visi 
na steni ob odru, nasproti vhoda. Tako nas Podlimbarski »pozdravi» 
že ob vstopu v dvorano in nam na nek način nalaga odgovornost, da 
zavzeto in z veseljem ohranjamo preteklost našega kraja, skrbimo za 
kulturno in snovno dediščino ter negujemo lepo slovensko besedo.

Mojca Beguš Tič
Foto: Romana Močnik Žavbi, Drago Juteršek, Mojca Beguš Tič

Konec lanskega leta smo se spomnili  našega rojaka Frana Maslja Podlimbarskega. 23. novembra je minilo 170 let od njegovega rojstva.  Ta-
krat smo se pisatelju poklonili z obiskom njegovega groba na Navju. 

V decembru pa smo pripravili dogodek, kjer smo se spomnili njegovega življenja in ustvarjanja. Prebrali smo nekaj odlomkov iz njegovih del. 
Na odru so se nam pridružili tudi naši mlajši člani Eva, Max, Jan in Bor. Njihovega sodelovanja in nastopa smo bili še posebej veseli, saj nam daje 
upanje, da bo kulturno društvo dejavno tudi v prihodnje. Poleg mladih recitatorjev pa so v programu sodelovale tudi mlade in nadarjene glasbe-
nice Patricija (flavta), Anja P. (violina) ter Ema in Ajda (violini).

Podlimbarski je bil velik domoljub, ki je imel nadvse rad svojo domovino, pa tudi rodno dolino pod Limbarsko goro. Življenje ga je popeljalo v 
mnoge tuje kraje, ves čas  pa je hrepenel po domu. Umrl je v izgnanstvu, v Pulkavi na Češkem. V kulturnem društvu, ki ponosno nosi njegovo ime, 
si želimo, da se tudi današnje generacije zavedajo, kako pomembno  je ohranjati  spomin na preteklost in naše prednike. Prav od domoljubov, 
kot je bil Fran Maselj, se lahko učimo, da je spoštovanje domovine in  maternega jezika pomembno za naš lasten razvoj in obstoj. Zato so besede 
Podlimbarskega tudi v današnjem času še kako aktualne:

»Bodite značajni! Ljubite domovino požrtvovalno, kakor sem jo ljubil jaz!«

Pisateljev grob na Navju

Recitatorjem so se na odru pridružile tudi mlade glasbenice

F. M. Podlimbarski
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GLEDALIŠKA DEJAVNOST 
Veseli smo, da v kulturnem društvu obujamo gledališko dejavnost. Po krajši igrici Pingvinčkova po-

šta, ki so jo zaigrali ob prihodu sv. Miklavža, so mladi igralci izrazili željo, da bi odigrali še kakšno pred-
stavo.

Brina je zimski čas izkoristila za iskanje in ustvarjanje teksta zato upamo, da nas bodo z novo pred-
stavo Čarovnik iz Oza razveselili še pred koncem šolskega leta. 

K sodelovanju in ustvarjanju pa vabimo tudi starejše otroke in mladino. Če radi ustvarjate, rišete in 
ste spretni rokodelci na različnih področjih, bodo mladi igralci veseli vaše pomoči pri izdelavi scene za 
predstavo. 

Če si želite sodelovanja, kar pocukajte Brino za rokav, ko jo srečate. Vesela bo vsake pomoči.

Mojca Beguš Tič

SREČANJE O LOČEVANJU ODPADKOV V DRUŠTVENEM DOMU KRAŠNJA
V torek, 24. januarja, so imeli drugošolci na PŠ Krašnja tehniški dan 

na temo ločevanja odpadkov. V šolo so namesto šolske torbe prinesli 
nekaj odpadkov, ki so nastali v njihovih domovih.

Učenci so vedeli, da nekatere odpadke zbiramo ločeno, zato da jih 
recikliramo. Prek interneta so si ogledali, kako predelajo na ekoloških 
otokih zbran papir, plastenke, tetrapake, kovino in steklo. Z zanimanjem 
so spremljali predelavo odpadkov in se navduševali nad izdelki iz doblje-
nih surovin. Presenečeni pa so bili, kaj vse sodi med nevarne odpadke, 
saj se med njimi poleg baterij znajdejo tudi čistila, ličila, laki za nohte in 
barve za lase!

Z razširjenim znanjem o ločevanju odpadkov so bili učenci 2. c ti-
sto popoldne povabljeni še na srečanje o ločevanju odpadkov, ki ga je 
v sodelovanju s podjetjem Prodnik d.o.o. organiziralo KUD Fran Maselj 
Podlimbarski. Srečanje je potekalo v Društvenem domu Krašnja, udele-
žili pa so se ga drugošolci, njihovi družinski člani in krajani, ki jim je mar 
za okolje.

Vse prisotne so drugošolci najprej spomnili, katere odpadke zbira-
mo ločeno. Nato jim je predstavnica za odnose z javnostmi podjetja Pro-
dnik, gospa Tadeja Jenčič, pojasnila organizacijo zbiranja odpadkov in 
najpogostejše napake, ki jih pri tem delamo posamezniki.

Na koncu pa je udeležence srečanja obiskal še Grini. Zastavil je nekaj 
vprašanj in z veseljem ugotovil, da so prisotni krajani nanje odgovorili 
pravilno, kar pomeni, da lahko v njihovih zabojnikih pričakuje pravilno 
zbrane oz. ločene odpadke.

Katarina Bergant
Foto: K. Bergant, D. Juteršek

21. februarja je minilo leto dni, od kar nas je zapustila naša mama 

VERA BEGUŠ
Hvala vsem, ki v KUD Fran Maselj Podlimbarski nadaljujete njeno 

delo in tako ohranjate spomin nanjo.
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PROSLAVA OB OBELEŽITVI DNEVA SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
Na PŠ Krašnja smo kot vsako leto tudi tokrat izvedli proslavo ob obeležitvi državnega praznika, Dneva samostojnosti in enotnosti Republike 

Slovenije. S svojimi točkami so se predstavili tako vrtčevski otroci kot vsi šolarji, od prvošolcev do petošolcev. Proslavo so vodili štirje učenci 
petega razreda, Miha Drobne, Ela Mežnaršič, Ula Miklič in Nik Štefančič. Zelo so se potrudili in se izkazali kot prekaljeni voditelji, za kar si zaslužijo 
posebno pohvalo in čestitke. 

Za začetek proslave smo prisluhnili slovenski himni. Tovrstni proslavi pritiče tudi kakšna domoljubna pesem, ki so jo zapeli učenci interesne 
dejavnosti Zapojmo in zaigrajmo ob kitari! pod vodstvom učitelja Nejca Novaka. Zapeli so nam pesem Tomaža Domicelja, Slovenskega naroda 
sin. Najmlajši otroci na naši šoli, vrtčevski otroci iz skupine Zvezdice so sodelovali s prvošolci, skupaj so se naučili ter nam zapeli in zaplesali 
na pesem Bele snežinke. Drugošolci so se predstavili z nenavadno uspavanko Zajček že spi, ki so jo predstavili na svojestven ter izviren način. 
Tretješolci in četrtošolci so se naučili pesmico Čudna zgodba ter se tudi zelo izkazali, saj so jo zapeli v glasbeni obliki kanon, ki velja za posebej 
zahtevno. Najstarejši učenci na šoli, petošolci pa so pričarali malo prazničnega vzdušja in zapeli pesem o tem, kar si vsi že dolgo želimo pa žal tudi 
letos ne bomo dočakali. Snega za božič, namreč. Zapeli so pesem Bel božič ter nam na koncu pripravili še lepo presenečenje. Vsak je pri pouku 
izdelal svojo črko, ki jo je nato pri nastopu dvignil v zrak in tako so nam skupaj pokazali napis Vesel božič ter nam voščili lepe praznike.

Tudi vsi učitelji in zaposleni na PŠ Krašnja se pridružujemo njihovemu voščilu in vam vsem skupaj želimo prijetne praznike ter vse dobro v 
novem letu! Nejc Novak
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RAZSTAVA UČENCEV OŠ JANKA KERSNIKA BRDO V KNJIŽNICI DOMŽALE
Učenci 1. a, 1. b in 1. e razreda OŠ Janka Kersnika Brdo (matična šola) so v Knjižnici Domžale pripravili razstavo svojih likovnih izdelkov ter tako 

popestrili praznični mesec v knjižnici. Razstavi so se pridružili tudi učenci 1. c razreda (PŠ Krašnja), ki so za razstavo pripravili posebne praznične 
kape. 

Razstava ste si lahko ogledali med 19. decembrom in 3. januarjem 2023.
Nejc Novak

TABOR V JURČKU
Zadnje tri šolske dni pred božičem so učenci 2. c PŠ Krašnja s prijatelji iz 2. b razreda preživeli na taboru. Skupaj z učiteljicami so bivali v CŠOD 

Jurček v Kočevju. Ana, Mia in Ažbe so se v sobah doma dobro počutili, saj so bile opremljene s pogradi, mizo ter omaricami za štiri »cimre«.
Vremenske razmere so bile ugodne, zato so učenci veliko časa preživeli na prostem. Sprehodili so se do Kočevskega ali Rudniškega jezera in 

občudovali praznično okrašene ulice. Neji N. so bili najbolj všeč kupčki snega, ki so še tu in tam krasili mesto.
Uživali so na nočnem sprehodu z lučkami ter preizkušali svoje spretnosti na igralih. Obiskali so kraško jamo s kapniki in netopirjem, nad kate-

ro so bili navdušeni Aron, Lucija, Neja D., Amelie, Zala in Paulina, ter raziskovali sledi v gozdu.
Preizkusili so se tudi v lokostrelstvu, nad katerim se je navdušil Marcel, saj je pri njem zbral veliko točk. Na delavnici so drugošolci s skupnimi 

močmi izdelali ptičjo krmilnico, ki zdaj na oknu njihove učilnice v Krašnji lačnim pticam ponuja semena. Seveda na taboru otroci niso bili lačni. 
Ravno nasprotno! Zato je Anže pohvalil kuharice, ki so pripravile veliko okusnih obrokov.

Vsak dan je bil zanimiv in pester, kar dokazuje tudi dejstvo, da otroci zvečer niso utegnili pogrešati domačih, ampak so ob poslušanju pravljice 
hitro zaspali. No, za mirno spanje je poskrbel še večerni ples, na katerem so ob dobri glasbi uživali tudi Denis, Iris, Neja U. in Teo.

Katarina Bergant
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PRAZNIČNI DECEMBER NA PODRUŽNIČNI ŠOLI V KRAŠNJI
Na podružnični šoli v Krašnji so mesec december zaznamovali številni posebni dogodki. Prve decembrske dni nam je svojo avtorsko pravljico 

v obliki uličnega gledališča Kamišibaj predstavila vzgojiteljica Meta Adamič Bahl. 
Vsi otroci šole in vrtca so si ogledali gledališko predstavo Božičkove dogodivščine v izvedbi dijakov Srednje vzgojiteljske šole iz Kamnika. 

Pravo pravcato presenečenje sta pripravila učitelja Ilona Irgolič in Nejc Novak. V prijetnem vzdušju medsebojne povezanosti vrtca in šole smo v 
šolski telovadnici prepevali božično-novoletne pesmi, katere sta na kitarah spremljala omenjena učitelja. 

Učenci 3.c in 4.c so samoiniciativno pripravili dve predstavi; Muco copatarico in  Pingvinčkovo pošto. Predstavili so se tako šolarjem kot 
vrtčevskim malčkom.

Zadnji teden decembra nas je obiskal  tudi eden od treh dobrih mož; Dedek Mraz. 
Ob prihajajočih praznikih smo priredili prireditev, na kateri so se 

predstavile vrtčevske skupine in razredi s svojimi točkami. Spomnili 
smo se dneva samostojnosti in enotnosti izpred 32 let.

Obiskale so nas tudi vzgojiteljice vrtca Medo in se predstavile z 
lutkovno predstavo Zvezdica Zaspanka.

Zadnji šolski dan je po celi šoli dišalo po medenjakih, ki so jih spekli 
učenci 5. razreda za lepši začetek novoletnih počitnic.

Pred odhodom na zaslužene počitnice smo si voščili še prijetne 
praznike in srečno novo leto 2023. 

