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Imamo olimpijske sanje!
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KRAJEVNA
SKUPNOST

KRAŠNJA

ČISTILNA AKCIJA “OČISTIMO NAŠO OBČINO
LUKOVICA”
V soboto, 17. aprila je v občini potekala čistilna akcija »OČISTIMO NAŠO OBČINO LUKOVICA«. Ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov v zvezi s preprečevanjem širjenja okužb s korona
virusom, smo se ob 8.00 uri zbrali na zbirnih mestih po posameznih vaseh naše krajevne skupnosti. V približno treh urah smo nabrali veliko polnih vreč smeti in raznih kosovnih odpadkov.
Za njihov odvoz so poskrbeli delavci občinskega režijskega obrata. Na naše veselje so se krajani
vseh generacij z veseljem odzvali vabilu in tako se nas je zbralo kar lepo število, po naši oceni
okrog 60.
Še posebej je potrebno pohvaliti otroke, ki so pridno pobirali smeti in odpadke ter se ob
tem skupaj z odraslimi čudili, kako da so med nami še vedno neozaveščeni ljudje, ki vse povprek
onesnažujejo okolje.
Iskrena hvala vsem, ki ste si vzeli čas, da smo skupaj pripomogli k čistejšemu okolju, v katerem živimo pa četudi ne bo dolgo trajalo, da bo spet vse po starem. Mogoče pa smo s svojim
dejanjem vseeno prepričali koga, da bo spremenil odnos do okolja na bolje.

Občina Lukovica

Robi Pervinšek

VSE NAJBOLJŠE, NAŠA DOMOVINA SLOVENIJA !
25. JUNIJA BO MINILO TRIDESET LET OD RAZGLASITVE
SAMOSTOJNE REPUBLIKE SLOVENIJE.
DAN DRŽAVNOSTI JE PRAZNIK, KI NAS SPOMINJA NA URESNIČITEV TISOČLETNIH SANJ,
ZATO GA VSI SKUPAJ PRAZNUJMO S PONOSOM IN ČASTJO.
V PRIHODNOSTI PA SE ČIM BOLJ POTRUDIMO, DA BO V NAŠA ŽIVLJENJA ZAVEL VELIK
IN SPOŠTLJIV ČUT ZA ŠTEVILNA DEJANJA POVEZOVANJ, MEDSEBOJNIH SPOŠTOVANJ,
SODELOVANJ, SOLIDARNOSTI IN ZAUPANJ.

SREČNO SLOVENIJA!
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Spoštovani,
epidemija covida-19 je korenito spremenila naša življenja in učinkovita cepiva so v tem trenutku
edino realno upanje, da se podobno ne bo ponovilo tudi v naslednji hladni sezoni.
Cepljenje predstavlja najboljšo zaščito pred covidom-19 ter težavami, tveganji in posledicami, ki
jih bolezen prinaša. S cepljenjem pa bo vsak izmed nas prispeval ne le k zaščiti sebe in drugih,
temveč tudi k rešitvi izjemno velikega problema, ki že predolgo hromi naša življenja.
Z novim koronavirusom se lahko okuži vsak, tako starejši kot tudi mlajši, izkušnje pa kažejo, da
imajo težji potek bolezni starejše osebe in osebe s kroničnimi obolenji (kot so kronične bolezni
dihal, sladkorna bolezen, srčno-žilne bolezni, rak ipd.). Med skupinami, ki jim Svetovna
zdravstvena organizacija in Centri za nadzor nalezljivih bolezni še posebej priporočajo cepljenje,
so zato tudi starejši od 60 let.
Skrb glede varnosti in učinkovitosti cepiv je odveč. Cepiva proti covidu-19 so bila preizkušena v
kliničnih testiranjih, v katerih je sodelovalo več deset tisoč ljudi in čeprav je bila časovnica
strnjena, se je upoštevalo vse pomembne vmesne korake. Cepiva proti covidu-19 so varna in
učinkovita.
Zato vas vabimo, da se čim prej prijavite na cepljenje. Prijavo lahko oddate na spletni strani
www.cepimose.si, kjer je objavljena povezava na portal zVEM. Na portalu www.cepimose.si so
tudi na enem mestu zbrane vse informacije o cepivih in cepljenju proti covidu-19 ter odgovori
strokovnjakov na najpogostejša vprašanja.
Vsi, ki niste vešči spleta, lahko svojo prijavo še vedno oddate v cepilnem centru ali pri osebnem
zdravniku.
Ostanimo zdravi in stopimo skupaj pri obvladovanju epidemije!
Nalezimo se dobrih navad – cepimo se.
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Spoštovane pacientke in pacienti Zdravstvenega doma Domžale,
spoštovane občanke in občani.
Ko sem pred dobrim letom in pol prevzela
vodenje ZD Domžale, si ob drznih načrtih za
razvoj Zdravstvenega doma niti v sanjah nisem
predstavljala, da bi večji del mojega delovanja
lahko zaznamoval največji zdravstveni izziv v
mojem življenju. Pojav epidemije nalezljive bolezni
covid-19 je naša življenja obrnil popolnoma na
glavo. Eno leto smo se v treh valovih soočali z
velikim številom okužb in velikimi žrtvami.

Na srečo je človek izredno pametno bitje in znanstveniki celega sveta so usmerili ves
svoj čas in znanje, države pa veliko finančnih sredstev, v iskanje rešitev in v dirko za
iskanje učinkovitega cepiva, saj se je že skozi zgodovino človeštva cepljenje izkazalo
kot najbolj uspešna metoda boja proti smrtonosnim epidemijam.
V rekordnem času so izdelali, testirali in začeli masovno proizvajati več vrst učinkovitih cepiv, ki jih od
27.12. 2020 uporabljamo tudi v Sloveniji. Kako sploh delujejo cepiva na splošno? Ob cepljenju v telo
vnesemo oslabljen, mrtev ali samo delček mikroorganizma, ki v telesu sproži imunski odziv - nastanek
in namnožitev spominskih obrambnih celic in protiteles. Ko se kasneje ob okužbi srečamo s tem
mikroorganizmom, je naše telo že pripravljeno, takoj sproži napad na mikroorganizem in ga onemogoči ali
vsaj bistveno oslabi. S tem se bolezen prepreči ali poteka v bistveno bolj blagi obliki.
Kakšna pa je razlika med posameznimi cepivi proti Covid-19?
VEKTORSKA CEPIVA

mRNA CEPIVA

Pri vektorskih cepivih (Vaxzevria proizvajalca
Astra Zeneca in COVID-19 Vaccine Janssen)
se uporabi vnaprej pripravljeni industrijsko
izdelani modelni virus (ki se v človeku ne
razmnožuje), v katerega se vstavi delček
genske informacije o proteinu mikroorganizma.
Genska informacija se s pomočjo modelnega
virusa prenese v celice, ki izdelajo virusni
protein. Ta protein potem izzove imunski
odziv. Gre za poznano tehnologijo izdelovanja
cepiv. Življenjska doba te genske informacije
v človeški celici je kratka, molekula se hitro
razgradi in nikoli ne vstopi v celično jedro. Zato
ne more povzročiti nobenih trajnih genetskih
sprememb v naših celicah.

Pri cepivih z molekulami informacijske RNK
(mRNK) (Moderna, Biontech/Pfizer) pa gre
za nov način izdelave cepiv. Laboratorijsko
izdelana molekula informacijske RNK
mikroorganizma, se vloži v maščobne
mehurčke. Maščobni mehurčki se združijo
s telesnimi celicami človeka in te začnejo
izdelovati virusni protein, ki ga opazi imunski
sistem in začne izdelovati imunski odziv proti
virusu. Življenjska doba mRNK v človeški
celici je kratka, molekula se hitro razgradi in
nikoli ne vstopi v celično jedro. Poleg tega je
RNK molekula nekompatbilna z DNK v jedru
človeških celic.Zato ne more povzročiti nobenih
trajnih genetskih sprememb v naših celicah.

OBČINA DOMŽALE

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MORAVČE

OBČINA LUKOVICA

OBČINA TRZIN

<<
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GREGORJEVO
Tudi letos smo v vrtcu Medo Krašnja obeležili Gregorjevo. Šega
in navada je vezana na god sv. Gregorja, ki je 12. marca. Na predvečer
godu sv. Gregorja po tej navadi spuščamo gregorčke.
Tako imenovani gregorčki so doma izdelane ladjice, na katerih gorijo svečke. Tokrat smo Gregorjevo izvedli primerno epidemiološkim
razmeram. Ladjico, gregorčka, smo naredili v skupini in jo spustili v
veliko vedro z vodo kar v igralnici. Tega so se otroci neizmerno veselili.
Otroci iz skupine Sončkov so želeli imeti lastno ladjico, tako so izdelali
ladjico iz papirja in zasnovali bajer z lesenimi gradniki. Dan kasneje so
Sončki ladjico spustili v potok Radomlja, in tako dali šegi pravi pomen.

