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PRAZNIČNO VZDUŠNJE NA PŠ KRAŠNJA
PŠ Krašnja se je decembra odela v mini 

zimsko pokrajino z zasneženimi hišicami in 
novoletnimi smrečicami. Da je bilo vzdušje še 
prijetnejše smo, od sredine decembra vsako 
jutro predvajali prijetno božično-novoletno 
glasbo, ki nas je spomnila na prihajajoče dru-
žinske praznike. Na čas, ko  imajo besede: 
»Rad- oz. rada  te imam!« največjo vrednost.

Zadnji dan pouka v tem koledarskem letu, 
v petek, 24. 12. 2021, smo si znotraj razredov  
pričarali pravo mini praznovanje. Bilo je veliko 
petja, igranja na glasbila, plesanja, igranja dru-
žabnih iger, mini obdarovanj in izrečenih mno-
go lepih, srčnih, iskrenih misli in želja s pozitiv-
no naravnanostjo v še lepšo prihodnost.

Helena Urbanija

KULTURNI DAN
Učenci in učenke PŠ Krašnja so imeli v sredo, 9. februarja, kulturni dan. S pomočjo različnih predstavitev, slik in zgodb so spoznali življenje in 

nekatera dela našega pesnika Franceta Prešerna. Kaj pa se je ta dan vtisnilo v spomin učencem 2. c in 3. c? Izvedeli so, da …

• se je rodil v Vrbi na Gorenjskem. (Lina T.)
• je pri osmih letih odšel od doma. (Oskar)
• je bil zelo pameten in dober učenec. (Tia)
• je bil bister fantič, vpisan v Zlato knjigo. Mama je hotela, da postane župnik, on pa je na Dunaju študiral pravo. Ni bil poročen, imel pa je otroke. 

(Vita)
• so se v starih časih otroci radi sladkali s suhimi figami, ki jim jih je delil tudi France Prešeren (Lina H.). Zato so ga otroci klicali Doktor Fig. (Zala)
• ima svojo čokolado. (Nejc U.)
• je upodobljen na kovancu. (Pika)
• je bil zaljubljen v Julijo (Nika) in v Zaliko. (Maja)
• se je vozil s kočijo in nosil klobuk. Hotel je imeti punco, a je ni dobil. (Evelin)
• je napisal veliko pesmi (Luka), slovensko himno (Lev) in Povodnega moža. (Nejc Š.)
• je pisal pesmi in živel tudi v Kranju. (Anže)
• se je rodil leta 1800 in umrl 8. februarja 1849. (Zarja)
• umrl v letu, ko bi bil star 49 let. (Irenej)
• je naš največji pesnik in je pokopan v Kranju. (Melissa)
• je zelo znan pesnik. (Ana)
• praznujemo praznik Franceta Prešerna. (Eneja)

Učenci 2. c in 3. c so se preizkusili tudi v pesnjenju. Takole so zapisali:
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Učenci 2. c in 3. c so se preizkusili tudi v pesnjenju. Takole so zapisali:

Tele tekste ki so napisani razporedi primerno.

Metulj leti, metulj vedno leti.
Metulj ima rad letenje,

metulj ima rad med.
Metulju je ime Liza.

Rada leti, obožuje letenje.
Obožuje sončen dan.

Liza vas ima rada. (Nika)

Račka tačka,
račka čofotačka,

račka pačka,
račka mačka.
(Irenej)

DREVO

Drevo spi.
Zbudi se, drevo!

Zbudilo se je drevo.
Veliko je in še raste.

Zima je in drevo zebe.
Pomlad je, drevo je veselo.

Poletje je, drevo je veselo.
Jesen je, drevo je veliko.

Drevo je
šlo spat.
Drevo

spančka.
(Evelin)

2
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O,

zvezda,

o, zvezda,

kako zažariš,

nad nebo visoko se zasmejiš.

No, stopi k meni, sestrica,

naj skupaj

 zažariva!

(Zarja)

Lisica lovi ptico.

Lisica je tatica,

vzela je kokoš,

danes lačna boš!

Ujela bom lisico,

kokoš vzela bom,

popihala

jo bom!

(Eneja)

Kdo pa je napisal naslednji dve pesmi, ugotovite sami!

Zebe, ker je zima.

Avto pelje Mima.

Lara bi se rada igrala,

Ana bi skakala.

Luka skozi okno kuka,

Udari se v glavo.

Kuha, kuha buško,

Au, ga glava že boli.

A čez nekaj časa buške ni,

Vlada spet veselje.

Babi da bonbone,

Enega zate, dva zame.

Luka se veseli,

Juhu, slastni so bili.

Katarina Bergant
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FRANCE PREŠERN
V sredo, 9. 2. 2022 smo imeli na Pš Krašnja kulturni dan posvečen našemu največjemu slovenskemu pesniku Francetu Prešernu. Spoznali smo 

njegovo življenje in številna dela, ki nam jih predstavil kar sam, France Prešeren, v živo.  
Učence je tako navdušil, da so ga najprej narisali, nato pa se še preizkusili v pesnjenju. V svoje pesniške stvaritve so vključili AKROSTIH FRAN-

CE PREŠEREN.
Helena Urbanija

Pesem o Francetu Prešernu

Fige rad delil je,
Rad se je veselil.
Anja njegova punca je bila.
Neenaka sta bila.
Cele dneve je prebiral.
Eno knjigo pesmi je napisal.

Poezije rad je pisal.
Rime si izmišljal.
Enkrat leta 1844 Zdravljico je napisal.
Še tri otroke je imel:
Ernestino, Terezijo in Franceta.
Rad vince je imel …
Enkrat …
Neko jutro je zaspal … za vedno.

  (Lina Jemc, Maja Hrovat, 
Jon Juteršek, Žan Jager)

Pesem o Francetu Prešernu

Fige rad delil je.
Rad z otroki se veselil.
Ana si želela biti je njegova žena.
Nikoli nista bila poročena.
Celo tri otroke imela sta
Ernestino, Franceta in Terezijo.

Prešeren je postal odvetnik.
Rad bil je tudi pesnik.
Ena njegovih pesmi je Zdravljica,
Šimen bil je oče, mama pa Mina.
Enkrat se zaljubil je v Julijo.
Rad jo s celim srcem je imel.
Enkrat je hudo zbolel.
Naenkrat za vedno zjutraj je zaspal.

  (Tanaja Ribnikar, Laura 
Sršen, Neža Čebulj, Klara Koren)

Za obeležitev slovenskega kulturnega praznika so se učenci 4.c razreda iz Podružnične šole Krašnja spremenili v Prešernove vajence in sku-
pinsko pesnili pesmi. France Prešeren bi bil nedvomno ponosen na njih, saj jim je delo odlično uspelo.

Vesna Balant

Danes je Prešernov dan,
O, kako je lep ta dan.
Ko se veselimo vsi
To praznujemo 8. februarja mi.
On na ta dan je umrl
Raj kulture se za nas ni podrl.
Fige otrokom je delil
In jim srečo podaril.
Ga imamo radi vsi, saj prijazen je bil do ljudi.  

  (Žiga, Jerica, Brina, Tjaša)

Slapovi tečejo.
Ladje švigajo.
A prelepo je vse
Ptice prepevajo vse.
Sadje raste vsepovsod.
A to sadje pride od tod.
Vsi podamo si roke.
In, ko podamo si roke,
Cvetlice zacvete.
A, ko zacvete zrastejo gore. 

 (Benjamin, Lara D., Julija Eva)

Prešernov sklad je zelo bogat.
Ej, kako je ta naš pesnik zlat.
Slovenija je manjša,
Nikakor ni najmanjša.
In France Prešeren res je bil dober tak.
Kot pravi junak. 

 (Miha, Tai-Viktor, Lara Š.)

Jutra so lepa,
Ulica otrok se kepa.
Lepa Julija se potepa
In Prešeren se je oklepa.
Ji podal bi rad roko,
A Julija ga ne gleda v oko. 

 (Arne, Ela, Anže)
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NA TABORU
Zadnje dni pred letošnjimi zimskimi počitnicami so drugošolci PŠ 

Krašnja preživeli na taboru v CŠOD Čebelica v Dolenji vasi pri Čatežu. 
Tja so se odpravili skupaj z učenci 2. b razreda. V dneh pred odhodom 
je bilo vznemirjenje učencev precejšnje in po dolgem pričakovanju je 
končno napočil dan za pakiranje kovčkov ter odhod na tridnevni ta-
bor.

V domu Čebelica je najprej vsak postlal svojo posteljo, oblačila pa 
pospravil v omarico. Učitelji iz doma so za učence pripravili različne 
dejavnosti. Nekatere so potekale na prostem, druge v učilnicah.

Že prvi dan so se na bližnjem igrišču igrali nove igre, v učilnici pa 
sestavili kmetijo iz lesenih gradnikov. Po večerji so se odpravili na noč-
ni sprehod, na katerem jih je spremljala polna luna.

Drugi dan je bil namenjen daljšemu pohodu po gozdni učni poti, 
na katerem so izvedeli marsikaj novega o gozdnih rastlinah in živalih.

Popoldan so raziskovali naravo s pomočjo aktivnosti v naravoslov-
ni učilnici ter se naučili streljati z lokom. Zvečer so se zabavali ob na-
stopih svojih vrstnikov ter se sproščeno vrteli ob glasbi.

Zadnji del tabora so preživeli na gozdni jasi, kjer so pomagali za-
kuriti ogenj, in v gozdu, ki so ga spoznali prek zanimivih dejavnosti.

Naši drugošolci so kratko ločitev od doma in družine zelo dobro 
prestali. Bivanje na taboru jim je dalo veliko novih izkušenj. Spoznali 
so nove ljudi in aktivnosti, imeli so priložnost za prve korake na poti 
do samostojnosti. Že res, da so se z veseljem vrnili domov, a tudi od 
doma bodo še radi šli, saj je za njimi pozitivna izkušnja.

Besedilo in fotografije:
Katarina Bergant
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POHOD IN ŠPORTNE IGRE
V sredo, 16. 2. 2022, so se učenci in učenke PŠ Krašnja, tretjega in petega razreda odpravili na pohod 

po Krašnji in njeni okolici. Pot jih je vodila iz Krašnje do »Konja«, kjer so imeli tudi čas za igro. Vrnili so se v 
Krašnjo in obiskali še »Kovček«.

Dan so zaključili v telovadnici s štafetnimi igrami. Dan je minil brez zapletov. Učenci in učenke so na 
športnem dnevu uživali in vsi smo bili mnenja, da se je dan prehitro zaključil.