Helena Urbanija

PŠ KRAŠNJA  NA ZIMSKEM PLESNEM 
DNEVU PLESNE ŠOLE MIKI

Učenke, ki redno obiskujejo plesne vaje pod okriljem Plesne šole 
Miki in mentorice Martine Mrak Tekavc, so se predstavile na plesnem 
dogodku v soboto, 14. januarja 2023. Zimski plesni dan je potekal v 
Kulturnem domu Mengeš. Nastopili so plesalci in plesalke iz različnih 
šol in vrtcev. Udeleženci smo uživali v različnih plesnih zvrsteh in z 
bučnim aplavzom nagradili plesalke iz podružnične šole Krašnja. Za-
plesale so Eva Vida, Maja Lavrič in Eneja Djukić. Iskrene čestitke!

Helena Urbanija

PREDAVANJE NA PŠ KRAŠNJA: ZAČETNO 
OPISMENJEVANJE IN BRANJE

V času januarskih govorilnih ur je na PŠ Krašnja potekalo predava-
nje o začetnem opismenjevanju in branju. Predavanje je vodila gospa 
Magda Mihelčič, učiteljica Osnovne šole Domžale, ki ima dolgoletne 
izkušnje na tem področju. Staršem prvošolcev, ki so se ravno zače-
li učiti brati, je podala ogromno koristnih informacij, kako pomagati 
otroku pri učenju branja. Predavanja so se udeležili tudi nekateri drugi 
starši, ki imajo doma starejše otroke in imajo ti še kakšno težavo pri 
branju ter starši bodočih prvošolcev. Vsi učitelji PŠ Krašnja smo zelo 
veseli, da je bila pripravljena priti na šolo in se ji za to iskreno zahva-
ljujemo! Moram povedati, da je to naredila povsem prostovoljno, le 
iz dobre volje, saj ta predavanja drugače organizira za starše svojih 
učencev, tokrat pa je na moje povabilo prišla še na našo šolo. Prišla 
pa bo tudi na matično šolo, na Brdo in na Podružnično šolo Blagovica.

Nejc Novak
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ZIMSKI ŠPORTNI DAN NA PŠ KRAŠNJA
Učenci 3.c in 4.c so se v petek, 20. 1. 2023 razveselili zimskih radosti na Ciclju nad Krašnjo. V čisto pravem zimskem dopoldnevu so uživali v 

sankanju, kepanju, gradnji srednjeveških gradov in obrambnih zidov  …  Dan je minil v sproščenem, resnično zimskem vzdušju.
Helena Urbanija

FRANCE PREŠEREN IN PRIMIČEVA JULIJA 
NA PODRUŽNIČNI ŠOLI V KRAŠNJI

Učenke in učenci podružnične šole Krašnja so obeležili slovenski kulturni dan tudi z likovnim ustvarjanjem pomembnega pesnika Franceta 
Prešerna in njegove velike ljubezni Primičeve Julije.

Nastale so zanimive umetnine in še zanimivejši zapisi o tem, kaj naj bi razmišljal France Prešeren.
Helena Urbanija

UČENCI PODRUŽNIČNE ŠOLE KRAŠNJA NAVDUŠENI 
NAD USPEHI SLOVENSKIH SMUČARSKIH SKAKALCEV

Od 21. februarja do vključno 5. marca 2023  je v Planici potekalo svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju. Učenke in učenci POŠ Krašnja 
so  naše športnike spremljali tekom celega prvenstva, jih spodbujali, navijali zanje doma in preko umetniškega ustvarjanja pri pouku. Prvi vikend 
v marcu so se vsi razveselili uspehov naših smučarskih skakalcev, svetovnih prvakov. Verjamemo, da so naše ilustracije navidezno spodbudile in 
pomagale našim junakom do lepih uspehov. Helena Urbanija
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OBISK NOGOMETNA SODNIKA NA PŠ KRAŠNJA
V mesecu februarju je ure interesne dejavnosti nogomet na PŠ 

Krašnja popestril obisk nogometnega sodnika Jakoba Vodnjova. Ja-
kob je učencem na kratko razložil osnovna nogometna pravila in jim 
pokazal svojo sodniško opremo ter pripomočke (sodniški dres, pi-
ščalka, zastavica, rumen in rdeč karton), ki jih uporablja pri sojenju 
nogometne tekme. Otroci so lahko pripomočke tudi preizkusili in z 
njimi rokovali. Z učenci smo se dogovorili, da jim bo sodnik prikazal, 
kako poteka prava nogometna tekma. Tako smo najprej, kot to poč-
nejo nogometaši, izvedli met kovanca, ki je določil, katera ekipa bo 
prva imela žogo. Sledil je nogometni obračun, ki ga je Jakob odsodil 
ter učencem v živo pokazal, kakšno je delo sodnika. Otroci so vidno 
uživali in povedali, da je bilo zanje prvič, da jim je sodil sodnik ter da je 
zelo zanimivo, da so lahko od blizu videli, kdaj sodnik piska prekršek 
in kakšna je njegova vloga na igrišču. Jakobu se najlepše zahvaljujem 
za prijaznost in dobro voljo, da nas je obiskal.

Nejc Novak, mentor interesne dejavnosti nogomet

VARNA RABA INTERNETA NA PŠ KRAŠNJA
Internet ali svetovno medmrežje je v današnjem času zelo pomembno. Močno je vpeto v vsakdanje življenje posameznika. Velik nabor infor-

macij je zelo mikaven, nas privlači in hitro premami, da posežemo po vedno novih in novih podatkih. Mladi so še bolj dovzetni za uporabo soci-
alnih omrežij in tehnologij. Pa vendar bi mogli biti pri vsem tem še posebej previdni, saj se hitro lahko ujamemo v številne nepoznane pasti sve-
tovnega spleta. Z učenci 3.c, 4.c in 5.c smo se v četrtek, 2. februarja 2023, pogovarjali o internetu,  spletnem bontonu in o nevarnostih na spletu. 

Najprej smo preverili predznanje z »nevihto možganov«, nato smo oblikovali miselni vzorec o internetu, spoznali 10 pravil spletnega bontona 
in 10 nasvetov za varno uporabo spleta. S pomočjo kratkih risanih filmov smo ozaveščali  drug drugega o nevarnostih na spletu. 

Veliko so že vedeli, še več se bodo naučili sproti tekom let in tekom razvoja številnih tehnologij. V mesecu februarju se vsako leto za trenutek 
ustavimo in se vprašamo, kako dobro poznamo delovanje  spleta, koliko časa namenimo temu in kakšne je naše znanje o nevarnostih uporabe 
le-tega. Helena Urbanija
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ŠOLAR NA SMUČEH
V okviru vseslovenske akcije smučarskega ozaveščanja otrok za četrtošolce so se v sredo, 1. 3. 2023, učenci četrtih razredov iz Krašnje, Bla-

govice in Brda udeležili smučanja na Mariborskem Pohorju. Na vrhu Pohorja  je bilo pravo zimsko vreme, ki pa naših učencev in učenk ni prav nič 
motilo. Večina otrok se je prvič peljala z gondolo in dvosedežnico, najbolj veseli pa so bili tisti, ki so s pomočjo učiteljev naredili prve smučarske 
zavoje in se samostojno peljali  z žičnico.

Blaž Bergant in Helena Urbanija
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PUSTOVANJE  V VRTCU IN ŠOLI KRAŠNJA
Pustovanje je eden izmed najstarejših ljudskih običajev, katerega vsako leto skupaj z vrtcem, šolo in lokalno skupnostjo z največjim veseljem 

tudi pričakujemo. 
Tudi to leto so na pustni torek, 21. februarja, že v zgodnjih jutranjih urah naš vrtec in šolo preplavile pustne maske. Tudi najmlajši otroci so se 

prelevili v različne maskote in brez joka pogumno vstopili v vrtec. Po prihodu v vrtec in šolo so si otroci vzeli nekaj časa, da so si natančno ogledali 
vse pustne kostume. Nato je sledilo fotografiranje po skupinah in razredih.

Najbolj pomemben del pustnega torka je bil sprevod po Krašnji, 
kjer so nas pričakali vaščani in nas obdarili z drobnimi pozornostmi.

Sprevod se je zaključil na šolskem igrišču, ki je postalo prostor igri-
vosti in prijaznega odganjanja zime. Maškare so veselo rajale, poska-
kovale, plesale ... in medse vabile pomlad. 

Kako uspešne so bile, bo pokazal čas. Otroci so zelo uživali. Vzgo-
jiteljice in učitelji pa tudi. 

V imenu strokovnih delavk v vrtcu in šoli se lokalni skupnosti za 
udeležbo pri pustnem sprevodu in spodbujanju ter ohranjanju tradici-
onalne šege in navade najlepše zahvaljujem.

Meta Adamič Bahl
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OBČNI ZBOR PGD KRAŠNJA
18. februarja smo izpeljali 95 redni občni zbor. Otvoril ga je predsednik Gregor Rožič in zbranim predlagal izvolitev delovnega predsedstva. 

Po protokolu smo prisluhnili vsem poročilom za leto 2022 in sicer poročilu predsednika, predstavnika operative, tajnika, blagajničarke, predse-
dnika komisije za veterane, predsednika komisije za mladino, predsednice komisije za članice, predsedniku disciplinske komisije in predsednici 
nadzornega odbora. Na vsa poročila je bila odprta možnost pripomb, debate, postavitve vprašanj. Vsa poročila so potrdila izjemno pestro leto, 
polno izzivov in dosežkov. Po potrditvi verifikacijske komisije, da je zbor sklepčen smo poročila sprejeli in se lotili opravila, ki pride na vrsto le 
vsakih pet let. 

Trenutnim funkcionarjem in organom društva je z letom 2023 namreč potekel mandat. Zato smo soglasno vsem potrdili razrešitev s funkcij. 
Pravočasno smo pred tem že razpisali in nato tega dne izvedli volitve novih funkcionarjev in organov društva. Za mandatno obdobje 2023-2028 
ostaja predsednik Gregor Rožič, podpredsednik Albin Pevec, na mesto poveljnika je bil izvoljen Matic Dolinšek. Tajnik ostajam Jure Jamšek, kot 
blagajnik pa bo nastopil Gregor Štrubelj. Komisijo za veterane prevzema Franc Novak, komisijo za članice Alenka Lavrič Štrubelj, komisijo za 
mladino pa Matej Barlič. Orodjar in gospodar ostaja Janez Rode. Namestnik poveljnika bo Damjan Urbanija, podpoveljnika pa Franci Žavbi in 
Katja Pervinšek.

Vse prisotne so nagovorili in pozdravili tudi naši gostje, gospa županja mag. Olga Vrankar, predsednik gasilske zveze Lukovica Robert Maselj, 
namestnik poveljnika GZ Lukovica Uroš Medič, poveljnik štaba civilne zaščite Milan Dernulovec, predstavniki sosednjih društev iz Blagovice, 
Lukovice in s Prevoj, predstavnica pobratenega društva Gozd Martuljek, predsednik KS Krašnja Robert Pervinšek, predsednica KUD Fran Maselj 
Podlimbarski Romana Močnik Žavbi in predsednik ŠD Krašnja Marjan Štrukelj. Povzeto bi lahko na kratko zapisal, da so s sodelovanjem in delo-
vanjem našega društva vsi zadovoljni in da tudi novi sestavi vodstva društva želijo uspešno nadaljevanje zastavljenih projektov.

V svoje vrste smo sprejeli tudi 12 novih članic in članov, ki so tekom leta podali svoje pristopne izjave, najmlajšim izmed njih pa smo ob sku-
pnih čestitkah predali tudi spominsko priznanje ob sprejemu med gasilsko mladino – pionirje.

Po zaključku uradnega dela dogodka smo se vsi odpravili v gasilske garaže, kjer smo lahko ob dobri hrani in pijači pokramljali, se spoznali, 
izmenjali poglede inj izkušnje ter kovali načrte na tem ali onem področju. 
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Hvala vsem za udeležbo.
Naj se na tem mestu zahvalimo tudi vsem, ki ste sprejeli naše vo-

ščilo in naš koledar ter nas podprli z manjšim ali večjim prispevkom. 
Še naprej se bomo trudili upravičevati vaše zaupanje ter vam nuditi 
pomoč ob morebitni nesreči. Skupaj, vsi za enega in eden za vse!

