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K R A J E V N A
S K U P N O S T KRAŠNJA
NAJ DRUŠTVENI DOM KRAŠNJA SLUŽI 
SVOJEMU NAMENU

 Občina Lukovica je spomladi 2020 kot investitor zaključila z izgradnjo in vgradnjo opreme v 
mansardnih prostorih večnamenske dvorane v Krašnji. Investicija je bila vključena v dve različni 
operaciji, ki sta bili prijavljeni na javna poziva Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije in sta se 
sofinancirali iz evropskih sredstev.

Pri operaciji »Izgradnja večnamenske dvorane v društvenem domu Krašnja«, ki se je sofinancirala iz Evropske unije - Evropskega sklada za 
regionalni razvoj (ESRR) – Naložba v vašo prihodnost, je Občina Lukovica uveljavljala povračilo za gradbeno-obrtniška dela, strojne instalacije 
ter za strokovni gradbeni nadzor nad temi deli. Kulturno umetniško društvo Fran Maselj Podlimbarski je v tej operaciji nastopal kot partner, ki 
je že v letu 2019 z lastnimi sredstvi izdal knjižico »Pletemo kite«. V letu 2020 je bila načrtovana tudi izvedba večih dogodkov in delavnic, ki pa jih 
je epidemija novega koronavirusa žal preprečila. Tako je partner KUD Fran Maselj Podlimbarski namesto dogodkov iz lastnih sredstev izdal še 
eno knjižico »Josip Podmilšak –Andrejčkov Jože« ter decembra 2020 nabavil računalniško opremo, ki bo v pomoč vsem krajevnim društvom pri 
njihovih aktivnostih. Z navedeno dobavo so se aktivnosti te operacije v celoti zaključile.

Pri operaciji »Ureditev večnamenskih prostorov v Društvenem domu Krašnja«, ki se je sofinancirala iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKSRP) – Evropa investira v podeželje, so bile v januarju 2020 pod strokovnim gradbenim nadzorom zaključene elektroinstala-
cije večnamenske dvorane, do marca 2020 pa je bila vgrajena vsa notranja oprema. V tej operaciji je kot partner nastopalo Prostovoljno gasilsko 
društvo Krašnja, ki je v osnovi prispevalo z obstoječim zemljiščem kot prispevkom v naravi. Po pridobitvi uporabnega dovoljenja so bile spomladi 
2020 predvidene vsebinske aktivnosti v izvedbi PGD Krašnja, vendar je bila tudi izvedba teh aktivnosti zaradi epidemije novega koronavirusa 
preprečena. PGD Krašnja je s svojo ekipo kljub vsemu uspel v začetku decembra 2020 izvesti spletni dogodek »Prva pomoč si lahko tudi ti«, kjer 
so za vse generacije prikazali uporabo defibratorja. Z izvedbo tega dogodka so se tudi aktivnosti na tej operaciji zaključile.

Občina Lukovica je za današnjo končno podobo večnamenske dvorane zagotovila sredstva v skupni višini 501.274,65 €, od katerih je že 
počrpala sredstva iz ESRR sklada v višini 147.552,25 €. Pridobitev sredstev iz EKSRP sklada je zaradi podaljšanja zaključka operacije, kateremu je 
botrovala epidemija, še v postopku in pričakujemo še do 61.634,55 € upravičenih stroškov. PGD Krašnja bo iz tega sklada pridobil 6.825,00 € za 
prispevek v naravi kot lastnik zemljišča. 

Občina Lukovica se ob tej priložnosti zahvaljuje za sodelovanje obema partnerjema, ki sta sodelovala in bila vpeta tudi ves čas izvajanja 
operacij. Občina Lukovica je za svoje občane in krajane zagotovila večnamensko dvorano za izvedbo različnih dogodkov, za katero upamo, da 
bo kmalu služila svojemu namenu.

Občinska uprava

Občina Lukovica
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SAMO KUPČEK LISTJA IN NEKAJ VEJ 
To je po navadi naš odgovor na vprašanje, kaj smo zakurili na domačem bregu ali vrtu. Kur-

jenje zelenega odreza, suhega listja in ostalih materialov biološkega izvora je pod upošteva-
njem vseh varnostnih priporočil (o njih smo že pisali, najdete pa jih tudi na naši spletni strani), 
še vedno dovoljeno (izjema so občasne prepovedi zaradi razglašene požarne ogroženosti). Pa 
vendar moramo dodati, da sem tako sam, kot še kdo od ne-samo gasilcev, pač pa ostalih zave-
dnih krajanov naleteli na brezbrižneža, ki je kupčku listja dodal še kos stiropora, (kam pa ´češ 
dat embalažo od pralnega stroja), plastično gajbico (če je pa zlomljena), stare garažne krpe ali 
pa celo gumo, ki je spustila dušo. 

Namesto prijaznega opomina, bi verjetno pri kom zalegla šele visoka kazen za nepravilno 
ravnanje z odpadki, onesnaževanje okolja, povzročanje splošne nevarnosti, …žal. Inšpektorji 

(in ostali organi) komaj čakajo, da na tako lahek način (dvoma namreč 
ni, če vas dobijo pri dejanju), napolnijo kak promil državnega ali občin-
skega proračuna. Seveda bo ta vrli posameznik krivil vse druge (sosede, 
firbce, gasilce in državo) za svoj izdatek in njemu storjeno »krivico«. 

Druga pot je redno osveščanje in odprt pogovor. Poskušati moramo 
(vsi in skupaj) premakniti tiste posameznike, ki kljub dosedanjim napo-
rom ne razumejo, da je Zemlja samo ena. Plana »B« za veliko veliko ve-
čino od nas ni. Niti za naše potomce in njihove naslednike. Beg na Mars 
še ne pride v poštev.

Osveščati moramo tudi naše mlade. Zelo enostavno je namreč ma-
lim radovednežem, ki sprašujejo kam gre ta in oni odpadek odgovori-
ti: »V smeti.«, težje pa je premisliti, ali je stvar sploh odpadek, jo lahko 
uporabimo za kaj drugega, morda priredimo njen namen? Če nekaj že 
zavržemo, potem storimo to na pravilen način, ki pa zagotovo ni sežig.

Jure Jamšek za PGD Krašnja

 

OPERATIVNE DROBTINC̀E
Po krajšem premoru se vam zopet javljamo tudi s kratkim povzet-

kom aktivnosti gasilske enote PGD Krašnja. Tudi operativnemu delu 
članov društva je koronska situacija povzročila kar nekaj nevšečnosti. 
Zaradi prepovedi druženja in izvajanja vaj smo bili primorani odpove-
dati zanimive jesenske dogodke (Dan odprtih vrat, Evakuacijska vaja 
s šolo in vrtcem Krašnja, tekmovanje s staro brizgalno, …), hkrati pa 
smo bili onemogočeni tudi pri izvajanju operativnih vaj in izobraže-
vanj. Tako, kot bi opisal marsikdo ta čas, se je tudi pri gasilcih utrip 
malo ustavil. Seveda smo bili še vedno pripravljeni (noč in dan) na mo-
rebitno intervencijo, a k sreči večjih ni bilo. Naj se vam vsem bralcem 
na tem mestu tudi zahvalimo, saj ste tudi s svojim preudarnim rav-
nanjem in premišljeno skrbjo za varnost sebe in svojega premoženja 
poskrbeli, da nam ni bilo potrebno izpostavljati sebe in krajanov mo-
rebitni možnosti širjenja Covid-19 bolezni in pa seveda ostalim očitnim 
nevarnostim. Hvala.

Na kratko; godili so se predvsem dimniški požari:

• 31.10.2020 Dimniški požar Prevalje. Intervencija po posredovanju 
kolegov preklicana. Objekt k sreči brez večje gmotne škode.

• 23.11.2020 Dimniški požar na gospodarskem objektu-možnost vži-
ga sena, Gradišče. Tudi tukaj smo bilo ob prihodu na kraj obvešče-
ni, da je situacija pod nadzorom in večje gmotne škode ni.

• 1.2.2021 Dimniški požar na Prevojah pri Šentvidu. Tudi tokrat preklic 
intervencije.

• 9.2.2021 Dimniški požar v Čepljah. Intervencija kmalu po izvozu 
preklicana.

Poskrbite za svoje kurilne in dimovodne naprave, saj je prav ne redno 
vzdrževanje glavni razlog za vžige saj. Povečini so takšni dimniški požari obvladljivi in ne povzročijo večje škode, imajo pa zelo velik potencial, da 
ob bodisi nepravilnem gašenju, bodisi pa napaki v napravi prerastejo v večje in nevarnejše požare. Preventiva je cenejša in bolj modra.

V prihajajočih pomladnih dneh vam želimo, da si naberete novih moči in ostanete zdravi. Verjamemo, da je pred nami lepo in zanimivo leto!
Na pomoč!

Jure Jamšek za PGD Krašnja
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SPOROČILO (NE)ZNANCEM

Že dlje časa mi sicer povsem normalen 
krvni tlak dvigujejo določeni posamezniki, ki 
REDNO odlagajo svoje smeti na neprimerna 
mesta. Katera? 

• Peščeno »počivališče« v Kompoljah: Vre-
če smeti, tudi kosovni odpad

• Počivališče »vaga« v Krašnji: Vreče smeti, 
tudi kosovni odpad

• Cesta Krašnja-Krajno Brdo: pločevinke 
piva, vrečke iz McDonaldsa

• Avtobusna postaja Spodnje Loke, smer 
Celje: Vreče smeti, tudi kosovni odpad

Če prepoznate sebe ali koga od svojih 
bližnjih med tistimi, ki brez (očitno) brez naj-
manjšega občutka sramu ali krivde, ali odgo-
vornosti počnete to, vam sporočam, da se 
bom tudi s pomočjo enako mislečih z vsemi 
razpoložljivim sredstvi lotil vsakega izmed 
vas. Morda se naše poti ne srečajo čisto takoj, 
a verjemite mi, da ne boste prvi, ki bi jih ujeli 
pri dejanju.

No ja, morda tisto o sramu vzamem nazaj, 
saj večina smeti na omenjena mesta priroma 
na skrivaj, v nočnem času….tudi takrat se vas 
lahko ujame, brez skrbi. Ljudem, ki premore-
jo tako veliko poguma, da potuhnjeni smetijo 
svoj IN NAŠ dom v nekem jeziku pravijo tudi 
»pezdeta«. Se vidimo.