Natalija Mlakar Butalič
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PREMIČNA ZBIRKA
Knjižnica Domžale je pripravila nabor otroških slikanic in jih v času,
ko je obisk knjižnice omejen, poslala v vrtec Medo na Prevoje in v Krašnjo. Poimenovali so jo Premična zbirka.
Otroci so bili nad knjigami zelo navdušeni in so veliko časa v okviru
proste igre namenili knjižnim užitkom. V starejši skupini sta dva otroka
vestno prevzela vlogo knjižničarja. Vzgojiteljice smo otrokom izbrane
knjige prebirale med igro, pri počitku ali pa kar tako, ker nas je neka
knjiga pritegnila. Med prebiranjem in listanjem knjig smo izvedeli veliko novega in hkrati krepili socialne stike z vrstniki.
Na tak način smo otrokom približali stik s knjigo in posredno tudi s
knjižnico. Knjižnici Domžale se iskreno zahvaljujemo za zanimivo idejo
in se veselimo sodelovanja tudi v prihodnje.
Natalija Mlakar Butalič

TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI
V mesecu aprilu smo se pridružili mednarodnemu projektu »Tek
podnebne solidarnosti«. Na tak način otroci za vsak pretečeni kilometer prispevajo 1 EUR za sadiko drevesa v Afriki.
Naš tek se je odvijal ob bližnjem potoku Radomlja. Najprej smo
progo natančno odmerili, na različnih točkah namestili vidne oznake
in nato se je vsaka skupina v svojem »mehurčku« odpravila na tek.
Skupaj smo Lunice, Zvezdice in Sončki pretekli 77.560 m.
Po končanem teku smo se okrepčali z energijsko ploščico, malo
popili in se prav zadovoljni vrnili nazaj v vrtec.

Natalija Mlakar Butalič

.
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SLOVENSKA OLIMPIJSKA BAKLA
V KRAŠNJI
V sredo, 12. maja 2021, se je ob 10.00 dopoldne na igrišču podružnične šole v Krašnji ustavila slovenska olimpijska bakla. Učenci PŠ
Krašnja so pripravili kratek kulturni program, ki je z entuziazmom in
sladkim pričakovanjem sprejel plamenico, ki jo je prinesel dolgoletni član in predsednik športnega društva Krašnja, Marjan Štrukelj v
spremstvu športnih kolegov Aleša Mežnaršiča in Uroša Cerarja. Prireditev so s svojo prisotnostjo počastili tudi županja Občine Lukovica
Olga Vrankar, podžupan Vincenc Dragar, ravnateljica osnovne šole
Janka Kersnika Brdo, dr. Anja Podlesnik Fetih in člani olimpijskega komiteja Slovenije.
Podrobneje in več pa v kratkih zapisih četrtošolcev in petošolcev.
Helena Urbanija
Danes je bakla prišla v Krašnjo. Prvič sem jo videl. Upam, da bodo
Slovenci zmagali na olimpijskih igrah na Japonskem. Navijal bom za
njih.
Patrik
Bilo mi je zabavno in veselo. Baklo je nosil gospod Marjan, zastavi pa Aleš in Uroš. Po končani prireditvi smo nadaljevali v športnem
duhu- igrali smo se »Vesoljčke«.
Patricia
Ob 9.50 smo se nastopajoče učenke pripravile na sprejem olimpijske bakle. Čez nekaj časa so prišli županja, ravnateljica, Blaž Andrejka,
snemalec, fotograf … in še kar nekaj ljudi. Bili smo vsi iz šole in ko smo
prišli na vrsto, smo zaplesali. Nekaj besed sta povedali tudi županja in
ravnateljica.
Ula
Učiteljica nam je povedala, kaj se bo dogajalo čez dan. Nato smo
imeli malico. Jedli smo gres, kakav in banano. To je ena od mojih najljubših jedi. Nato smo se z učiteljico Alenko pripravljali na nastop. Zaplesali smo v avli in nato še na igrišču. Počakali smo na igrišču, kamor
so že prihajali ostali učenci, vrtčevski otroci, snemalci, ravnateljica, županja. Učenci 3.c so prvi nastopili in zapeli ter malo zaplesali. Nato je
se je bakla ustavila pri prvošolcih in drugošolcih, ki so zapeli in zaplesali. Jaz sem bila zelo živčna in vznemirjena. Bili smo na vrsti. Mislim,
da smo se potrudili po najboljših močeh. Vse se je lepo izteklo. Na
koncu sta imeli govor še županja in ravnateljica. Po končani prireditvi
smo se igrali »Vesoljčke« in poslušali glasbo. Malce me je skrbelo, saj
smo ta dan pisali še test iz naravoslovja.
Nika
Ta dan je bil super!

Anže

Ta dan je vsak razred predstavil eno točko. Na prireditvi sem spoznala veliko športnikov. Vesela sem bila, ker ni bilo dežja, da smo imeli
prireditev zunaj.
Lina
Všeč mi je bilo, da ni deževalo in da, sem videla svojega mlajšega
bratca. Tudi sama se ukvarjam s športom. Najraje imam košarko. Všeč
mi je bilo tudi, da sem poznala vse ljudi, ker me tako ni bilo sram.
Neža
Zelo mi je bilo zabavno. Ko smo nastopili, me je bilo malo sram,
potem je to minilo in je bilo prav zabavno.
Maja
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Všeč mi je bilo, ko smo 4.c in 5.c nastopali. Rada imam olimpijske
igre.
Laura
Imela sem se super! Všeč mi je bilo, ker smo vsi nekaj predstavili.
Jon
Zelo rada imam šport. Na prireditvi nisem nastopala, saj sem bila
prejšnji dan odsotna, ker me je bolel trebuh in nisem bila dovolj pripravljena. Med nosači sem poznala le Elinega očka.
Tanaja
Danes sem doživela nekaj imenitnega! Po nastopu sem bila ponosna na vse nas.
Klara
Na prireditvi na igrišču je najprej s pesmijo nastopil in pozdravil
obiskovalce 3.c, čez nekaj trenutkov 1.c in 2.c s pesmijo in plesom in
nato mi, učenke 4.c in 5.c s plesom. Ko smo odplesali, je bakla »naredila« še en krog po celem igrišču. Po ravnateljičinem in županjinem
govoru je »odpotovala« v druge občine po Slovenji.
Zala Z.
Za konec je bakla s pomočjo gospoda Marjana Štruklja »odtekla«
še nekaj krogov.
Zala P.

KRAŠENJSKI ŠESTOŠOLCI IN PETOŠOLCI OPRAVILI KOLESARSKI
IZPIT
Vsesplošno dogajanje zaradi razširjenosti korona virusa Covid- 19,
številne prilagoditve in ukrepi, so letošnjim šestošolcem zamaknili
izvajanje kolesarskega izpita za eno leto. Tako so v jesenskem in spomladanskem času lanski petošolci v večjih delih, v popoldanskih urah
uspešno utrjevali veščine spretnostnega, prometnega poligona in vožnje po javnih cestnih površinah. Tudi letošnji petošolci so v “svojem
mehurčku” v času lepih aprilskih dni praktično utrjevali poznavanje
prometnih predpisov in veščin kolesarjenja. Ob prisotnosti policistov
so uspešno odpeljali glavno izpitno vožnjo po Krašnji in se “uradno”
podali v svet kolesarjenja. Ob njihovem uspehu jim iskreno čestitam
in želim varno pot.
Helena Urbanija
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POHOD NA LIMBARSKO GORO
Bil je torek, 30. marca 2021. Na čudovit pomladni dan smo se s
tretješolci in petošolci krašenjske šole podali na pohod na Limbarsko
goro. Pot nas je peljala ob Radomlji, nato pa se je začela strmo vzpenjati.. Sčasoma se je rahlo poravnala in kmalu smo dosegli cilj. Na vrhu
smo pomalicali in se veseli in zadovoljni odpravili nazaj v dolino.
Helena Urbanija
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VELIKONOČNI PRAZNIKI
V ŽUPNIJI KRAŠNJA
Razmere, ki jih je povzročila epidemija korona virusa so narekovale, da smo tudi letošnje velikonočne praznike praznovali v ožjem
družinskem krogu, tudi obredi velikega tedna
so bili prilagojeni aktualnim razmeram.
Cvetna nedelja, ki smo jo obhajali 28. marca, je potekala v zelo okrnjeni obliki, saj je
bilo dovoljeno število ljudi v zaprtih prostorih
omejeno, kar je veljalo tudi za cerkve. Tako smo se pred kapelico, na priporočeni razdalji, zbrali k blagoslovu oljčnih vejic, butaric in zelenja. Žal
nam tudi vreme ni bilo naklonjeno, vendar smo kljub temu zbrani čutili božjo navzočnost.
Na veliki četrtek pa je sledilo 11-dnevno zaprtje države, zato je župnik vsa bogoslužja in obrede opravil sam brez navzočnosti vernikov. Naj
nam bo preizkušnja epidemije spodbuda, da bomo po koncu teh razmer z veseljem prihajali v božjo hišo in se v še večjem številu udeleževali
obredov v naši lepi cerkvi.
SP
Foto: Drago Juteršek