Za PGD Krašnja
Jure Jamšek

OPERATIVNE DROBTIN'CE
Je že tako, da voda ne teče v hrib in da čas teče le v eno smer. 

Komaj začeto leto (vsaj po občutku) 2022 se je v nekaj trenutkih poslo-
vilo in nam prineslo 2023. V želji, da bo uspešno, varno in brez nezgod, 
ter z manj intervencijami začenjam tokrat kratek pregled operativnih 
aktivnosti naše gasilke enote.

7. 12. 2023 dopoldan smo bili obveščeni o dimu, ki se je valil iz kuril-
nice stanovanjske hiše v Trnjavi. Prišlo je do požara na kurilni napravi 
in peletih, ki so bili zloženi v kurilnici. Ob hitrem posredovanju sose-
dnjih in našega društva se je požar pravočasno zaustavilo. Kljub temu 
je nastal precejšnja materialna škoda.

Naj vas na tem mestu spomnimo, da si naročite pregled in čiščenje 
kurilnih naprav ter dimnikov. Zaenkrat do dimniških požarov k sreči 
vsaj na našem rajonu ni prišlo, vendar se to ob nekaj malomarnosti ali 
igranja s srečo lahko hitro spremeni. Verjemite nam, da je strošek re-
dnega čiščenja in vzdrževanja kurilnega sistema neprimerno nižji, kot 
pa sanacija morebitnega požara, da stresa ob tem niti ne omenjamo.

Na pomoč!
Za PGD Krašnja

Jure Jamšek

POROČILO O AKTIVNOSTIH 
DRUŠTVA ZA LETO 2022

Leto 2022 je bilo zaradi prenehanja epidemije oz. številnih ukre-
pov, precej prijetnejše, lahko bi rekel, da se je glede društvenih aktiv-
nosti povsem vrnilo v utečene tirnice, kakršnih smo bili vajeni v prete-
klosti, saj smo v društvu v glavnem organizirali prav vse aktivnosti, ki 
smo jih s programom tudi predvideli.

Vse od 18. marca, leta 2019, društvo zaradi znanih razlogov, ni iz-
vedlo občnega zbora. Onemogočena pa nam je bila tudi organizacija 
slovesnosti ob 50. obletnici delovanja, ki se je datumsko iztekla 14. 12. 
2021.

Ves ta čas se v društvu poimenski seznam članov IO, NO in DK tudi 
ni menjal. S poročili o aktivnostih društva v času epidemije smo svoje 
člane in krajane  namesto na občnih zborih seznanili z javno objavo v 
glasilu Društveni informator. 

Obveščanje Občine Lukovica o realizacijah programov, vključno s 
finančnimi poročili je ves čas potekalo v skladu z obstoječo prakso. 
Enako tudi poročanje Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve 
z društvenimi zaključnimi računi.

V letu 2022 se je IO sestal na treh sejah, na eni pa tudi NO.
Na podlagi plačane letne članarine za leto 2022 z dne 31. 12, je ugo-

tovljeno, da se je število članstva drastično zmanjšalo. Odraslih članov 
je le še 25, skupaj z mlajšimi od 15 let, ki so opravičeni plačila članarine 
pa 36. Končno število članstva za leto 2022 bomo evidentirali ob za-
ključku nocojšnjega občnega zbora glede na vplačila članarine vseh 
članov, ki so bili vabljeni na podlagi spiska članstva iz leta 2021, saj je 
IO menil, da je za tako velik osip članstva zagotovo kriv neorganiziran 
občni zbor v letu 2021. Precej moteče je, to je predvsem moje oseb-
no spoznanje, da je pri organiziranih oblikah vadb in pri vseh ostalih 
dejavnostih aktivnih veliko krajanov in tudi nekaterih ostalih, ki jim ni 
mar postati član ŠD, društva, ki se trudi in nudi dokaj dobre pogoje za 
vadbe, ni pa dovolj pomemben, da bi se mu omenjeni, predvsem kra-
janke in krajani, pridružili tudi drugače, da bi postali člani društva in se 
na ta način še dejavneje vključili k društvenemu delu.  

Kot rečeno, v minulem letu so se povrnile društvene aktivnosti, ki 
so nam ponovno omogočile številna prijetna in pomembna sodelova-
nja pri našem delu, predvsem pa pri organizacijah večjih prireditev z 
nekaterimi stalnimi donatorji in sponzorji, z GRS Postaja Ljubljana, AK 
Domžale in GP Trojane.

Nadaljevali smo tudi prijateljske stike s planinci PS Kamnje v Vipa-
vski dolini. 

Za potrebe organiziranih vadb smo najemne pogodbe za vadbene 
prostore sklepali z Občino Lukovica in OŠ Janko Kersnik Brdo. V spo-
mladanskem delu organiziranih vadb smo brezplačno koristili prostor 
dvorane v Društvenem domu, jesenski del vadb pa smo zaradi želje 
vadečih nadaljevali v telovadnici šole. Igranje rekreativnega nogome-
ta pa je bilo organizirano v Sončni dvorani na Brdu.

Zagotavljali smo tudi strokovni kader in sklenili pogodbe o sode-
lovanju z Fizioterapijo Zrnec iz Domžal, s športnim trenerjem Alešem 
Mežnaršičem in PŠ Miki.

Tradicionalno dobro sodelovanje se je v letu 2022 nadaljevalo z 
Občino Lukovica, KS Krašnja, s tukajšnjo OŠ, vrtcem, Župnijo, z vsemi 
organizacijami in društvi v KS še posebno s PGD Krašnja in gostinskim 
lokalom Bar pod lipo. Za sodelovanje pri organizacijah večjih prire-
ditev pa smo hvaležni tudi nekaterim posameznikom in društvom iz 
okoliških vasi: Korena, Vrha nad Krašnjo, Lipe, Gabrovnice, Češnjic, 
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Velikega Rakitovca, Velikega Jelnika, Špitaliča in Poljan nad Blagovico.
Iskrena hvala pa tudi Romani Močnik Žavbi za ponovno, strokovno opravljeno delo in pomemben prispevek pri urejanju finančnih zadev 

društva.
ŠD Krašnja je že vrsto let in desetletij član Športne Unije Slovenije. Žal, sem se osebno vedno pogosteje spraševal o naši smiselnosti nada-

ljevanja članstva. Nikakor ne, da bi bilo v tem sodelovanju karkoli spornega ampak bolj spoznanje in dejstva, da smo kot društvo, ki s svojimi 
specifično oz. bolj lokalno usmerjenimi aktivnostmi za to cenjeno organizacijo, veliko premalo dejavni. Še posebej zaradi naše kadrovske podhra-
njenosti, s katero bi morali v nasprotnem primeru sodelovati precej aktivneje, zato se bomo na nocojšnjem občnem zboru  odločili, kako naprej. 
Ostati v članstvu ŠUS ali iz članstva izstopiti. ŠUS sem zaradi nekaterih že zapadlih rokov urejanja obveznosti, ki bi jih morali opraviti že v mesecu 
februarju, gre za popolnitev nekaterih društvenih podatkov, plačila letne članarine in oddajo spiskov vadečih, že obvestil, da bomo omenjene 
naloge opravili kasneje, nekaj dni po sprejetju nocojšnjega sklepa občnega zbora.

Poročilo za leto 2022 nadaljujem z nekoliko natančnejšimi navedki realiziranih aktivnosti, ki smo jih z letnim planom razdelili v osem sklo-
pov.

1. Sodelovanje z POŠ in Vrtcem je, kot vedno, povsem opravičilo pričakovana sodelovanja. Šola nam je bila na voljo za koriščenje telovadnice, 
otroci so bili skupaj z učitelji in vzgojitelji zagotovo najdejavnejši ustvarjalci vsebin, ki smo jih z največjem veseljem objavljali v glasilu Društveni 
informator. Nekateri so bili skupaj s starši aktivni udeleženci »krofkovih« prireditev in orientacijskega pohoda po opisani poti, šola in vrtec pa sta, 
kot vsako leto, otroke tudi samostojno popeljala po poti pohoda za krof, mi pa smo jih skupaj z GP Trojane nagradili s sladko nagrado – krofom. 
Vsem zaposlenim v naši šoli in vrtcu se ob tej priložnosti lepo zahvaljujem za prijetno sodelovanje tudi v letu 2022.

2. Aktivnosti za mladino in odrasle smo organizirali po ustaljeni praksi. V sodelovanju z Fizioterapijo Zrnec smo v obdobju januar – april in no-
vember – december organizirali cca 22 ur fizioterapevtske vadbe, katere se je udeleževalo od 6 – 8 vadečih. Vadbe so potekale enkrat tedensko, 
ob ponedeljkih od 19. – 20. ure. Stroške najemnine vadbenega prostora v POŠ je plačevalo ŠD Krašnja, stroške strokovnega kadra pa udeleženci 
vadb.
Od januarja do maja ter od septembra do decembra je dvakrat tedensko, ob torkih in četrtkih med 20. in 21. uro potekala funkcionalna vadba, ki 
jo je vodil športni trener Aleš Mežnaršič. Organiziranih je bilo cca 70 ur vadbe. Udeležba je bila dokaj številčna, saj se je vadb udeleževali med 15 
– 20 redno ali občasno vadečih. Stroške najemnine vadbenega prostora v POŠ je plačevalo društvo, stroške za strokovno vodenje pa udeleženci 
programa sami.
Rekreativno igranje malega nogometa se je izvajalo v Sončni dvorani na Brdu in sicer enkrat tedensko, ob petkih med 18.30 – 20. ure. Vadbe 
se je udeleževalo od 10 – 15 rekreativcev. Za koordinacijo vadb je skrbel Frani Žavbi. Opravljeno pa je bilo cca 18 ur vadb. Vse stroške najemnine 
vadbenega prostora so plačevali vadeči sami.
Pred kratkim je bilo med vadečimi dogovorjeno, da se način in vrsta rekreativne vadbe igranja malega nogometa spremeni in, da se nadaljuje z 
rekreativnim igranjem košarke.
Tudi Fizioterapiji Zrnec in njihovim vaditeljicam, ki so v letu 2022 izmenično vodile vadbo, športnemu trenerju Alešu Mežnaršiču in Franciju Žav-
biju se lepo zahvaljujem za opravljeno delo in sodelovanje.
Društvo je tudi v minulem letu nadaljevalo z dvema ponujenima oblikama individualne ali družinske rekreacije in sicer z akcijo pohodov k Šraufo-
vemu gojzarju na Limbarsko goro in akcijo hoja – tek – kolesarjenje moja rekreacija. Za obe aktivnosti smo k sodelovanju v glasilu redno vabili 
svoje člane in krajane. Maloštevilni udeleženci so razpolagalo s posebnimi evidenčnimi knjižicami in z možnostjo vpisov za opravljene pohode 
v društveno planinsko vpisno knjigo na Limbarski gori, ki je bila 1. januarja locirana na kozolčku pri gostinskem lokalu v zamenjavo oddajanja 
vpisnih listkov v lesen gojzar v notranjosti lokala.
Obe akciji potekata že nekaj let dvanajst mesecev od 1. marca do 28 februarja prihodnjega leta, a na žalost ne in ne zaživita, kot smo v društvu 
pričakovali. Enako je bilo tudi v letu 2022. Če smo lahko vsaj nekoliko zadovoljni z številom vpisov na Limbarski gori, katerih se je nabralo nekaj 
več, kot 700, za evidentirane rekreativne aktivnosti druge akcije tega, žal ne moremo potrditi.
Tudi za sezono 2021/2022 bo društvo v mesecu aprilu pripravilo imenik vseh, ki so izpolnili kriterij za pridobitev društvenih spominskih medalj. 
Število teh ne bo veliko, saj površen pregled stanja izkazuje, da do medalj ne bo opravičeno niti 10 pohodnikov oz. tistih, ki so rekreacijo hoje, 
teka in kolesarjenja ustrezno evidentirali. Upajmo, da bosta v prihodnosti obe akciji potekali dejavneje. Za sezono 2023/2024 sta se 1. marca 
ponovno pričeli.
18. aprila se nas je 16 pohodnikov udeležilo 24. Velikonočnega pohoda na Malo goro v Vipavski dolini. Ob tej priložnosti smo se srečali tudi z 
organizatorji, planinci PS Kamnje, s katerimi prijateljujemo že 15 let. Prevoz so omogočili naši gasilci, nekateri pa so v Kamnje odpotovali z lastnim 
prevozom.
22. novembra smo v sodelovanju s PŠ Miki v Društvenem domu pričeli s plesnim tečajem družabnih plesov za odrasle. Tečaja se je udeležilo 10 
parov, ki so do konca meseca januarja opravili osem vadbenih terminov oz. 12 ur učenja plesa. Kasneje je bilo dogovorjeno, da bo nekaj parov s 
plesnim tečajem nadaljevalo tudi v prvih mesecih tega leta.