J. Jamšek

Leto 2020 je bilo zares nekaj posebnega. 
V spomladanskih mesecih nas je obiskal Koro-
na virus, ki povzroča bolezen COVID-19, se čez 
poletje malo potuhnil in jeseni zopet udaril z 
vso močjo. Prepovedano je bilo vsakršno dru-
ženje, ostali smo brez gasilske veselice, brez 
tekmovanja ''Stara brizgalna'',  brez gasilskih 
tečajev in še mnogih aktivnosti, ki so bogatila 
aktivnosti našega društva.

Gasilci iz PGD Krašnja smo ga med drugim 
občutili tudi tako, da so se vsa dela pri izgra-
dnji naše večnamenske stavbe ustavila. Srčno 
smo upali, da se bo situaciji navkljub kaj pre-
maknilo naprej, da bomo lahko varno in smo-
trno uporabljali nove prostore. V njih je ostalo 
še kar nekaj nedokončanih del. V novih gara-
žah nismo imeli moči elektrike (bila je samo 
razsvetljava) in ogrevanja, v prostorih pralnice 
pa je manjkala še keramika. Nedokončani pro-
stori pa so uporabni le pogojno. Čas je nepo-
pravljivo načel tudi stare sanitarije v pritličju, 
zato smo se morali odločiti še za renovacijo 
le-teh.

Moram priznati, da nas je situacija nav-
dajala z občutkom nemoči, saj so vsi mojstri 
za taka dela, kar naenkrat (zaradi sprostitve 
ukrepov) imeli polno dela, pa tudi »prijatelji« 
in znanci, ki bi lahko priskočili na pomoč za 
taka dela so kar naenkrat ostali brez signala za 
telefon. Menda.

Ampak gasilci v Krašnji se ne damo in se 
vedno zavzamemo k rešitvi problema. Tudi 
ko je težko moramo držati skupaj. Iskali smo 

ZAHVALA ZA POMOČ

pomoč in rešitve, dokler ni beseda za pomoč padla na plodna tla v podjetju Mesarič transport, 
transport in logistika d.o.o. iz Krašnje. 

Našim prošnjam je prisluhnil direktor Klemen in z njihovo pomočjo (delavci in prispevek 
denarja) smo tako dokončali velik obseg del. Za pomoč, sredstva in predvsem, da so nam sploh 
prisluhnili se jim iskreno zahvaljujemo. Beseda HVALA je sicer vse, kar jim lahko ponudimo, a če 
je izrečena iz srca, šteje veliko. K projektu so priskočili tudi v KS Krašnja in ŠD Krašnja, katerim 
se zahvaljujemo za pomoč pri nakupu keramike, hvala pa tudi podjetjema Alu2M Marjan Čebulj 
s.p. in Gregor Barlič s.p. za pomoč pri dobavi vrat ter kovinskih izdelkov.

Seveda brez pridnih rok pri vmesnih akcijah nekaterih bolj prizadevnih članov tudi ni šlo, 
zato zahvala tudi vsem, ki ste prišli in poprijeli za tako ali drugačno delo, ali pa vsaj z besedo in 
pozdravom podprli prizadevanja.

Gasilci iz PGD Krašnja sedaj samo še čakamo, da se ta nebodigatreba virus odstrani in da s 
skupnimi močmi začnemo koristiti prostore, ki jih imamo.

Lep pozdrav ''NA POMOČ!''          
Rode Janez

OBVESTILO
Obveščam vse morebitne uporabnike dvorane društvenega doma Krašnja (ŠD Krašnja, KUD Fran Maselj Podlimbarski, KS Krašnja, Rdeči križ 
Krašnja), da je društvena dvorana v Krašnji- zgornji prostori, v lasti Občine Lukovica in da se za uporabo le te, obrnete na organe Občine Lukovica.

Od 26.1.2021 so odgovorni za odpiranje in zapiranje dvorane, čiščenje in ogrevanje, zato prosim, da se za vse potrebne informacije obrnete 
na občino Lukovica oziroma njihove za to področje pristojne sodelavce.

Orodjar in gospodar PGD KRAŠNJA
Rode Janez
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Kako prazen je dom, dvorišče 
naše oko zaman te išče!
Ni več tvojega glasu, smehljaja,
le sledi ostale so povsod 
od dela tvojih pridnih rok.

Žalostna vest je pretresla naše vrste, ko smo izvedeli, da smo izgubili dolgoletnega in prizadevnega člana. Nihče ni vedel 
kako zahrbtna je ta bolezen COVID-19 in ko je že kazalo, da si ga premagal, se je nenadoma končala tvoja življenjska pot.  

Peter Avbelj se je rodil 20. februarja 1938, na Limbarski gori. Kot mlad fant je prvo zaposlitev dobil v Spodnjih Lokah pri 
cementarju Francu Štruklju.     

Po vojaščini, ki jo je služil v Novi Gradiški, se je ponovno vrnil v Spodnje Loke  in tam poiskal tudi svojo življenjsko iz-
branko Francko. Poročil se je leta 1961, v zakonu pa so se jima rodili 3 otroci; sin Peter, hčerka Milena in sin Milan. Žal sta v 
nesreči izgubila sina Petra.

Peter pa ni bil samo dober družinski oče, prav tako je bil tudi dober član gasilskega društva Krašnja. V društvo se je 
vključil leta 1971. Takrat se je še dokončevalo delo na domu, ki so ga začeli graditi po vojni, Peter je takoj pomagal, saj je 
takrat še kako prav prišla vsaka roka. 

Še bolj aktiven pa je bil pri gradnji novega doma, ki smo ga gradili sprva le za garaže, vendar se je kasneje izkazalo, da 
smo na tem mestu zgradili še en gasilski dom. Peter je podpiral gradnjo tako materialno, finančno in tudi z veliko urami 
dela. Na otvoritvi  gasilskega doma, ki je potekala leta 1990 je bil tudi boter. Gasilski dom je bil sicer v zadnjih letih še pove-
čan in sedaj ima končno podobo.

Udeleževal se je vseh delovnih akcij, tako pri gradnji, na veselicah in tudi na pogrebih pokojnih gasilcev doma, kot tudi 
pri sosednjih društvih. Tudi proslav se je rad udeleževal, saj je bil vesele narave.

Veselil se je vsakega napredka v društvu in ni mu bilo žal porabljenega časa, ki ga je podaril za razvoj in napredek dru-
štva. Delo je opravljal z veseljem, kljub temu, da je imel doma veliko dela.

Peter je za svoje delo v društvu prejel leta 1987 priznanje Gasilske zveze (GZ) III. stopnje, leta 2007 priznanje GZ II. sto-
pnje in leta 2012 priznanje GZ I. stopnje. 

Pred 7 leti je prejel plaketo veterana, letos pa bi prejel priznanje za 50 let aktivnega dela v društvu. Bil je tudi član UO, 
od leta 2013 pa je bil član disciplinske komisije.

Dragi Peter, hvala ti za opravljeno delo in prispevek k razvoju našega društva. Gasilci te bomo ohranili v lepem spomi-
nu, kot vestnega in prizadevnega člana in kot dobrega in zanesljivega prijatelja.

Pogrešali  te bodo domači, sorodniki, sosedje, pa tudi mi gasilci.

Tvojim domačim, ženi Francki, hčerki Mileni, sinu Milanu in ostalim sorodnikom izrekam v imenu Prostovoljnega gasil-
skega društva Krašnja, krajanov Krašnje in v svojem imenu iskreno sožalje.

Ti dragi Peter, pa počivaj v miru in naj ti bo lahka krašenjska zemlja.

za PGD Krašnja
Brane Močnik

DRAGI PETER!
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 POUK NA DALJAVO
Novo šolsko leto smo septembra začeli s preventivnimi, že znanimi, ukrepi. Kljub spošto-

vanju ukrepov smo se vsi, tako zaposleni kot učenci, pripravljali na morebiten pouk na daljavo. 
Učitelji smo se izobraževali na področju spletnih učilnic, priprave, oblikovanja in dodajanja gra-
diva v spletne učilnice, uporabe različnih aplikacij in še in še. Učenci so prejeli kode za vstop v 
spletno učilnico, kjer bodo našli oz. so našli vsa tedenska gradiva za pouk pri vseh predmetih. 
In začelo se je v soboto, 24. oktobra 2020, ko smo vsi zaposleni in učenci  za tri mesece ostali 
doma. Učenci so imeli najprej 14 dni počitnic, nato so se izbraževali na daljavo. Učitelji smo se 
trudili in  iz tedna v teden pripravljali gradiva za delo na daljavo. Raznoliko gradivo s posneto 
razlago, povezavami na različne videoposnetke, interaktivne vaje in naloge …, da bi bilo učen-
cem in njihovim staršem izobraževanje lažje in prijaznejše.  Nekajkrat na teden smo se “ujeli” na 
video srečanjih preko Zoom-a. Bili smo vsak v svojem kotičku doma, daleč drug od drugega, a 
kljub temu “skupaj”, “v isti sobi” in “blizu”. Pouk je bil občasno moten zaradi slabih internetnih 
povezav,  popestril pa ga je tudi učiteljičin skoraj štiriletni sin Bor, ki je vestno in na svoj način 
sodeloval pri izobraževanju v “živo”.  

Učenci so zahtevane naloge sproti oddajali učiteljem in se tako izobraževali vse do 25. ja-
nuarja 2021, ko se je v šole vrnila prva triada in nato 15. februarja še vsi ostali osnovnošolci 
druge in tretje triade po Sloveniji.  Od takrat naprej ostajajo učenci v svojih skupinah, v matičnih 
učilnicah, v takoimenovanih “mehurčkih” in se ne mešajo. Učitelji se od takrat dalje tudi enkrat 
tedensko preventivno testiramo za Covid- 19.

Upamo, da bomo to šolsko leto uspešno zaključili v  šoli, skupaj, brez zapletov in morebi-
tnega širjenja bolezni.

Med poukom na daljavo so nastali številni izdelki, s katerimi vas seznanjamo.

Helena Urbanija
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ZGODBE O COPRNICI ZOFKI
Pred pustom je petošolce v Krašnji pri uri slovenščine “obiskala” nadvse posebna coprnica 

Zofka.  
“Coprnica Zofka s svojimi pomočniki straši vse po vrsti, nagaja z vremenom, skratka, vse 

obrne narobe. Nato za dalj časa počiva v stari zaprašeni knjigi. Ko nekdo razpiha prah s knjige, 
se vsi prebudijo in razkropijo po okolici. Toda čas, v katerem se ponovno pojavijo, zanje ni več 
primeren. Marsikaj je drugače. Zofke metla ne more več nositi, saj se je v knjigi zredila, zato peš 
odide k čarovniku po vse potrebne pripomočke za vremenske spremembe. Po vseh dogodi-
vščinah, ki jih doživijo Zofkini sodelavci, ki so bolj hudobni kot čarovnica sama, se vrnejo nazaj v 
knjigo, ker ne prenesejo, da je Zofka postala običajna ženska.”