Tina Brate

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI

Četrtošolci iz Podružnične šole Krašnja so 28. 2. 2022 za pet dni odšli v zimsko šolo v naravi 
na Kope. Imeli so se super, zato so svoje misli zapisali, da jih podelijo z vami. 
Šola v naravi je bila super. Imajo dobro hrano in udobno je bilo tam spati. V torek je bilo še naj-
boljše, ker smo se našemili in zbudili cel Lukov dom. Spala sem s prijateljicami: Jerico, Laro, Elo in 
Brino. Vesela sem, da so vsi otroci (72) osvojili štirisedežnico in se vrnili vsi živi in zdravi. (Julija Eva)

Všeč mi je bilo, da sem si lahko izbral, s kom bi bil v sobi. Bil sem s Taijem, Arnejem, Benjaminom in 
z Anžetom. Imeli smo zabavo. Všeč mi je bilo, da smo imeli udobne postelje in da smo lahko imeli 
kostume s seboj. (Miha)

V šoli v naravi sem zelo uživala. Najbolj mi je bilo všeč to, da smo smučali. Zabavno mi je bilo, da 
smo imeli nočno smučanje. Zanimivo mi je bilo tudi, da smo šli na krogce in štirisedežnico. Bilo mi 
je všeč, da sem bila z Laro. (Eva)

V šoli v naravi sem se naučila bolje smučati. Najbolj mi je bilo všeč, ker smo imeli veliko zabav. Prvo 
noč sem težje zaspala. (Lara)

V šoli v naravi mi je bilo všeč, da sem bil v sobi s svojimi zelo dobrimi prijatelji in to so: Benjamin, 
Miha, Tai in Anže. Všeč mi je bilo tudi, da sem imel zelo prijaznega učitelja Roka. Spoznal sem veliko 
novih prijateljev. V skupini sem bil z zelo dobrimi prijatelji. Šola v naravi mi je bila res zelo všeč. 
(Arne)

V šoli v naravi je bilo v redu. Ko smo imeli ples v maskah, sem ves čas sedel. V sobi sem bil z Nikom. 
Ni mi bilo všeč, ko smo se mogli učit. Zelo pa mi je bila všeč nočna smuka. Zanimivo mi je bilo, ko 
smo šli na štirisedežnico. (Žiga)
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PUST NA PŠ KRAŠNJA
Maškarce so se na pustni torek,  1. 3. 2022, odločile pregnati zimo in medse povabiti pomlad. Organizirale so pustni sprevod skozi kraj. Za »do-

bro delo« so bile  poplačane z dobrotami in sladkostmi, ki so jih prejele v dar od prijaznih domačinov. Za vse prejeto se jim najlepše zahvaljujejo.

Helena Urbanija

GOSPE VERI BEGUŠ V SPOMIN
Podružnična šola Krašnja predstavlja kraju pomemben izobraževalni, kulturni in družabni prostor. Je 

bila in je srce kraja. Tega se je močno zavedala tudi gospa Vera Beguš kot aktivna članica gradbenega odbo-
ra, ki je bil zaslužen za izgradnjo nove šole leta 1978. Danes je šola stara 44 let in je središče, stičišče mnogih 
čudovitih zgodb, za katere je najbolj zaslužna ravno gospa Vera Beguš. Učiteljica in vodja podružnične 
šole, predvsem pa velika ljubiteljica kulture, je nekoč dejala: »Če je kultura, je kultura na vseh področjih.«

Z gospo Vero sem se spoznala že v otroških letih.  Povezovalo naju je kulturno udejstvovanje. Tako 
PŠ Krašnja  kot Kulturno društvo Fran Maselj Podlimbarski, ki je delovalo pod njenim okriljem, sta ves čas 
sodelovala z roko v roki.  In šolska avla je bila »naš« prostor.  

Redno sodelovanje s Kulturnim društvom  je med mlade poneslo obilo gledališkega znanja v okviru 
dramskega krožka, v katerem je sodeloval vsak, kdor je želel. Vsakomur je znala dati veljavo. Navdihovala 
in prenašala je znanje na mlajše.

Šola in člani kulturnega društva  smo medgeneracijsko sodelovali in v okviru dnevov dejavnosti orga-
nizirali učenje pletenja kit in predstavitev starih obrti v Krašnji. Pripravljenost, volja in entuziazem vseh 
vpletenih so pripomogli k umirjenemu in tihemu ustvarjalnemu dnevu.  

V šolskih prostorih smo z ljudskimi pevci skupaj sodelovali pri projektu Vseslovensko petje in prepevali 
slovenske ljudske pesmi.

Učenci Pš Krašnja so imeli z njeno pomočjo možnost sodelovanja na številnih literarnih večerih ali odpr-
tjih likovnih razstav v avli šole. Poleg tega so nastopali na kulturnih dogodkih in se imeli možnost dodatno  
učiti javnega nastopanja, gledaliških in retoričnih spretnosti, predvsem pa zavedanja pomembnosti ohra-
njanja slovenskega jezika in bogate zapuščine domačega kraja.

Gospa  Vera je bila vedno pripravljena pomagati in mlade seznanjati z zgodovino kraja. Z veseljem nam 
je odprla vrata krašenjskega muzeja in nam predstavila življenje v Krašnji nekoč. Kot šola smo  sodelovali  
pri obeležitvi 160-letnice šolstva v Krašnji v juniju 2018, na njeno pobudo pa je nastala tudi knjižica zgodb z 
naslovom Mehurčki domišljije leta 2016, ki so jih napisali tretješolci, ilustrirali pa krajani.

Leta 2020 sta Urad zveznega kanclerja Republike Avstrije in Mohorjeva družba iz Celovca na priredi-
tvi  Podarimo knjige podružnični šoli Krašnja podarili knjige v vrednosti 5000 evrov. Glavna vez za medse-
bojno sodelovanje je bila gospa Vera.

Vera Beguš je močna vodilna osebnost, ki je živela »sebe« in uresničevala svoje poslanstvo »učiteljice« s 
srcem in dušo. Povezovala je različne generacije, znala prisluhniti vsakomur, raziskovala zgodbe in življenja 
krašenjskih prednikov, predvsem pa navdihovala in prenašala svoje znanje na mlajše generacije. Gospa 
Vera Beguš je pustila podružnični šoli Krašnja močan in kulturno bogat pečat.

Napisala Helena Urbanija, vodja PŠ Krašnja
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K R A J E V N A
S K U P N O S T KRAŠNJA

ČUDESA MAKSA ŠTRUKLJA, USTVARJENA IZ LEGO KOCK
LEGO je dansko podjetje, s sedežem v Billundu na Danskem, ki je po-

stalo znano predvsem po izdelavi priljubljenih kock LEGO. Kocke LEGO 
so izdelane po principu sestavljanke, pri kateri lahko sestavljamo pisa-
ne kocke, zobnike, figurice in druge delčke po njihovih predlogih. Na ta 
način lahko ustvarimo modele skoraj vseh možnih oblik. Kocke so ene 
najbolj priljubljenih igrač zadnjih desetletij. In to z razlogom!. Lego kocke 
sprostijo otrokovo domišljijo, kreativnost ter pripomorejo k izboljšanju 
otrokove ustvarjalnosti in koordinacije rok. Je pa čedalje več tudi odra-
slih, ki radi sestavljajo zapletene kombinacije izdelkov, ki jih ni v original-
ni škatli, zato se morajo poslužiti nakupa kock po delih, ki jih trenutno 
potrebujejo. Kocke so lahko odlično darilo za vsako priložnost in kadar-
koli kocke otrok prejme v roke bo vedno odkril nekaj novega in boljšega. 
Neskončno število kombinacij motivira in spodbuja otroka, da umsko 
raste in se razvija.

Na domačiji Pr´Luk v Kompoljah smo obiskali Maksa Štruklja. V hiši, 
ki je označena celo v Slavi vojvodine kranjske, na hribu nad njihovo hišo 
je namreč nekoč stal grad, ima Maks eno sobo preurejeno v razstavni 
prostor, kjer je razstavil različne skulpture in velike avtomobile iz LEGO 
kock. In to še ni vse. Vse se premika in brzi po tračnicah, vrti se vrtiljak, 
vlak smrti dela vragolije po stezi, jelenčki z Božičkom hitijo na razvoz 
daril, Disneyjev grad in grad od Harryja Potterja sta sestavljena “v nulo”, 
kot se temu reče, zimska vas je obdana z železniško progo, po kateri brzi 
vlak z vagoni, pod okrašeno božično jelko so kamioni polni bombonov 
na kasonu, avto dvigala pa so pripravljena za dvig dobrot na smrekico. 
Čisto na koncu čudežne dežele, sestavljene iz LEGO kock, pa ima Maks 
postavljeno sveto družino, pastirčke z ovcami iz gline in svete tri kralje. 
Staje, ki krasijo mesto svete družine, pa je Maks ročno izdelal iz lesa.

Drago Mesič, predsednik društva DODGE – HQ 10 iz Vira pri Dom-
žalah, nas je popeljal v svoj »domači« kraj, saj je od drugega pa vse do 
štiriindvajsetega leta bival v hiši Štrukljevih kot rejenec, zato mu je Maks 
kot brat. Pred božičnim večerom so si Drago in člani društva že ogledali 
razstavo in se dogovorili, da bi bilo dobro narediti kakšno reportažo s 
tako enkratne razstave. Maks nam je v nadaljevanju pokazal sliko starih 
staršev, staršev in sester ter stricev.

Kot je dejal za naš portal Maks, so ena izmed najbolj priljubljenih in 
najbolje prodajanih igrač vseh časov zagotovo Lego kocke. Ime LEGO je 
znano praktično v vsakem domu po svetu. Besedna zveza Lego kocke 
so sinonim za zabavo za otroke in odrasle vseh starosti in ima neverje-
tno zgodovino staro že več kot 80 let. Lego kocke so linija proizvodov 
konstrukcijskih kock, ki jih za trg izdeluje Dansko podjetje že vse od leta 
1949.

Maks še pove, da je včlanjen v Kocke klub (kocke.si), ima klubsko 
kartico ugodnosti, ki velja za stalno za popuste pri nakupu LEGO kock 
v določenih prodajalnah, možnost sodelovanja pri aktivnostih Kocke 
kluba kot so KockeFest, Planet Kock, ostale razstave doma in v tujini, 
team buildingi … Na njihovem Instagram profilu pa objavljajo novosti 
in novičke iz LEGO področja. Kot je dejal Maks, je to, kar ima razsta-
vljeno le tretjina tistega, kar še ima. Razlog pa je v prostorski stiski. 
Zaupal nam je, da bo vsako leto poskušal izdelati drugačno deželo iz 
LEGO kock. Z sestavljanjem in postavljanjem končnih »izdelkov« je za-
čel v začetku novembra, pred božičem pa je postavil zadnje dele in vsa 
postavitev je sedaj na ogled v sobi. Samo jaslice bo razstavil ob sveč-
nici, 2. 2. 2022, ostalo pa bo razstavljeno do konca zime. Če si bo kdo 
hotel ogledati Maksove umetnine, ki jih je izdelal večinoma iz LEGO 
kock, ki niso v original pakiranjih, ampak jih je kupoval po koščkih in 
po potrebi, kakšno umetnino si je pač zamislil, se mora prej najaviti 
pri njemu.
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LEGO kocke so sedaj dobavljive tudi posamezno, saj je čedalje več sestavljavcev, ki ne sestavljajo po slikovnem gradivu in predlogi LEGO 
kock, ampak si zamislijo svojo sestavljanko in jo skušajo sestaviti. Kot je dejal Maks, je njegov najbolj priljubljen model avto spaček, saj ga je v 
mladosti vozil tudi sam. Ta spaček, sestavljen iz LEGO kock pa je v manjšem merilu, ima pa vse, kot pravi spaček. Amortizerje, menjalnik, zavoro 
… Vse deluje. Tudi ostali vozni park je sestavljen iz LEGO kock, imajo pa vsi to lastnost, da se premikajo z pomočjo baterije in upravljanje na 
daljincu ali preko pametnega telefona.

Avtor: Miro Pivar
Foto: Miro Pivar

ZAHVALA VSEM DOBRIM LJUDEM
Težko je, ko zgubiš sebi ljubega človeka. Še težje je, ko te zasleduje občutek, da si ostal sam. Še danes 

se mi zašibijo kolena, ko se spomnim na težko življenjsko zgodbo gospe Olge Gaber iz Krašnje pri Lukovici. 
Zgodbo, ob kateri ne moreš ostati ravnodušen in ti potem, ko jo slišiš in se zaveš njene teže, dajo misliti, 
kako minljiv in nemočen je v vsej svoji veličini lahko človek. 