3. Organizirali smo tudi obe predvideni društveno – krajevni prireditvi. 18. septembra Orientacijski pohod po opisani poti, katerega se je udele-
žilo 12 ekip oz. 48 posameznikov. Na Štefanovo, 26. decembra pa Pohod z lučkami na Limbarsko goro, katerega se je udeležilo le 11 pohodnikov.

4. 21. maja smo po dveh letih pavze zaradi epidemije organizirali 24. Šraufov spominski pohod. Udeležilo se ga je 96 pohodnikov. 2. oktobra 
smo po dveletni pavzi organizirali 35. tek za krof in ga dopolnili z 9. krofkovim tekom, 2. tekom veteranov in 27. pohodom za krof. Osrednje 
nedeljske prireditve se je udeležilo nekaj več, kot 150 udeležencev.
Obe večji prireditvi sta organizacijsko in logistično precej zahtevni, zato smo še enkrat več iskreno hvaležni za sodelovanje in pomoč Gostilni 
Bevc, GRS Postaja Ljubljana, že omenjenim krajanom in nekaterim društvom iz okoliških vasi, GP Trojane, AK Domžale in več, kot štiridesetim 
organizatorjem iz vrst našega društva in ostalih društev v KS Krašnja.
Vsem iskrena hvala!

5. 50. obletnice delovanja društva, ki se nanaša na datum 14. 12. 1971, nismo organizirali.  Prehitela nas je epidemija in kasneje tudi čas. Na ta lep 
jubilej smo javnost seznanili le z nekaterimi prispevki v glasilu Društveni informator. Še posebno obširen članek z naslovom: »50 let preteklosti, ki 
je naš kraj obogatila s športom in  rekreacijo ter neizmerno velikim številom prijateljstev,« sem napisal in objavil v glasilu decembra leta 2021. Še 
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vedno ga lahko preberete tudi na društveni internetni strani sd-kra-
snja.org. Za naš jubilej nas je posebno presenetila in lepo nagradila 
Občina Lukovica, ki nam je ob občinskem prazniku za naše prizadevno 
in dolgoletno delo podelila PLAKETO.

6. V letu 2022 smo nadaljevali z urejanjem in izdajo glasila Društveni 
informator. Izdali smo štiri številke in sicer v mesecih marcu, juniju, 
septembru in decembru. Vsebine glasila so glede na to, da so v njih 
zbrani vsi najbolj aktualni dogodki iz vseh področij aktivnost v KS, vre-
den in pomemben arhiv. 
Vsi prispevki, vključno s fotografijami, urejanje vsebin, priprava glasila 
za tisk in lektoriranje potekajo povsem ljubiteljsko. Tudi nocoj je prilo-
žnost, da se v imenu društva lepo zahvalim vsem zvestim dopisnikom, 
zbiratelju in urejevalcu vsebin Martinu Šinkovcu, Gašperju Korošcu za 
oblikovanje glasila, Karli Šinkovec za lektoriranje, Tomažu Kuzma za 
sestavljanje križank in trgovini ter Baru pod lipo za distribucijo. Zahva-
ljujem se tudi naši KS, podjetju M & P Burja in zobni ambulanti B DENT 
za finančno pomoč.  Zahvaljujem se tudi portalu domzalec.si, ki že več, 
kot leto dni objavlja glasilo.  Brano pa je lahko tudi na društveni spletni 
strani.
Omenim naj, da smo v mesecu juniju zaradi visokih stroškov prekinili s 
fotokopiranjem glasila in prešli na digitalni tisk, ki ga izvaja M DESIGN iz 
Domžal. Ker je društvo opustilo zbiranje prostovoljnih prispevkov za no-
voletne koledarje, katere smo v večini namenjali za fotokopiranje glasila, 
smo delni izpad teh prihodkov nadomestili s povišanjem cene in sicer z 
enega na dva €, s čimer smo za približno 50 % zmanjšali lastne stroške.

7. V letu 2022 je imelo ŠD Krašnja že dvajsetič odprt dobrodelni mošnji-
ček, v katerega je bilo zbranih 64,00 € prostovoljnih prispevkov, katere 
smo za Božič poklonili župnikoma, gospodu Bernardu in Gregorju, ki sta 
ta dar namenila dobrodelni akciji »Vstani in sveti,« ki so jo organizirali 
Skavti ob prihodu Luči miru iz Betlehema.

8. Od vseh že omenjenih društvenih aktivnosti v letu 2022 naj omenim še 
nekaj preostalih:

- društvo je bilo v letu 2022 včlanjeno v ŠUS;
- vse finančne transakcije so se izvajale preko društvenega TRR pri NLB, 
gotovinske pa so se evidentirale v društveni pisarni;
- vključili smo k zbiranju materialne pomoči Ukrajini in prispevali živila v 
vrednosti 100,00 €:
- ob uničujočem požaru v podjetju Koželj v Dobu, smo se odzvali s finanč-
no pomočjo v višini 200,00 €.
- večino ponedeljkov v letu je bila od 19. – 20. ure odprta društvena pi-
sarna;
- društvo je poskrbelo za izdelavo vseh športnih nagrad, ki so bile pred-
met razpisov za posamezne lokalne in večje prireditve ter tudi za obe 
društveni akciji;
- v glasilu smo objavljali voščila vsem članom za življenjske jubileje, neka-
tere, bolj dejavne smo tudi obiskali s spominskimi darili;
- ob smrti naših članov smo se od njih poslovili z žalnimi aranžmaji;
- za vse organizirane prireditve smo na Občini Lukovica, UE Domžale in PP 
Domžale pridobili ustrezna soglasja;

S tem zaključujem s poročilom o aktivnostih ŠD Krašnja za leto 2022 
in naj se vsem članicam in članom, IO, NO in DK ter krajanom in ostalim, 
ki sem jih v poročilu že omenil, iskreno zahvaljujem za vse dobro, kar so 
opravili v prid društva, za promocijo naše KS , Občine Lukovica in tudi 
širše.

Po štirih letih bomo na nocojšnjem občnem zboru izvolili tudi nov po-
imenski seznam vseh treh  organov društva, ki bodo v obdobju 2023/2024 
skrbeli, da bi društvo še naprej uspešno delovalo. 

Hvala, ker ste mi prisluhnili in občnemu zboru še naprej želim uspešno 
delo.

Marjan Štrukelj – predsednik društva

POHOD Z LUČKAMI 
NA LIMBARSKO GORO

Športno društvo Krašnja že vrsto let na praznik Dneva samostoj-
nosti in Sv. Štefana, 26. decembra za svoje člane in krajane organizira 
»POHOD Z LUČKAMI NA LIMBARSKO GORO.«

Namen pohoda je predvsem ta, da na prijeten, aktiven in druža-
ben način skupaj preživimo del tega prazničnega večera, ki nam ponu-
di tudi možnost za izrek prazničnih voščil za božični in novoletni čas. 

Letošnji obisk, kljub sorazmerno prijetnemu in ne hladnemu vre-
menu je bil sila skromen, saj se je pohoda udeležilo le 11 pohodnikov. 
Zbrali smo se ob 17. uri pred gostinskim lokalom Bar pod lipo in se 
kmalu za tem tudi podali na pot proti Limbarski gori. Marsikoga od 
pohodnikov, ki so se v preteklosti pogostokrat udeleževali pohoda, 
smo pogrešali. Tudi naših prijateljev iz Planinske sekcije iz Kamenj, ker 
so udeležbo odpovedali zaradi na ta dan sila neugodnih vremenskih 
razmer (goste megle), ki je prekrivala Vipavsko dolino.

Vsi smo bili primerno opremljeni z obveznimi lučkami, ki so nam 
pomagale, da smo varno korakali proti cilju in kasneje tudi nazaj v do-
lino.

Ker je bila kolona pohodnikov malo številčna, smo dokaj hitro 
tempo hoje primerno prilagodili za vse. Nekaj minut po 18.30 smo bili 
že na vrhu, kjer pa je veter kar močno pihal. Na hitro smo na stopnišču 
cerkve Sv. Valentina ob praznično okrašeni jelki napravili spominsko 
fotografijo in se za kratek čas ozrli v dolino, polno »posejanih« luči, 
vse tja do moravške doline, Domžal, Ljubljane… tudi Krašnja je lepo 
izžarevala svojo praznično podobo. 

Sledilo je druženje v gostilni Urankar. Prijetno je bilo vstopiti v to-
pel gostilniški prostor in se posesti za pripravljeno omizje, nazdravi-
ti druženju, praznikom in želeni sreči ter zdravju za prihodnost ter o 
marsičem tudi poklepetati. K prijetnemu druženju in seveda tudi za 
nadomestilo izgubljenih kalorij pa je svoje dodala tudi gostilna Uran-
kar (predvsem gospa Neža,) ko nas je pocrkljala z izjemno okusnim 
bogračem. Za čisto 10-ko ! Za povrhu vsega dobrega in lepega, je po-
trebno poudariti in se gostilni Urankar  zahvaliti tudi za brezplačno 
pripravljen obrok hrane. Ta, sicer naš predviden društveni strošek, 
so namreč namenili zbiranju prostovoljnih prispevkov ŠD Krašnja v 
dobrodelni mošnjiček. Iskrena hvala!

V gostilni smo se zadržali dobro uro in pol, na kar smo ponovno 
zakorakali v noč, v dolino,  cilju naproti. V Krašnjo smo se srečno vrnili 
okoli 21. ure.

Hvala Sara, Maja, Nika, Tina, Uroš, Stane, Nejc in Nik, Alenka ter 
Gregor za čas, ki ste si ga vzeli in upam, da tudi skupaj z menoj lepo in 
praznično preživeli.

Marjan Štrukelj – predsednik društva
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NOVOLETNI SKOK V MORJE
Po nekaj koronskih letih, smo obudili družinsko tradicijo skoka v morje, ki ga vsako leto organizirajo v Portorožu.
Če sem bolj natančna, v morje skoči le Darko, ostali navijamo. Nekateri v živo, drugi na daljavo. Letos se je navijaška ekipa, ki je ob pomolu 

stiskala pesti in šapice, kar lepo povečala. Darko si sicer želi, da bi se mu naslednje leto še kdo pridružil v vodi. 
Plavanje v hladni vodi  nima samo dokazano blagodejnih učinkov na zdravje in imunski sistem, pri nas je tudi odličen način, da novo leto zač-

nemo malo bolj aktivno in 1. januarja ne preležimo na kavču, obenem pa se še trudimo pospraviti vso preveč pripravljeno hrano in sladice. Vse 
našteto sicer zelo paše, ni pa najbolj koristno za telo in duha.

In največ, kar šteje in kar mi je najbolj všeč, na ta način malo podaljšamo skupne družinske trenutke med prazniki. 
Upam, da nas bo drugo leto še več. V morju in na obali. 

Mojca Beguš Tič

30. TRADICIONALNI ZIMSKI POHOD GOLČAJ – ŠPILK
Z Marjanom sva se v nedeljo, 22.1.2023, odzvala vabilu PD Blagovi-

ca na že 30. tradicionalni zimski pohod Golčaj – Špilk. Na startu poho-
da, med 7.00 in 8.00 uro pred gasilskim centrom v Blagovici, je poho-
dnike pozdravil organizator, Miro Podbelšek. Po izpolnitvi prijavnice 
je nanjo pritisnil prvi kontrolni žig.