POTUJOČA FOTOGRAFSKA RAZSTAVA
DOBRIH ZGODB, KI POVEZUJEJO SLOVENIJO
Služba Vlade Republike Slovenija za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je skupaj z občinami, ki so sredstva že prejele, pripravila potujočo
fotografsko razstavo z naslovom Evropska sredstva povezujejo.
Razstava je bila na ogled v središču Krašnje (na lokaciji stare šole)
med 9. in 20. majem 2021. Iz razstave smo lahko razbrali, v katerih občinah in za kakšen namen so bila porabljena sredstva Evropskega sklada
za regionalni razvoj. V naši občini smo sredstva prejeli za izgradnjo večnamenske dvorane nad gasilskim domom Krašnja, ki je obenem prostor,
namenjen druženju, kulturi, gasilcem in ostalim društvom v kraju.
O zglednem sodelovanju vseh naštetih društev je ob ogledu razstave
spregovorila tudi županja Olga Vrankar, ki je tokratno razstavo otvorila
le simbolično. Z razstavo je želela Služba Vlade RS za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko prikazati pomen evropskih sredstev za razvoj in povezovanje na različnih področjih. Sicer pa je razstava tudi spodbuda za
vse tiste, ki se odločajo za koriščenje sredstev in tudi za nas, da še naprej
stremimo k pridobitvi evropskih sredstev iz kohezijskih skladov, ob tehtnem premisleku, če projekte lahko tudi izvedemo. S sodelovanjem PGD
Krašnja, KUD Fran Maselj Podlimbarski in Občine Lukovica je bila investicija uspešno zaključena. Nadejamo se tudi, da bo v občini s pomočjo evropskih sredstev v prihodnosti uspešno zaključena še kakšna druga dobra
zgodba, saj se s pomočjo evropskih sredstev vsekakor lahko naredi nekaj
več za vse, ki sooblikujemo prostor našim zanamcem.

Besedilo in foto: Drago Juteršek

Društveni Informator št. 236, Letnik XXVII, ŠD Krašnja - Junij 2021

11

DRAGA GOSPA BOŽI

Z neizmerno bolečino v srcu stojimo pred vašim grobom. Iščemo odgovore, vendar v tišini odmevajo le naša vprašanja. Ločiti se od ljubljene
osebe, je vedno boleče. A nič ne boli tako, kot slovo od mame.
V teh nenavadnih časih, ko nam je kratena pravica do druženja in osebnih stikov, je vsem ki so vas poznali, še težje. Predvsem vašim domačim. Pred dobrima dvema tednoma so vas zaradi poslabšanja zdravja na domačem pragu pospremili v rešilca, v upanju, da vam bodo v bolnici,
tako kot nekajkrat pred tem pomagali, nato pa vas bodo zopet videli. Vest, da ste v bolnici se je razširila po vasi in vsi smo upali, da se kmalu
vrnete. Nihče ni pomislil, da se je vožnja do Ljubljane za vas spremenila v dolgo potovanje. Potovanje brez vrnitve.
Mnogim so krajanom te dni misli uhajajo v preteklost in spomine. Vse življenje ste živeli v naši dolini, zato je spominov veliko. S svojim delom
ste bili prisotni v vseh obdobjih naših življenj.
Rodili ste se 7. maja 1944 mami Pavli in očetu Janezu. Otroška leta ste preživeli pri Baronovih v Krašnji. Usoda je hotela, da ste v rani mladosti
izgubili sestrico Cvetko. Bila je še premajhna, da bi skupaj uživali otroštvo. Čez nekaj let se vam je pridružil brat Boris. Ob njem in starših ste odraščali v vedro dekle s posluhom za sočloveka. Vaša vedoželjnost in ljubezen do knjig vas je pripeljala do učiteljskega poklica. Poučevati ste začeli v
Blagovici. Večino službovanja ste učil v šoli v Krašnji, kjer ste bili zadnja leta pred upokojitvijo tudi vodja šole. Po poroki sta si z možem Tonetom
zgradila nov dom v Krašnji. Drug za drugim so prihajali vaši sinovi: Sašo, Sandi in Toni. Skrb za tri živahne, vedno na vragolije pripravljene fante,
je zapolnjevala vaš vsakdan. Močno bolečino ob izgubi ste občutili še enkrat, ob smrti brata. Borisovo življenje je mnogo prezgodaj ugasnilo v
prometni nesreči. Bratova nesreča vaju je z mamo Pavlo še bolj zbližala. Pred tragično nesrečo je umrl tudi oče Janez in mama je ostala sama.
Ljubeče ste skrbeli zanjo, saj jo je poleg žalosti zapuščalo tudi zdravje. V tistem času vam je bil v veliko uteho vrt ob Baronovi hiši. Neštetokrat ste
se s kolesom peljali skozi Krašnjo in ob delu na vrtu pozabili na vsakodnevne skrbi. Kasneje ste si vrt uredili za novo hišo. Urejali in negovali ste
ga z veliko ljubeznijo. Zadnja leta pa vas je pri vrtnih opravilih vse večkrat zamenjal mož Tone, naposled ste mu ga povsem prepustili.
V življenju ste se pogumno spoprijemali s težkimi preizkušnjami, a kljub temu obdržali vedrino in veselje do življenja. Močno ste bili vpeti v
družabno življenje Krašnje in celotne krajevne skupnosti. Od mladosti dalje ste bili članica kulturnega društva. Sodelovali ste v gledališki skupini.
Igrali ste v veliko igrah, kasneje tudi v skečih ob različnih priložnostih. Od kar pomnimo, ste bili predsednica Rdečega križa Krašnja. Predano ste
skrbeli za nemoteno delovanje organizacije. Poskrbeli ste, da so se Krašnjani redno v velikem številu udeleževali krvodajalskih akcij. Ob koncu
leta ste vedno mislili na starejše in bolne so krajane. Skupaj z drugimi člani RK ste jih obiskali v božično novoletnem času in jim namenili svoj čas
in prijazno besedo. Pred dobrimi tremi leti ste izrazili željo, da bi delo, ki ste ga tako radi opravljali, predali mlajšim krajanom, še vedno pa ste
pomagali z nasveti. Deset let ste bila članica krajevnega odbora Združenja borcev za vrednote NOB in bila tudi njihova tajnica.
Skoraj zagotovo ste bila najbolj zavzeta bralka lokalnega glasila Informator. Več kot 15 let ste vsako številko prebrali prva, od prve do zadnje
črke. Toliko let ste namreč opravljali lektorsko delo. Nekaj časa ste za Informator tudi sestavljali križanke, ki so bile od nekdaj vaša velika ljubezen. Kadarkoli smo vas obiskali, vedno ste imeli na mizi razgrnjeno križanko. Tako kot križanke, so bile tudi knjige vaše zveste spremljevalke.
Zelo radi ste brali. Veselje do knjig ste delili z občani Lukovice. Kot knjižničarka ste vodili izposojo knjig za odrasle najprej v Krašnji, nato pa ste
bili dolga leta knjižničarka v potujoči knjižnici. Knjige ste pripeljali v domove ljudi od Trojan do Prevoj in tudi v nekatere vasi domžalske občine.
Po upokojitvi je v vašem domu življenje teklo umirjeno. Bili ste srečni, da so vsi trije sinovi ostali v Krašnji, Kot vsaka mama, ste z veseljem
spremljali, kako sta si Sašo in Sandi ustvarila svoji družini. Z Alenko in Mojco ste se lepo razumeli. Vedno ste radi priskočili na pomoč pri varstvu
vnukov. Rožle in Tinkara ter Aleks in Arne so poskrbeli za otroški smeh okrog vaše hiše. Vnuki in vnukinja so vas neizmerno osrečevali. Zelo ste
bila navezana tudi na Tonija, ki je živel z vami. Vsakdanja hišna opravila so bila za vas vedno težja in Toni vam je bil v veliko pomoč. Prav tako pa
ste zadnja leta našli oporo v možu Tonetu. Predvsem zadnje mesece ste vedno več časa potrebovali njegovo pomoč.
Danes, ko se poslavljamo od vas, bi vam radi rekli iskrena hvala, ker so vaše besede pospremile mnogo so krajanov na njihovo zadnjo pot k
večnemu počitku. Nikoli niste zavrnili svojcev, ki so se v težkih trenutkih žalosti na vas obračali s prošnjo, da za njihove najdražje napišete poslovilni govor. Zaslužite si veliko priznanje, saj je bilo takih govorov skoraj 200.
Le upamo lahko, da smo vas k vašemu počitku pospremili z besedami, ki bi si jih sama želela napisati in slišati.
Gospa Boži, če je tam, kamor odhajate sreča, vam jo privoščimo neizmerno veliko. Vaše življenje in delo bo ostalo v našem trajnem spominu.
Naj vam bo lahka Krašenjska zemlja. Počivajte v miru.
Poslovilne besede je napisala Mojca Beguš Tič. Ob slovesu pa jih je prebral Franc Novak
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V KUD FRAN MASELJ PODLIMBARSKI SMO HVALEŽNI ZA VSE VLOGE, KI JIH JE
V IGRAH IN SKEČIH ODIGRALA BOŽI. OSTALI BODO LEPI IN TRAJNI SPOMINI.