V začetku decembra preteklega leta sem Olgino zgodbo poslal »v svet«. V svet med dobre ljudi in v 
upanju, da bo vendarle ugledala žarek sonca. Verjel sem, da lahko z isto čutečimi ljudmi prižgemo lučko na 
Olgini težki življenjski poti. Prosil sem Vas za posluh in danes se vsem Vam, ki ste začutili Olgino zgodbo in 
pomagali, iskreno zahvaljujem. Izkazali ste se ne le v finančni podpori, temveč ste posledično  poslali tudi 
navidezni objem, poln topline in skrbi za nemočnega človeka. Gospa Olga je vsem in vsakemu posebej ne-
izmerno hvaležna za izkazano nesebično pomoč, predvsem pa ji je toplo pri srcu, ker je dobila potrditev, da 
na tem svetu ni ostala sama. Da smo z njo mi, ki znamo seči v dlan sočloveka potrebnega pomoči. Čeprav 
smo se vsi znašli v čudnih, nepredvidljivih časih, ste našli svoj čas in delček sebe in svoje velikodušnosti 
podarili nekomu, ki ste ga morda spoznali le preko ter zgodbe. Vseeno ste verjeli, zaupali in pomagali.

Iskrena HVALA vsem, ki ste s prispevkom pomagali gospe Olgi Gaber. Iskrena hvala tudi gasilcem PGD 
Krašnja za vso pomoč in podporo pri izvedbi te akcije ter vsem ostalim vpletenim, ki ste pri tem kakor 
koli pomagali. Vse dobro se enkrat vrne in poplača. Morda danes, morda jutri, morda šele čez čas. Čez 
čas, ko jesen življenja razpre svoje peruti in nas povabi, da se oprimemo njenih kril. Takrat se bomo lahko 
ponosno ozrli nazaj na svojo dobrodušno preteklost in ne bo nas strah sprejeti pomoči, če in ko jo bomo 
potrebovali. Vsi živimo na istem planetu, dihamo isti zrak in čutimo podobne stiske in strahove. Eni prej, 
drugi kasneje.

Narava se počasi prebuja in sončni žarki že počasi dobivajo svojo pomladno moč. Moč je z Vašo po-
močjo, dobri ljudje, dobila tudi gospa Olga. Naj vas vaša odprtost in posluh za sočloveka krepi v vašem 
zdravju in zavedanju, da ste enkratni in edinstveni. Naj se dobro z dobrim povrne. Srečno na Vaši poti in 
vse dobro želim.

V imenu gospe Olge Gaber
     KLEMEN MESARIČ
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SREČANJE CERKVENIH PEVSKIH ZBOROV
V nedeljo, 9. januarja, je na Brdu, v župnij-

ski cerkvi Marije Vnebovzete potekala prva re-
vija odraslih, mladinskih in otroških cerkvenih 
zborov Črnega grabna. Poleg zborov iz Brda, 
Blagovice in Češnjic je sodeloval tudi mešani 
pevski zbor iz župnije Krašnja, pod vodstvom 
Marka Juterška in ob spremljavi Matjaža Pe-
stotnika.

Simona Pervinšek
Foto: Drago Juteršek

KAJ SE DOGAJA PRI GASILCIH?
»Vedno nekaj!« bi bil odgovor. Pa vendar, na kratko. Nekaj naših gasilcev in gasilk se izobražuje, nekateri za pridobitev višjega čina, drugi za 

pridobitev izpita »C« kategorije, spet tretji iz specialnosti. Naš gasilski dom počasi prehaja v fazo urejanja zadnjih podrobnosti. V garažah urejamo 
skladišče in društveno sobo, na domu bo v kratkem viden napis, ime stavbe. Pripravlja se podlaga za namestitev zasilnega generatorja elektrike. 
Izvaja se menjava motorja dvižnih vrat na stranski garaži, …

V petek 11. 3. 2022 bomo z otroci vrtca in POŠ Krašnja spuščali gregorčke po Mkvovčevem grabnu. Posebej za ta namen bom zgradili začasno 
pregrado. Spuščanje je že kar tradicionalno, a ga je, kot še mnogo drugih tradicij prekinila nesrečna plandemija. Več o tem v naslednji številki.

18. 3. 2022 bomo izvedli občni zbor našega društva. Ker smo ga morali lani preskočiti, bomo letos toliko bolj veseli ob ponovnem snidenju 
večjega števila naših članov in gostov. Tudi prek glasila vabljeni vse članice in člani, katerim predstavlja udeležba tudi dolžnost.

V dneh 9. 3. -11. 3. 2022 se bo v prostorih PGD Krašnja zbirala materialna pomoč za pomoči potrebne v vojni v Ukrajini. Skladno z navodili na 
spletni strani občine se bodo zbirali predvsem medicinsko higienski pripomoči ter hrana.

V letošnjem juniju, natančneje 18. 6. načrtujemo gasilsko veselico. Društvo bo praznovalo svoj 95. rojstni dan. Z ansamblom Pogum bomo 
ob zakupljenem lepem vremenu rajali do poznih ur in nabirali pogum še za nadaljnjih 95 let. Vabilo in podrobnejše informacije bomo objavili 
v medijih in na plakatih, tisti petek pa si na koledarju le označite že sedaj. Verjemite, ne bo vam žal priti na eno prvih pravih gasilskih veselic 
po tako dolgem času!

V imenu krašenjskih gasilcev (ja, tokrat mislim na moški del članov) vsem dekletom in ženskam ter mamam naše okolice čestitamo ob vaših 
praznikih in se vam zahvaljujem, da ste z nami, da nas podpirate in prenašate kadar imamo slab dan. Hvala vam!

Čeprav je do takrat še (ampak samo na prvi pogled) daleč, dobra misel ni nikoli odveč, zato vsem bralkam in bralcem in vašim bližnjim želimo 
lepo in mirno praznovanje velikonočnih praznikov, hkrati pa s soncem obsijana in sebi in svojim domačim namenjena praznična dneva 27. april 
in 1. maj. Čestitke!

Za PGD Krašnja, J. Jamšek
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OPERATIVNE DROBTINC̀E
Prihajamo v svetlejši del leta in pred nami so dnevi spomladanskih opravil. Ob čiščenju vrta, sadovnjaka ali polja, se marsikdo odloči biološki 

odpad zažgati. Prosimo, storite to varno in preudarno. Pred kurjenjem javite na 112 informacijo o tem, kje boste kurili. Ko zaključite, javite tudi 
to. Veseli so vašega klica, saj tako ni potrebe po nepotrebnem aktiviranju gasilskih enot. Hvaležni vam bomo tudi gasilci. Ob požiganju bodite 
ves čas prisotni in pozorni. Upoštevajte vremensko napoved in predvidite smer morebitnega vetra. V kolikor imate kakršnokoli vprašanje, nas 
kontaktirajte (041 836 425, Jure).

V obdobju od zadnjega poročanja smo imeli nekaj intervencij, k sreči pa nobena ni terjala zdravja ljudi ali večje materialne škode.

• 30. 12. 2022 smo bili obveščeni o opaženem požaru objekta na Kersnikovi ulici v Lukovici. Izkazalo se je da je šlo za lažno prijavo. Policiji naj 
bi bil predan predlog uvedbe postopka proti storilcu.

• 13. 1. 2022 smo bili obveščeni o grožnji posameznika s požigom poslopja v Trnjavi. Naprošeni smo bili, da brez intervencijskih signalov (sire-
ne in luči) pridemo v bližino, poslopja. K sreči se je policijski pogajalec uspel dogovoriti z osebo, ki je grozila. Intervencija ni bila potrebna.

• 10.2. 2022 smo prejeli poziv o zaklenjenem mlajšem otroku v osebnem vozilu v naselju Kompolje. S tehničnim posegom smo avto odprli in 
rešili otroka.

• 12. 2. 2022 smo bili pozvani na dimniški požar v Korenem. Odstranili so tlečo žerjavico in ostanke drv, s prahom zadušili in pogasili ogenj v 
dimniku ter izvedli pregled dimnika ter okoliških prostorov.

Na tem mestu vas naprošamo, da redno pregledujete, vzdržujete in po potrebi z dimnikarsko službo skrbite za varne kurilne in dimovodne 
naprave. Varnost vašega doma ni samoumevna. Je posledica dobrih in premišljenih odločitev.

Za PGD Krašnja, J. Jamšek

LETNO POROČILO O AKTIVNOSTIH DRUŠTVA ZA LETO 2021
Tudi leto 2021 bi lahko poimenovali »leto epidemije«, ki nas je zaradi številnih ukrepov glede obvladovanja širjenja virusa COVID – 19 ves čas 

omejevalo izvajati načrtovane aktivnosti, ki smo jih predvideli z letnim programom društva. Med ostalim se bomo morali ponovno odločiti za 
ne izvedbo rednega letnega občnega zbora, katerega smo običajno izvedli v mesecu marcu, zato bomo člane društva s poročilom za leto 2021 
seznanili po pošti, na društveni spletni strani in v glasilu Društveni informator, ki ga ureja in izdaja naše društvo. Člani društva pa so imeli že skozi 
vse leto možnost seznanitve z delom društva z obiskom društvene pisarne. Finančno poročilo bomo po pregledu NO posredovali Občini Lukovi-
ca in  Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve.

IO društva je vseskozi sledil epidemiološki situaciji in se na treh sejah vsakič osredotočal na planske naloge, ki bi jih bilo možno v primeru 
izboljšanja stanja realizirati. Nekatere zadeve pa smo urejali tudi po e-pošti.

Čas se je odmikal in sledili smo generalnemu sklepu IO, da v nobenem primeru ne bomo organizirali tistih aktivnosti, s katerimi bi lahko 
kakorkoli ogrožali zdravstveno stanje organizatorjev in udeležencev večjih prireditev, lokalnih prireditev ter udeležencev preostalih organizi-
ranih društvenih aktivnosti, toliko časa, dokler se stanje velike ogroženosti z okužbami ne izboljša.

Če bo med letom, vsaj do časa letnih dopustov in počitnic možno izvesti izredni letni občni zbor, ga seveda bomo izvedli, predvsem zaradi 
statutarne potrebe imenovanja in izvolitve novih sestav IO, NO in DK, ki v trenutni sestavi vodenje društva izvaja že tri leta.

Zelo smo si želeli, da bi na slavnostni seji ali odprti zabavi za javnost obeležili 50. obletnico delovanja društva, ki se je nanašala na dan usta-
novitve 14. 12. 1971, a žal smo morali  zaradi epidemije še naprej odgovorno slediti vedno pogostejšim in tudi strožjim ukrepom, zato smo bili 
še toliko bolj veseli pozornosti Občine Lukovica, ki nam je ob občinskem prazniku, 3. septembra v Sončni dvorani na Brdu za jubilej podelila 
PLAKETO.

Ob običajni delavnosti in pridnosti našega društva, smo tudi v letu 2021 zaradi znanih razlogov pogrešali še marsikaj. Predvsem naj omenim 
številna sodelovanja s tradicionalnimi donatorji in sponzorji, z nekaterimi zunanjimi dolgoletnimi sodelavci iz vrst društev in klubov, kot na pri-
mer z AK Domžale, PS Kamnje v Vipavski dolini, taborniki Mlinskih kamnov iz Radomelj, Gorsko reševalno postajo Ljubljana in še z nekaterimi 
drugimi. Že drugo leto zapovrstjo nismo obiskali gospodinjstev  krajanov in članov društva, ki domujejo izven naše KS, da bi jim lahko izročili 
novoletne koledarje in jim na neposredni način zaželeli vse dobro v praznikih in novem letu.