Tokrat je vreme pošteno pripomoglo, da je pohod potekal v pravih 
zimskih razmerah. V Blagovici je bilo za razliko od pobeljene Ljubljan-
ske kotline, vse zeleno, a se je malo nad vasjo na poti pojavil sneg. 
Vzpon na Golčaj naju je dobro ogrel. Malo pod vrhom naju je dohitel 
Roman iz Moravč, s katerim se pogosto srečujemo na Limbarski gori. 
Po vpisu v pohodno knjigo na Golčaju in odtisu žiga na prijavnico, smo 
nadaljevali proti Borjam. Suh sneg se je mlel pod nogami. Preden pot 
zavije v hrib proti Dolinam, smo ujeli skupino blagovških pohodnikov, 
malo pred zaselkom na Dolinah pa še pohodnico iz Izlak, s katero smo 
potem družno dosegli cilj na Špilku. Debelina snežne odeje se je proti 
Dolinam, kjer smo odtisnili tretji žig, povečala, nekje smo zagazili v 
sneg do kolen. Iz sivih oblakov je začelo snežiti, sprva nalahno, sča-
soma pa vse močneje. Na Trojanah smo zavili v gostišče na jutranjo 
kavo. Zaradi zgodne ure, smo ostali samo pri kavi, saj nas je natakarica 
prijazno opozorila, da ura še ni deset.

Po odtisu četrtega žiga smo pot nadaljevali po zasneženi gozdni 
cesti ob potoku Bolska. S snegom obložene smreke ob poti in sneg, 
ki se je vsipal iz oblakov, so ustvarjali pravljično kuliso. Zatopljeni v 
klepet smo »požirali« kilometre mimo planine Lipovec in prisopihali 
do bivaka na Špiljku, ki je z 957 m najvišja točka pohoda, kjer nas je ponovno pozdravil Miro in nevsiljivo postregel s pijačo, kakršno so nam jo na 
Trojanah odrekli. Obstopili smo klopi in mizo pred bivakom, se okrepčali z malico iz nahrbtnika, se poslovili od organizatorja ter se po sneženi 
gazi začeli spuščati v dolino. Na pašniku smo se spomnili, da smo se na vrhu pozabili fotografirati. Sopohodniki mojega predloga, da se vrnemo 
do bivaka, niso sprejeli, zato smo prosili pohodnico iz Izlak, da je opravila klik na pametnem telefonu za spominski posnetek. 

V močnemu sneženju smo se skozi vasi Gabrje in Prevoje spustili do parkirišča v zeleni Blagovici. Po petih urah hoje sva se poslovila od Ro-
mana in Izlačanke ter odpeljala proti domu.

Tomaž Andrejka
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DOBRODELNI MOŠNJIČEK ŠD KRAŠNJA ŽE ENAINDVAJSETO LETO
Z letošnjim letom je ŠD Krašnja že enaindvajsetič odprlo dobrodelni mošnjiček. Istočasno smo tudi 

izročili, v letu 2022 zbrani znesek v višini 64,00 €. V društvu smo se odločili, da ga poklonimo gospodoma 
župnikoma Bernardu in Gregorju za Božič, s katerima smo se pobližje spoznali takoj po odhodu našega 
dolgoletnega župnika Antona Potokarja. Dar sta namenila dobrodelni akciji »Vstani in sveti,« ki so jo 
organizirali Skavti ob prihodu Luči miru iz Betlehema. Z veseljem spoznavamo, da bo društvo podporo 
in razumevanje za delovanje vedno lahko iskalo tudi pri gospodoma Bernardu in Gregorju, kot v prete-
klosti, vrsto let tudi pri gospodu Antonu.

Ker z dobrodelnostjo želimo povrniti dobro, ki smo ga prejeli, ker je dobrodelnost notranji vzgib člo-
veka, ki razume in spoštuje drugega,…… smo v ŠD Krašnja resnično lahko ponosni, da smo v dvajsetih 
letih zbrali kar 10.994,42 € prostovoljnih prispevkov in jih razdelili med nekatere, ki so bili zaradi različnih 
težav potrebni pomoči in nekatere, ki smo jim z mošnjičkom želeli izkazati naše spoštovanje do dela, ki 
ga opravljajo in s tem bogatijo tudi naš vsakdan.

Mošnjiček tudi v letošnjem letu ni več prazen!
Ko se nas je enajst pohodnikov, 26. decembra odpravilo z lučkami na Limbarsko goro, smo nekaj časa posedeli v gostilni Urankar in naz-

dravili praznikom in prihajajočemu novemu letu, smo si privoščili tudi topel obrok – okusen bograč. Zapitek smo poravnali sami, obrokov 
hrane v vrednosti 77,00 € pa nam gostilna Urankar ni zaračunala v prid zbiranja naših prostovoljnih prispevkov v mošnjiček, za kar se iskreno 
zahvaljujemo.

Vse do konca meseca novembra t.l. bo društvo nadaljevalo omenjeno poslanstvo in bo, kot vedno želelo zbrati kar največ prostovoljnih pri-
spevkov, zato vse naše člane, krajane in bralce glasila ponovno prosimo za sodelovanje. Kot vedno bomo o poteku akcije in o zbranih sredstvih 
tekoče poročali vsake tri mesece v glasilu Društveni informator.

Kako lahko prispevate svoj prostovoljni prispevek?
Lahko z neposrednimi vplačili v društveni pisarni, ki je odprta vsak ponedeljek od 19. – 20. ure ali z nakazili na TRR društva štev.: SI26 0230 

2001 6496 s pripisom »mošnjiček 2023.« Naslov društva je: Športno društvo Krašnja, Krašnja 14 1225 Lukovica.
Komu bomo zbrana sredstva namenili v letu 2023, se bo društvo odločilo ob zaključku tega leta.
Vsem sodelujočim se že v naprej iskreno zahvaljujemo! Marjan Štrukelj

ZARJA, VSE NAJBOLJŠE!
V obdobju treh mesecev, ki so pred nami, 

bo med članicami ŠD Krašnja okrogli ži-
vljenjski jubilej, 10 let, 17. marca praznovala 
ZARJA KOGOVŠEK, učenka 4. razreda POŠ 

Krašnja.
Draga Zarja.

Za tvoj praznik ti vsi iskreno čestitamo z naj-
lepšimi željami. Predvsem, da boš zdrava, da 

se boš pridno učila in, da boš še naprej z lepim 
vedenjem in odnosom do svojih staršev in sestri-

ce, do vseh učiteljic in učiteljev, ki ti pomagajo 
širiti znanje za prihodnost in do vseh ostalih ljudi 

poštena in spoštljiva.
Želimo ti, da boš skupaj z vsemi, ki jih imaš naj-

rajši lepo in kar se da, veselo preživela praznova-
nje rojstnega dne. 

Marjan Štrukelj- predsednik društva

Spoštovani gospod župnik Gregor

Pred nedavnim, 21. februarja ste tudi v 
Župniji Krašnja srečal Abrahama. Poslan od 
Boga, ste tudi k nam prišel z namenom učiti 

in vzgajati, da bomo močni v veri.
Spoštovani gospod Gregor.

Tako, kot so vam ob vašem življenjskem 
jubileju čestitali in voščili že številni župljani, 

vam enako čestitamo in voščimo tudi 
ustvarjalci in bralci glasila Društveni infor-
mator. Tudi mi vam iskreno želimo obilo 

zdravja, osebne sreče in še naprej prijetne-
ga druženja z nami.

Marjan Štrukelj – predsednik ŠD Krašnja

77,00€

DRAGE MAME, ŽENE IN DEKLETA,DRAGE MAME, ŽENE IN DEKLETA,
TA ŠOPEK JE ZA VASTA ŠOPEK JE ZA VAS

ŠD KRAŠNJA
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ŠPORTNO DRUŠTVO KRAŠNJA 
VAS VABI NA IZLET IN POHOD NA MALO GORO. 

 
Če bi radi velikonočni, praznični ponedeljek, 10. aprila 2023  preživeli v naravi in opravili 
pohod na Malo goro v občini Ajdovščina, vam bo naše povabilo najbrž všeč. 
Če se boste odločili, potem ne odlašajte in se skušajte čim preje, najkasneje pa do 
ponedeljka, 3. aprila 2023 prijaviti v društveni pisarni, vsak ponedeljek od 19h do 20h. 
 
Organizator pohoda na Malo goro (1083 m) je Planinska sekcija Kamnje, s katero ŠD Krašnja 
prijateljuje že več let. Gostoljubnost organizatorjev nas ob prilikah tega srečanja vedno 
navdušuje, saj se na Mali gori počutimo kot doma. 
Ob lepem pomladanskem dnevu pa nas navduši še marsikaj drugega, kot na primer pogledi 
in razgledi daleč naokoli. Vse do Tržaškega zaliva, Nanosa in do izjemno slikovite Vipavske 
doline. 
 
Opis potovanja: 
Z avtobusom se bomo iz Krašnje na pot odpravili ob 6.30 uri. Do vasi Kamnje je približno uro in pol 
vožnje. Takoj po prihodu na izhodišče pohoda na Malo goro, se bomo podali na dobro označeno  
pešpot, ki ni zahtevna in nam do cilja na Mali gori vzame približno dve uri časa. Vse do 13.30 ure se 
bomo družili z našimi prijatelji in številnimi drugimi planinci, ki se ta dan vedno množično udeležijo 
tega pohoda. Naši prijatelji pa nas bodo oskrbeli tudi s tradicionalno malico in sicer s polento in 
košenino ter kislim mlekom. 
Na pot v dolino, v vas Kamnje se bomo odpravili v že omenjenem času in se bomo približno ob 16. uri  
Poslovili od vasi Kamnje in se odpeljali domov. 
Vsem pohodnikom priporočamo primerno pohodniško opremo, v nahrbtnik pa tudi nekaj okrepčila. 
Vsak udeleženec se bo omenjenega pohoda udeležil na lastno odgovornost, zato pohod priporočamo 
vsem tistim, ki ste kondicijsko primerno pripravljeni za cca 4 ure zmerne planinske hoje. 
 
Lep pozdrav in na svidenje na tem prijetnem potepanju! 
        ŠPORTNO DRUŠTVO KRAŠNJA  
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Prireditev so omogočili:

DALJŠI POHOD 26,5 KM, KRAJŠI POHOD 16,5 KM

NA DAN POHODA OD 5:30 - 8:30 URE

10,00 EUR

Krajši pohod 16.5 km

- dolžina poti: 16500 m
- višinska razlika: 756 m
- povprečni naklon: 4,59 %
- razdalja vzpona: 7637 m
- razdalja spusta: 8206 m
- razdalja ravnine: 657 m

asfaltna pot: 7219 m
gozdna pot: 9281 m

- dolžina poti: 26470 m
- višinska razlika: 1237 m
- povprečni naklon: 4,68 %
- razdalja vzpona: 12478 m
- razdalja spusta: 12700 m
- razdalja ravnine: 1292 m

asfaltna pot: 8268 m
gozdna pot: 18202 m

RAZPIS 25. ŠRAUFOVEGA
SPOMINSKEGA POHODA

KARAKTERISTIKA POTI:

Daljši pohod 26.5 km

KARAKTERISTIKA POTI:

Tomaž Beguš s.p., Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana

SOBOTA, 20. MAJ 2023
V KRAŠNJI
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DOGODKI IZ ŽUPNIJE KRAŠNJA
Sprejem novih ministrantov

Na praznik brezmadežnega spočetja device Marije, 8. decembra 
2022, sta bila pri večerni sveti maši v ministrantske vrste sprejeta dva 
nova ministranta: Nejc in Jon. Sicer se jim je pridružil tudi Luka, vendar 
se zaradi bolezni sprejema ni mogel udeležiti. Čestitamo vsem novim 
ministrantom in jim želimo, da bi z veseljem opravljali svojo službo pri 
bogoslužjih!

Pevci mladinskega in otroškega pevskega zbora z Brda predstavi-
li zgoščenko Naš božič

Pevci mladinskega in otroškega pevskega zbora z Brda so pred 
božičnimi prazniki izdali zgoščenko božičnih napevov z naslovom Naš 
božič. Zborovodkinja in idejna vodja projekta Petra Avbelj je k sode-
lovanju povabila tudi nekdanje članice in člane zbora ter glasbenike.

V nedeljo, 8. januarja, pa so pevci in pevke omenjenega zbora s 
svojim petjem obogatili tudi nedeljsko sveto mašo v Krašnji. 

Po bogoslužju so pripravili krajši koncert pesmi z zgoščenke, nato 
pa se je druženje ob prigrizku in pijači nadaljevalo še pred cerkvijo, 
kjer je bilo možno kupiti tudi zgoščenko ali USB ključek Naš Božič.  