Učence je besedilo o coprnici Zofki tako navdušilo, da so sami napisali predzgodbe o njej.

Helena Urbanija

Ko se je začelo eno prelepo jutro, se je rodila coprnica Zofka. Spogledala se je s staršema in 
se smejala, ker sta imela tako dolge nosove. To je starša spravilo v dobro voljo. Ko so se nenado-
ma odpravili domov,  sta zagledala okolje in se vprašala, kaj se je zgodilo. Mislila sta, da sanjata, 
a nista. Ko bi le sanjala!  Kar se je zgodilo, ni bilo običajno. Prišli so na mesto, kjer bi morala stati 
njihova hiša, a hiše ni bilo nikjer! Nenadoma so se zbrali na ulici vsi sosedje in se prestrašeno 
gledali. Vsi so bili brez hiš. 

Coprnica Zofka je med oblaki videla črno ogrinjalo. Znano se ji je zdelo. Spomnila se je, da ga 
je videla v bolnišnici. Povedala je staršema. Sedli so na metlo in odhiteli po čarije, policaje.  Čariji 
so zlobnemu čarovniku odvzeli moči. Zofka je pričarala nazaj vse hiše. Vsi so bili srečni. 

(Nika Levec)
 

Pred davnimi gorami je stala hiška, v njej pa posebna čarovnica Zofka, ki je zbolela za zelo hudo 
boleznijo. Iz ust ji je ušel zelen oblaček in za to bolezen ji je zmanjkalo zdravila. Zato je čarovnica 
sklenila oditi v toplejše kraje po zdravilo. A metla ni marala Zofke, čarovnica pa jo je imela rada, 
zato ji je zapela pesem. Kar na enkrat je metla imela zelo rada čarovnico. Takoj sta odleteli v 
tople kraje. Ko sta prispeli, sta vzeli zdravilo in odšli domov. Doma je Zofka zdravilo zaužila in 
ozdravela. Bila je bila zelo vesela.

(Zala Zupančič)                         

Nekoč sta se čarovnik in coprnica Zofka zaljubila. Prebivala sta na planetu, kjer so čaravniki 
in čarovnice veljali za nekaj čisto različnega. Istega dne, ko so vsi prebivalci planeta Čarapinja 
izvedeli, da kršita zakon, ki je velel, da se coprniki in coprnice ne smejo zaljubiti, se jime je ro-
dila hčerka po imenu Zofka. Bila je pol čarovnica in pol coprnica.  Zaradi kršitve zakona njenih 
staršev se je morala družina preseliti v hosto polno pošasti. Že pot do tja je bila nevarna. Njene 
starše so napadle pošasti. Preživela je le Zofka. Predtem je mama Zofko v zadnjem trenutku 
uspela zaščititi s coprniškim urokom, ki j je ščitil. Dala ji je tudi svojo metlo, ki se že dolga leta 
prenaša iz roda v rod.  Tako sta Zofka in metla sami prišli do hoste, si tam zgradili hišico in v njej 
živeli še dolga leta.

(Zala Pervinšek)

Sredi gozda, ki že tako ali tako ni bil prav temačen, je bila velika jasa. Na tej jasi so se zelo 
radi igrali otroci, saj so se jim pri igri velikokrat pridružila tudi bitja, ki jih srečujemo v pravljicah. 
Med temi bitji je bila tudi čarovnica, ki je bila zelo drugačna od ostalih. Bila je prava coprnica. 
Ime ji je bilo Zofka. Coprnica Zofka je imela kar pogosto slabe dni in takrat je bilo bolje, da so se 
ji vsi odmaknili. Odmaknila se ji je tudi njena metla. Kadar coprnici Zofki ni bilo do igre in je bila 
slabe volje, je zelo rada ponagajala tako, da je sončen dan spremenila v temačen in oblačen dan. 
Na nebo je priklicala temen oblake iz katerih je pričelo deževati. Z jase je odgnala vse otroke in 
tudi svoje gozdne prijatelje,  njena metla pa se ji je skrila. Vsa ta njena dejanja, pa so jo tudi zelo 
utrudila, zato se je umaknila v svojo hišo, ki je stala v gozdu, se ulegla in zaspala.

(Patricia Kogovšek)
 

Coprnica Zofka je bila že nekaj dni pred dnevom odločitve, da bo šla v mesto čarovnic kupit 
novo čarovno kroglo, zelo vesela. Zajahala je metlo in odletela po nakupih. Parkirala je metlo in 
šla v trgovino. Odločila se je za kroglo, ki je bila večja in je imela tudi večjo moč. Ravno v trenut-
ku, ko je želela plačati račun za kroglo na bagajni, jo je prekinila policistka. Ker je metlo parkirala 
na napačnem mestu, jo je morala prestaviti drugam. Pustila je kroglo in hitro zapustila trgovino.  
Zajahala je metlo in odleteli sta domov. Doma se je spomnila, da je krogla ostala v trgovini. Co-
prnica Zofka je še danes zaradi krogle neizmerno jezna.

(Patrik Ferme)
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MAŠKARE V GOSTEH 
NA PŠ KRAŠNJA

Na pustni torek, 16. 2. 2021, so podružnič-
no šolo v Krašnji obiskale maškare. Odločile so 
se, da se bodo naučile slovenščine, matemati-
ke, spoznavanja okolja, družbe, naravoslovja, 
tehnike … in  da bodo učencem in zaposlenim 
pomagale odganjati zimo.  Zato so  tudi malce 
pomigale in kakšno pustno zapele. Odpravile 
so se tudi na sprehod in si za malico privoščile  
čisto pravi marmeladni krof.  

Obljubile so, da  pridejo prihodnje leto zo-
pet na obisk.  

Helena Urbanija

 

PUST
Pust je eden izmed najstarejših ljudskih 

običajev. Izvira še iz časa pred krščanstvom, 
pri nas pa je bil prvič omenjen v 17. stoletju. Že 
takrat so verjeli, da bodo s tem obredom pre-
gnali zimo in vse slabo ter priklicali pomlad. 
Prav tako se je obdržal običaj pripravljanja kro-
fov. Eden izmed rekov pravi »Za pusta morajo 
biti siti ljudje, živina in duhovi«.

Pustne šeme so vesele, če so v družbi in 
tokrat je pust za las ujel malo druženja in tako 
uspešno pregnal tudi letošnjo zimo. Otroci iz 
vrtca Medo v Krašnji so takole obeležili pust in 
pustovanje v Krašnji.

Natalija Mlakar Butalič
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POROČILO O AKTIVNOSTIH DRUŠTVA ZA LETO 2020
Spoštovani.

Leto 2020 bi lahko skoraj v celoti poimeno-
vali »leto epidemije,« saj nam vse od začetka 
meseca marca zaradi številnih preventivnih 
ukrepov glede možnosti širjenja virusa COVID 
– 19, ni dovoljevalo vseh predvidenih aktivno-
sti, kar je bila sicer stalnica v preteklosti dru-
štvenega delovanja. 

Kot vedno, je IO društva pravočasno pri-
pravil vse potrebno za organizacijo rednega 
letnega občnega zbora društva, ki je bil pred-
viden za 28. marca 2020, a je bila že v tistem 
času, kot tudi še kasneje, vse leto, epidemio-
loška situacija zelo resna. Zaradi te situacije, 
ki tudi za prihodnost ni nakazovala izboljšanj, 
smo se v društvu že meseca aprila odločili, 
da bomo izvajali le tiste aktivnosti, s katerimi 
nikakor ne bi negativno vplivali na možnosti 
širjenja obolenj med članstvom, med krajani 
in med vsemi ostalimi, ki se običajno v večjem 
številu zbirajo na lokalnih in ostalih množičnih 
prireditvah ter pri organiziranih rekreativnih 
vadbah.

Ker občni zbor, ki naj bi med ostalim ime-
noval in potrdil tudi novo kandidatno listo 
vseh treh organov društva (IO, NO, DK) ni bil 
organiziran, smo vodenje društva podaljšali 
obstoječim članom tudi še za leto 2020 oz. za 
čas, ko bo možno varno izvesti redni letni obč-
ni zbor. Z vsemi najpomembnejšimi informaci-
jami, ki naj bi jih člani dobili in o njih razpravljali 
na občnem zboru, pa je bila dana možnost se-
znanitve na društveni spletni strani sd-krasnja.
org. oz. z obiskom društvene pisarne.

Vseskozi sem sledili ukrepom, ki so se na-
našali na (ne)možnosti izvajanja društvenega 
programa, zato sem kot predsednik, vse člane 
organov dvakrat dopisno seznanil s pogoji in s 
trenutnimi morebitnimi možnostmi uresniče-
vanja programa. Ta dva dopisa sem pripravil v 
mesecu marcu in oktobru in pri osebnih pogle-
dih zapisal in upošteval zadeve, ki so temeljile 
na predhodni dogovor IO, ki je generalno te-
meljil na odločitvi glede na možnosti aktivno-
sti, pogojenih z ukrepi Vlade RS in trenutnih 
epidemioloških situacij, ki pa se vse do konca 
leta niso umerile.

ŠD Krašnja, kot sem že omenil, je tudi v 
letu s podaljšanim mandatom vodil 9 članski 

IO, 3 članski nadzorni odbor in 3 članska di-
sciplinska komisija. IO je imel tri seje, NO eno, 
DK pa ni sestankovala. Društvo je nadaljevalo 
s članstvom v Športni Uniji Slovenije. Za fi-
nančno poslovanje pa sta ponovno priskrbeli 
Romana Močnik Žavbi in Katarina Čebulj, ki se 
jima, kot vsem ostalim iskreno zahvaljujem za 
opravljeno sodelovanje in pomoč.

Tudi v letu 2020 smo za organizirane vad-
be, kolikor jih je pač bilo, sodelovali z Fiziote-
rapijo Zrnec in s športnim trenerjem Alešem 
Mežnaršičem. Dogovorjeni pa smo bili tudi za 
nadaljevanje sodelovanja s taborniki Mlinski 
kamni iz Radomelj, a nam žal zaradi znanih 
razlogov ni uspelo organizirati veselih tabor-
niških uric za naše najmlajše.

Ker v letu 2020 nismo organizirali nobene 
od večjih prireditev, nekaterih stalnih zunanjih 
soorganizatorjev nismo zaprosili za nadaljeva-
nje sodelovanja. Z večino njih pa sem se več-
krat pogovarjal in jih informiral z dogajanji, ki 
so nas zaradi višje sile prvič tako nepričakova-
no oddaljili.