K sreči smo kljub vsemu v KS Krašnja, kolikor se je pač dalo, obdržali stike in dobre odnose z vsemi preostalimi društvi in organizacijami, 
Krajevno skupnostjo, Osnovno šolo in Vrtcem, vključno z Župnijo Krašnja. Kot vedno, pa je bilo dobro sodelovanje tudi z našo občino, ki nas je 
redno obveščala z vsemi tekočimi, najpomembnejšimi zadevami in je društvu zagotovila tudi proračunska sredstva, katera bomo morali zaradi 
večinske ne realizacije programa deloma vrniti.

Za dve organizirani vadbi v prvi četrtini leta v telovadnici OŠ Krašnja je imelo društvo sklenjeno najemno pogodbo z OŠ Janko Kersnik Brdo, 
enako tudi za tromesečje rekreativnega igranja malega nogometa z Ministrstvom RS za obrambo za uporabo športne dvorane Edvarda Peperka 
v Ljubljani.

Za nadaljevanje vadb v času jeseni in zime, od meseca oktobra dalje pa nas je Občina Lukovica razveselila z brezplačnim najemom dvorane 
v Društvenem domu v Krašnji. Nogometaši so spremenili lokacijo vadbe iz Ljubljane v Sončno dvorano na Brdu, za kar smo najemno pogodbo o 
uporabi dvorane in stroških podpisali z Občino Lukovica.
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Kot za vse ostale predvidene društvene aktivnosti v letu 2021, tudi za slednji velja omeniti, da je bila realizacija predvidenih vadbenih termi-
nov zaradi epidemiološke situacije le cca 20%.

Kot običajno, smo z dnem 31. 12. tudi tokrat pregledali in zaključili člansko evidenco za leto 2021.
Ugotovljeno je bilo, da je v ŠD Krašnja s plačilom članarine za tekoče leto, vključno z mlajšimi od 15 let, ki so plačila članarine oproščeni, 

včlanjenih 73 članov, kar je 8 članov več, kot v letu 2020. 14 članov, ki so imeli v letu 2020 še status članstva, plačila članarine ni opravilo. Člani 
društva pa so v letu 2021 postali: Požar Sašo, Šinkovec Alenka, Korošec Valter, Kogovšek Patricia in Zarja ter Mežnaršič Ela in Lev.

Verjetno bi bilo v primeru organizacije občnega zbora drugače, a žal, smo morali tudi v tem letu možnost plačila letne članarine ponudili 
z obiskom društvene pisarne ali s plačilom na TRR društva na podlagi računa, ki smo ga posredovali na posamezne naslove nekaterih članov.

V letu 2021 smo se zaradi smrti ločili od treh članov. Umrli so: Stane Jemec (28. 8.), Valter Korošec ( 12. 9. ) in Franc Zakrajšek (10. 11.).
Umrle pa so tudi Boži Požar (14. 3.), dolgoletna članica društva, sodelavka pri izdajanju Društvenega informatorja in pisateljica številnih 

poslovilnih govorov našim krajanom,  Pavla Jeras (19.9.), tudi ona dolgoletna članica ŠD Krašnja in Leja Makovec, ki se je velikokrat odzvala 
prošnji društva in tako v svoj fotoaparat ujela številne utrinke dogodkov na velikih prireditvah.

Vsem pokojnim iskrena hvala za vse, kar so v preteklosti storili v dobrobit našega društva.

Za strokovno vodenje fizioterapevtske vadbe, ki jo je obiskovalo 6 – 8 vadečih smo sodelovali z vaditeljico, ki jo je zagotovila Fizioterapija 
Zrnec iz Domžal, funkcionalna vadba, ki jo je obiskovalo od 15 – 20 vadečih pa je potekala pod vodstvom športnega trenerja Mežnaršič Aleša. 
Strokovno vodenje finančno – materialnega poslovanja društva je tudi v letu 2021 prostovoljno in ljubiteljsko opravila Romana Močnik Žavbi.

Vsem imenovanim se iskreno zahvaljujem za sodelovanje in strokovno opravljeno delo.
Iskrena hvala pa tudi vsem donatorjem: KS Krašnja, Podjetju M&P Burja d.o.o. Krašnja in Spini d.o.o. Krašce, prodajalni Mercator v Krašnji 

za sofinanciranje izdajateljskih stroškov Društvenega informatorja. Iskrena hvala tudi zasebni zobozdravstveni ordinaciji B Dent d.o.o. Krašnja 
za finančno donacijo. Hvala pa tudi KUD-u Fran Maselj Podlimbarski Krašnja, Spini d.o.o. Krašce, Podjetju Mesarič Transport d.o.o. Ljubljana in 
Kmetiji Pr Matožet za sodelovanje pri objavah nagradnih križank v glasilu in za podarjene nagrade izžrebanim reševalcem.

Tudi za leto 2021 je društvo pripravilo program, ki je bil identičen programom nekaj prejšnjih let. Razdeljen je bil na sedem področij aktivnosti 
in sicer: sodelovanje z OŠ in vrtcem v Krašnji, s programom za mladino in odrasle, lokalne prireditve, večje množične priredite širšega pomena, 
urejanje glasila Društveni informator, dobrodelno dejavnost – zbiranje prostovoljnih prispevkov v mošnjiček ter ostale aktivnosti.

Sodelovanje z OŠ in vrtcem Krašnja
Učenci OŠ in vrtca so se skupaj z učiteljicami in vzgojiteljicami tudi v letu 2021, kolikor so pač dopuščale epidemiološke razmere, kot vedno, 

pridno vključevali k društvenim aktivnostim. V začetku leta so nam ponovno zagotovili možnost izvajanja dveh vadbenih skupin v njihovi telova-
dnici, kar pa zaradi strogih ukrepov glede epidemije, kaj več, kot le nekaj ur aktivnosti ni bilo moč organizirati. Zelo dejavni in ustvarjalni so bili s 
številnimi prispevki za glasilo. 12. maja so na igrišču ob sprejemu slovenske olimpijske  bakle za OI v Tokiu pripravili prisrčen kulturni program, 1. 
oktobra pa so množično opravili tudi pohod za krof. ŠD jih je po dogovoru z GP Trojane nagradilo s tradicionalno nagrado – sladkimi in okusnimi 
krofi.

Na žalost, iz znanih razlogov nismo organizirali veselih taborniških uric in orientacijskega pohoda, katerega so se običajno nekateri najmlajši, 
skupaj s starši tudi udeležili.

Organizirane aktivnosti za mladino in odrasle:
Kljub slabim možnostim zaradi upoštevanja zdravstvenih ukrepov, nam je uspelo realizirati kar nekaj aktivnosti. Predvsem tistih, ko je šlo za 

manjše število udeležencev v zaprtem vadbenem prostoru z obveznim upoštevanjem PCT pogoja. Gre za fizioterapevtsko vadbo z aerobiko in 
za funkcionalno vadbo, vključno z rekreacijo igranja malega nogometa ali za tiste neorganizirane aktivnosti, ki so jih lahko člani društva in ostali 
krajani izvajali poljubno v naravi. Sami ali v družbi najbližjih družinskih članov na način, ko upoštevanje PCT pogojev v celoti ni bilo potrebno 
izpolnjevati. V tem primeru je društvo organiziralo in  vodilo ustrezno evidenco za dve akciji in sicer za TEK-HOJA–KOLESARJENJE MOJA REKRE-
ACIJA in za pohodniške aktivnosti t.i. Šraufovemu gojzarju na Limbarsko goro. Za ustrezno evidenco so si morali udeleženci obvezno zagotoviti 
posebne vpisne kartončke in na Limbarski gori izpolnjevati vpisne listke in se vpisovati v knjigo PD Blagovica. ter jih oddajati v leseni gojzar v 
Gostilni Urankar, kar pa je bilo občasno zaradi epidemije nemogoče izvajati, zato bomo število pohodov za dobršni del sezone v največji meri 
upoštevali le na podlagi vpisov v planinsko knjigo, ki je locirana zunaj gostinskega lokala in vpise v knjigo gostinskega lokala. Vsekakor pa je bila 
udeležba pri omenjenih dveh akcijah precej bolj skromna, kot v preteklosti. Z imeni in številom vadbenih ur oz. številom opravljenih pohodov bo 
društvo evidenco zaključilo po 28. februarju letos in zopet bodo vsi, ki so izpolnili kriterij, prejeli zaslužene spominske medalje.

Od predvidenih aktivnosti je odpadla tudi udeležba na Velikonočnem pohodu na Malo goro in srečanje s prijatelji tamkajšnje PS Kamnje. V 
predvidenem jesensko – zimskem terminu se nismo odločili organizirati tudi plesnega tečaja za odrasle.

Lokalne prireditve
Ker tudi v mesecu septembru in kasneje v decembru niso bili dani ustrezni pogoji, nismo organizirali tradicionalnega orientacijskega pohoda 

po opisani poti in pohoda z lučkami na Limbarsko goro.

Večje prireditve
Že drugo leto zapovrstjo nismo organizirali obeh večjih množičnih prireditev in sicer 24. Šraufovega spominskega pohoda, ki je bil predviden 

za 15. maj in 35. teka, 27. pohoda, 2. teka veteranov in 9. krofkovega teka, ki so bili predvideni za 3. oktober.

Založništvo glasila Društveni informator
Tudi v letu 2021 je bilo pri ustvarjanju vsebin glasila občutiti več težav s pridobivanjem prispevkov, kot sicer, saj vsem društvom v KS Krašnja 

zaradi epidemije ni bilo moč delovati tako, kot smo bili vajeni v preteklosti.
Vseskozi smo se trudili, da smo kljub vsemu v trimesečnih obdobjih pridobili dovolj prispevkov, s katerimi smo dosegli osnovni cilj izdajanja 

glasila, ki je predvsem namenjen arhiviranju minulih dogodkov in tekočemu informiranju krajanov.
Poleg možnosti pridobitve posameznih številk glasila v naši prodajalni, smo njihove vsebine objavljali tudi na društveni spletni strani sd-kra-

snja.org in od oktobrske številke dalje tudi na spletni strani domzalec.si.
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V letu 2021 smo pripravili in izdali štiri številke glasila in sicer v mesecih marcu, juniju, septembru in decembru z stalnimi prispevki iz življenja 
in dela v naši šoli in v vrtcu, v KS Krašnja, vključno z vsemi delujočimi društvi v KS, o dogodkih iz naše župnije,…… objavljali smo tudi poslovilne 
govore za umrlimi krajani in člani društev, nekaj vsebin vključno z objavami nagradnih križank pa smo namenili tudi razvedrilnim vsebinam.

Potrebno je poudariti, da je bilo vse delo opravljeno ljubiteljsko, zato si vsi dopisniki, še posebej glavni urednik Martin Šinkovec, Gašper Ko-
rošec, ki je skrbel za tehnično ureditev glasila in Karla Šinkovec, ki je skrbela za lektoriranje vsebin, zaslužijo veliko, zelo veliko pohvalo in zahvalo 
za trud in čas, ki so ga poklonili izdajanju glasila Društveni informator.

Zahvalo pa si zaslužijo tudi zaposleni v fotokopirnici Lipa v Preserjah pri Radomljah, ki so nam zopet izdatno pomagali pri fotokopiranju glasil 
in tudi zaposleni v naši trgovini, ki so poskrbeli za distribucijo.