IZGUBILI SMO AKTIVNO ČLANICO DRUŠTVA KUD FRAN MASELJ PODLIMBARSKI
Magda Kreft je veliko let prispevala svoje znanje v različne aktivnosti in prireditve našega društva.
Z Magdinim prizadevanjem se je na prireditvah slišala ljudska pesem. Enkrat tedensko je prihajala v skupino ljudskih pevcev, ki jih je vodila.
Poiskala je pesmi, ki so bile že skoraj pozabljene. S pevkami in pevci so nastopali na prireditvah v občini in drugje, najpogosteje v Prekmurju.
Poskrbela je, da so pesmi lepo zazvenele na srečanjih v Rogatcu, v Kamniku, v Domžalah, v Podčetrtku, v Filovcih in drugje. Pevci njene skupine
so poskrbeli, da so se gostujoči pevci na prireditvi Na vasi je lepo, ki na kanalu zapojo, prijetno počutili.
Bila je članica likovne skupine, udeleževala se je extempor in likovnih delavnic. Na likovnih razstavah v Krašnji in drugje so bila tudi njena dela.
Sodelovala je tudi v gledališki skupini in odigrala nekaj zahtevnih vlog.
Težko se je sprijazniti, da je ni več. Nikoli več ne bo nasmejana stopila iz svojega avtomobila in se pridružila pevcem, ki so jo že čakali.
Magda, hvala ti za vse!

Vera Beguš
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POMLADNI OGENJ

OPERATIVNE
DROBTINC̀E
K sreči bodo tokratne vrstice nekoliko
krajše. K sreči zato, ker se iz operativnega
vidika ni zgodilo veliko. K sreči tudi zato, ker
nam je ravno v teh dneh zagodlo naše operativno vozilo GVV-1, rdeči Iveco, s katerim
ste nas gotovo že opazili. Na vozilu je zatajila vodna črpalka, ki dovaja vodo ob gašenju.
Črpalka se je okvarila zaradi dotrajanosti, zato
jo je bilo potrebno nadomestiti z novo. Tačas,
ko berete ta prispevek je vozilo že bržkone v
polni pripravljenosti v naši garaži. Kot rečeno,
nekaj sreče pa moraš imeti, da je takrat, ko si
oslabljen z vidika možnosti posredovanja čim
manj intervencij in pozivov.
K sreči se je obdobje dimniških požarov,
o katerem smo vsa seznanili v prejšnji številki
končalo. To ne pomeni, da le-ti niso več mogoči, zagotovo pa jih bo v prihajajočih mesecih
manj. Vseeno poskrbite za očiščene kurilne in
dimovodne naprave. Od takrat smo bili pozvani le na eno intervencijo.
Dne 12.5 smo bili obveščeni o stebru črnega dima nad vasjo Vranke nad Blagovico. Na
intervencijo smo se odpravili z moštvenim
vozilom (kombijem) GVM-1. K sreči je šlo za
nadzorovano kurišče, tako, da posredovanje
ni bilo potrebno.
Naj spomnimo na nujnost vnaprejšnjega
javljanja kurjenja v naravi, o katerem smo že
pisali v tem časopisu. Pazite nase in na svoje
najdražje, ostanite zdravi in prijetno zajadrajte v upamo, da kmalu toplo in sončno zgodnje
poletje. Vsem šolarjem želimo, da uspešno
zaključijo to šolsko leto, vsem bralcem pa ob
prihajajočem prazniku, dnevu državnosti želimo vse dobro.
Na pomoč!
Za PGD Krašnja
Jure Jamšek

Pomladni čas nas vedno znova razveseli s
prvimi nežnimi cvetovi v naravi in na naših vrtovih. Da pa bi omogočili rastlinju bujno rast je
potrebno očistiti in odstraniti odpadlo vejevje,
dračje in druge naravne materiale. Veter počeše drevje, mi pa pograbimo travnike in trate
okrog naših domov. Gospodinjske in ostale
odpadke oddamo v zato namenjene posode,
medtem ko naravne odpadke po navadi odstranimo s kurjenjem oziroma požigom.
Kot vsa leta doslej, tudi letošnjo pomlad
pri nas očistimo travnike. Ker je bilo potrebno
zakuriti kar velik kup in smo želeli poskrbeti za
požarno varnost, smo navezali stik z našimi
krajevnimi prostovoljnimi gasilci. Sovaščan,
gasilec Jure si je predhodno ogledal področje in pripravljene kupe odmrle trave, vej in
dračja. Ker se travnik na katerem bi se kurilo
strmo vzpenja in meji na sosednji travnik, kjer
obstoja možnost travniškega požara se je
odločil, da za varnost med požigom poskrbi
s svojimi tovariši, štirimi mladimi gasilci, tudi
gasilka je bila med njimi. S svojim strokovnim
znanjem in opremo so poskrbeli, da se je požig odvil nadzorovano in s čim manj nevarnosti
za ljudi in okolje.
Zahvaljujem se vsem, ki so nam prisluhnili,
sodelovali in izvedli to odgovorno delo. Šofer
gasilskega vozila je pogumno premagal ozko
in strmo pot do našega travnika. Hvala Matic,
že tretjič si reševal pri nas, med drugim tudi po
žledolomu, ki nam je povzročil nemalo težav.
Naj zaključim z zahvalo celotnemu PGD
Krašnja za požrtvovalno delo in izkazano pomoč. Ohranjajte te vrednote. Ponosni smo na
vas!

Družina Maselj,
po domače Janezovi iz Spodnjih Lok
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NOVE KLOPI OB IGRIŠČU
V KRAŠNJI
Ob pogledu na športno igrišče ob podružnični osnovni šoli v Krašnji sem opazil, da
mnogo otrok poseda bodisi po tleh ali pa na
zelenicah ob igrišču. Prav tako nekateri starši
in stari starši ob varovanju svojih otrok vedno
znova pripomnijo, da si bi bilo ob opazovanju otrok dobro malo spočiti utrujene noge.
Mnogi vsakodnevni obiskovalci, na rolerjih,
kotalkah, kolesih, skirojih, pa tudi košarkarji
in nogometaši so ravno tako pogosto posedli
kar po tleh. Ob ideji, da bi bilo na to temo potrebno nekaj narediti, sem se po posvetovanju
s predstavnico šole dogovoril, da postavimo
preproste klopi, ki bodo hkrati toliko težke,
da jih najmlajši ne bi mogli prestavljati in se
ob tem poškodovati. S pomočjo Jureta Brcarja, žago Capuder Juteršek v Krašnji, ekološko
kmetijo Pr`Matožet in mojo malenkostjo, smo
idejo realizirali. Postavili smo tri trdne, udobne
in čvrste klopi. Upam, da jih bodo uporabniki s
pridom koristili, hkrati pa jih čuvali za vse obiskovalce. Klopi bomo v zimskem času pospravili na suho in jim s tem podaljšali življenjsko
dobo. Želim si tudi, da bi embalažo, ki pogosto ostane na ali ob igrišču (plastenke, ovitki
bonbonov, piškotov….) odnašali s seboj, ali
pa jo vsaj odvrgli v rumeni nabiralnik Prostovoljnega gasilskega društva Krašnja. Menim,
da je prišel čas, da vsak počisti za seboj in da
ni dolžnost bodisi učiteljic ali vzgojiteljic ali pa
drugih ljudi, da pospravljajo nesnago popoldanskih in večernih obiskovalcev.
Naj dodam samo še to, da je z nekaj dobre volje in sodelovanja mogoče marsikaj, tudi
osrečiti številne obiskovalce, katerim bodo
klopi služile mnoga nadaljnja leta. Hvala vsem,
ki ste mi pomagali, da se mi je dolgoletna želja
uresničila.