Kolikor je bilo pač možno smo tudi v letu 
2020 sodelovali z Občino Lukovica, s KS Kra-
šnja in ostalimi društvi in organizacijami v KS 
ter z POŠ ter vrtcem v Krašnji. 

Kljub nemoči pri večini načrtovanih aktiv-
nostih, sta nam Občina Lukovica in KS Krašnja 
iz proračunskih sredstvih namenila dotaciji, za 
kar se iskreno zahvaljujem. Iskrena hvala tudi 
za donacije B – DENTU, Baru pod lipo in ALU 
M2.

Žal pa smo bili v letu 2020 v celoti prikraj-
šani za nadaljevanje običajnih, že 13 let dolgih 
sodelovanj s PS Kamnje iz Vipavske doline. 
Tako je ostala tudi za to področje možna le 
komunikacija po e-pošti ali s telefonskimi po-
govori Ne glede na to pa naše prijateljstvo še 
naprej ostaja trdno.

Društvo je za potrebe dveh organiziranih 
vadb v telovadnici naše šole imelo tudi za leto 
2020 sklenjeno najemno pogodbo z OŠ Janko 
Kersnik Brdo. Za potrebe rekreativnega igra-
nja nogometa pa je imelo društvo za obdobje 
prvih treh mesecev ponovno sklenjeno po-
godbo z Ministrstvom za obrambo RS in sicer 
za uporabo športne dvorane Edvarda Peperka 
v Ljubljani. Za drugi, jesensko-zimski del rekre-
acije pa so se vadeči odločili menjati lokacijo 

vadbenega prostora in sicer z selitvijo v Sonč-
no dvorano na Brdu pri Lukovici, za kar je bila 
tudi sklenjena najemna pogodba.

V ŠD Krašnja je imelo na dan 31. 12. 2020 
status članstva s plačano letno članarino 65 
oseb. 12 oseb pa podaljšanja statusa članstva 
iz leta 2019 na 2020 še ni uredilo. Razlog za to 
lahko iščemo v odpadlem občnem zboru, kjer 
je bila običajno letna članarina poravnana vsaj 
v 80%. 

Razloga pa sta lahko vsaj še dva in sicer, da 
društvena pisarna v določenih obdobjih leta 
zaradi znanih razlogov ni opravljala uradnih 
ur, morda pa tudi spregledana pošta, v kateri 
smo člane med ostalim obvestili in prosili, da 
je možnost plačila tudi na TRR društva.

V letu 2020 novih včlanitev v društvo ni 
bilo.

V nadaljevanju poročila vas želim seznaniti 
tudi z nekaterimi podatki, ki so bolj neposre-
dno vezani na vsebino programa, ki smo ga 
nameravali izvesti v letu 2020.

Kot že nekaj let program ŠD Krašnja zaje-
ma sedem področij aktivnosti in sicer:

• sodelovanje z POŠ in vrtcem Krašnja;
• program za mladino in odrasle;
• lokalne prireditve:
• večje prireditve širšega pomena;
• urejanje glasila Društveni Informator;
• dobrodelna dejavnost – društveni mošnjiček;
• ostale društvene aktivnosti.

Sodelovanje z POŠ in vrtcem v Krašnji
Sodelovanje je, kot vedno, na vseh podro-

čjih potekalo zelo dobro, upoštevajoči dane 
epidemiološke razmere.

Naši najmlajši so bili skupaj z učiteljem in 
učiteljicam ter vzgojiteljicam eni najbolj pri-
dnih ustvarjalcev zanimivih vsebin za glasilo 
Informator.

Ker je v letu 2020 odpadla »sladka priredi-
tev«, teki in pohod za krof, smo kot društvo 
z dogovorom z GP Trojane otokom omogočili 
sladko nagrado - krofe, ki so jih čakali na cilju 
njihovega internega pohoda, t.i. »jesenskega 
pohoda.«

Zelo pa smo bili zadovoljni tudi z najemom 
telovadnice za čas, ki je bil v lanskem letu dra-
stično omejen.

Aktivnosti za mladino in odrasle
Fizioterapevtska vadba je potekala v času 

od 6. 1. – 9. 3. in od 5. 10. – 12. 10. 2020 v se-
števku 11 vadbenih ur, vsak ponedeljek med 
19. in 20. uro. To je 47,8 % od planiranega števi-
la vadbenih ur za tekoče leto. Kasneje so bile 
vadbe vse do zaključka leta prekinjene. Vadbo 
je obiskovalo 6 – 8 žensk. K najemnini vadbe-
nega prostora je ŠD prispevalo 40 % lastnih 
sredstev.
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Funkcionalna vadba je potekala v času od 
7. 1. – 12.3. in od 6. 10. – 15. 10 2020 vsak torek 
in četrtek od 20. do 21. ure. Opravljenih je bilo 
22 ur vadbe, kar znaša 32,4 % od skupno plani-
ranih vadbenih ur za tekoče leto. Vadbo je bila 
množično obiskana in sicer je v telovadnico 
POŠ Krašnja na vadbo prihajalo od 15 – 20 va-
dečih. K najemnini vadbenega prostora je ŠD 
prispevalo 40 % lastnih sredstev.

Rekreativno igranje malega nogometa je 
potekalo brez sodelovanja strokovnega kadra 
v enakih terminih, kot sta zaradi ukrepov gle-
de epidemije potekali predhodno omenjeni 
vadbi. Za koordinacijo vadbe in plačilo naje-
mnih stroškov, ki so jih v celoti poravnali va-
deči, pa sta skrbela Robert Pervinšek in Franci 
Žavbi. 

Društvena akcija HOJA, TEK, KOLESARJE-
NJE – MOJA REKREACIJA

bo za sezono 2019/2020 zaključena 28. 2. 
t.l. Na podlagi izdanih evidenčnih knjižic se 
je akcije udeležilo 10 udeležencev, od katerih 
bodo vsi, ki so izpolnili kriterije, prejeli spomin-
ske medalje.

Društvena pohodniška akcija »ŠRAUFOV 
GOJZAR« bo za sezono 2019/2020 tudi zaklju-
čena z zadnjim dnem letošnjega meseca fe-
bruarja. ŠD s to akcijo animira svoje člane in 
krajane KS Krašnja k čim več opravljenih poho-
dov na Limbarsko goro, kjer je v gostilni Uran-
kar za oddajo evidenčnih listkov nameščen 
velik lesen gojzar. Trenutni podatki izkazujejo, 
da se je letošnje akcije z vsaj enim opravljenim 
pohodom udeležilo okoli 50 pohodnikov. Od 
njih bodo vsi, ki bodo izpolnili društveni krite-
rij, tudi prejeli spominske medalje. Zaradi epi-
demije pa nam je le enkrat uspelo z rezinami 
torte nagraditi 19 prejemnikov, ki smo jih izž-
rebali izmed vseh, ki so v določenem tri me-
sečnem obdobju v Šraufov gojzar oddali vsaj 
en vpisni listek.

Prijateljsko sodelovanje s planinci PS Ka-
mnje v Vipavski dolini nam je bilo v minulem 
letu onemogočeno (COVID -19.) Tradicional-
nega pohoda na Malo goro Kamenjci niso or-
ganizirali, enako pa tudi mi nismo organizirani 
Pohoda z lučkami na Limbarsko goro.

Lokalni prireditvi
Orientacijski pohod po opisani poti in Po-

hod z lučkami na Limbarsko goro nismo orga-
nizirali. Prva je bila predvidena za 13. septem-
bra, druga pa za 26. decembra.

Zaradi epidemije tudi nismo organizirali 
dveh večjih prireditev. 24. Šraufov spominski 
pohod je bil načrtovan za 16. maja, 35. Tek za 
krof, 2. Tek veteranov, 9. Krofkov tek in 27. Po-
hod za krof pa so bili za izvedbo načrtovani 4. 
oktobra 2020.

Društveno gasilo Informator
smo izdali štiri krat in sicer v mesecih mar-

cu, juniju, septembru in decembru. Pri posa-

meznih izdajah je bilo izjemno težko pridobiti 
zadostno število prispevkov, saj so bile prav 
vse običajne dejavnosti društev in organizacij 
ter tudi OŠ in vrtca zaradi epidemije zelo okr-
njene.

Informator je izhajal v fotokopirani nakladi 
od 80 – 100 kos in vedno je bil objavljen tudi na 
društveni internetni strani. Za osebni prevzem 
pa je bil na voljo v naši trgovini.

Fotokopiranje so izvedli v Fotokopirnici 
Lipa v Preserjah pri Radomljah po zelo ugo-
dnih plačilnih pogojih. Za prispevke in foto-
grafije so tudi tokrat v večini poskrbeli isti 
posamezniki iz društvenih sredin, šole in vrt-
ca. Glavnino urednikovanja je opravil Martin 
Šinkovec, oblikovanje glasila Gašper Korošec, 
nagradne križanke je sestavljal Tomaž Kuzma. 
Lektoriranja pa sta opravili Boža Požar in Karla 
Šinkovec. Poudariti je potrebno, da je bilo vse 
omenjeno delo opravljeno ljubiteljsko.

Naj poudarim, da smo plačila stroškov fo-
tokopiranj poravnali z denarjem, ki so nam ga 
kot prostovoljne prispevke podarili naši kra-
jani in člani za novoletne koledarje ter bralci, 
ki so v trgovini za posamezni prevzem glasila 
prispevali 1,00 €. Pri izdaji dveh glasil pa sta 
del stroškov fotokopiranja poravnala tudi KS 
Krašnja in podjetje M & P Burja d.o.o. Krašnja.  

V letu 2020 je društvo načrtovalo tudi 
skromno slovesnost ob 25. obletnici izdajanja 
glasila, a tudi ta načrt nismo mogli uresničiti.

Hvala vsem, ki ste kakorkoli sodelovali pri 
urejanju društvenega glasila Informator.

Dobrodelna dejavnost
društveni mošnjiček smo v letu 2020  na-

menili družini tragično ponesrečenega Dava 
Karničarja. Zbrati nam je uspelo 200,00 € 
prostovoljnih prispevkov. Konec leta pa smo 
174,00 € nakazali tudi KO RK Krašnja za pra-
znično obdaritev starejših krajanov. Ta sred-
stva so bila zbrana že v letu 2019, a jih KO RK 
ni koristila.

O zbiranju prostovoljnih prispevkov smo 
javnost seznanjali ob prilikah izidov glasila. V 
dosedanjih osemnajstih letih je ŠD Krašnja 
za različne dobrodelne namene zbralo že 
10.759,40 € prostovoljnih prispevkov.

Iskrena hvala vsem, ki ste prisluhnili našemu 
povabilu k dobrodelnosti.