Društveni dobrodelni mošnjiček
ŠD Krašnja je v minulem letu že 19. leto del svojega programa namenilo tudi t.i. dobrodelnemu mošnjičku, v katerega je zbiralo prostovoljne 

prispevke svojih članov, krajanov in ostalih. Leto 2021 je bilo zagotovo eno od najbolj skromnih, saj smo zbrali le 121,02 €. V mesecu decembru 
se je IO društva odločil, da smo zbrane prostovoljne prispevke namenili naši župniji, ki nam je dovolila, da smo večino rekvizitov in pomožnih 
materialov za organizacijo večjih prireditev vrsto let hranili v stari dvorani.v

Ob tej priložnosti se je društvo dolžno zahvaliti tudi družini Rems iz Zagorice pri Rovah, ki nam je v ta namen poklonilo kar pet gobelinov, od 
katerih je bil oddan le eden. Za prevzem gobelina z motivom Zadnje večerje se je odločila družina Rode iz Krašnje, ki se ji ob tej priložnosti iskreno 
zahvaljujemo. Širje pa so še na razpolago, za katere upamo, da bo zanimanje v prihodnosti večje.

Ostale aktivnosti:
• tudi v letu 2021 je bilo društvo včlanjeno v Športno Unijo Slovenije;
• vse finančne transakcije so se izvajale preko društvenega TRR pri NLB, gotovinske pa v društveni pisarni;
• društvo je za obe organizirani vadbi priskrbelo za ustrezni strokovni kader;
• za spomladanski del organiziranih vadb v telovadnici OŠ smo sklenili ustrezno pogodbo z OŠ Janko Kersnik Brdo in z Ministrstvom RS za 

obrambo za uporabo športne dvorane v Ljubljani, za jesenski del vadb nam je Občine Lukovica izdala dovoljenje za brezplačno koriščenje 
dvorane novega Društvenega doma v Krašnji, z Občino Lukovica je bila sklenjena tudi pogodba za najem Sončne dvorane za potrebe rekre-
ativnega igranja malega nogometa;

• kolikor so pač dopuščale epidemiološke razmere, je bila ob ponedeljkih od 19. – 20. ure odprta društvena pisarna;
• društvo je za obe že omenjeni društveni akciji priskrbelo spominske medalje;
• nadaljevanje prijateljskega sodelovanja s planinci PS Kamnje v Vipavski dolini je v glavnem potekalo po e-pošti in telefonskih pogovorih;
• društvo je bilo z skromnimi darili in voščili pozorno do dejavnejših članov, ko so praznovali življenjske jubileje, nekaterim članom pa smo 

voščila izrekali v glasilu;
• z žalnimi aranžmaji se je društvo tudi poslovilo od vseh umrlih članov v letu 2021;
• številne druge naloge pa so bile v povezavi z veljavnim društvenim Statutom;

Poleg navedenega je društvo 17. aprila sodelovalo pri krajevni čistilni akciji. 18. in 19. junija pa se je nekaj članov udeležilo dvodnevnega po-
hoda po mejah Občine Lukovica.

Toliko o aktivnostih ŠD Krašnja v letu 2021, ki so jih že drugo leto zapovrstjo v veliki večini načrtovanega onemogočile epidemiološke razmere.
Menim, da smo v društvu ravnali odločno, predvsem pa pri vseh odločitvah zelo odgovorno, kajti vsekakor nismo želeli kakorkoli vplivati na 

poslabšanje razmer, poveznih s COVID 19.
Zelo si želimo, da bi že v letu 2022 čim hitreje prišel čas, ko bodo zopet dani optimalni ali organizacijsko vsaj nekoliko milejši pogoji za izvedbe 

društvenih programskih nalog.
S tem upanjem in z veliko osebno in društveno željo vse člane ŠD Krašnja, naše krajane in vse ostale, ki so bili in še vedno ostajajo povezani 

z našim delom prav lepo pozdravljam in se jim obenem najlepše zahvaljujem za zaupanje in vsa sodelovanja.

To poročilo bosta obravnavala IO in NO društva. Kasneje pa bo objavljeno v glasilu Društveni informator, na društveni spletni strani sd-
-krasnja.org in na spletni strani domzalec.si.

V kolikor tudi letos ne bo izveden letni občni zbor, vse člane in ostale, ki jih v zvezi z delom društva v letu 2021 karkoli dodatnega še zanima, 
vključno z zaključnim računom, naj se po 31. marcu zglasi v društveni pisarni, kjer bomo z veseljem odgovorili na vsako postavljeno vprašanje.

Veseli bomo tudi vsakega plačila članarine za leto 2022 in enako tudi vsakega novega imena z željo postati član društva.

Poročilo pripravil: Marjan Štrukelj – predsednik društva
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INFORMATIVNE DROBTINICE ŠD KRAŠNJA
Prve dni meseca marca je minilo dve leti, ko so v naši domovini potrdili prvi primer virusa Covid – 19. Kasneje pa iz dneva v dan več, kar je 

privedlo do nujnih ukrepov, da bi se epidemija čim preje ustavila.
Naš način življenja se je povsem spremenil, saj smo vsi, od najmlajših do najstarejših morali upoštevati ukrepe zdravstvene stroke in vodilnih 

v državi. Kako nevaren je virus, so nekateri občutili v času lastnih prebolevanj, ki so bila različna. Milejša ali pa celo tako huda, da so bila pod vpra-
šanjem življenja. Nevarnosti okužbe še vseeno ni čisto konec, a vseeno se je stanje bistveno izboljšalo in nas v veliki meri vrnilo nazaj v življenje, 
ki smo ga bili pred epidemijo vajeni.

Le kdo od nas si za dolgo časa ne bo izbrisal iz spomina nošenja mask, razkuževanja rok, zaprtih gostinskih lokalov, prepovedi množičnih sre-
čevanj na odprtih ali v zaprtih prostorih, priporočenih varnostnih razdalj med pogovori, v vrstah na poštah, v bankah, prepovedi vstopanj v druge 
občine, okrnjenih verskih obredov in drugače preživetih praznikov,…. Na poseben način so se zoper epidemije morali organizirati tudi v vrtcih in 
šolah. Otrokom bo še dolgo ostalo v spominu šolanje na daljavo, nošenje mask,……. njim in tudi nam testiranja, ki so pogojevala izpolnjevanje 
t.i. PCT pogoje. Vsega tega je bilo v minulih dveh letih zares zelo veliko.

Pred časom so se začeli določeni ukrepi sproščati in zaznati je, da smo že skoraj premagali virus, kar nam bo po dolgem času spet omogočilo, 
da se bomo vrnili v prijaznejše življenje. Upajmo, da bo temu res tako!

Epidemija je v marsičem skoraj povsem ohromila tudi naše društveno delo. Vseskozi smo sledili situaciji, se prilagajali, predvsem pa iz mese-
ca v mesec upali, da bo kmalu napočil čas, ko bomo lahko nemoteno, brez strogih zdravstvenih protivirusnih ukrepov končno le stopili na pot 
našega značilnega in prepoznavnega delovanja.

Kako in katere aktivnosti so v minulem letu potekale v ŠD Krašnja, si lahko preberete v glasilu in sicer v obširnem poročilu pred-
sednika društva za leto 2021.

Kot vemo, so bili tudi prvi trije meseci letošnjega leta glede izvajanja nekaterih aktivnosti še vedno omejena oz. neizvedljiva. V društvu se 
bomo vsekakor potrudili in v prihodnosti skušali, kot v preteklosti, slediti običajnim programskim nalogam. Ker nas je  čas za sklic letnega 
občnega zbora tudi to leto že prehitel, vse svoje člane in tudi vse ostale, ki vas karkoli v zvezi z društvenim delom zanima, vabimo, da se ogla-
site v društveni pisarni in z veseljem vam bomo posredovali odgovore na vsa postavljena vprašanja, ki se nanašajo na vsebinske aktivnosti in 
tudi na vse finančne zadeve v letu 2021.

Program aktivnosti za leto 2022 bo vsebinsko enak prejšnjemu, kar pomeni, da bodo aktivnosti usmerjene na naslednja področja:
• sodelovanje z OŠ in vrtcem v Krašnji;
• aktivnosti za mladino in odrasle;
• lokalne prireditve;
• večje prireditve;
• založništvo glasila Društveni informator;
• društveni dobrodelni mošnjiček;
• ostale društvene aktivnosti in sodelovanja.

Če bodo dani ustrezni pogoji, naj bi v obdobju marec – junij potekale naslednje aktivnosti:
V mesecu marcu bomo izdali Društveni informator in do konca meseca aprila oz. maja nadaljevali z organiziranima vadbama (fizioterapev-

tska vadba z aerobiko in funkcionalna vadba). Rekreativno igranja malega nogometa v Sončni dvorani na Brdu bo še v mesecu marcu in aprilu.
Ves ta čas naj bi potekali tudi obe društveni akciji in sicer: pohodi k Šraufovemu gojzarju na Limbarsko goro ter hoja, tek, kolesarjenje – 

moja rekreacija.
Za omenjeni akciji naj vas opozorimo, da smo na Limbarski gori locirali posebno skrinjico z društveno vpisno knjigo za evidentiranje opra-

vljenih pohodov, ki so od 1. 1. t.l. edino veljavni vpisi članov društva in krajanov KS Krašnja, ki želite sodelovati v tej akciji. POHODNI LISTKI SE 
NE UPORABLJAJO  VEČ! ENAKO TUDI NE NJIHOVA ODDAJA V LESEN GOJZAR!

Če boste želeli sodelovati v akciji hoja, tek, kolesarjenje – moja rekreacija, se boste morali oglasiti v društveni pisarni in prevzeti posebne 
evidenčne knjižice.

Ostale aktivnosti:
Na velikonočni ponedeljek, 18. aprila se bomo udeležili Velikonočnega pohoda na Malo goro in se po dolgem času srečali s prijatelji – pla-

ninci iz PS Kamnje v Vipavski dolini. Za udeležbo na pohodu se že lahko prijavite v društveni pisarni, vsak ponedeljek med 19. in 20. uro.
24. Šraufov spominski pohod bomo organizirali v soboto, 21. maja.
Upajmo, da se nam načrti tudi to leto ne bodo izjalovili in da bo epidemiološka situacija postala dokončna preteklost.
Vse člane društva in tudi ostale, ki bi to želeli postati, vabimo in prosimo k plačilu članarine za leto 2022. Vsem, ki ste se odzvali plačilu članarine 

za minulo leto – najlepša hvala!
Upajmo, da bo prihodnji čas lepši. Da bodo po dolgem času spet dane možnosti in pogoji za živahnejša dogajanja tudi na športnem in rekre-

ativnem področju. Tega si seveda srčno želimo. Lepo pozdravljeni!
Marjan Štrukelj – predsednik ŠD Krašnja
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DOBRODELNI MOŠNJIČEK ŠPORTNEGA DRUŠTVA KRAŠNJA VSTOPA V 
JUBILEJNO, ŽE DVAJSETO LETO ZBIRANJA PROSTOVOLJNIH PRISPEVKOV

Res je, da je osnovno poslanstvo ŠD Krašnja že več, kot 50 let, predvsem skrb, da na lokal-
nem in tudi širšem prostoru skušamo ljubiteljem športa in rekreacije ponuditi kar se največ da, 
k bolj zdravemu načinu življenja in druženju. Pred devetnajstimi leti pa smo k programu društva 
priključili tudi dobrodelni čut, ki ga že ves ta čas izvajamo z zbiranjem prostovoljnih prispevkov 
v t.i. društveni dobrodelni mošnjiček, ki smo ga vsakič ob koncu leta odvezali in zbrane pro-
stovoljne prispevke namenili za različne potrebe. Teh sredstev se je v tem času nabralo kar 
10.880,42 €.