2. revija cerkvenih pevskih zborov Črnega grabna
V nedeljo, 22. januarja, je v župnijski cerkvi sv. Tomaža v Krašnji,  

potekala druga revija odraslih, mladinskih in otroških cerkvenih zbo-
rov Črnega grabna. Na reviji so nastopili Cerkveni mešani pevski zbor 
z Brda, Otroški in mladinski zbor iz Blagovice, Moški pevski zbor Jan-
ko Kersnik, Mladinski zbor župnije Brdo, Otroški zbor župnije Brdo 
in Krašnja, ter seveda gostitelji revije Cerkveni pevski zbor iz župnije 
Krašnja. 

Za zaključek so združeni zbori pod vodstvom Matevža Kinka in ob 
orgelski spremljavi Miha Zavrla, skupaj zapeli pesem Hitite kristjani. 
Druženje se je ob dobrotah in toplih napitkih nadaljevalo v župnišču in 
na župnijskem dvorišču.

Simona Pervinšek
Foto: Drago Juteršek
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POLNOČNICA
Na predvečer božiča je v cerkvi sv. Tomaža v Krašnji potekala polnočnica. Priprave nanjo so se začele s postavitvijo jaslic, za katere so bili 

letos zadolženi krajani Trnjave in manjšega dela Krašnje. Svojo nalogo so odlično opravili in jaslice v primerjavi s preteklimi leti nadgradili. Bogo-
služje je daroval duhovni pomočnik Gregor Luštrek. Za slovesno petje je poskrbel naš cerkveni pevski zbor pod vodstvom Marka Juterška, ob 
spremljavi Miha Zavrla na orgle. Duhovnik Gregor nam je ob končanem bogoslužju zaželel blagoslovljene praznike.

Gasilci in gasilke PGD Krašnja so pripravili čaj in kuhano vino ter nas z njim pogostili pred cerkvijo, kjer smo si stisnili roke in zaželeli blagoslo-
vljene praznike.

Zala Pervinšek
Foto Drago Juteršek 

ROMANJE V PREKMURJE
Praznovanje tridesete obletnice zbora, ki je bila v preteklem letu 

so pevci in pevke cerkvenega pevskega zbora župnije Krašnja  sku-
paj s člani ŽPS, zaključili v soboto 11. februarja z romanjem na vzhod 
naše države. Program romanja so sestavili kar sami in priznati moram, 
da je bil zanimiv duhovno bogat in poučen. Najprej smo se ustavi-
li pred reko Muro, v Prlekiji, in obiskali Veržej. Že na avtobusu smo 
med potjo slišali veliko zanimivosti o pomembnosti kraja v zgodovini, 
o današnjem utripu kraja in o vlogi salezijancev skozi čas in njihovem 
današnjem delu. V Veržeju namreč deluje  Don Boskov center Zavod 
Marianum, pod okrilje katerega spadajo Marijanišče, penzion Mavrica 
in center DUO. V centru nas je sprejela Urša Ambrož in  tako izčrpne-
ga in zanimivega vodenja že dolgo nismo bili deležni. Poleg ogleda 
stalne razstave o rokodelstvu in obrti ter izdelkov v trgovini, smo do-
živeli pravo lončarsko šolo z nazornim prikazom izdelovanja lončene 
posode, tako značilne za kraje ob Muri. In izvedeli tudi, da ima glina in 
delo z njo tudi terapevtski učinek. V trgovini smo se  zadržali kar vsi, 
od najmlajšega do najstarejšega, z veseljem ogledovali najrazličnejše 
lončarske in tudi druge izdelke domače obrti. Med njimi je bilo veliko 
zanimivih in uporabnih artiklov in marsikdo si je kupil spominek, ali pa 
nekaj za vsakdanjo uporabo. Ob koncu obiska se je prilegla degustaci-
ja, tokrat ne prleškega ampak rokovnjaškega piva, ki smo ga ponudili 
tudi prijazni gostiteljici Urši  in nekaj sladkih dobrot iz naših popotnih 
torb. Potem smo se podali na pot preko Mure in se usmerili proti Od-
rancem, kjer stoji mogočna cerkev Svete trojice. O  njeni, sicer kratki, 
a bogati in zanimivi, zgodovini in vseh pripetljajih ob gradnji nam je 
spregovoril tamkajšnji župnik Alojzij Kozar ml., ki nam je tudi podrob-
no razložil pomen  osmih stebrov in slik med njimi. Tu smo imeli tudi 
sveto mašo, ki jo je, ob somaševanju Gregorja Luštreka, daroval Ber-
nard Rožman in pri kateri smo še posebej molili za vse žrtve potresa v 
Turčiji in Siriji. Po maši smo si vzeli še čas za ogled cerkve in si lahko za 
spomin kupili »odranski penez« . Preko prekmurskih ravnic nas je pot 
potem vodila proti Lendavi do znamenitega stolpa »Vinariuma«. Kdor 
je želel se je lahko, na razgledni 53,5 metrov visok stolp, povzpel po 240 stopnicah, ali za manj vešče hoje  z dvigalom. Na vrhu stolpa smo lahko 
uživali ob pogledu na vse strani, na čudovito  pokrajino Slovenije, Madžarske, Hrvaške in Avstrije. Na avtobusu smo, po poti do našega nasle-
dnjega cilja, izvedeli še nekaj zanimivosti o dveh uspešnih podjetjih. Podjetje Ocean Orchids je znano po vzgoji orhidej, drugo podjetje Paradajz 
d.o.o. pa poznamo po gojenju paradižnika Lušt. Obe podjetji dobro izkoriščata naravne danosti na tem področju saj za ogrevanje rastlinjakov 
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uporabljata geotermalno vodo in imata pa tudi velike zbiralnike deževnice. Že od daleč nas je pozdravil čudovit pogled na prekrasno, tako ime-
novano »Belo golobico«, najbolj poznano Plečnikovo cerkev v Bogojini. Tako kot zunanjost nas je prevzela tudi notranjost cerkve. Prisluhnili smo 
kratkemu opisu najpomembnejših znamenitosti cerkve, potem smo še zapeli nekaj pesmi, da smo preizkusili še njeno akustičnost. Seveda  se po 
takem dnevu prileže tudi kaj dobrega za pod zob in marsikdo ve, da se v Prekmurju nikoli ni slabo jedlo in pilo. In tudi tokrat se svoji tradiciji niso 
izneverili. Dobro smo se podprli in za konec še veselo zapeli in se zadovoljni in polni novih vtisov odpravili proti domu  z zahvalo Bogu in svetemu 
Krištofu, da smo varno prišli do cilja in nazaj. 

Drago Juteršek

VSTOPILI SMO V  POSTNI ČAS 

To ni slovo,

je le pozdrav.

Zakaj, kar lepo je,

nikdar ne mine,

ker v srcu nam

pusti spomine.

V 90. letu starosti nas je zapustila naša draga mama,
babica, prababica, sestra in teta

MARIJA UDOVČ
rojena Novak, po domače Matožetova Minka iz Krašnje.

Ob tej izgubi se zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v dneh žalosti. Hvala vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izrečena sožalja in besede podpore.
Zahvaljujemo se za darovano cvetje, sveče ter svete maše ter srčna hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste 
pripomogli pri izvedbi pogrebnega obreda.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste našo drago mamo pospremili na njeni zadnji poti
in jo boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njeni

Postni čas je čas, ko se  duhovno pripravljamo  na obhajanje Kri-
stusove smrti in vstajenja. Z pepelnično sredo začnemo postni čas, ki  
traja 40 dni vendar moramo ob tem odšteti nedelje, kajti na Gospodov 
dan ni posta. Letošnje postne akcije v naših župnijah bodo Dobrodel-
nost na tretjo postno nedeljo bo nabirka z družino, ki skrbi za invali-
dnega otroka molitev rožnega venca pred svetimi mašami, križevega 
pota v družini, ali v cerkvi ter ob nedeljah po podružnicah Odpoved- 
Dobro delo udeležba pri eni od svetih maš med tednom za tiste, ki 
trpijo zaradi naravnih nesreč in vojn. Poleg vsega tega bo v postu tudi 
postno predavanje. Ena izmed akcij, ki se ji lahko pridružimo med po-
stnim časom je tudi 40 dni brez alkohola,  V znamenje solidarnosti z 
vsemi, ki trpijo zaradi alkohola, ki ima v letošnjem letu geslo Beseda 
zdravi in nas spodbuja , da prisluhnemo svojcem in otrokom alkoho-
likov ter jim izrazimo podporo in sočutje. Spodbuja nas, da namesto 
alkohola izberemo čas za družino in prijatelje, prostočasne dejavnosti branje knjige, sprehod družabne igre zdrav način življenja in prostovoljno 
delo. Priložnosti, da bo letošnji post drugačen je zagotovo veliko le zavzeti se moramo zanje in jih ne nazadnje tudi uresničiti, ter kdaj pri alkoholu 
znati reči ne hvala. 

Drago Juteršek
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MAMI MINKI V SLOVO

To ni slovo,
je le pozdrav.
Zakaj, kar lepo je,
nikdar ne mine,
ker v srcu nam
pusti spomine.

Vstopili smo v novo leto, h koncu so šli božični prazniki, bil je zadnji – praznik Svetih treh kraljev, 6. januar, rojstni dan vaše pokojne mame, 
in ravno na ta dan nas je presenetila vest, da ste v 90. letu plemenitega življenja odšli k večnemu počitku. Kot pravi pregovor: ljudje obračamo 
– Bog pa obrne. 

Minka Udovč, rojena Novak – Matožetova mama, se je rodila 22.10.1933. leta v Krajnem Brdu »pri Jernačevih«, mami Frančiški in očetu Francu 
Novaku kot najmlajša od petih Jernačevih otrok. Z bratoma Jožetom in Franceljnom ter sestrama Francko in Rezko so bili vesela družba, pa tudi 
kmečkih opravil so se morali naučiti. A lepo ne traja dolgo, kajti 1940. leta je zbolela in umrla 10-letna sestra Francka, ko bi Minka morala v šolo, 
pa se je začela vojna in ta ji je prav tako vzela starejšega brata Jožeta, ki je bil ranjen na domačem pragu in je za posledicami granatnega izstrelka 
umrl na Golniku. Vojna je minila, Minka pa je preostala otroška leta hodila v šolo v Krašnji. Po vojni so bili težki časi, trdo so morali delati, pa tudi 
pomoč na očetovem domu v požganem Zlatem Polju je bila sorodnikom še kako dobrodošla.

Prišla so 50. leta. Oboleli stric Jože, kap očeta, odhod brata Franceljna k vojakom za dve leti; vse to so bile hude preizkušnje za Minko, Rezko 
in njuno mamo, ki so za vsa dela ostale same. Brez pomoči sorodnikov iz Zlatega polja bi bilo še huje. Oče je 1952 umrl, sestra Rezka se je leta 
1953 poročila in odselila, 1954 je umrl stric Jože, brat Francelj si je ustvaril svojo družino, Minko pa je kmalu zasnubil Matožetov Gustel iz Krašnje. 
Leta 1958 sta se vzela in začela novo poglavje »Pr' Matožet«.

1960. leta se jima rodi hči Minka. Gustel je hodil v službo, Minka pa je doma skrbela, da je vse potekalo tako, kot je treba. Ker je bila mama 
Minka dobrega srca, je poskrbela, da je hči Minka imela družbo. Odločila se je, da v svoj dom sprejme tudi druge otroke, ki so potrebovali varstvo, 
oskrbo in ljubezen. Teh se je zvrstilo veliko, nekateri – Mojca, Silvo, Nuša, Dušan, kasneje tudi Silva, so ostali, dokler si niso ustvarili svojih družin, 
in so postali tako rekoč Matožetovi.

Minka in mož Gustel pa nista bila samo doma. Rada sta šla naokrog, kupila sta si narodne noše in sodelovala na raznih povorkah po bližnji in 
širši okolici, kasneje pa se jima je pridružila tudi hčerina družina. Ko je »Pr' Matožet«, kjer se ukvarjajo s peko kruha in bio kmetovanjem, nastajal 
nov rod, je bila babica Minka zelo ponosna na vnuke – Martino, Avguština in Gabrijela. Z veseljem je popazila nanje, a je kljub temu našla čas tudi 
za svoje hobije.