Ostale društvene aktivnosti v letu 2020.

• dežurstvo pisarne;
• za obe izvedeni društveni akciji za sezono 

2019/2020 smo v mesecu marcu pripravili 
in podelili spominske medalje;

• za jesenski čas, ko sta pod določenimi 
ukrepi kratek čas potekali obe organizira-
ni vadbi v OŠ Krašnja, smo pripravili navo-
dila za izvajanje ukrepov glede možnosti 
okužb;

• v nekaj primerih smo članom društva izre-
kli voščilo za življenjske jubileje, za božič-
no novoletne praznike pa sem po e-pošti 
poslal približno 25 voščil;

• 12. septembra se nas je osem članov dru-
štva iz Krašnje na Brdo pri Lukovici odpra-
vilo na dobrodelni pohod »Korak zase, 
korak za sladkorčke,« ki ga je za pomoč 
najmlajšim sladkornim bolnikom organi-
zirala ČZS (Čebelarska zveza Slovenije.) 
Ob tej priložnosti smo pohodniki darovali 
osebne prispevke, društvo pa je ČZS na-
kazalo 50,00 €;

• 18. septembra smo trije člani opravili de-
lovno akcijo čiščenja in ureditve društve-
ne pisarne;

• V glasilu Informator in na oglasni deski 
smo člane in krajane povabili k udeležbi 
na 3. Jesenski pohod po mejah Občine 
Lukovica, ki je bil predviden v dveh delih. 
Prvi termin je odpadel zaradi slabega vre-
mena, drugi pa že zaradi ponovne zaostri-
tve ukrepov.

• ŠD Krašnja je prisluhnilo prošnji PGD 
Krašnja glede sofinanciranja pri stroških 
sanacije sanitarij v Gasilskem domu in za 
omenjeno delo in material prispevalo 
3.720,48 € lastnih sredstev. 

• Na ta način se je ŠD Krašnja vsaj nekoli-
ko oddolžilo PGD Krašnja za dolgoletno 
brezplačno koriščenje pisarniškega pro-
stora v Gasilskem domu in za številne 
druge pomoči, ki smo jih bili v preteklosti 
deležni tako od PGD, kakor tudi od števil-
nih njihovih članov.

• Na povabilo Občine Lukovica sem se ob 
koncu leta udeležil posveta, ki se je na-
našal na spremembe Odloka o postopkih 
in merilih za sofinanciranje letnih progra-
mov društev, ki jih zagotavlja proračun 
občine. Pripombe sem pripravil in jih v 
času javne obravnave tudi posredoval.

• v trgovino v Krašnji smo krajanom posre-
dovali 100 novoletnih koledarjev;

• za raznašalce koledarjev za leto 2019 smo 
v Gostilni Bevc v Lukovici organizirali sre-
čanje z zakusko;

• do meseca marca t.l. bodo pripravljena 
vsa potrebna poročila za morebitno iz-
vedbo letnega občnega zbora in tudi vse-
bina programa in finančnega programa 
za leto 2021.

Pomemben je podatek, da je ŠD Krašnja 
iz proračunskih sredstev Občine Lukovica na 
podlagi ocene programa za leto 2020 prejelo 
dotacijo v višini 4.421,46 €. 

Kljub temu, da društvo zaradi znanih 
razlogov ni realiziralo večino programskih 
nalog, smo bili seznanjeni, da je Vlada RS 
določila, da sredstva društvom ostanejo v 
enaki višini in se opravičenost do koriščenja 
podaljša z izvedbo programa v letu 2021. V 
kolikor izpadli program v letu 2020 ne bo v 
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celoti realiziran v letu 2021, bo moralo društvo proračun-
ska sredstva vrniti v višini razlike med realiziranimi in ne  
realiziranimi aktivnostmi.

Društvo pa bo za letu 2021 prejelo dotacijo proračun-
skih sredstev na podlagi novega razpisa oz. oddanega 
programa. Iz sredstev občinskega proračuna pa bodo 
vrednotene le ponavljajoče se aktivnosti programa iz 
leta 2020  in na morebitno na novo predvidene in reali-
zirane aktivnosti.

Poročilo pripravil:
Marjan Štrukelj – predsednik ŠD Krašnja

 

INFORMATIVNE DROBTINICE  
ŠPORTNEGA DRUŠTVA KRAŠNJA

Vsi, ki se tudi v naši KS ukvarjamo z vodenjem društev in organizacij, med kate-
rimi je tudi ŠD Krašnja, se pogosto sprašujemo, koliko časa bo še potrebnega, da 
nas pri načrtovanih aktivnostih ne bodo več ovirale številne organizacijske omejitve 
glede epidemiološke situacije, katere ni videti konca. 

S temi in številnimi drugimi vprašanji smo se po dolgem času srečali na sestanku 
IO in NO, ki smo ga imeli 22. februarja. Običajno smo se v tem času pripravljali na 
izvedbo rednega letnega občnega zbora, ki ga nismo izpeljali že minulo leto in nič 
ne kaže tudi, da ga bomo letos lahko.

Pripravili smo vse potrebne vsebine poročil za njegovo izvedbo, ki pa bo odvisna 
od danih možnosti, saj smo se v društvu že lani dogovorili, da v ničemer ne želimo 
organizirati dogodkov, s katerimi bi lahko kakorkoli negativno vplivali na možnosti 
nadaljnjega širjenja obolenj z virusom COVID – 19.

Na omenjenem sestanku smo tudi obravnavali predvideni program aktivnosti in 
finančni program za leto 2021, ki sta v bistvu vsebinsko precej podobna dokumen-
toma iz minulega leta.

Če izpostavim aktivnosti, ki smo jih predvideli za obdobje marec – maj 2021, po-
tem naj omenim, da so te izbrane iz planskega rokovnika za to leto in sicer naj bi se 
dogodki zvrstili sledeče:

• Termin rednega letnega občnega zbora za leto 2020 bomo določili tako, da bi 
do njegove izvedbe prišlo vsaj do konca meseca junija;

• Vesele taborniške urice za najmlajše v sodelovanju s taborniki Mlinski kamni iz 
Radomelj naj bi potekale v drugi polovici meseca aprila in v mesecu maju;

• V najkrajšem možnem času bomo pripravili tudi spominske medalje za tiste 
člane in krajane, ki so se v sezoni marec 2020 – februar 2021 najbolj dejavno 
vključili v društveni akciji »pohodov na Limbarsko goro« in HOJA – TEK – KOLE-
SARJENJE MOJA REKREACIJA;

• Načrtujemo tudi udeležbo na Velikonočnem pohodu na Malo goro v Vipavski 
dolini in na srečanje s prijatelji – planinci PS Kamnje. Edini možen termin je Veli-
konočni ponedeljek, 5. aprila;

• 24. Šraufov spominski pohod predvidevamo organizirati 15. maja. Za to prire-
ditev pa v primeru, da se stanje glede epidemije do tega časa ne bo izboljšalo, 
obstaja možnost, da bomo prireditev organizirali kasneje, najverjetneje v času 
zgodnje jeseni.

• Od 15. marca dalje bo vsak ponedeljek med 19. in 20. uro ponovno odprta dru-
štvena pisarna. Vse dosedanje člane ŠD in tudi ostale, ki bi to želeli postati, va-
bimo in prosimo k plačilu članarine za leto 2021; Prosimo pa tudi, da pri obisku 
pisarne upoštevate vse trenutno veljavne ukrepe glede zaščite pred okužbo.

• V društveno pisarno pa ste vabljeni tudi vsi, ki bi želeli v sezoni 2021/2022 sode-
lovati v obeh  društvenih akcijah. Z veseljem in brezplačno vam bomo izročili 
posebne evidenčne knjižice in dali vsa potrebna navodila za njihovo uporabo.

Predvidoma okoli 25. marca se bo na ponovni seji sestalo vodstvo društva. Ta-
krat bo marsikaj več znanega o našem nadaljnjem delu, predvsem pa o možnostih 
za izvedbe vseh tistih aktivnosti, ki so omenjene zgoraj. Z morebitnimi vabili in 
obvestili za posamezne aktivnosti vas bomo pravočasno seznanili na oglasni deski 
pri trgovini.

 UPAMO IN ŽELIMO, DA BOMO V LETU, KO ŠPORTNO DRUŠTVO KRAŠNJA PRA-
ZNUJE 50. OBLETNICO DELOVANJA, LE DOČAKALI VSAJ NEKAJ PRIJETNEGA DRU-
ŽENJA IN VESELJA NA PODROJU ŠPORTA IN REKREACIJE. TAKŠNEGA, KOT SMO 
GA BILI V PRETEKLOSTI POGOSTOKRAT VAJENI.

V primeru, da tudi letos društvo ne bo organiziralo občnega zbora, naj izkoristi-
mo priložnost, da v našem glasilu vse svoje člane, krajane in vse ostale, ki jih delo 
društva zanima, seznanimo z delovnim poročilom za leto 2020.

Lep pozdrav vsem z željo, da ostanete zdravi!

Marjan Štrukelj – predsednik ŠD Krašnja

FANIKA IN DRAGA, VSE 
NAJBOLJŠE ZA ŽIVLJENJSKI 
JUBILEJ!

Velikokrat smo v našem glasilu že omenjali, kako po-
membna so sleherna sodelovanja in pomoči posamezni-
kov, ko v ŠD Krašnja organiziramo katero izmed večjih 
množično rekreativnih prireditev. 

V vseh teh 50. letih, od kar v KS Krašnja zaznavamo 
živahnost na tem področju, se je resnično zgodilo marsikaj 
zanimivega, lepega in tudi koristnega. Prav vse, poveza-
nega z določenim pozitivnim namenom. Predvsem pa z 
namenom prijetnega druženja, krepitvi prijateljstva, skrbi 
za zdravje in pa tudi na najlepši možni način promovirati 
naš kraj in našo najbližjo okolico.

Pomemben člen večkratne pomoči pri organizacij-
skem delu ŠD Krašnja sta bili tudi FANIKA BRODAR in 
DRAGA PERVINŠEK, ki jima v imenu ŠD Krašnja iskreno 
čestitam za življenjska jubileja. Obenem pa se jima tudi 
najlepše zahvaljujem za čas, ki sta ga prostovoljno name-
nili društvu.

Fanika je 80. rojstni dan praznovala 10. marca, Draga 
pa bo 70 let praznovala 1. aprila.

Spoštovani.
Pomlad nezadržno, iz dneva v dan bolj izkazuje ponov-

no prečudovito podobo narave. Naj vama pogled skozi 
okno, ali neposreden stik z naravo, ko bosta skrbeli za svoj 
vrt in okolico hiše, ponudi veliko veselja, upanj in zdravja 
za še dolgo, dolgo prihodnost življenja.