Janez Rode
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IMAMO OLIMPIJSKE SANJE
Mnogi mladi športniki in športnice si želijo nastopov na olimpijskih igrah, saj je to največja
manifestacija športa. Tekmovati, a ne le tekmovati, samo sodelovati v kar 339 dogodkih, ki se
bodo odvijali v 33 olimpijskih disciplinah na kar 43 prizoriščih, je nekaj, o čemer lahko samo
sanjamo. A v sredo, 12. maja, so se nekaterim uresničile sanje, saj so lahko ponesli slovensko
olimpijsko baklo. Kot prva je baklo ponesla Maja Per ob spremstvu Simona Keršiča in Aleša
Podbelška. Učenci in učenke Podružnične šole Blagovica so jih pričakali s petjem in tudi v nadaljevanju po predstavitvi karakteristik bakle še s plesom in petjem. Če so bili nosilci bakle v Blagovici mlajša generacija, je v Krašnji ta čast pripadala Marijanu Štruklju s spremljevalcema Urošem Cerarjem in Alešem Mežnaršičem. Kar celotno
igrišče so tokrat zavzeli nastopajoči in tudi tu presenetili s programom. Še skok na Prevoje pri Šentvidu, kjer so nosilca bakle Roberta Kotnika
ter spremljevalca Tomaža Avblja in Zmaga Berleca obkrožili plesalke in plesalci Vrtca Medo, odeti v oblačila izpred mnogih let. Še en krog, da je
vsak lahko pogledal baklo, in že je bakla brzela proti Brdu. Tu pa kar cel poligon s številnimi navijači ob cesti in na oknih šole. V prvi krog so baklo
ponesli nosilci iz prejšnjih lokacij in jo nato predali učencem in učenkam posameznih razredov višje stopnje. Ob komentarju, da so nekateri tekli
kot penzionisti, je mladež pokazal, česa je zmožen, saj še preden so dodobra izginili za vogalom župnišča, so že bili na cilju. In tako kot na vsakem
sprejemu bakle sta tudi tu spregovorili županja Občine Lukovica Olga Vrankar in ravnateljica OŠ Janka Kersnika Brdo dr. Anja Podlesnik Fetih.
Na Brdu je zbrane nagovoril še zlati olimpijec Miran Tepeš, ki je poudaril, da bo glede na viden športni potencial v občini tudi lukoviška občina
kaj kmalu imela kakšnega olimpijca ali olimpijko. Zbranim učencem in učenkam ter otrokom iz vrtca sta obe govorki poudarili, da se s trudom
da marsikaj doseči, tako v športu kot pri učenju. Obenem so tako otroci kot govorki obljubili navijanje za naše olimpijke in olimpijce, ki bodo
zastopali Slovenijo na olimpijskih igrah letos v Tokiu. Prireditve se je udeležil tudi podžupan Vincenc Dragar, ki je skupaj z županjo odtekel zadnji
krog z baklo. Olimpijski komite Slovenije namerava z baklo obiskati vseh 212 občin v Sloveniji, v želji promovirati olimpijske igre in šport kot tak
kot zdravo obliko gibanja in druženja.
Besedilo in foto: Drago Juteršek, Katka Bohinc
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DEVETNAJST SEZON POHODOV
K ŠRAUFOVEMU GOJZARJU NA
LIMBARSKO GORO JE ZA NAMI
ŠEST LET PA TUDI ŽE DRUŠTVENE AKCIJE HOJA – TEK – KOLESARJENJE MOJA REKREACIJA.

Konec meseca marca sta se končali v naslovu omenjeni obe društveni akciji, katerih namen je predvsem, člane ŠD Krašnja in krajane
KS Krašnja animirati k pomembnemu in stalnemu načinu življenja v
prid skrbi za zdravje in druženju.
Obe društveni akciji sta trajali od 1. februarja 2020 do 31. marca
2021, ki pa sta bili zaradi epidemije zagotovo okrnjeni, vsaj kar se množičnosti tiče. Veliko je bilo obdobij, ki so nas zaradi zaprtja občinskih
meja, gostinskega lokala na Limbarski gori in ostalih nujnih omejitev
zaradi COVIDA – 19 prikrajšale, da bi vse skupaj potekalo tako, kot
smo bili tega vajeni v preteklosti. Žal. Kljub vsemu pa v društvu akciji
nismo preklicali. Kot vedno do slej smo poskrbeli za evidenco vpisnih
listkov in tudi za evidence, ki so jih izkazale posebne knjižice za vodenje aktivnosti hoje, teka in kolesarjenja.
Vsakič smo za najbolj dejavne udeležence obeh akcij na podlagi
društvenih kriterijev pripravili in podelili posebne spominske medalje
in enako bo tudi tokrat, morda z nekaj mesečno zamudo. Potrebno pa
se je opravičiti za neizpolnjeno obljubo, s katero smo želeli nadaljevati
v smislu povabila pohodnikom na Limbarsko goro na rezino torte za
vsako tromesečje v letu posebej. Omejitev zbiranj v gostinskem lokalu
tega ni dovoljevala in predvsem obdobje od začetka meseca oktobra
dalje je trajalo predolgo, da bi povabila lahko realizirali. Najbrž bo tako
ostalo tudi še nekaj časa v prihodnosti, vsaj toliko časa, da bodo tovrstna srečanja varna in dovoljena brez vsakršnih omejitev.
V sezoni 2020/2021 se je v lesenem gojzarju v gostilni Urankar na
Limbarski gori kljub vsemu zbralo natanko 600 vpisnih listkov, ki jih
je v času od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2021 izpolnilo 22 udeležencev akcije.
Posamezniki so opravili naslednje število pohodov in vpisov:
Tomaž Andrejka 174, Francka Kovič 163, Marjan Štrukelj 128, Darko Tič 41, Janez Čebulj 26, Ana Čebulj 18, Janez Cerar 11, Mira Andrejka
in Brina Tič 8, Brigita Avbelj in Bori Štrukelj 4, Franci Žavbi 3, Romana
Močnik Žavbi in Maruša Čebulj 2, Ela Mežnaršič, Jaka Drobne, Anka
Drobne, Miha Drobne, Andraž Čebulj, Lucija Dolinšek, Matic Dolinšek
in Patricia Kogovšek so Limbarsko goro z vpisom obiskali enkrat.
Vsem imenovanim udeležencem pohodov k Šraufovemu gojzarju
na Limbarsko goro se lepo zahvaljujemo za sodelovanje z željo, da bi jim pohodi na Limbarsko goro tudi v 20. sezoni društvene akcije pomenili
prijetno druženje z naravo.
Kot zanimivost naj tudi omenimo, da se je v času od 1. marca 2002, ko je Zakrajšek Franc v gojzar oddal prvi vpisni listek do 28. februarja
2021 skupaj zbralo kar 31.660 vpisnih listkov.
ZA SEZONO 2020/21 BODO ZLATE SPOMINSKE MEDALJE PREJELI TRIJE POHODNIKI IN SICER: TOMAŽ ANDREJKA, FRANCKA KOVIČ in
MARJAN ŠTRUKELJ. ČESTITAMO!
Za akcijo HOJA – TEK – KOLESARJENJE MOJA REKREACIJA tudi po šestih letih ugotavljamo, da ni dosegla društvenega namena, saj je članov društva in krajanov, ki bi želeli uporabljati evidenčne knjižice in evidentirati aktivne čase, ki jih namenjajo hoji, teku ali kolesarjenju sila malo. To dejstvo
čudi še toliko bolj, ker je v javnem življenju možno opaziti, da aktivnosti posameznic in posameznikov ne manjka. V društvu bi bili zelo zadovoljni, da
bi se člani društva in naši krajani v akcijo vključili bolj množično, zato vas vljudno vabimo k obisku društvene pisarne k prevzemu evidenčnih knjižic.
Z veseljem vas bomo seznanili s kriterijem, ki vam daje možnost, da boste osvojili spominsko medaljo. Tudi že za sezono, ki poteka od 1. marca dalje
in se bo končala prihodnje leto 28. februarja. Vabljeni!
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Na podlagi prejetih izpolnjenih evidenčnih knjižic za sezono 2020/2021 bo ŠD Krašnja z spominskimi medaljami nagradilo naslednje udeležence:
ZA HOJO – MOJA REKREACIJA bodo zlate medalje prejeli:
MARJAN ŠTRUKELJ, TOMAŽ ANDREJKA, DARKO TIČ, FRANCKA KOVIČ in MIRA ANDREJKA.
Bronaste medalje pa:
PETRA MLAKAR URANKAR, BORI ŠTRUKELJ in MOJCA TIČ BEGUŠ.
ZA TEK – MOJA REKREACIJA bronasti medalji prejela MIRA in TOMAŽ ANDREJKA.
ZA KOLESARJENJE – MOJA REKREACIJA pa za šesto sezono akcije ni prejemnika spominske medalje.
Vsem prejemnikom spominskih medalj iskreno čestitamo in se jim zahvaljujemo za sodelovanje.
Ko bodo medalje pripravljene, najbrž bo to v mesecu juniju, bomo vse prejemnike o prevzemu obvestili.

POMEMBNO OBVESTILO!
VSE POHODNIKE, KI SE BOSTE Z NAMENOM SODELOVANJA V AKCIJI POHODOV NA LIMBARSKO GORO POSLUŽILI IZPOLNJEVANJA VPISNIH LISTKOV OBVEŠČAMO, DA LE TE ŠE NADALJE PREVZAMETE V GOSTILNI IN JIH
ODDATE V LESENI GOJZAR.
V KOLIKOR ZARADI NADALJNJIH COVID UKREPOV TO NE BO MOŽNO, PA SE OBVEZNO VPIŠITE V KNJIGO VPISOV
PD BLAGOVICA, KI JE NA VOLJO ZUNAJ.
ZA LETOŠNJA MESECA MAREC in APRIL ( DO 24. 4. ko so prevzemi listkov zopet možni) BOMO ZA OPRAVLJENE
POHODE UPOŠTEVALI LE VPISE, KI SO BILI V TEM ČASU EVIDENTIRANI V KNJIŽICI PD BLAGOVICA.
ZA AKCIJO HOJA – TEK – KOLESARJENJE MOJA REKREACIJA JE POMEMBNO LE, DA BOSTE ZA ČAS REKREACIJE
UPOŠTEVALI VSE VELJAVNE UKREPE, S KATERIMI SE VSAKODNEVNO SEZNANJAMO NA PODLAGI SREDSTEV
JAVNEGA OBVEŠČANJA.
OSTANITE ZDRAVI IN SREČNO NA VSEH POTEH!
Marjan Štrukelj – predsednik ŠD Krašnja