Prostovoljne prispevke smo zbirali na različne načine in sicer: z vplačili v društveni pisarni, 
z nakazili na TRR društva, z dopisnimi licitacijami osebne športne opreme, športnih rekvizitov 
in ostalih daril nekaterih naših uspešnih športnic in športnikov, z odprodajo knjig, gobelinov,…

Včasih smo bili precej uspešni, včasih manj. Ne glede na to smo bili veseli, da smo izpolnili 
primarni cilj – nekoga ali nekatere razveseliti z našo pozornostjo.

V letu 2022 že dvajsetič vstopamo v čas, ko v društvu želimo nadaljevati s tem poslanstvom, 

20,00€

zato vas prisrčno vabimo k skupnemu sodelovanju. Komu bomo ob koncu leta poklonili sredstva, zbrana s prostovoljnimi prispevki, se bo dru-
štvo odločilo kasneje. Vsekakor pa bomo dali prednost prejemniku(om) iz naše KS.

Spoštovani bralci glasila, spoštovani člani ŠD Krašnja in ostalih društev v KS, krajani in ostali, veseli bomo vsakega vašega prostovoljnega 
prispevka. Kako uspešni smo v akciji, bomo, kot vedno poročali v glasilu Informator.

Tudi v tem letu svoj dar lahko prispevate na TRR ŠD Krašnja, Krašnja 14 1225 Lukovica štev.: SI56 0230 2001 6496 312 ali se oglasite v dru-
štveni pisarni, ki je odprta vsak ponedeljek med 19. in 20. uro. Če bomo med letom deležni tudi katerega od sodelovanj znanih športnic in 
športnikov, kulturnih delavcev in ostalih, vas bomo o tem vsekakor obvestili.

Letošnji mošnjiček ni več prazen. Zbrali smo 20,00 €. Darovalcu Vladimirju Andrejka iskrena hvala!

Naj vas ob tej priliki še enkrat spomnimo in povabimo k dobrodelnemu prevzemu štirih gobelinov, ki jih je že lansko letu v ta namen društvu 
poklonila družina Rems iz Zagorice pri Rovah. Gre za gobeline OPOLDANSKA MOLITEV (70 X 60 cm), NARAVA (110 x 60 cm), ŽANJICE ( 70 X 60 
cm) in VRTNICE (24 x 60 cm). Za morebitni dogovor se oglasite v društveni pisarni.

Tako. Mošnjiček smo odvezali v ponovni želji, da bi ga do konca leta z vašimi prostovoljnimi prispevki čim bolj napolnili. Hvala že v naprej!

Marjan Štrukelj

ELA, VSE NAJBOLJŠE!
Z voščili članom ŠD Krašnja za jubilejna praznovanja rojstnih dni, smo nekako zaključili z mesecem decem-

brom minulega leta. Ko smo pregledali člansko evidenco, se je izkazalo, da je v tem letu, do izida glasila, 10. 
rojstni dan, že praznovala ELA MEŽNARŠIČ.

Draga Ela.
Tako je naneslo, da si edina od članic ŠD Krašnja, ki si pred kratkim, 16. februarja praznovala 10. rojstni dan. 

Kot tvoj stari ata sem ti seveda na dan praznovanja z objemom, poljubčkom in darilom, že čestital. Ampak 
»uradno« in javno v glasilu v imenu vseh članov ŠD, pa še ne.

Želim ti, da boš še naprej zdrava in pridna deklica. Doma, v šoli in povsod drugod, kjer ti bodo v prihodnosti 
minevale ure, dnevi, meseci in leta.

Veliko različnih talentov in zanimanj zanje je v tebi. Sčasoma si boš izbrala tistega, ki ti bo najbolj pri srcu ali 
te bo kasneje povezoval z nadaljnjim šolanjem in prostim časom.  Ali bo to gimnastika, športno plezanje,…. ali 
glasba!? Karkoli že bo, naj te osreči!

Draga Ela, vse najboljše za tvoj minuli 10. rojstni dan!

Marjan Štrukelj – predsednik društva
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Ob boleči izgubi naše drage mame Vere Beguš, se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v 
dneh slovesa namenili besede tolažbe, izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče in dar za sv. Maše.

Hvala KUD Fran Maselj Podlimbarski Krašnja in Občini Lukovica za pripravo žalne seje.  Hva-
la gospe županji Olgi Vrankar, ge. Heleni Urbanija, g. Mateju Primožiču, Brigiti Rožič in Romani 
Močnik Žavbi, ki ste s svojimi mislimi počastili spomin na mamo in njeno delo. Hvala Anji in 
Mihi Kralj za lepo odigrane melodije. Hvala Dragici Umek za prebrano besedilo, ki ga je mami 
velikokrat umestila v svoje prireditve in  lepo opiše mamino poslanstvo učiteljskega poklica, 
kateremu  je bila vsa leta do upokojitve predana z vsem srcem.

Hvala ljudskim pevcem KUD Fran Maselj Podlimbarski, da ste ji še zadnjič zapeli.

Hvala Krajevni skupnosti Krašnja in Robiju Pervinšku za pomoč in izkazano pozornost.

Hvala g. Dominiku Krtu ter pevcem za ganljivo petje njej ljubih napevov, gospodu župniku 
Bernardu Rožmanu za lepo bogoslužje, ter pogrebni službi Vrbančič za čutno opravljeno po-
grebno slovesnost.

Iskrena hvala gospe Stani Stopar in gospodu Mateju Kotniku za poslovilne besede, ob katerih so oživeli spomini na vse tisto, kar je naša mami 
predano delala in čemur je posvetila življenje.

Neizmerno smo hvaležni Irmi Markovšek in teti Bori za nesebično pomoč v najtežjih trenutkih žalosti in bolečine.

Bolečino lažje prenesemo, če lahko o njej govorimo, zato hvala vsem, ki ste si vzeli čas in nam prisluhnili. In hvala vsem, ki ste v teh žalostnih 
dneh namesto nas opravili marsikatero delo, nam pomagali pri pripravah na pogreb, postrežbi na dan slovesa in pospravljanju poslovilne vežice.

Mami je svoj smisel na tem svetu našla v poučevanju generacij krašenjskih otrok, raziskovanju preteklosti njene ljube Krašnje, ter ustvarjanju 
in oblikovanju kulturnega utripa vasi. To je počela z vso ljubeznijo in predanostjo, skupaj z vsemi, ki ste ji znali prisluhniti, ji pomagali in sledili 
njenim ustvarjalnim načrtom. Hvala vam, da ste del njene življenjske poti prehodili z njo.

Ustvarjala je skoraj do konca. Nedokončana je ostala knjižica o Petru  Levcu. Nedokončana je ostala predstava Čaj za dve. Ko je verjetno že 
slutila, da ji zdravje peša, je z gledališko skupino ustvarila eno zadnjih predstav, Nasvidenje nad zvezdami.

In tam, nad zvezdami, se nekoč spet objamemo. Hvaležni, da smo te imeli. Hvala, mami.
Mojca z družino in Uroš

PREDSEDNICI VERI BEGUŠ V SPOMIN
Iz preteklosti našega kraja in od ljudi, ki so tod živeli, je Veri črpala in za nas in za generacije 

za nami zbrala neprecenljivo dediščino. To bogastvo živi v nas, ki smo z njo sodelovali v Kul-
turno umetniškem društvu Fran Maselj Podlimbarski, tako kot tudi v ostalih društvih v kraju in 
krajanih Krajevne skupnosti Krašnja.

Verin dom, pri Pavletovih, je bil kraj, kjer ste se prepletali domača beseda in pesem vašča-
nov. Prigode in zgodbe, o katerih se je govorilo v  vaški gostilni, so že v  majhni deklici vzbudile 
zanimanje za domačo vas. Učiteljskemu poklicu se je zapisala s srcem in ga opravljala vse ži-
vljenje. Tankočutno je znala v sokrajanih vzbuditi zanimanje in trud za mnoge projekte. Njeno 
vztrajno prizadevanje je botrovalo, da smo zgradili podružnično šolo.

 Veri je sodelovala in bila pobudnica pri prvih predstavah v stari šoli Krašnja. Kasneje je  bila 
del igralske skupine, ki se je oblikovala v Kulturno prosvetno društvo. Leta 1954 se je preimeno-
valo v Kulturno umetniško društvo Fran Maselj Podlimbarski. Razen nekaj začetnih let, je bila 
vsa leta predsednica društva.

Njena ljubezen do domače vasi in do ljudskega izročila, jo je gnala, da se je poglobila v sle-
herno tematiko, ki se je dotikala življenja domačega človeka. Nikoli ji bilo žal časa, ki ga je na-
menila raziskovanju in snovanju projektov. Verina ljubeča družina je bila vseskozi  vpeta v  delo, 
kateremu je bila zvesta vse življenje. Poglobljeno delo ji je bilo v veliko zadovoljstvo in življenjski 
smisel. Bolj kot  večnost, je bilo njeno vodilo ljubezen do ljudi vseh stanov.

Preden je člane seznanila z bodočim projektom v katerem bomo sodelovali, je  marsikatero 
noč prebedela ob luči in pisala, popravljala in dopolnjevala tekste. Pa naj so bile to publikacije in 
knjižice  v katerih je obudila življenje in delo prenekaterih domačih veljakov, program za priredi-
tev ali pa tekst za predstavo. Z velikim zanimanjem smo prisluhnili njenim idejam. Kar se je mno-
gim izmed nas zdelo nepredstavljivo, je ona že videla. Imela je uvid, ki ga le redko kdo premore.  

Prepoznala je naše talente, veselje do petja, nastopanja, deklamiranja,  likovnega ustvarja-
nja, ročnih spretnosti in še bi lahko naštevali. Podjetno se je lotevala projektov, o katerih se je 
govorilo tudi izven meja našega kraja in nemalokrat smo ponosno, povedali od kod prihajamo.

 V okviru učiteljevanja in delovanja v društvu je organizirala mnoge prireditve in dogodke, 
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v katere je vključila tako najmlajše kot starejše. V goste je povabila strokovnjake s področja, ki 
ga je raziskovala.  Velikokrat smo šele iz njihovih besed doumeli, kakšno dragoceno veljavo ima 
delo, ki ga je opravljala. Koliko prostega časa, koliko telefonskih pogovorov, koliko prošenj in 
poti, je opravila za projekt, na katerega  se je z  največjo skrbnostjo pripravljala. Ni si pripisovala 
zaslug. Bila je skromna in je vsa priznanja je delila z nami.

Vsi, ki smo imeli čast sodelovati z Veri, najsi bodo generacije šolarjev, mladih gledališčni-
kov, likovnih ustvarjalcev, ljudskih pevcev, preužitkaric, igralcev… Vsi v srcu nosimo spomin 
na sodelovanje. Morda prisrčno anekdoto, improvizacijo na odru, tremo v zaodrju, aplavz ob 
priklonu, pohvalo, ki nam jo je izrekla ali pa ponos, ki smo ga čutili ob zaključku prireditve. Ta 
spomin in zavedanje, da je med nami živela Vera Beguš sokrajanka z veliko začetnico, bomo 
vedno nosili v srcu.

V imenu članov KUD Fran Maselj Podlimbarski zapisali Brigita Rožič in Romana Močnik Žavbi
Krašnja, 27.2.2022

FRANCU ŠUMU V SPOMIN

Samo to še opravim, 
samo to še postorim, 
potem se spočijem 
in umirim.
(T. Kuntner)

Tako bi lahko opisali življenje našega sokrajana Franceta Šuma, od katerega se da-
nes poslavljamo. Njegovo življenje je bilo od ranih let do pozne starosti zaznamovano 
z delom.