Hvala za vse, tudi z željo, da bosta jubilej praznovali 
lepo.

Marjan Štrukelj – predsednik ŠD Krašnja
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ZIMSKI ČAS SE POSLAVLJA, 
PRIHAJA POMLAD IN Z 
NJO PREBUJANJE NARAVE

Ko sem pripravljal ta prispevek, v katerem 
bom, kot običajno napisal nekaj o vremenu 
in ostalih dogodkih v naši KS za lansko obdo-
bje mesecev februar, marec april in maj, je bil 
torek, 19. januarja 2021. Jutro je bilo precej 
hladno, saj je termometer kazal – 7 stopinj. V 
zadnjem obdobju se je zvrstilo kar lepo števi-
lo enako hladnih dni. V Krašnji je bilo ta dan 
»belo« le zaradi jutranje slane, v vaseh Krajno 
Brdo, Vrh in Koreno pa so bili nekateri travniki 
še vedno odeti s tanko snežno odejo, kar je 
številnim otrokom pripomoglo, da so bili dele-
žni vsaj nekaj snežnih radosti, ki so jih bili zara-
di karantene in že kar dolgotrajnega učenja na 
daljavo še posebej veseli. Enako tudi vsi otro-
ci, ki običajno prihajajo v varstvo v naš vrtec, 
ki je moral tudi, kot šola, iz preventivnih razlo-
gov pred okužbami s COVID -19, zapreti vrata. 

V vseh pogledih – čudni časi! Časi, ki jih v 
preteklosti nismo bili vajeni. Časi, ko se nam 
ni bilo nikoli potrebno oddaljevati drug dru-
gemu, se skupaj veseliti, praznovati, delati v 
dobro društvenim aktivnostim, se srečevati 
pri bogoslužjih in še bi lahko našteval marsikaj 
ostalega, kar nam je bilo in nam v tem času še 
vedno je onemogočeno zaradi epidemije.

Vremena za stanje, kakršno je, ne moremo 
kriviti, zato je tudi od nas in našega spoštova-
nja najnujnejših ukrepov odvisen čas, ko bomo 
lahko ponovno zadihali s polnimi pljuči. Takrat 
pa tudi številnih dogodkov, ki smo jih vajeni, 
ki nas družijo in se jih veselimo, zagotovo ne 
bo manjkalo!

Sedaj pa k bistvu prispevka o vremenu in 
dogodkih v omenjenih mesecih leta 2020.

VREME – FEBRUAR 
Lanski mesec februar je bil zaradi pre-

stopnega leta za en dan daljši. Začel se je s 
soboto, z oblačnim vremenom in z jutranjo 
temperaturo 6, kasneje pa se je ogrelo na 11 
stopinj. Povsem enaka sta bila tudi naslednja 
dneva, le, da je izza oblakov občasno posijalo 
tudi sonce.

V torek, 4. je prišlo do vremenske spre-
membe in dopoldan je padlo kar veliko dežja, 
pihal pa je tudi  močan veter. Veter ni popu-
stil tudi naslednji dan. Ohladilo pa se je ravno 
toliko, da je padlo nekaj posameznih snežink. 
6. je veter pojenjal, jutro je bilo dokaj hladno, 
temperatura pa 0 stopinj. Naslednji dnevi so 
bili povsem enaki, le 9. se je zjutraj živo srebro 
spustilo na -1stopinjo.

V ponedeljek, 10. je zopet prišlo do otopli-
tve in dan je bil bolj ali manj vseskozi deževen. 
Pri nas orkanskega vetra, kot je bil ta dan v SV 
Sloveniji in je povzročil kar veliko škode, k sre-
či ni bilo. Naslednji dan je kratek čas deževalo 

MOŠNJIČEK
DRUŠTVENA DOBRODELNOST SE BO NADALJEVALA ŽE 
DEVETNAJSTO LETO.

Naj spomnimo, da je ŠD Krašnja v minulih osemnajstih 
letih za različne dobrodelne namene, v mošnjiček zbralo že 
10.759,40 € prostovoljnih prispevkov. Prispevki so bili zbrani 
na več načinov in sicer:
• z individualnimi vplačili v društveni pisarni;
• z nakazili na TRR društva;
• z dopisnimi licitacijami osebne športne opreme in špor-

tnih rekvizitov nekaterih slovenskih športnic in športni-
kov;

• z oddajo darovanih osebnih predmetov, knjig,….;
• z vplačili prostovoljnih prispevkov na večjih prireditvah 

in druženjih itd.;
Z enakim namenom in z enakimi možnostmi sodelovanja 

naših članov, krajanov in vseh ostalih, ki bi želeli z društvom 
dobrodelno sodelovati tudi v letu 2021, bomo z veseljem na-
daljevali tudi tokrat – že devetnajstič, zato prisrčno vabljeni, 
kajti v nekaterih primerih je vsak najmanjši dar vreden veliko 
več, kot je njegova nominalna ali materialna vrednost.

Tudi v tem letu bomo v ŠD Krašnja prostovoljne prispev-
ke zbirali na že omenjene načine. V primeru, da boste pri-
spevek nakazali na TRR društva, dodajamo naslov in številko 
TRR, ki sta: Športno društvo Krašnja, Krašnja 14 1225 Lukovi-
ca, TRR pa je SI56 0230 2001 6496 319. K nakazilu pa obvezno 
pripišite namen nakazila in sicer »MOŠNJIČEK 2021«.

Komu ali katerim bodo v letu 2021 namenjeni zbrani pro-
stovoljni prispevki?

V večini primerov smo prejemnika(e) določili že s progra-
mi aktivnosti društva in s potrjevanji le teh na občnih zborih. 
Letos pa bomo enako storili le v primeru, če bo društvo izve-
dlo občni zbor, kar pa je zaradi epidemiološke situacije malo 
verjetno. Po vsej verjetnosti bo o tem odločal Izvršni odbor 
društva. Vsekakor pa naj bi bil letošnji mošnjiček namenjen 
nekomu ali nekaterim iz KS Krašnja. Ko bo odločitev znana, 
vas bomo o njej obvestili v enem od prihodnjih glasil Infor-
mator. Enako tudi z vsemi ostalimi podatki in informacijami.

Mošnjiček ni več prazen!
V dosedanjem času letošnjega leta je bilo zbranih že 

104,00 € prostovoljnih prispevkov. 100,00 € sta za prevzem 
gobelina »Zadnja večerja« prispevala Marinka in Janez Rode 
iz Krašnje, preostali znesek pa je bil zbran ob plačilu članari-
ne dveh članic društva. Iskrena hvala!

V prihodnosti pričakujemo, da bodo lastnika našli tudi 
še štirje preostali gobelini, ki jih je društvu v ta namen po-
klonila družina Rems iz Zagorice pri Rovah in so delo pridnih 
rok pokojne mame Marije Rems. Gre za gobeline: ŽANJICE, 
VRTNICE, NARAVA in OPOLDANSKA MOLITEV. Vsi gobelini, 
ki jih ponovno objavljamo na fotografijah so okvirjeni. Od-
ločitev o višini darovanega prostovoljnega prispevka za pre-
vzem gobelinov pa prepuščamo vsem zainteresiranim, ki naj 
se oglasijo v društveni pisarni, ki bo od 15. marca dalje zopet 
odprta vsak ponedeljek med 9. in 20. uro ali naj pokličejo po 
telefonu 041 612 702 (Marjan). Prosimo vas, da tudi ob obi-
sku pisarne upoštevate ukrepe glede možnosti širjenja viru-
sa COVID-19!

Dobrodelnost ŠD Krašnja se torej nadaljuje, ponovno v 
upanju, da bi nam uspelo zbrati čim višji znesek, kajti občutki, 
da si nekomu pomagal in mu storil nekaj dobrega, so običaj-
no zelo lepi in nekaj čisto posebnega.

Za sodelovanje pa iskrena hvala že v naprej!

Marjan Štrukelj – predsednik ŠD Krašnja

104,00€
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le zvečer, veter je pojenjal. Nekaj malega dež-
ja je padlo proti jutru naslednjega dne, 13. se 
je zopet ohladilo. Zjutraj je bila slana, kasnejši 
čas dneva pa je bil sončen. V noči na 14. febru-
arja je bilo zopet nekaj dežne rose, 15. in 16. 
zjutraj je bila slana, ki so jo kasneje sončni žar-
ki kaj hitro odstranili.

Sledil je oblačen dan. Običajne jutranje 
slane pa ni bilo. Sončnih žarkov ta dan ni bilo 
na spregled, dnevne temperature so se giba-
le okoli 9 stopinj. V torek, 18. februarja lani je 
bilo dopoldan oblačno, zvečer pa že manj. Vre-
mensko podobna je bila tudi sreda, ki nas je 
zvečer okoli 20. ure presenetila s ploho.

20. in 21. je bila zjutraj spet opazna slana. 
Temu primerne so bile tudi jutranje tempera-
ture zraka, ki so se zopet spustile do 0 stopinj.

Pustna sobota, 22. je zažarela v soncu, ki 
nas je grelo ves dan. Enako tudi nedelja in po-
nedeljek, ki pa je bil že oblačen. Pustni torek je 
bil precej turoben dan. Še posebej dopoldan-
ski del dneva, ki ga je spremljalo deževje.

V sredo, 26. je prišlo do bistvene vremen-
ske spremembe, ko se je izkazalo, da se čas 
zime nikakor ne želi posloviti. Noč in jutro 
sta bila deževna, sredi dopoldneva je padala 
sodra in zanimivo, tudi grmelo je. V popoldan-
skem času je dež prešel v močno sneženje, ki 
je trajalo do večernih ur. Krašnja z okolico je 
bila v povsem zimski podobi, saj je snega za-
padlo okoli 4 cm. Naslednji dan je bilo vse dru-
gače. Sneg je hitro skopnel!

Predzadnji dan lanskega meseca februarja 
je bila noč nekoliko deževna, kasneje je bilo 
sončno, a vetrovno. Zadnji dan je bilo zjutraj 
hladnih 0 stopinj. Spet je bila slana. Vse ostalo 
je bilo podobno prejšnjemu dnevu.

Generalno vremensko oceno lanskega 
meseca februarja, spoštovane bralke in bral-
ci, prepuščam vam. Zagotovo si bomo enotni 
vsaj pri eni misli in sicer, da 20 dni brez pada-
vin, 7 deževnih dni in le 1 dan sneženja in 1 dan 
dežja pomešanega s snegom, razen nekaj 
nižjih temperatur ne spada k zimskemu času. 
Ampak, tako je bilo in vse, kar je naravnega 
moramo sprejeti brez pomislekov in zadržkov. 
Opravičeni smo lahko le do nostalgije nekoč 
drugačne in bolj prave zime.