DRUŠTVENI DOBRODELNI MOŠNJIČEK

104,00€

V mesecu marcu, kot smo takrat zapisali v Informatorju, je bilo zbranih 104,00 €. Stanje
zbranih prostovoljnih prispevkov se do tega časa ni prav nič spremenilo. Ostaja do centa enako!
Komu bo ŠD Krašnja v tem letu namenilo zbrani znesek, še ni znano. Vsekakor se bomo
odločili, da bomo zbrani znesek namenili nekomu ali nekaterim iz naše KS.
Naša želja še naprej ostaja, da bi bili tudi v devetnajstem letu, od kar ta društvena akcija
poteka, čim bolj uspešni.
Ponovno vas vabimo k sodelovanju in sicer tako, da prostovoljne prispevke prispevate z
neposrednimi vplačili v društveni pisarni, ki je odprta vsak ponedeljek od 19. – 20. ure. Lahko
jih nakažete tudi na TRR društva številka: SI56 02 302 0016496 319.
Ob tej priložnosti vas še enkrat obveščamo, da smo v ta namen od družine Rems iz Zagorice prejeli pet podarjenih gobelinov, od katerih je bil gobelin Zadnja večerja že oddan. Preostali štirje in sicer: OPOLDANSKA MOLITEV, NARAVA, VRTNICE in ŽANJICE so še na razpolago.
Vsekakor lepa priložnost za vse, ki bi katero od sten vaših domov želeli opremiti z omenjenimi
gobelini in na ta način pomagati društvu k uspešnemu zbiranju prostovoljnih prispevkov.
Cene gobelinov niso določene in bodo v morebitnem prevzemu predmet ugodnega dogovora. V primeru, da vas prevzem zanima, se oglasite v pisarni društva ali pokličite telefonsko
številko 041 612 702 (Marjan.)
Hvala!
Marjan Štrukelj
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INFORMATIVNE DROBTINICE ŠPORTNEGA DRUŠTVA KRAŠNJA
V prejšnji izdaji glasila smo s posebnim prispevkom širšo javnost v KS Krašnja seznanili s poročilom o aktivnostih društva v letu 2020. Na 11. strani glasila pa smo v prispevku »informativne drobtinice« objavili tudi nekatere sklepe IO društva, ki so se nanašali na morebitne možnosti izvedb
predvidenega programa za čas marec – maj 2021, upoštevajoč trenutno(e)epidemiološke situacije.
Glede na to, da smo se v društvu dogovorili in sklenili, da bomo pri organizacijskem delu načelno in z največjo mero odgovornosti do ukrepov za čim prejšnje prenehanje epidemije, izvajali le
tiste segmente programa, ki jih bo možno izvesti brez tveganj za širjenje virusa COVID – 19.
Želje, pripravljenost in upanja, da bi se društveno delo čim preje vrnilo v stare tirnice delovanja,
se nam niso uresničile. Morda se bodo vsaj nekatere v naslednjem tromesečju.
V obdobju marec – maj 2021 so tako odpadle skoraj prav vse aktivnosti in sicer: izvedba rednega letnega občnega zbora društva, organizacija veselih taborniških uric za naše najmlajše, prijateljsko srečanje s planinci iz Kamenj, ki smo ga načrtovali s pohodom na Malo goro, že drugič pa je odpadel tudi 24. Šraufov spominski pohod.
Ker so ob upoštevanju vseh zdravstvenih ukrepov glede epidemije obstajale le možnosti individualne ali družinske rekreacije na prostem, je
društvo z 31. marcem uspešno zaključilo obe društveni akciji in sicer HOJA – TEK – KOLESARJENJE MOJA REKREACIJA in s POHODI K ŠRAUFOVEMU
GOJZARJU NA LIMBARSKO GORO. Za vse udeležence akcij, ki so izpolnili društveni kriterij za pridobitev spominskih medalj, smo le te že pripravili in
postopoma jih bomo razdelili med zaslužene prejemnike.
S 15. marcem smo po kar dolgem času, zopet odprli vrata društvene pisarne.
V trenutkih, ko pišemo in vas seznanjamo s to problematiko, vse kaže na to, da se epidemija počasi umirja, s tem pa se sproščajo tudi nekateri
ukrepi, ki naj bi v prihodnosti vsaj nekoliko pozitivno vplivali tudi na naše društveno delo.
Veseli smo bili, da smo 12. maja lahko neposredno sodelovali pri nošenju slovenske olimpijske bakle, ki je v sklopu njenega potovanja obiskala
tudi Občino Lukovica, zato se bomo tega dogodka v Krašnji skupaj z našo OŠ in vrtcem, ki sta pripravila prisrčen program, še dolgo ponosno spominjali.
17. aprila se je kar nekaj naših članov udeležilo čistilne akcije v KS Krašnja, in so na ta način prispevali pomemben delež k prizadevanju za ohranjanje čistejšega in prijaznejšega okolja.
Ob tej priložnosti vse članice in člane ŠD Krašnja naprošamo k plačilu letne članarine 2021. Do tega trenutka je to najosnovnejšo društveno
dolžnost opravilo le cca 20% članov, ki so ta status imeli v prejšnjem letu.
Članarino lahko poravnate v društveni pisarni vsak ponedeljek med 19. in 20. uro.
Vse člane in krajane še naprej vabimo k udeležbi pri obeh že omenjenih društvenih akcijah, ki sta se za obdobje 2021/2022 pričeli 1. marca. in bosta
trajali do 28. februarja prihodnje leto.
Evidenčne knjižice boste lahko prevzeli v pisarni društva, vpisne listke na Limbarski gori pa v gostilni Urankar. Ob tem pa se je potrebno obvezno
vpisati v eno od knjig obiskovalcev. Ena je v gostilni, druga od PD Blagovica pa zunaj.
Bliža se čas počitnic in dopustov, ki bodo to leto zaradi ukrepov za nekatere naše krajane vsaj nekoliko drugačne. Vseeno pa gre upati, da bodo
omogočene čim večjemu številu.
Zelo bomo veseli vsake vaše počitniške razglednice, o katerih bomo vsekakor poročali v naslednji številki glasila Informator, ki naj bi izžel konec
meseca avgusta ali v prvih dneh meseca septembra.
Vsem skupaj želimo, da boste svoj prosti čas izkoristili s čim več lepimi trenutki. Povsod, kamor vas bodo vodile poti in ostanite zdravi!

Marjan Štrukelj

NARAVA JE ZACVETELA V VSEJ SVOJI LEPOTI, ŽE PRIHAJA, PRIHAJA ČAS POLETJA.
Ko sem se tokrat spravil k pisanju tega prispevka, je bil praznik – 1. maj. Budnici, že lanska in še bolj letošnja nista bili preveč glasni in tudi na splošno se je že drugič poznalo, da virus, ki nas iz dneva v dan omejuje na številnih poteh našega vsakdanjika, kot smo ga bili vajeni, v precejšnji meri duši
tudi našo običajno sproščenost in veselje.
Narava in vreme se še naprej »obnašata« po zakonitostih, ki jim nihče ne more oporekati, jih spreminjati........, narava je del nas in enako tudi prav
vsi vremenski dogodki, ki smo jih vajeni sprejemati takšne, kot pač so. Pa naj sije sonce, padata sneg in dež, naj piha veter,…….
V tem prispevku se bom, kot vedno, skupaj z vami, spoštovani bralci Informatorja, povrnil na lanske mesece junij, julij in avgust in zapisal nekatera
moja vremenska opažanja za ta čas. Kot vedno, bom omenil tudi nekaj dogodkov, ki nam jih je v KS ponudil ta čas. Ni pa jih bilo veliko. Razlog pa?
Saj veste!

VREME – JUNIJ 2020
1. junija je bil ponedeljek, delno oblačen dan, temperature so bile med 8 in 22. stopinjami. Sicer je v mesecu juniju 13 dni minilo brez dežja, 17 dni
pa je minilo z manj ali več dežja. Že 2. nas je v popoldanskem času »obiskala« krajša ploha. Naslednji dan je bil suh in tudi temperature so bile kar
visoke. Najvišja kar 27 stopinj. 4. junija lani nas je večino dneva spremljala oblačnost, zvečer je padlo tudi nekaj kapljic dežja. Napoved za 5. ni bila
obetavna, kar se je kasneje tudi izkazalo, saj je bila deževna že noč, v večini časa preostanka dneva so se pogosto pojavljale plohe. Tudi temperature
so se bistveno znižale. Kar za 12 stopinj.
Sobota, 6. je bila vremensko prijetna in spet kar topla. Suho vremensko obdobje se je nadaljevalo še ves naslednji dan, a le do večernih ur, ko je
nekaj časa obilno deževalo. Tudi še v torek, skoraj ves čas dopoldneva. Popoldan se je zjasnilo, naslednje dopoldne je bilo spet deževno. Popoldan se
je oblačnost začela trgati in se je zjasnilo.
Sledili so trije suhi dnevi. Podobno je bilo tudi 14., a dan vseeno ni minil brez padavin. Spet so se nakopičili temni oblaki, ki so nas z dežjem okoli
18. ure kar obilno zalili. Deževno vreme se je nadaljevalo tudi ves 15. dan v mesecu in občasno tudi še 16. in 17.. Temperature zraka so bile vseeno kar
prijetne. Vsak dan krepko nad 20. stopinjami. Povsem brez dežja je minil le četrtek, 18. lanskega junija.
V času med 19. in vključno 21., ko smo vstopili v čas koledarskega poletja, nobeden od dni ni minil brez vsaj nekaj dežja, ki se je pojavljal v različnih
obdobjih dneva. 22. se je vreme le ustalilo, a le za kratko, kajti že 24. smo začutili soparo, začelo se je oblačiti in pozno zvečer že tudi deževati. Deževna obdobja so se pogosto pojavljala tudi še ves naslednji dan. Temu primerne, nekoliko nižje so bile tudi temperature. Od zadnjih petih dni v mesecu
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so bili štirje zelo lepi in vsak dan je bilo topleje.
Najbolj topla, že kar vroča je bila nedelja, 28. junija, ko so temperature presegle 30 stopinj. To
lepo vremensko obdobje je nekoliko pokvaril
ponedeljek, 29., ko nas je v delu popoldneva kar
nekaj krat obiskal dež.
Sicer pa je tudi lanski mesec junij ne glede
na vreme, kot vedno prispeval pomemben delež, da smo se že lahko veselili rasti in uživanju
številnih dobrot, ki nam jih ponudi narava. V
naših vrtovih, na njivah, s prvo košnjo na travnikih, marsikaj koristnega smo lahko našli že tudi
v gozdovih in njih obrobjih.