Pri KUD Fran Maselj Podlimbarski je nastala sekcija »Preužitkaric«, kjer so pletle slamnate kite in iz njih delale razne izdelke, kot so slamnati 
klobuki, cekarji, predpražniki in copati. V Krašnji in okolici ni bilo prireditve, kjer ne bi tudi one pokazale svojega znanja. Nastopale so po celi 
Sloveniji in tudi v zamejstvu.

Z možem sta veliko hodila naokrog in da ji tudi po njegovi smrti leta 2008 ni bilo dolgčas, si je omislila nov izdelek iz koruznega ličkanja in 
sicer – začela je izdelovati jaslice. Večkrat so jih v božičnem času postavili doma na ogled, kaj kmalu pa jih je razstavljala na vidnih mestih po Slo-
veniji in sicer na Brezjah, Bledu, na Sveti Gori pri Novi Gorici in še kje, za kar je prejela tudi priznanje Društva jasličarjev Slovenije. Bila je aktivna 
članica številnih društev, prejela pa je tudi županovo priznanje Občine Lukovica in priznanje RK za 20x darovano kri. Vse do treh let nazaj, do 
epidemije Covida, se je redno udeležila vseh aktivnosti v organizacijah in društvih, ker pa je Covid tudi njej pustil posledice, so njene aktivnosti 
počasi slabele.

Če je bilo le primerno vaše počutje in vreme ustrezno, ste šli radi na dvorišče in se razgledali, kaj počno mladi in se prijazno pogovorili z mi-
moidočimi krajani. Nasrečnejši ste bili, če so vas obiskali vaši varovanci in sorodniki, predvsem pa kadar sta prišla pravnuka Ema in Žan.

Mama Minka, vaš čas na tem svetu se je končal. Odhajate k večnemu počitku k svojim dragim, pričakuje vas mož Gustel, ki vas je imel neiz-
merno rad in vas zelo spoštoval. Rada vas je imela vsa družina, hči, zet, vnuki, pravnuka, varovanci, sestra in vsi sorodniki, ki vas bomo ohranili 
v lepem spominu.

Naj vam bo miren počitek tu, na krašenjskem pokopališču!
Govor je napisal in ob slovesu prebral Franc Novak.
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ANI PERVINŠEK V SLOVO

V zgodnjem prebujanju četrtkovega jutra nas je pretresla vest, da je na domu, obdana s svojimi najdražjimi, umrla naša draga Ana Pervinšek.  
Njen zadnji dih je bil tako tam, kjer je bila najraje – v domačem domu, ki ga je vse življenje napolnjevala s svojo toplino in nesebično ljubeznijo. 
Zapustila nas je žena, mami, babica, tašča, svakinja, sestra, predvsem pa prijateljica in draga oseba mnogim med nami. Vsi, ki jo poznajo od roj-
stva in tisti, ki smo jo poznali del njenega življenja vemo, da je bila pokojna Ana tiha in skromna žena, pa vendar kot levinja in borka v skrbi za svoj 
dom, družino, sorodnike, za sočloveka.

Ana Pervinšek se je rodila 1948 leta v družini Franca in Marije Zver v prekmurski vasici Odranci na majhni domačiji. Skromnost, vera v Boga 
in delavnost so bile tiste vrednote, ki so ji bile položene v zibelko in jih je izkazovala ter udejanjala vse svoje življenje. Sedem otrok se je namreč 
rodilo v družini in že mladi so šli s trebuhom za kruhom – tudi Ančko je usoda vodila v druge kraje, vendar je nežno prekmursko ravnico vedno 
nosila v svojem srcu in tudi v upokojenskih letih je bil zanjo praznik, ko je obiskala svoje rodno Prekmurje. Končala je srednjo zdravstveno šolo in 
postala medicinska sestra. Kmalu jo je pot vodila v Kamnik, kjer je v ZD delala kot patronažna medicinska sestra, nastanjena je bila pri prijateljici 
Ivanki in tam spoznala njenega brata Lukčevega Marjana iz Krašnje. Bila je ljubezen na prvi pogled, ki je trajala 44 let.  Dolina Črnega Grabna  je 
postala njen dom in Lukčeva družina njeno zavetje, kjer je pognala trdne korenine. Z Marjanom sta se poročila leta 1979 in začela v Krašnji graditi 
hišo – ob službi, gradnji so se jima rodili 3 otroci – Robi, Štefan in v letu, ko so se vselili v novo hišo še hči Maja.

Njena služba patronažne medicinske sestre je poleg predanosti ljudem terjala tudi šoferske spretnosti na zahtevnih terenih Kamniških in 
Tuhinjskih hribov. Kljub zahtevnemu delu ga je z veseljem opravljala; mnogim je s prevezami in nudenjem zdravstvene pomoči pomagala tudi 
izven službenega časa in potem ko se je upokojila. Nikomur ni nikoli odrekla pomoči.

Otroci so se izšolali, si ustvarili družine. Vedno sem občudovala tvoj pristop – kako si znala svojim bližnjim na nevsiljiv način stati ob strani, 
pomagati; pa vendar jim pustiti, da so delali in ravnali po svoje. 

Imela si privilegij dočakati rojstvo vnukinj in vnukov – Eva, Zala, Davor in Luka so bili tvoji sončki, ki so ti ogreli srce in dušo. Z nasmehom in 
naklonjenostjo si spremljala njihove prve korake, radosti in stiske – pri tebi so vedno našli pomoč, podporo in nesebično ljubezen, pa dobrote iz 
tvoje kuhinje. Najbolj so bili veseli tvoje specialitete – prekmurske gibanice. Tudi širša Lukčeva družina se je rada zbirala pri tebi - tako prijetno je 
bilo v tvoji kuhinji spiti kavo ob pogledu na številne orhideje, ki so ob skrbni negi tako čudovito uspevale. Ali pa na dvorišču pod brajdo - te kave in 
to domačnost bodo pogrešali mnogi – verjamem, da bodo tvoji otroci in vnuki nadaljevali tradicijo povezovanja in družinskega druženja – vendar 
vemo tudi, da boš močno manjkala.

Vera ti je bila sopotnica vse tvoje življenje; nisi pa je nikomur vsiljevala – ponižno in tiho si obiskovala svete maše in veliko molila za svoje 
bližnje. Rada si brala in se seznanjala z novostmi za katere si bila vedno odprta.  Zadnja leta si osvojila tudi družabna omrežja, lepo je bilo od tebe 
dobiti pozdrave, sama pa si bila najbolj vesela, ko si bila lahko na daljavo v stiku s svojima sestrama Kristino in Marijo, ki  sta svoj dom našli v daljni 
Avstraliji – pogrešala si ju; pa vendar si tako kot vse stvari v življenju tudi to hrepenenje in oddaljenost od njiju vzela za dobro in bila vesela vašega 
stika na daljavo. Svojo ljubezen si razdajala mnogim; sorodnikom, sosedom pa tudi sodelavkam s katerimi si ohranila stike tudi v času upokojitve.

Na zadnji božični večer si mi s hvaležnostjo povedala, da si bila pri spovedi v Domžalah in dejala, da se ob svoji bolezni sprašuješ ali si naredila 
kaj dobrega v življenju? Draga Ančka – vsa tvoja ravnanja, delo, vsakdanja skrb za tvoje bližnje, številna kosila, ki si jih pripravila družinam svojih 
otrok,  varstvo vnukov – vsa tvoja razdajanja drugim so bila ena sama dobrota, ljubezen in toplina. Imeli smo privilegij in hvaležni smo, da smo 
lahko s teboj prehodili del poti ali pa si delili delček skupnih trenutkov.

Čeprav danes žalost prežema naša srca vemo, da ti tega ne bi želela, tako kot nisi marala črnine; ljube so ti bile svetle barve in bila si kot luč, 
ki tudi v težkih trenutkih ohranja vedrino. Še zadnje leto, ko si se borila z zahrbtno boleznijo, si bila zmožna večkrat reči; »V redu sem, dobro mi 
je!« kot bi nas hotela pomiriti in vliti upanja.  Vsa doživetja in nešteto čudovitih trenutkov, ki smo jih s teboj preživeli bomo ohranili in zapisali v 
naša srca kot spomenik tebi – počivaj v miru draga Ančka!

Govor je napisala in ob slovesu prebrala Katarina Hočevar.
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VREME IN OSTALI DOGODKI V MESECIH APRILU, 
MAJU IN JUNIJU V LANSKEM LETU

Čas se ne ustavlja in, kot bi mignil smo se že znašli na začetku prebujajoče se narave, novih vremenskih in ostalih pričakovanj dogodkov v letu 
2023. Nemalokrat se radi v mislih, vsaj primerjalno ozremo na minuli čas in ga hote ali nehote  v marsičem primerjamo s preteklostjo. 

Kot običajno, sem tudi tokrat odprl svoj dnevnik, da v naše glasilo napišem nekaj najpomembnejših doživetij, ki smo jih v mesecih aprilu, maju 
in juniju minulega leta neposredno spoznali.

Kako je bilo z vremenom, kateri dogodki so nas razveselili in kateri dogodki užalostili? Vremenskih dogodkov je bilo veliko, nič maj pa ni bilo 
vsega ostalega.

VREME – APRIL 2022
Ne vem, koliko vam je ostalo v spominu, da sta bila prav zadnji dan lanskega meseca marca in prvi dan meseca aprila nekakšen vremenski 

zasuk po dolgotrajnem, osemindvajset dnevnim sušnem obdobju. Veseli smo bili vsake kaplje dežja in vsake snežinke, ki je padla v prvih dneh, 
še v času, ki vsaj koledarsko nič več ne spada k zimi. Vse do 10. aprila smo bili bolj, kot ne, deležni vlažnega vremena, z občasnim rosenjem dežja, 
naletavanjem snega ali snega z dežjem, enkrat nas je presenetilo tudi padanje sodre. Le redek dan je minil brez vsakršne padavine. Temperature 
so bile precej »živahno« razpoložene, saj so se gibale od jutranjih 2, do dnevnih 12 stopinj.

Naslednje štiri dni padavin ni bilo. Dnevne temperature so poskočile, jutranje pa manj.
15. aprila se je vreme spet nekoliko spremenilo, z nekaj deževne rose in sredi dneva z visokimi 21. stopinjami. Naslednji dan je bil podoben 

prejšnjemu, 17. je bilo tudi suho, občasno pa je zapihal precej močan veter. Podobno vreme je bilo tudi 18. aprila 2022, a z manj vetra.
Torek, 19. pa je zopet prišlo do precejšnje vremenske spremembe, ki smo jo najbolj prepoznali po nižjih jutranjih in dnevnih temperaturah. 

Nekaj  malega je deževalo. Naslednji dan ne. V četrtek, 21. sta bili zjutraj komaj 2 stopinji, opazili smo tudi slano. V naslednjih devetih dnevih, do 
konca meseca aprila je štiri dni bolj ali manj deževalo, preostalih pet dni je bilo suhih in vremensko prijaznejših.

Kaj hočemo, mesec april se je spet izkazal v vsej svoji pravi, muhasti »aprilski« vremenski podobi. Namenil nam je 17 t.i. suhih dni, 10 dni je bilo 
deževnih, en dan sta se združila dež in sneg (2. 4.), snežilo je 4. aprila, 9. aprila nam je dan namenil dež, sneg in sodro.

DOGODKI – APRIL 2022
Lanski mesec april si bomo zapomnili po naslednjih praznikih in ostalih dogodkih:
2. Cvetna nedelja;
4. V 87. letu starosti je umrla Antonija Levičnik iz Krašnje. Od nje smo se poslovili 8. aprila.
14. Razveselili smo se ukinitev obveznih obraznih mask.
17. Velika noč in po dveh letih je bila ponovno vstajenjska procesija.
18. 16 pohodnikov ŠD Krašnja se je udeležilo 23. pohoda na Malo goro.
22. Svečana otvoritev Društvenega doma.
24. Parlamentarne volitve;
30. Predpraznični nastop Godbe Lukovica pred trgovino v Krašnji.

VREME – MAJ 2022
Prvi dan meseca je bila praznična nedelja, ki se nam je predstavila z obilico dežja in nič drugače ni bilo tudi naslednjo noč in večino dneva. 