DOGODKI – FEBRUAR:
3. februarja 2020 smo se poslovili od kra-

janke MARIJE LEBENIČNIK – Damiševe mame 
iz Spodnjih Lok;

4. je v OŠ Krašnja potekal vpis otrok v 1. 
razred OŠ.

8. Kulturni praznik. KUD Fran Maselj – 
Podlimbarski je gospodinjstvom v naši KS, k 
prazniku voščil s knjižico » MED LJUDSTVOM,« 
ki jo je napisala Ilka Vašte.

13. Pri Čebuljevih je bilo veselo! TINETU ČE-
BULJU so domači, sorodniki in številni prijate-
lji ter znanci voščili za 60. rojstni dan.

17. Začele so se enotedenske zimske šol-
ske počitnice.

22. Pustna sobota. Po vasi se je sprehodilo 
nekaj maškar.

VREME – MAREC
Nič kaj spodbuden začetek meseca! Ves 

dan je deževalo. Temperature pa okoli 7 sto-
pinj. Deževna, a manj, sta bila tudi 2. in 3. ma-
rec. V sredo, 4. pa se je vreme umirilo in pada-
vin ni bilo. Da se čas zime lahko pokaže tudi 
še v začetku marca, je bila za to pokazatelj 
jutranja temperatura -2 v četrtek, 5. v mesecu. 
Naslednji dan je bil deževen. Od 7. pa vse do 
večera 21. marca 2020 so se zvrstili dnevi brez 
vsakršnih padavin. Iz dneva v dan so se dnev-
ne temperature višale, a le do vključno 14. Še 
posebej topla je bila sreda 11. marca, saj se je 
sredi lepega in sončnega dne temperatura 
povzpela do skoraj 20. stopinj. 

15. marca je bilo jutro zopet precej hladnej-
še. Bilo je le 4 stopinje. Sonca ves dan ni manj-
kalo. Še nekoliko hladneje je bilo naslednje 
jutro, saj je bila zjutraj slana. Sredi dneva pa so 
ob sončnih žarkih temperature hitro poskočile 
na »toplih« 13 stopinj.

V soboto, 21. marca, na prvi dan koledar-
ske pomladi se je počasi začelo oblačiti in ve-
ter, ki je občasno kar močno zapihal, je nazna-
nil spremembo kar dolgo časa trajajočega zelo 
lepega  in stabilnega vremena. Zgodilo se je že 
ta večer, ko je okoli 21. ure začelo deževati.

Nedeljsko jutro, 22. marca nas je »poz-
dravilo« s presenečenjem!  Rahlo je naletaval 
sneg!  Sneženje je trajalo le nekaj dopoldan-
skega  časa. Opoldan je bilo kar hladno. Le 4 
stopinje.

Opravičeno nas je skrbelo, da bo pozeba 
načela že prebujajoče se brstenje. Še bolj 25., 
ko je ves dan bolj ali manj naletaval sneg in 
jutranja temperatura se je spustila pod ledi-
šče (-1). Zapadlo je okoli 7 cm snega. Sneg je 
naletaval tudi še naslednji dan, vse do večera, 
ko ga je zamenjal dež, ki je naslednji dan, 26. 
skoraj povsem zbrisal sledi zapadlega snega. 
Naslednji dan smo lahko opazili tudi priso-
tnost saharskega prahu. S t.i. delci PM 10 je 
bilo ozračje kar precej onesnaženo. Tudi še 
naslednji dan, ko se je vreme spremenilo v 
sicer lep, sončen dan in tudi temperature so 
skokovito narasle, kar do 17 stopinj. Zadnja tri 
jutra je bila prisotna slana ob dokaj nizkih tem-
peraturah. 29. in 30. marca je občasno rosilo, v 
ponedeljek 30. popoldan pa je nekaj časa nale-
taval tudi sneg in bojazen za pozebo je posta-
la realnost. Zadnji dan v mesecu je bil sončen, 
zopet z jutranjo slano,ki je ozračje ohladila na 
hladnih 0 stopinj.

Če se malo pošalim, sta bila v minulem letu 
zimska meseca februar in marec, do prvega 
pomladanskega dne precej bolj zimska, kot 
predhodnika december (2019) in januar. Kaj 
posebnega jima ne gre zameriti. Morda le to, 
da sta bila zimska le toliko bolj, da sta brstenju 
s pozebo zopet naredila nepopravljivo škodo.

In spet lahko sklenemo misel, da narava 

»živi« svoje življenje, ki mu smemo oporekati, 
a že v naprej vedoči, da bo postorila točno to, 
kar nam je dano.

Sicer pa je bil mesec marec 2020 vremen-
sko precej »suh« mesec. Poklonil nam je 21 
t.i. suhih dni, 6 deževnih dni, 3 dni je snežilo 
in 1 dan sta se kot padavini izmenjavala dež in 
sneg.

DOGODKI – MAREC
4. marec je bil dan, ko smo v Sloveniji ura-

dno izvedeli za prvo okužbo z virusom COVID 
– 19 in kasneje iz dneva v dan o novih in novih 
okužbah.

7. Izšel je Informator številka 231.
12. Šola in vrtec v Krašnji sta za 14 dni pre-

ventivno pred okužbami zaprla vrata poslopja.
16. Zaradi, v tem času že sprejetih nekate-

rih ukrepov Vlade RS Slovenije glede prepre-
čevanja z okužbami v javnem življenju, smo 
tudi v naši KS z lahkoto prepoznali, da nastopa 
čas za obveznosti in način življenja, ki ga doslej 
nismo poznali. Vsakodnevni vrvež je povsem 
pojenjal. Vsaj meni se je zazdelo, kot da živim 
v času tistih 10. dni osamosvojitvene vojne, ki 
to seveda ni, ampak je sovražnik drugačen. 
Neviden in življenjsko izjemno nepredvidljiv in 
nevaren.

22. Zjutraj ob 7.24 uri smo občutili močnej-
ši potresni sunek in nekaj kasneje še enega.  
Epicenter potresa je bil v bližini Zagreba in si-
cer z magnitudo 5,3.

25. Bili smo seznanjeni, da zaradi vedno 
slabše epidemiološke situacije v času veliko-
nočnih praznikov ne bo običajnih cerkvenih 
bogoslužij.

28. Zaradi možnosti okužb je ŠD Krašnja 
za ta dan odpovedalo začetek »veselih ta-
borniških uric,« ki bi morale biti organizirane 
v sodelovanju s taborniki Roda Mlinski kamni 
Radomlje.

Za isti dan zvečer pa je bil odpovedan tudi 
redni občni zbor ŠD Krašnja.

30. Uporaba zaščitnih mask je postala 
stalnica. Ta dan že tudi pri obisku trgovine v 
Krašnji.

VREME – APRIL
Pogosto pravimo, da je mesec april precej 

deževen. Za lanskega tega ne moremo potr-
diti, saj je minil brez vsakršnih padavin kar 25 
dni. Deževalo je le 4 dni, 14. aprila pa se je med 
dež za kratek čas pomešala tudi sodra. Ta dan 
pa je v nekoliko višjih legah naše KS (Krajno 
Brdo, Vrh in na Korenu) nekaj časa tudi sne-
žilo.

Nekoliko podrobneje o vremenu meseca 
aprila pa takole.

Prvi dan, to ni šala, je bila zjutraj spet sla-
na. Temperatura pa pičlih 1 stopinjo nad ledi-
ščem. Nič drugače ni bilo še kar nekaj nasle-
dnjih dni, vse do vključno 10. aprila 2020. Tudi 
nizke jutranje temperature se bistveno niso 
spreminjale. Precej topleje je postajalo v sredi-
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ni dneva oz. v popoldnevih, ko so temperatu-
re nekajkrat porasle vse tja od 22 – 24 stopinj. 

Velikonočna nedelja je bila tudi zelo lep, 
sončen dan, enako tudi še tudi praznični pone-
deljek. Nekaj o 14. aprilu in koreniti vremenski 
spremembi  (dež, sodra, sneg) sem že omenil. 
Zanimiv je tudi podatek, da so se dnevne tem-
perature hipoma znižale za skoraj 20 stopinj. 
Še izrazitejša sprememba je nastopila 15. apri-
la, ko se je zopet pojavila slana. Zjutraj sta bili 
neverjetni, le -2 stopinji, kar je zagotovo po-
menilo, da je za marsikaj, takrat že brstečega 
konec upanja. Podobno vreme je bilo tudi še 
naslednja dva dneva. 16. se je slana še pojavi-
la, naslednjega dne pa ne več. Ob stabilnem in 
vseskozi tudi sončnem vremenu so se iz dne-
va v dan začele višati tudi temperature zraka. 
18. in 19. april sta bila prijetna dneva. Sončna 
in topla. V noči na 20 april je po dolgem času 
padlo nekaj dežne rose in tudi kasneje je bil 
ta ponedeljek bolj, kot ne, oblačen. Od 21. pa 
vse do konca meseca aprila se vreme bistve-
no ni spremenilo. Izsušena zemlja je bila vidno 
opazna in, če smo v začetku meseca govorili 
o pozebi, smo v tem času vedno pogosteje 
omenjali sušo, kajti le kakšen dan (26., 28. in 
29.) je padlo nekaj kapelj dežja, kar pa je bilo 
bistveno premalo, da bi lahko odmislili mo-
žnost suše.

Mesec april se je zaključil z deloma oblač-
nim in deloma sončnim dnem pri najvišji dnev-
ni temperaturi okoli 21 stopinj.

Lanski mesec april si vsaj po moji skromni 
oceni nikakor ni zaslužil pozitivne ocene. Mor-
da za obilico sončnih žarkov že, nikakor pa ne 
za škodo, ki nam jo je naredil s pozebo in z gro-
žnjo po suši.

DOGODKI – APRIL
5. Cvetna nedelja, ki nas je zaradi epidemi-

je z virusom COVID – 19. prikrajšala za obred 
Sv. maše in blagoslovitev zelenja.

10.-13. Dnevi velikonočnih praznikov.
27. Praznik – Dan boja proti okupatorju.
30. Prepoved kurjenja kresov. Na pred-

večer 1. maja pa smo tudi v Krašnji pogrešali 
tradicionalni predpraznični nastop lukoviške 
godbe.

VREME- MAJ:
Prvi majski dan. Končno smo se lahko raz-

veselili dežja, ki je padal že ponoči, sčasoma 
pa tudi še v preostanku dneva. Naslednji dan 
je bilo dežja precej manj. Veliko več pa strahu, 
ki se nam je porajal okoli 13. ure, ko je nekaj-
krat zagrmelo, na kar je dobrih 5 minut padala 
toča, ki je na tleh za kratek čas pustila precej 
vidno sled. K sreči večje škode ni naredila.