DOGODKI – JUNIJ 2020
V KS Krašnja zaradi epidemije COVID –a 19
ni bilo zaznati pomembnejših aktivnosti in prireditev.

VREME – JULIJ 2020
Tudi za čas vseh 31 dni lanskega meseca
julija, bi lahko trdili, da sta se lepo in deževno
vreme segla v roke in sklenila, da bo rezultat
neodločen. Ni manjkalo veliko, in bi res bil, kajti
minilo je 16 dni z manj ali več dežja, le dan manj
pa je bilo t.i. suhih dni. Nekoliko podrobneje pa
takole.
Sreda, 1. julija je bil vroč dan, s temperaturo
okoli 29 stopinj. Padavin ni bilo, kljub temu, da
se je pooblačilo, nekajkrat pa je tudi zagrmelo.
2. dan v mesecu ni minil brez moče. Ena ploha
nas je obiskala v popoldanskem času, precej
močan naliv pa smo dočakali pozno zvečer,
okoli 22.30 ure. Precej deževno je bilo tudi dopoldne naslednjega dne. Sledila sta dva lepa,
topla in sončna dneva, ki sta se nadaljevala še
vse dopoldne naslednjega dne, na kar je pri 29
stopinjah postalo precej soparno, ob 21. uri je
že grmelo, kmalu za tem pa že tudi deževati.
Precej deževen je bil tudi še prvi del noči na 7.
v mesecu.
8., 9. in 10. smo lahko uživali v lepem, pravem poletnem vremenu, s temperaturami med
22 in 28 stopinjami. Napoved za naslednji dan
ni bila obetavna, kar se je kasneje v popoldanskem času tudi uresničilo. Vrstiti so se začele
plohe, številne med njimi dokaj močne. K sreči
pa ni bilo močnejšega vetra in toče.
Sledili so trije prijetni dnevi z obilo sonca, a
vseeno z nekaj nižjimi temperaturami zraka, kasneje pa vse do vključno 19. niti en dan ni minil,
da vsaj malo nebi deževalo. K sreči so vsa, sicer
krajša in ne preveč pogosta deževna obdobja
minila brez tistega, kar se v tem času najbolj
bojimo. Hudih neviht, padanja toče, grmenja in
udarov strel, orkanskega vetra in še kaj.
20., 21. in tudi še do zgodnjih popoldanskih
ur 22. je bilo zopet lepo in precej toplo. Začelo
se je oblačiti in grmeti. K sreči hujšega ni bilo, je
pa nastopilo dvourno obdobje, ki ga je zaznamovalo kar obilno deževje. 23. je dan minil s prijetnim poletnim vremenom, naslednji dan je že
zgodaj zjutraj deževalo. Popoldan pa od 18 ure
dalje zopet. V noči na 25., vključno z zgodnimi
jutranjimi urami se je deževje še nadaljevalo, na
kar se je zjasnilo.
26., 27. in 28. smo uživali v lepem vremenu.
Tudi vroče nam je bilo, saj so bile temperature
kar okoli 31 stopinj. Tudi 29. julij je večino dneva
minil s stabilnim vremenom, vse do poznih popoldanskih ur, ko se je začelo oblačiti, grmeti,
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ko je zvečer v spremstvu grmenja začelo obilno deževati. 30 julija je bil vroč, a soparen dan,
zadnji dan v mesecu je okoli 15. ure nastala nevihta, ki je zaradi visokih temperatur in sopare
grozila s točo. K sreči se to ni zgodilo.

DOGODKI – JULIJ 2020
Ni minil dan, da nebi nadaljevali s spremljanjem poteka epidemije. Številke okuženih s
COVID 19 in številke umrlih v Sloveniji so se iz
dneva v dan večale. Če sem pravilno razumel, je
bilo v Sloveniji do 1. julija zaznati nekaj več kot
1600 okužb, umrlo pa naj bi kar 111 ljudi. Do konca meseca sta se obe števili še povečali in sicer
na 2156 okuženih in 120 umrlih.
Sicer se je v naši KS v obdobju meseca zgodilo nekaj dogodkov, ki se jih velja spomniti.
4. julija je krajan Ciril Podmiljšak skupaj s
sorodniki, prijatelji, sosedi…,veselo praznoval
visok življenjski jubilej – 90 let.
Njegovi gasilski tovariši so mu postavili mogočen mlaj. Veselja ta večer ni manjkalo in trajalo je dolgo v noč.
11. zgodaj zjutraj smo se v Krašnji številni
spraševali in tudi ustrašili, od kje prihaja močan
piskajoč glas, ki ga je spremljalo bobnenje. Kasneje smo izvedeli, da je šlo za prezračevanje
glavnega plinovoda.
18. se je v Krajnem Brdu zgodila prometna
nesreča, v kateri je bil udeležen motorist.
22. so gasilci PGD Krašnja sodelovali pri gašenju požara, ki je nastal na hlevu v vasi Prevalje.
26. je v 85. letu starosti v Domžalah umrl Peter Pirnat, ki je bil vrsto let ozko vpet v delo in
življenje ŠD Krašnja. Večkrat pa je tudi s svojimi
brati – Oktetom bratov Pirnat zapel na odru v
avli naše šole in tudi v naši cerkvi. Od Petra smo
se poslovili 30. julija na domžalskem pokopališču.

VREME – AVGUST 2020
Kot se za vreme v času poletja spodobi, se
je začel mesec avgust. Dober začetek, a slabše
nadaljevanje, kajti naslednjih pet dni se je vreme spreminjalo. Nastajala so obdobja suhega
vremena, več od teh pa je bilo obdobij, ko je deževalo. Le v četrtek, 6. je bilo dežja zelo malo.
Padale so bolj kapljice, ki bi se jih dalo kar šteti. Vse do vključno 11. avgusta 2020 smo lahko
uživali v obilici vročih sončnih žarkov, zato nas
je le opoldansko in popoldansko iskanje senca
blagodejno ohladila. Tudi 12. je dan mineval enako prejšnjim, a ga je nekoliko pokvarila ploha, ki
nas je obiskali v zgodnjem času popoldneva. 13.
je bilo suho, 14. se je popoldan začelo oblačiti,
pihati je začel veter, ki je skoraj razpolovil temperaturo zraka. Pri tem mu je pomagalo tudi deževje, ki se je začelo okoli 20. ure zvečer.
Deževje, a ne preveč pogosto in obilno pa
se je nadaljevalo še tudi nekaj dni kasneje, vse
do vključno, 18. v mesecu. Izbralo pa si je krajša,
različna obdobja dneva.
Od 19. do 22. smo bili spet deležni pravega vremenskega poletja. Manj, kot 32 stopinj
ni bilo niti en dan. V noči na 23. in tudi še del
jutra pa je padlo nekaj malega dežja. Dan je bil
tudi še kasneje oblačen in ohladitev za cca 10
stopinj nas je prijetno ohladila. Deževna je bila

tudi še noč na naslednji dan. 25., 26., 27. in tudi
še 28. do 18. ure, ko je za nekaj časa začelo rahlo
deževati, smo bili ponovno priča pravemu poletnemu vremenu. 29. je bil še en prijeten dan,
zadnja dva pa sta nas spet presenetila z nekaj
dežja. Spet se je prijetno ohladilo.
Če strnem število t.i. suhih in deževnih dni
za lanski mesec avgust, sem ugotovil, da je bilo
pravih poletnih dni 17, 14 dni pa je bilo bolj ali
manj deževnih, a včasih prav prijetnih, da smo
se lahko vsaj nekoliko ohladili.