Temperature so se gibale med 10. in 17. stopinjami. 3. maj je bil dokaj prijeten, sončen in topel. Naslednji dan nas je obdaril le z eno popoldansko 
ploho. In zopet dva dneva suha, 7. maja se je zvrstilo kar nekaj ploh in tako nestanovitno vreme se je večkrat ponovilo tudi še v naslednjih nekaj 
dnevih. Od 8. do vključno 12. maja so bili dnevi lepi in vedno toplejši. Tudi do 27 stopinj. 13. se je vremenska napoved uresničila. Zvečer je zagrmelo 
in začelo je deževati. Naslednji dan je bil soparen. Padlo je le nekaj kapljic dežja. Vse do 20. maja so minevali dnevi brez vsakršnih padavin, le v 
noči na 17. je nekaj časa rahlo deževalo.

Z dežjem in soparo sta bila precej bolj prepoznavna sobota in nedelja 21. in 22. v mesecu, saj sta ju pogostokrat zaznamovale krajše plohe.
Ko berem ta moj zapis o padavinah v lanskem mesecu maju, se mi dozdeva, da jih ni bilo malo. To je res, ampak v večini so bile tako minimal-

ne, da smo bili že kar malo v strahu glede suše. In tega se nismo znebili vse do konca meseca, čeprav je še kakšen dan vsaj malo rosilo.
Lanski mesec maj nam je naklonil 17 dni brez dežja, preostalih 14 pa je bilo po večini deževnih, a kot že omenjeno, s sila majhnimi količinami 

dežja.

DOGODKI – MAJ 2022
1. Praznik dela z jutranjo tradicionalno budnico AMD Lukovica.
4. Občni zbor KUD Fran Maselj – Podlimbarski Krašnja, na katerem je predsedniške odgovornosti za pokojno Vero Beguš prevzela Romana 
Močnik Žavbi.
8. V cerkvi Sv. Tomaža v Krašnji je bila birma, ki se jo je razveselilo 18 birmancev.
9. V dopoldanskem času se je na magistralni cesti zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi dve vozili. Tovornjak s cisterno in kombi. 
K sreči je prišlo le do materialne škode.
15. Prvo sveto obhajilo, ki so ga prejeli štirje prvoobhajanci.
21. ŠD Krašnja je organiziralo 24. Šraufov spominski pohod, ki se ga je udeležilo 96 pohodnikov.
V Društvenem domu je KUD priskrbelo za odprtje razstave izdelkov iz Lego kock, katerih avtor je Maks Štrukelj iz Kompolj. Razstava je bila od-
prta do 29. maja.
20. V 83. letu starosti je umrla Marija Per iz Korena. Od nje smo se poslovili 26. maja.
28. V izpolnjenem 92. letu starosti je umrl Jože Zupan iz Krašnje. Od njega smo se poslovili 31. maja.
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VREME – JUNIJ 2022
Prvi dan lanskega meseca junija je bila sreda. Dan je bil prijetno topel. Temperature so se 
gibale od 17 do 24 stopinj. Že  naslednji, nekoliko bolj soparen dan se je vreme spremenilo. Zvečer ob 20. uri je bil močan naliv. Tudi naslednji 

večer nas je obiskala ploha. Sledila sta dva dneva, brez padavin, a zaradi tega tudi nekoliko toplejša. Temperatura zraka se je sredi dneva povzpe-
la kar na 31 stopinj. V noči na 6. junij je padlo nekaj malega dežja, naslednji dan  je začelo deževati okoli 18. ure in tudi še kasneje del noči. Nekaj 
rosenja je bilo tudi še v četrtek, 9. junija.

Sledilo je šest suhih dni, sprva z nekaj oblačnosti in 13. v mesecu le z nekaj kapljicami dežja. 14. in 15. pa sta dneva minila brez oblačka na nebu 
in v izobilju toplih sončnih žarkov.

V četrtek 16. se je po dokaj vročem dnevu okoli 16. ure precej stemnilo. Zapihal je močan veter, na kar je sledila približno pol ure trajajoča 
močna nevihta z obilico padlega dežja. Nadalje so se vse do 20. v mesecu zvrstili izjemno lepi, sončni in topli dnevi. 21. lanskega junija, na prvi 
koledarski dan poletja, ko je dan najdaljši, se je popoldan vreme spremenilo. Spet se je stemnilo, zapihal je veter, slišati je bilo grmenje in nastala 
je močna nevihta, ki je trajala nekaj več, kot pol ure. Kasneje se je deževje spet pojavilo in je bilo spremljevalec večino noči.

23. je bilo delno oblačno in precej soparno. Noč  zopet ni minila brez dežja. Tudi naslednji dve ne. V nedeljo, 26. se je vreme ustalilo in je, kot 
tako trajalo vse do konca meseca. Tudi ozračje se je hitro segrevalo, saj so vse omenjene dni temperature znašale med 31 do visokih 34 stopinj.

Vse plohe in ostala krajša deževna obdobja, ki so se pojavljala, nikakor niso preprečila kar hude suše. K temu pa je svoje dodalo tudi 18 dokaj 
vročih dni brez vsakršnih padavin.

DOGODKI – JUNIJ 2022
2. Binkošti;
10. ŠD je izdalo glasilo Društveni informator štev. 240.
14. V 83. letu starosti je umrl Jože Hrovat iz Krajnega Brda. Od njega smo se poslovili 20. junija.
18. Praznovanje 95. obletnice delovanja PGD Krašnja ter otvoritev novih prostorov v Gasilskem domu. Na lepo obiskani večerni veselici pa je za 
ples poskrbel ansambel Pogum. 
Ta dan se nas je ob magistralni cesti pri AP zbralo veliko gledalcev, ki smo pričakali kolesarje, udeležence 4. etape dirke Po Sloveniji.
19. Po dveh letih omejitev zaradi epidemije je bila zjutraj procesija Sv. Rešnjega telesa.
25. Praznovali smo 31. obletnico Dneva državnosti.
 V 58. letu starosti je umrl Jože Ribič iz Spodnjih Lok. Od njega smo se poslovili 1. julija.

To je vse o vremenu in ostalih dogodkih v naši KS za čas april – junij lanskega leta. Ponovno bom ta prispevek pripravil za izid glasila, ki je 
načrtovan za drugo polovico letošnjega meseca junija. Ta čas pa vam želim čim več lepega vremena in tudi ostalih, predvsem lepih doživetij.

Marjan Štrukelj

REŠITEV NAGRADNE KRIŽANKE – DECEMBER 2022
V praznični številki glasila smo v mesecu decembru v sodelovanju 

s KRAJEVNO SKUPNOSTJO KRAŠNJA objavili nagradno križanko, za 
katero upamo, da vam je vsaj nekoliko popestrila izkoristek časa v dol-
gih zimskih večerih.

Do 24. februarja smo na naslov društva prejeli 11 rešitev nagradne-
ga gesla, ki se je glasilo:

»OSTANIMO POVEZANI« 10 nagradnih gesel je bilo rešenih pravil-
no, enemu od sodelujočih pa je geslo nekoliko ponagajalo. 

Predsednik Sveta KS Krašnja Robert Pervinšek je srečo podelil na-
slednjim petim reševalcem, ki bodo po 15. marcu v društveni pisarni 
lahko prevzeli dežnike z napisom KS Krašnja. To so:

VIDA ARNŠEK  Krašnja 7  1225 Lukovica
SLAVICA VOGRINC HRIBAR Krašnja 2  1225 Lukovica
METKA JAMŠEK  Spodnje Loke 10 1225 Lukovica
MARIJA CERAR  Krašnja 37 1225 Lukovica
JANJA BUDNAR  Spodnje Loke 5/a 1225 Lukovica

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo in jim želimo, da bi jim dežniki koristno služili vsakič, ko bo to potrebno. Vsem preostalim se za sode-
lovanje lepo zahvaljujemo.

Marjan Štrukelj
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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: 
Blaž Bergant, Drago Juteršek, Helena Urbanija, Jure Jamšek, Katarina Bergant, Katarina Hočevar, 
Marjan Štrukelj, Meta Adamič Bahl, Franc Novak, Mojca Beguš Tič, Nejc Novak, Simona Pervinšek, 
Tomaž Andrejka, Zala Pervinšek

Fotografije: 
Blaž Bergant, Drago Juteršek, Helena Urbanija, Katarina Bergant, Mojca Beguš Tič, Nejc Novak, Nika 
Leskovšek, Romana Močnik Žavbi, Uroš Cerar

RAZPIS NAGRADNE KRIŽANKE 

Konec letošnjega meseca februarja je minilo že 21 let, od kar ŠD Krašnja svoje člane in krajane vabi na pohode na Limbarsko goro. To pova-
bilo k rekreativni hoji društvo namenja spominu na pokojnega alpinista, dolgoletnega društvenega prijatelja Staneta Belaka – Šraufa. Ves ta čas 
smo pohodnikom omogočili registracijo opravljenih pohodov, katerih se je v tem času nabralo že več kot 33.000. Za nekoliko večje število letno 
opravljenih pohodov, vsaj nad 50, smo posameznike nagradili tudi s spominskimi medaljami. Enako naj bi ostalo tudi v prihodnosti v času od 1. 
marca do 28. februarja prihodnje leto.

Pri organizaciji te društvene aktivnosti, so nam ves čas pomagali tudi v GOSTILNI URANKAR, kjer smo imeli za oddajo vpisnih listkov na voljo 
prostor oz. lociran velik lesen gojzar. V minulem letu pa smo le tega zamenjali z namestitvijo posebne, vidno označene skrinjice z vpisno knjigo 
na majhnem kozolčku v bližini vhoda v gostinski prostor.

Limbarska gora je zaradi svoje bližine, zaradi nezahtevnih in številnih dostopnih poti, zaradi  nadmorske višine 773 m in predvsem zaradi 
izjemno lepih in slikovitih razgledov daleč naokoli, na Moravško dolino, Kamniške in Savinjske Alpe in deloma tudi na Zasavsko hribovje, kot 
nalašč za uživanje v neokrnjeni naravi. Limbarska gora pa je daleč naokoli poznana tudi po cerkvi Sv. Valentina, kamor se vsako leto na pot poda 
veliko  število romarjev. Zato se ne gre čuditi, da so si animatorji oz. planinci izletniškega pohodništva med ostalimi za eno od obiskovanih točk 
na Evropski peš poti E 6, na Rokovnjaški planinski poti in na Domžalski poti spominov, že pred leti prav Limbarsko goro izbrali za enega od krajev, 
ki ga vsako leto obišče izjemno veliko planincev in pohodnikov iz vseh koncev in krajev. Še toliko bolj tudi  zaradi možnosti koriščenja gostinskih 
uslug v GOSTILNI URANKAR.

Zaradi našega dolgoletnega sodelovanja smo se v društvu odločili, da v tej številki glasila objavimo nagradno križanko z nagradnim geslom, ki 
bo vsem vam dal zelo prikladen odgovor, zakaj se v vseh letnih časih izplača delček prostega časa nameniti tudi obiskom bližnje Limbarske gore.

Tudi tokrat vas vabimo k reševanju nagradnega gesla, ki ga najkasneje do konca meseca maja, napisanega na nagradni kupon z ostalimi 
podatki pošljite na naslov: Športno društvo Krašnja, Krašnja 14 1225 Lukovica ali ga oddajte v nabiralnik pri društveni pisarni.

Izžrebali bomo pet nagrajencev, ki jih bomo v drugi polovici meseca junija, skupaj z GOSTILNO URANKAR povabili na čisto pravo planinsko 
malico.

Obratovalni čas GOSTILNE URANKAR je sledeč:
ODPRTO: VSAK PONEDELJEK, PETEK, SOBOTO IN NEDELJO OD 9.00 DO 21. URE.
ZAPRTO:  VSAK TOREK, SREDO IN ČETRTEK.
Za posebna naročila gostinskih uslug je možen tudi dogovor na tel. številko 051 806 608.

Vsem, ki se boste lotili reševanja nagradnega gesla, želimo veliko zabave, pri žrebanju nagrad pa seveda tudi sreče.
Pomlad je pred vrati in narava se bo počasi začela prebujati. S tem pa nam tudi nuditi v izobilje lepot in številnih prelepih razgledov z vrha 

Limbarske gore. Srečno !!!

Marjan Štrukelj
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