3. in 4. maj sta minila brez padavin, nekaj 
malega dežja je padlo v torek, 5. in tudi še v 
noči na 6. maja. Naslednji štirje dnevi so bili 
zelo lepi. Sončni in dokaj topli, temperature pa 
so bile temu primerno visoke. Po večini med 
20 – 22 stopinjami.

VABLJENI K REŠEVANJU 
NAGRADNE KRIŽANKE 
KULTURNO UMETNI-
ŠKEGA DRUŠTVA FRAN 
MASELJ PODLIMBARSKI 
KRAŠNJA

Iz vasi, ki šteje le nekaj hiš, je odšel v svet 
mlad fant. Pogosto se je vračal k svojim star-
šem in pozneje k bratovi družini. Zanje in za 
sovaščane je bil vedno le Žubejev Peter. prija-
zen, redkobeseden, zamišljen.. 

Rad je poprijel za kmečko delo in se na 
travniku ali njivi spočil od utrujajočega dela v 
Ljubljani. 

      O svojem šolanju v Mariboru je  Peter 
Levec v radijski oddaji Naši umetniki pred mi-
krofonom povedal: »Moje šolanje se je začelo v 
Krašnji pod Limbarsko goro, nadaljevalo pa se je 
v Mariboru. Tam je namreč tedaj živel moj pre-
možni stric in pri njem sem kot dijak imel streho 
in hrano zastonj. V svojih deških letih sem bil 
zelo miren, skoraj preveč miren. Deške vragoli-
je, medsebojni pretepi in grobe norčije me niso 
privlačili. Rad pa sem bral knjige, povesti in tudi 
pesmi. Pri 15. letu me je kar naenkrat zamika-
lo, da bi tudi jaz pisal pesmi. In res sem začel 
kovati nekakšne stihe. A prve občutene pesmi 
sem napisal pri svojem 17. letu. Navdihnila pa jih 
ni petošolska ljubezen, ampak prej odsotnost 
take ljubezni. Kot dijak sem bil nekoliko zaprt 
vase. Niti s sošolci se nisem znal dovolj zbližati 
in si med njimi najti prijatelje. Stric, pri katerem 
sem lahko zastonj stanoval, pa drugače ni imel 
zame časa in še manj njegova družina. Zaradi 
vsega tega sem se čutil nekoliko osamljenega. 
Temu primerno so bile moje prve pesmi rahlo 
otožne.« (Motnikar, Vladimir, Peter Levec. Ra-
dio Ljubljana, uredništvo kulturnih in literarnih 
oddaj, 29. 4. 1992 )      

Na klasični gimnaziji v Mariboru je bil med 
najboljšimi v razredu. Iskal si je svoj življenjski 
nazor in pod neugodnimi socialno-psihološki-
mi vplivi je pogosto omahoval in se zapiral 
vase. Njegove prve pesmi so bile izraz osebne-
ga obupa ali pa so bile optimistične in so kaza-
le veliko voljo do življenja. Bile so objavljene v 
»Mladem jutru«, nedeljski prilogi ljubljanskega 
dnevnika Jutro. Urednik ga je pohvalil in oblju-
bil, da bodo objavili še več njegovih pesmi. 

11. pa se je vreme spremenilo.  Padla je tudi 
temperatura, občasno pa je tudi deževalo. 
Prvi od ledenih mož – Sv. Pankracij se ni izne-
veril, saj nas je obilno obdaril z dežjem, s tem 
tudi bistveno izboljšal stanje moče potrebne 
zemlje. Manj »moker« je bil Sv. Servacij, a pov-
sem le ne. Sv. Bonifacij jima ni sledil, kajti četr-
tek 14. maja je minil v lepem, suhem vremenu. 
Bonifacijev »dopust« pa je popravila, kot to 
tradicionalno najbolj zna – Zofka, ki je nekaj 
dežja prinesla tudi še v noči na 16. in 17. maja.

Ponedeljek, 18. je minil brez dežja. V torek, 
19. je deževalo že ponoči in kasneje v popol-
dnevu še bolj. Zadnje kaplje dežja v tem ob-
dobju so padle v noči na 20. maja. Pavza brez 
padavin je trajala le tri dni, kajti že v noči na ne-
deljo, 24. je deževalo.. Precej manj je deževalo 
naslednji dan. Sledila sta dva t.i. suha dneva, 
občasno oblačna. 28. pozno popoldan je na-
stala nekoliko obilnejša ploha. 29. in 30. pada-
vin ni bilo, zadnji 31. dan meseca maja je bil po 
večini oblačen in tudi nekaj pršenja dežja.

Lanski mesec maj je bil z dežjem kar ra-
dodaren, saj nas je z njim »obdari« kar 15 dni. 
Enako število dni je minilo brez padavin, 1 dan 
( 2. maja) pa je bil poseben, kajti dežju se je 
za sicer kratek čas priključila tudi toča. Je pa 
res, da so prav majske padavine v marsičem 
pripomogle, da je zemlja dobila zadostne koli-
čine vlage, kar je preprečilo sušo. Tega smo se 
poleg okužb s korona virusom tudi zelo bali.

DOGODKI – MAJ
1. Praznik dela, miren, kot še nikoli.
5. Bar pod lipo se je pod posebnimi zašči-

tnimi ukrepi glede virusa po dolgem času od-
prl.

10. Sprostitveni ukrep je tudi naši župniji 
omogočil, da je bila po dolgem času Sv. maša 
zopet v cerkvi, a s priporočilom manjšega šte-
vila prisotnih pri obredu.

16. Na ta dan bi moralo ŠD Krašnja organi-
zirati 24. Šraufov spominski pohod, ki pa je bil 
zaradi znanih razlogov odpovedan.

23. Na magistralni cesti, na ovinku pod po-
kopališčem se je zgodila prometna nesreča, v 
kateri sta bila po poročanju medijev udeleže-
na motorist in srna.

Upam, da boste tudi tokrat z veseljem pre-
brali ta prispevek, s katerim sem vam želel vsaj 
malo olajšati trenutke, da se boste v mislih 
lažje predali ugibanju o vremenu in obujanju 
nekaterih ostalih dogodkov, ki so v letu 2020 
zaznamovali čas mesecev februarja, marca, 
aprila in maja.

Če bo vse posreči bom v mescu maju, ko 
bo izšlo novo glasilo Informator, z veseljem 
odprl svoj dnevnik in spet napisal kaj zanimi-
vega v spomin in za branje.

Lepo vas pozdravljam in ostanite zdravi!

Marjan Štrukelj
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Rešitev nagradnega gesla nam pošljite 
po pošti na naslov: Športno društvo 
Krašnja, Krašnja 14 1225 Lukovica ali 
ga oddajte v nabiralnik pri društveni 
pisarni, najkasneje do 24. maja 2021. 
Gesla z ostalimi podatki obvezno 
pošljite na nagradnem kuponu, ki je 
objavljen pod križanko!

Med pravilno rešena gesla bo KUD 
Krašnja trem nagrajencem izročilo 
knjižne nagrade.

Pri reševanju križanke vam skupaj s 
KUD želimo veliko sreče in zabave.

Marjan Štrukelj

Vendar zgodilo se je drugače. Naslednjo nede-
ljo se je začela vojna. Prva objavljena pesem je 
bila Pomlad.

Po začetku vojne se je vrnil domov in se 
zaposlil kot delavec v Kamniku. Marca 1942 so 
ga Nemci med obiskom v Mariboru mobilizirali 
in ga odpeljali na veleposestvo v Etzelsdorf v 
bližino Gradca. Sredi julija 1943 je od tam po-
begnil in se pridružil partizanom.

Sredi julija 1943 je pobegnil in se pridružil 
partizanom. Večji del partizanstva je preživel 
v Šlandrovi brigadi, v enoti, ki se je precej gi-
bala tudi v njegovih domačih krajih.  nato pa 
je bil zaradi znanja jezikov premeščen v Belo 
krajino. Večinoma je deloval kot zvezni oficir 
pri ameriški vojni misiji. Po končani vojni je do-
končal gimnazijo v Mariboru in višjo politično 
šolo v Beogradu.                               

V prvih povojnih letih je bil sourednik na 
novo ustanovljeni Mladinski reviji, bil je kultur-
ni urednik Ljubljanske pravice, od koder je od-
šel v kulturno uredništvo Radia Ljubljana (od 
1953 do 1959).

Kasneje je odšel k Cankarjevi založbi (od 
1959 do 1976), kjer je ostal vse do upokojitve. 
V svojih uredniških letih je pisal razne ocene in 
polemične članke, obenem pa je tudi prevajal 
poezijo in prozo.

Peter Levec je začel pesniti že v gimna-
zijskih letih in tik pred okupacijo objavil prve 
pesmi v Mladem jutru, nato v zborniku Pe-
smi naših borcev I-II (1944). Leta 1945 je izdal 
zbirko Koraki v svobodo, za katero je značil-
na partizanska poezija. Oblikovno in snovno 
usmeritev je delno nadaljeval v zbirki Zeleni 
val (1954), čutiti pa  je premik v subjektivi-
zem, ki razkriva njegovo doživljanje vojne. V 
Brezkončnem marcu (1971) je izboru prejšnjih 
pesmi dodal nekaj osebnih refleksij o splošni 
človeški težnji po notranjem ravnotežju.

Umrl je 18. decembra 1999 v Ljubljani.

Vera Beguš

Peter Levec se je rodil 12. julija 1923 v Zgor-
njem Tuhinju.

Levčeva (Žubejeva) hiša na Vrhu nad Krašnjo.
njem Tuhinju.

Hčerka Boža, levo brat Franc, spredaj nečaki-
nja Olga na Žubejevem dvorišču.

Levčeva spominska soba v Pavletovi hiši.

INFORMATORJEV HUMOR
Penzionisti so igrali golf. Vsi so se pritoževali... 

»Igrišče je predolgo!« je rekel prvi.
»Jame so preveč globoke!« je  rekel drugi.
»Vzpetine so previsoke!« se je oglasil tretji.

Nato  pa se je oglasil še najstarejši, osemdesetletni 
Tine: 

»Če pogledamo vso zadevo še z  druge plati, je 
dobro vsaj to,

da smo pri naših letih še  vedno na gornji strani 
trave!«
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Nagradni kupon pošljite na naslov Športno društvo Krašnja 14, 1225 Lukovica  
ali ga oddajte v nabiralnik pri društveni pisarni.
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