DOGODKI – AVGUST 2020
1. avgusta je bilo v Krašnji na hišnem naslovu 62 zelo veselo in prijetnega druženja ni in ni
bilo konca vse do zgodnjih jutranjih ur. Kaj to
pomeni, če se pred hišo žen, mater, pa tudi deklet postavi roža in potem se praznuje in slavi,
to nam je vsem povsem znano.
Tudi v tem primeru je šlo za praznovanje
življenjskega jubileja mami Romane Močnik
Žavbi, ki je zaokrožila pet desetletij življenja in
njene hčerke Ule za rosno mladih 10 let.
Nekaj skromne pozornosti k številnim voščilom, smo Romani izkazali tudi iz vrst ŠD Krašnja in ji skupaj s hčerko zaželeli lepo in zdravo
prihodnost, ter se ji tudi zahvalili za vso pozornost in strokovno - ljubiteljsko opravljeno delo
pri društvenih računovodskih zadevah.
15, praznik Marijinega Vnebovzetja.
21. je bil pogled številnih mimoidočih usmerjen v kapelico sredi vasi, ki je bila zelo lepo obnovljena.
23. avgusta je po hudi bolezni, v 59. letu starosti umrl krajan Martin Korošec. Od pokojnega Martina smo se poslovili 26. na pokopališču
v Krašnji.
To naj bi bilo nekako vse, kar sem vam hotel ponuditi v branje. Kot vedno, nekaj o vremenskem dogajanju v navedenem trimesečju
lanskega leta in nekaj za spomin na dogodke,
ki so tudi zaznamovali čas od junija do avgusta
v letu 2020.
Najbrž boste tudi sami ugotovili, da je še
vedno v marsičem tudi v KS Krašnja zaradi epidemije drugače, kot smo bili vajeni. Predvsem
je povsem okrnjeno delo društev in organizacij,
s precej neprijetnimi ukrepi se občasno ukvarja tudi naša župnija glede opravljanja verskih
obredov, kakršnih smo bili vselej vajeni. Zaradi
učenja na daljavo in ukrepov glede varovanja
otrok v vrtcu se je tudi vrtčevskim otrokom, šolarjem, vzgojiteljicam in učiteljicam v vzgojnem
in učnem procesu marsikaj spremenilo. Zagotovo v smereh, ki si jih niso želeli.
Tako pač je! Epidemija in nenehni ukrepi, ki
se pogosto sprejemajo in spreminjajo na podlagi epidemioloških stanj, bodo, kot kaže, še dolgo naša spremljevalka.
Ampak, treba je verjeti, predvsem pa upati,
da bi se zadeva čim preje umirila in, da bomo
na ta način lahko zaživeli življenje, ki smo ga bili
vajeni in smo ga imeli radi.
Vse to vam v imenu pripravljavcev Informatorja iskreno želim! Tam nekje v začetku meseca septembra pa se zopet »besedno« srečamo.

Marjan Štrukelj
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REŠITEV NAGRADNE KRIŽANKE KUD FRAN MASELJ – PODLIMBARSKI KRAŠNJA
Do 24. marca smo v ŠD Krašnja prejeli le štiri rešitve nagradnega gesla, ki se glasi »PESNIK PETER LEVEC.« Vse štiri rešitve so bile pravilne in
KUD bo za trud in sodelovanje z glasilom Informator nagradilo ne le tri ampak vse štiri sodelujoče. Prejeli pa bodo knjižice »PLETEMO KITE.«
Z vsebino gesla nagradne križanke se je KUD Fran Maselj Podlimbarski želel še enkrat več spominjati našega pesnika Petra Levca, ki je s pesnitvami bogato zaznamoval svojo uspešno pesniško ustvarjanje, s katerim je bogato zaznamoval tudi velik osebni čut za ljubezen do domovine.
Peter Levec je umrl 18. decembra 1999 v Ljubljani.
Vsi, ki ste brali marčevsko glasilo pa ob razpisu nagradne križanke zagotovo niste prezrli kratke predstavitve pesnikove življenjske poti, katerega prispevek je pripravila Vera Beguš.
Pravilne rešitve nagradne križanke in prejemniki knjižnih nagrad pa so:
DRAGICA CIMPERMAN,
ANKA DROBNE,		
TONKARA JAMŠEK		
TOMAŽ PAVLIČ		

Podrečje 8		
Vošce 6 a			
Negastrn 5		
Krajno Brdo 16		

1230 Domžale
1223 Blagovica
1251 Moravče
1225 Lukovica

Vsem nagrajencem se zahvaljujemo za sodelovanje in iskreno čestitamo! Knjižne nagrade lahko od 14. junija dalje prevzamete v pisarni ŠD
Krašnja.

Marjan Štrukelj

SKUPAJ S PODJETJEM SPINA D.O.O. VAS VABIMO K REŠEVANJU NAGRADNE KRIŽANKE
Lahko bi rekli, da je tokratna nagradna križanka počitniško – dopustniška in bo zaradi tega
nekaterim, predvsem pa tistim, ki jih radi rešujejo, v še posebno veselje.
Veseli smo bili dogovora za objavo križanke s podjetjem SPINA d.o.o. Krašce 17, 1251 Moravče, ki že vrsto let z obratovanjem Mercatorjeve trgovine v Krašnji skrbi za naše številne potrošniške želje.
Na prodajnih policah naše trgovine je možno dobiti zelo veliko ali kar vse tiste prehranske
izdelke in pijačo, ki jih v prehrani potrebujemo prav vsak dan. Kupimo lahko še marsikaj ostalega, za kar nam ni potrebno oditi po nakupih v oddaljenejše trgovine ali večje markete. V času,
ko prav vsi, še posebno pa zaposleni, ki odhajajo na delo izven domačega kraja in se pozno
vračajo domov, jim tovrstni nakupi v domači trgovini zagotovo odgovarjajo, saj s tem prihranijo
veliko dragocenega časa. Trgovina v bližini je enako pomembna tudi za upokojence in ostale, še
posebno za tiste, ki se srečujejo s prevoznimi težavami.
O pomembnosti poslovanja trgovine v Krašnji, bi ob vsakem resnejšem premišljevanju vsakdo lahko ugotovil, da smo v Krašnji oz. KS glede tega v privilegiranem položaju, kajti zelo veliko
je krajev in območij, ki bi si želeli enako priložnost za nakupe, kot jo imamo mi. Torej hvaležnost
do Spine ni odveč!
Je pa res, da vsak dober gospodar, tudi podjetnik - trgovec mora poslovati s ciljem rentabilnega poslovanja, kar pa je povsem odvisno od nas potrošnikov in naših nakupov v trgovini.
Zato si želimo in upamo, da bomo v Krašnji skupaj s podjetjem SPINA d.o.o. še nadalje vzdrževali in tudi krepili medsebojni poslovni odnos v obojestransko zadovoljstvo.
Iz Spine d.o.o. pa vsem bralcem Informatorja sporočajo lepe želje, da bi čas počitnic in dopustov minil čim lepše in srečno. Iskreno pa se
tudi zahvaljujejo za zaupanje in za vsak obisk prodajane v Krašnji. Enako tudi, da pri obiskih prodajalne upoštevate vse nujne ukrepe v zvezi z
uresničevanjem ustrezne zaščite pred možnostmi okužb s COVID – 19, in upanju, da bi se razmere čim preje uredile.
Sporočajo tudi, da bodo petim izmed vseh reševalcev nagradne križanke, ki bodo pravilno rešili geslo, podarili BON ZA
INTERNO GLASILO ŠPORTNEGA DRUŠTVA KRAŠNJA,
10,00 € za unovčitev v prodajalni Krašnja.
Krašnja 14, 1225 Lukovica;
telefon: 01/ 7234 132;
Rešitve pošljite najkasneje do 20. avgusta 2021 na naslov:
splet: sd-krasnja.org ;
Športno društvo Krašnja, Krašnja 14 1225 Lukovica ali jih oddajDRUŠTVENI INFORMATOR JE IZDELAN V NAKLADI 140 IZVODOV,
tisk: Papirnica Lipa s.p., Preserje pri Radomljah
te v poštni nabiralnik pri vhodu v društveno pisarno.
Želimo vam prijetno reševanje in kasneje seveda tudi veliMartin Šinkovec		
urednik
Marjan Štrukelj			
pomočnik urednika
ko sreče pri žrebanju petih nagrad!
Gašper Korošec		
tehnični urednik
Karla Šinkovec			
lektoriranje
Marjan Štrukelj
Dopisniki:
Drago Juteršek, Družina Maselj, Helena Urbanija, Janez Rode, Jure Jamšek, Katka Bohinc, Marjan Štrukelj,
Mojca Beguš Tič, Natalija Mlakar Butalič, Robi Pervinšek, Simona Pervinšek, Vera Beguš, ZD Domžale.
Fotografije:
Anamarija Lanišek, Drago Juteršek, Helena Urbanija, Katja Tič, Katka Bohinc, Ksenija Malkovic, KUD Arhiv,
Meta Adamič Bahl, Natalija Mlakar Butalič, PGD Arhiv, Robi Pervinšek, Simona Cerar.
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IME IN PRIIMEK:
NASLOV:
NAGRADNO GESLO:
Nagradni kupon pošljite na naslov Športno društvo Krašnja 14, 1225 Lukovica ali ga oddajte v nabiralnik pri društveni pisarni.