France se  je rodil 30. 11. 1930 očetu Valentinu in mami Angeli. Imel je še štiri sestre in 
štiri brate. Dočakal je visoko starost, vendar življenje ni bilo vselej lahko. Pri komaj treh 
letih je izgubil očeta, zato so bila že zgodnja otroška leta zapolnjena z delom na kmetiji. 
Delo na kmetiji ga je veselilo, prav tako je rad delal v gozdu. Od doma in domačih se je 
ločil le, ko je moral za dve leti v Sarajevo na služenje vojaškega roka. Tudi po vrnitvi se 
ni odločil, da bi šel v službo, saj ga je delo na kmetiji veselilo in izpopolnjevalo. Pri 24 
letih je spoznal bodočo ženo Ivanko. Poročila sta se 1955, njun zakon je trajal kar 67 let. 
Rodili so se jima štirje sinovi: France, Peter, Drago in Andrej. Družinsko življenje je za-
znamovala huda bolezen prvorojenca, žal je mali France umrl, ko mu je bilo komaj 11 let. 
Takrat sta se z ženo odločila, da bosta svoj dom in ljubezen nudila otrokom, rejencem. 
Bila sta krušna starša 13 otrokom. Tako je bil pri Šumovih dom vedno poln otroškega 

smeha. Domači fantje so odrasli in si ustvarili svoje družine. Drago si je družino ustvaril na očetovem domu. France je skupaj z ženo v starosti 
užival ob vnukih in pravnukih. Nikoli pa ni prenehal delati in obdelovati zemlje. V delu je našel uteho ob vsakodnevnih težavah. Rad je pomagal 
tudi drugim. Delo ga je naučilo vztrajnosti in potrpežljivosti. Bil je preudaren, pripravljen na pogovor.

France pa je bil tudi gasilec. Še kot mlad fant se je takoj po drugi svetovni vojni leta 1947, tako kot veliko drugih mladih fantov, včlanil v 
gasilsko društvo. Udeleževal se je delovnih akcij in pomagal pri gradnji gasilskega doma. Pomagal je tudi pri organizaciji veselic, postavitvi ple-
sišča, zbiral je prostovoljne prispevke. France je imel čin gasilca I. stopnje. Za opravljeno delo v gasilstvu je prejel leta 1977 občinsko priznanje 
III. Stopnje, leta 1997 pa občinsko priznanje II. stopnje. Za dolgoletno delo je leta 2017 prijel značko za 70 let dela v društvu. Plaketo veterana je 
prejel leta 2010.

Zdravje je Francetu dolgo dobro služilo. Bolehati je začel pred pol leta in domači niso pomislili, da bo bolezen usodna. Za ženo, sinove, vnuke 
in pravnuke bo Šumova domačija zdaj drugačna. Nastala bo praznina, katero bodo zapolnili spomini.

Dragi Šumov ata, prišel je čas, ko se lahko umirite in počijete.
Naj vam bo lahka krašenjska zemlja.

ZAHVALA
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izre-

čene besede  tolažbe, za darovanje svete maše, cvetje in sveče. Posebna zahvala patro-
nažni sestri Mateji.

Prav tako hvala gospodu Klemnu za lepo bogoslužje in pogrebni obred. Zahvala celo-
tnemu kolektivu doma počitka Domžale.

Še nekaj mesecev nazaj smo se ob njegovem 91 rojstnem dnevu zbrali in se z njem ve-
selili, sedaj ga pa ni več. Skromno in mirno se je za vedno poslovil, spomini  nanj pa bodo 
v srcih nas vseh ostali za vedno.

Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in vsem, ki ga boste ohranili v 
lepem spominu.

Vsi njegovi

Srce tvoje več ne bije  

Bolečine hude ne trpiš,

Nam pa žalost srca trga,

Solza lije iz oči.

Dom je prazen in otožen,

Ker te več med nami ni.
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VREME LAHKO VPLIVA 
NA MARSIKAJ
TUDI NA ŠTEVILNE DOGODKE. NIČ 
DRUGAČE NI BILO TUDI V LANSKIH 
MESECIH APRILU, MAJU IN JUNIJU.

Prihodnost je vedno nedorečen čas, ki 
nam kaj drugega, kot številnih želja, upanj 
in pričakovanj, predčasno nikoli ne do-
voli pravih odgovorov. To velja za vreme 
in tudi za mnoge druge dogodke, ki nas 
spremljajo v življenju. Tako je bilo tudi v 
letu 2021.

Tudi v tem času sem vsakodnevno 
vztrajal, si vzel nekaj minut časa in si v 
dnevnik zapisoval vremenska in ostala do-
gajanja v naši KS. Moje tokratno pisanje 
o vremenu za lanske mesece april, maj in 
junij, bo zanimivo za primerjave z vreme-
nom, o katerem za to obdobje letošnjega 
leta ne vemo še nič. Nekateri omenjeni 
dogodki naj vas spomnijo na čas minulega 
leta, za katere ste slišali tudi vi ali ste bili 
morda z njimi tudi neposredno povezani.
VREME – APRIL 2021

Pomlad je pred vrati a, če gre sklepa-
ti po lanskem vremenu v mesecu aprilu, 
smo od nje oddaljeni vsaj še nekaj časa. 
Upajmo, da ne.

»Muhasti« mesec, kot običajno poime-
nujemo april, se tudi lani ni izkazal v lepši 
podobi, kajti vremenska dogajanja so bila, 
vsaj v prvi polovici, zares zelo pestra. Prva 
dneva sta bila še precej topla, kajti bilo je 
več kot 20 stopinj. 3. dan pa se je vreme 
korenito spremenilo. Noč na veliko sobo-
to je bila deževna, preostanek dneva je bil 
občasno precej vetroven, kar je botrovalo 
k bistveno hladnejšemu zraku, saj je tem-
peratura padla na 10 stopinj. Ohlajalo  naj 
bi se tudi še v naslednjih dneh.

Precej »hladno« pa je bilo tudi v naših 
srcih, saj nam epidemija in z njo številni 
zdravstveni ukrepi niso dovolili, da bi ve-
likonočno nedeljo preživeli tako, kot smo 
bili vajeni v preteklosti.

Ponedeljkovo jutro je bila temperatu-
ra -1 in travnike je pokrila slana. V torek 
se je s pravo podobo vrnila zima! Zgodaj 
zjutraj je najprej deževalo, zelo kmalu pa 
je začelo tudi močno snežiti. V približno 
štirih urah je zapadlo cca 5 cm snega! 
Spoznali smo, da nas tudi v tem letu ne 
bo obšla pozeba. Že naslednje juto je bilo 
to več kot evidentno. Nastopil je polarni 
mraz! Zjutraj je bilo -4 stopinje, kasneje pa 
+4 in posijalo je tudi sonce, ki je hipoma 
pobralo vse snežne sledi. Nekaj sneženja 
je bilo kasneje še tudi v zgodnjem popol-
danskem času. Izvedeli smo, da je bilo to 
sredino, aprilsko jutro v vsej zgodovini 
merjenja temperatur najhladnejše. Bab-
no polje -20, Kočevje, Logatec -11, Metlika 
-8,…….. POZEBA!!! Vidne spremembe na 
cvetovih sadnega drevja in tudi sicer so 
to potrdile.

Slana je vztrajala tudi še 9. v mesecu, 
na kar je rahlo deževje v naslednjih treh 
dnevih temperature zopet povzpelo ne-
koliko višje.

»Zima še brca!« sem si rekel 13. aprila, 
ko nas je zopet presenetil hladnejši zrak, 
predvsem pa daljša snežna ploha.

Sledilo je obdobje, vse do 23. v mese-
cu, ko nas je nekatera jutra še obiskovala 
slana in nizke temperature, a ne več pod 
lediščem. Nekaj dni je minilo brez pada-
vin, nekaj dni je občasno rosilo. Od srede, 
24. dalje se je ozračje začelo segrevati. 
Občasno deževje nas je spremljalo skoraj 
še vse dni do konca meseca.

Lanski mesec april nam je ponudil 14 
dni suhega vremena, 13 dni je manj ali bolj 
deževalo, dva dneva sta si v času padavin 
izmenjavala dež in sneg, en dan nas je obi-
skala snežna ploha. Naj še kdo reče, da 
mesec april v letu 2021 ni bil muhast. A ne 
le to. Spet nas je razočaral in nam ter nara-
vi povzročil nepopravljivo škodo. Upajmo, 
da letos temu ne bo tako!
DOGODKI – APRIL 2021

Vsi velikonočni prazniki, ki smo jih pra-
znovali v času od velikega petka, 2. aprila 
do bele nedelje, 11. aprila, so zaradi epide-
mije minuli brez obredov v cerkvi.
7. 4. je bilo v Ljubljani slovo od gospe 
MAGDE KREFT iz Vrha nad Krašnjo. Umr-
la je 31. 3.
Gospo Magdo se bomo spominjali tudi 
zaradi izjemno velikega in dolgoletnega 
prizadevnega dela v KUD Fran Maselj-
-Podlimbarski. Krašnja.
17. 4. je tudi v KS Krašnja potekala čistilna 
akcija, pri kateri se je ponovno izkazalo, 
kako slabo so nekateri osveščeni glede 
prepovedi metanja in odlaganja številnih 
vrst odpadkov v naravno okolje. Akcijo je 
organizirala KS Krašnja.
20. 4. smo ob 13.03 uri občutili tresenje 
tal, katerega središče je bilo v Domžalah. 
Jakost potresa je bila 2,9 po evropski le-
stvici.
24. 4. smo se vsi, ki radi obiščemo naš 
krajevni gostinski lokal »Bar pod lipo,« po 
dolgem času (po 14. oktobru 2020) zaradi 
epidemije in ukrepov, razveselili možnosti 
ponovnega obiska.
VREME – MAJ 2021:

Oh, ta pričakovano lep, sončen maj! Za 
lanskega to vsekakor ni moč potrditi, saj je 
bilo deževnih dni kar 20. Le preostalih 11 dni je 
minilo s suhim vremenom. Kljub vsemu so bile 
občasno vsaj temperature prijetnejše.

Praznična sobota nam je prinesla ne-
kaj dežja in tudi sonca. Temperature so 
se gibale med 13. in 19. stopinjami. Pre-
cej dežja je padlo tudi v noči na naslednji 
dan in nato še tudi 3. maja. 4 maj je minil 
brez padavin. Dan je bil prijeten, sončen. 
Deževna dneva, 6. in 7. sta ozračje obču-
tno ohladila, saj dnevne temperature niso 
presegle 10 stopinj. Sledili so štirje prijetni, 
vsekakor za maj bolj pričakovani dnevi.

Sv. Pankracij 11. ni opravičil ledene mo-
žatosti.« Precej bolj  sv. Servacij, ki je 12. 
pošteno ohladil ozračje.  Dan sv. Bonifaci-
ja, 13. je večino dneva minil z dežjem, ena-
ko še tudi naslednji dan. Tudi »polulana« 
Zofka je z deževnim dnem 15. potrdila, da 
ta trditev še kako drži in tako je ostalo še 
vse do 20. lanskega maja, ko je končno, 

a le za čas treh dni nastopilo vreme brez 
padavin.

V nedeljo, 23. je začelo deževati že 
ponoči in pogostokrat tudi v preostanku 
dneva. Takšno vreme, ki ga je spremljal 
tudi veter, se je ponovilo tudi 24. in 25. v 
mesecu. V sredo, 26. se je vreme spreme-
nilo in zelo prijetno se je bilo soočiti z le-
pim sončnim vremenom in tudi precej viš-
jimi temperaturami, ki so se dvignile na 20 
stopinj. Že naslednji dan, v popoldanskem 
času  je bilo spet vse drugače. Oblaki so hi-
tro zakrili modro nebo, začelo je grmeti in 
ob 17. uri je nastalo močno neurje s točo, 
ki je na njivah in vrtovih naredila kar nekaj 
škode. Neurje je trajalo približno eno uro, 
k sreči ga ni spremljal močan veter.

Naj spomnim, da je bil četrtek, 27. 
maja tisti dan, ko je razbesnelo neurje na-
redilo veliko škode predvsem v Rafolčah, 
Žičah, na Viru in v Domžalah.

Zadnji štirje dnevi so vremensko menili 
tako, da je bilo dva dni suho, dva dni pa je 
občasno deževalo.

Lanski mesec maj si zaradi zelo nesta-
novitnega in bolj, kot ne, deževnega vre-
mena zagotovo ne zasluži pozitivne oce-
ne. Bo letos drugače?
DOGODKI – MAJ 2021:
1. 5. v zgodnjih jutranjih urah so nas, kot 
že vrsto let prej, z hrupom motorjev v pra-
znično jutro prebudili člani AMD Lukovica.
10.5. v središču vasi (pri otroškem igri-
šču) je bila otvoritev zanimive razstave » 
EVROPSKA SREDSTVA POVEZUJEJO SLO-
VENIJO.«
12. 5. smo tudi v naši KS sprejeli slovensko 
olimpijsko baklo za ZOI Peking 2022. Za 
prijeten  dogodek na šolskem igrišču, so 
ob prisotnosti županje mag. Olge Vran-
kar, ravnateljice OŠ Janko Kersnik Brdo 
dr. Anje Podlesnik Fetih in podžupana Ob-
čine Lukovica Vincenca Dragar, s krajšim 
programom priskrbeli naši šolarji in vrtče-
vski otroci, skupaj z učiteljicami in vzgoji-
teljicami.
Nosilci bakle so bili člani ŠD Krašnja: Mar-
jan Štrukelj, Uroš Cerar in Aleš Mežnaršič.
23. 5. smo farani z binkoštno nedeljo za-
ključili velikonočni čas.
27. 5. zaradi močnega naliva s točo, ki se 
je začelo okoli 17. ure in je trajalo približno 
uro časa, so se s številnimi intervencijami, 
tudi v KS Krašnja, dolgo časa ukvarjali pro-
stovoljni gasilci PGD Krašnja.
VREME – JUNIJ 2021

Precej prijetneje mi je bilo obračati li-
ste in strani dnevnika, kot za prejšnja dva 
meseca, saj je bilo vreme povsem nekaj 
drugega. Že prav poletno!

Prvi dan meseca je bil torek in prijetnih 
21 stopinj. Še za kakšno stopinjo topleje 
je bilo naslednji dan. Precej bolj pestro, 
z enournima plohama v popoldanskem 
času je bilo 3. in 4.  junija. Grmelo je in tudi 
vetra ni manjkalo.

Po dežju, v tem času pa rado posije 
sonce. In res je bilo tako že v soboto 5. 
junija, saj so temperature hitro poskočile 
do 28 stopinj. V nedeljo in tudi ponedeljek 
zaradi nekoliko deževnega jutra in kasne-
je še v začetku zgodnjega popoldneva so 
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se temperature nekoliko spustile. Sledila 
sta dva t.i. suha dneva. Nekaj dežja pa je 
padlo v noči na 10. dan meseca. Z nekaj 
grmenja naslednji dan, a brez padavin, se 
je začelo dolgotrajno in stabilno vreme. 
Temperature so se iz dneva v dan višale. 
Nekaj dni je bilo občutiti soparno ozračje. 
Prvič v mesecu juniju je temperatura 30 
stopinj dosegla 19. Za tem pa kaj hitro, že 
štiri dni kasneje »vročih« 33 stopinj, tako, 
da nas je nekajminutna ploha 24. prijetno 
ohladila. Vse do predzadnjega dne smo 
bili priča precej vročemu ozračju in opravi-
čeno smo se bali suše. Zadnji dan je v po-
poldanskem času prišlo do spremembe. 
Najprej je nastala polurna ploha, pozno 
zvečer pa kar močna nevihta, ki je trajala 
več kot eno uro. K sreči posledic ni pustila. 
Zelo koristna pa je bila za dodatek svežine 
osušeni zemlji.

Lanski mesec junij nam je ponudil kar 
24 suhih dni. Nekateri med njimi so bili 
temperaturno povsem poletni. Nekaj dež-
ja, a zagotovo premalo, smo bili deležni le 
šest dni.
DOGODKI – JUNIJ 2021:
2. 6. začela se je prva košnja.
4. 6. izšlo je krajevno glasilo Društveni in-
formator štev. 236.
18.6. je umrl krajan Martin Kajba, od kate-
rega smo se poslovili 26. junija.
24. 6. se je zaključilo šolsko leto 2020/2021, 
ki so se ga učenci, učiteljice in starši zago-
tovo zelo dobro zapomnili zaradi števil-
nih, neprijaznih ukrepov zaradi epidemije 
virusa Covid-19.
25. 6. smo praznovali Dan državnosti in 
30. obletnice samostojnosti Slovenije.
Z veseljem sem za vse vas, spoštovane 
bralke in bralci glasila, še enkrat več od-
prl svoj dnevnik, v katerega si že več, kot 
dvajset let zapisujem zanimiva dnevna 
vremenska dogajanja in zaznamke po-
membnejših dogodkov, ki smo jih v KS v 
tem času doživeli skupaj. Zagotovo bi se 
jih našlo še kaj, a zapišem si le tista, na ka-
terih sem bil prisoten oz. tista, ki so mi bila 
povedana iz zanesljivih virov.

Do naslednjič, verjetno v mesecu ju-
niju, ko naj bi izšlo novo glasilo, vam že-
lim prijetno branje in vse dobro v življe-
nju. Upajmo, da bomo že takrat povsem 
»osvobojeni« nadležnosti in nevarnosti vi-
rusa ter epidemije, ki nas duši že več, kot 
dve leti.

Srečno in ostanite zdravi!
Marjan Štrukelj

REŠITEV NAGRADNE KRIŽANKE, OBJAVLJENE V INFORMATORJU ŠTEV. 238 – DECEMBER 2021.

Pred božičnimi in novoletnimi prazniki smo v glasilu Društveni infor-
mator, v sodelovanju z  ekološko kmetijo Pr' Matožet objavili nagradno 
križanko. Tudi tokrat je bil namen objave, da smo vam z reševanjem na-
gradnega gesla omogočili nekaj prijetno izkoriščenega časa.

Ob tej priložnosti smo v krajšem uvodnem zapisu tudi nekoliko po-
drobneje predstavili način kmetovanja in zelo raznoliki izbor sezonske 
zelenjave, ki vam je ponujena pod blagovno znamko Demeter. Med 
ostalim smo bralce obvestili tudi o celoletni možnosti nakupa kruha iz 
krušne peči ter pekovskega peciva. To pa še ni vse. Pr' Matožetovih so 
pred nekaj leti ponudbo obogatili tudi z izdelavo valjanih testenin in pro-
dajo jajc iz pašne reje.

Družina Gales, ki se ji lepo zahvaljujemo za sodelovanje,  vam bo z omenjenim na voljo tudi v priho-
dnosti. Tega moramo biti veseli, saj ima v današnjem času ekološko pridelana hrana velik pomen in nam 
je v veliko pomoč pri zdravem prehranjevanju.

V društvu smo bili zelo veseli vašega sodelovanja, saj smo prejeli kar 17 rešitev nagradnega gesla, ki se 
je glasilo: »DOMAČE JE NAJBOLJŠE«. Čestitke vsem, saj nihče od sodelujočih ni naredil napake.

Srečo pri žrebanju treh nagrad so imeli:
1. nagrado (valjane testenine) prejme JERICA BRCAR, Krašnja 76 1225 Lukovica;
2. nagrado (valjane testenine) prejme TOMAŽ PAVLIČ, Krajno Brdo 16 1225 Lukovica;
3. nagrado (valjane testenine) prejme VESNA ZAKRAJŠEK, Krajno Brdo 26 1225 Lukovica;
ČESTITAMO!
Prejemniki naj zaradi prevzema nagrade predhodno pokličejo gospo Marijo Gales GSM 031/613 564.

Marjan Štrukelj

SKUPAJ S PIZZERIJO IN ŠPAGETERIJO OLIVIA, 
VABLJENI K REŠEVANJU NAGRADNE KRIŽANKE.

»Gremo na pico«, je danes zelo pogosta odločitev ljudi, ki si 
v različnih gostinskih lokalih želijo nahraniti s to izjemno okusno 
in popularno jedjo, pripravljeno za različne okuse.

Ta priljubljena hrana je bila v Sloveniji gostom prvič ponuje-
na že leta 1974 in sicer v Ljubljani ob stopnicah južnega vhoda v 
pasažo Maximarketa. Znano pa je tudi, da smo recepture zanjo 
»podedovali« od Italijanov.

Eden od številnih gostincev v naši bližini, ki se je leta 2013 
odločil svoje goste razvajati z odličnimi picami je tudi naš nek-
danji sokrajan Robert Matijevič, ki, kot samostojni podjetnik 
svoje goste razvaja in zadovoljuje v Trzinu, v PIZZERIJI IN ŠPAGETERIJI OLIVIA, na Ljubljanski cesti 12 d.

V njegovem lokalu pa je seveda gostom na voljo še precej širši izbor hrane in sicer: raznovrstnih jedi 
iz testenin, solate, polnjeni kruhki, toasti, palačinke, lazanje,…… Robert pa vam vsakodnevno nudi tudi 
okusne malice. Obširen pa je tudi izbor raznovrstnih pijač.

Tudi delovni čas lokala je prilagojen tako, da se za obisk lahko odločite vsak dan od ponedeljka do 
sobote med 9. in 22. uro. Sicer pa lahko dodatne informacije in morebitne rezervacije dobite na telefon-
sko številko +386(0)8 387 27 18.

Tudi tokrat vas vabimo k reševanju nagradne križanke (gesla), ki vam naj polepša prosti čas in tudi 
motivira z upanjem, da boste v primeru pravilne rešitve, eni od šestih reševalcev, ki se boste v omenjenem 
lokalu lahko brezplačno prepričali o kvaliteti hrane in pijače, kajti PIZZERIJJA IN ŠPAGETERIJA OLIVIA bo 
tri izžrebane reševalce z spremstvom še ene osebe, nagradila s pico in pijačo!

Rešitev gesla, z ostalimi podatki nam na »nagradnem kuponu« pošljite do konca meseca maja na na-
slov: Športno društvo Krašnja, Krašnja 14 1225 Lukovica ali rešitve oddajte v društveni nabiralnik pri pisarni 
v Gasilskem domu v Krašnji.

Želimo vam uspešno reševanje križanke in vsem kasnejšim nagrajencem že v naprej prijetno počutje 
v lokalu ter »DOBER TEK IN NA ZDRAVJE«!

Marjan Štrukelj

 
Dopisniki: 
Brigita Rožič, družina Šum, Helena Urbanija, Jure Jamšek, Katarina Bergant, Klemen Mesarič, Marjan Štrukelj, Miro Pivar, Mojca 
Beguš Tič, Pesimi so napisali učenci 2.c, 3.c, 4.c in 5.c, Romana Močnik Žavbi, Simona Pervinšek, Tina Brate, Uroš Beguš, Vesna Balant

Fotografije: 
Drago Juteršek, Helena Urbanija, Katarina Bergant, Miro Pivar, Tina Brate, Vesna Balant, družina Šum, Mojca Beguš Tič, KUD Fran 
Maselj Podlimbarski Krašnja
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