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Spoštovani krajani in 
krajanke!
Pred vami je sedma številka 
Žab(ni)ce, ki jo izdajamo skupaj 
s sosednjo Krajevno skupnostjo 
Bitnje. Najbrž smo se že vsi na
vadili, da najprej preberemo naš 
sklop glasila, nato skupne strani, 
nazadnje pa še obrnemo glasilo in 
pokukamo k sosedom.

V tokratni številki končno pišemo o običajnem 
dogajanju, ki ga ne zaznamuje več korona virus, 
čeprav bodo posledice slednjega tako in drugače 
še dolgo med nami. Praznik Krajevne skupnosti 
Žabnica je ponovno potekal po utečenih kolesni
cah. Na Planici je potekala tradicionalna proslava 
s polaganjem vencev in kulturnim programom, 
medtem ko je po Žabnici in Šutni potekala čistilna 
akcija. Zaključek je bil spet takšen, kot smo ga 
poznali včasih, to je pogostitev in druženje ob 
šoli za vse generacije. Tudi sicer je občutek, da 
se končno vrača življenje v naše kraje, zelo lep; 
aprila je bila birma, julija gasilska veselica, dobili 
smo paketomat, obnavljata se dolgo pričakovana 
notranjost cerkve sv. Urha in most čez Žabnico.

Glede občinskih projektov je bil v okviru parti
cipativnega proračuna za leto 2022 izglasovan 
predlog za pripravo projektne dokumentacije 
za ureditev športnega igrišča Žabnica. Osnovna 
izhodišča je podalo Športno društvo Žabnica, 
dokumentacijo pa sedaj pripravljajo na občini.  
V začetku septembra se je zaključil drugi poziv k 
participativnemu proračunu Mestne občine Kranj 
za leto 2023, kjer smo imeli ponovno možnost 
predlaganja projektov za svojo krajevno skupnost.

Kar se ostalih projektov tiče, smo s strani vodstva 
občine večkrat dobili zagotovila, da se bodo tudi 
v naši KS izvajali večji projekti, a razen sanacije 
mostu čez Žabnico doslej ni videti rezultatov. 
Naj spomnim, župan je ob obisku v Žabnici lani 
obljubil semafor in novo ograjo pri šoli, boljšo 
osvetljenost prehodov in cestišča med objektom 
Dom Žabnica in šolo ter postavitev novih avtobus
nih postajališč. Realizacija teh projektov naj bi 
bila v letošnjem letu, ureditev športnega igrišča 
pa v enem od naslednjih.

Verjamem, da vsak dela po najboljših močeh, tudi 
zaposleni v občinski upravi. A vendar imam včasih 
občutek, da probleme in želje prebivalcev mesta 
drugače obravnavajo od podeželskih. Kmalu bodo 
volitve, ki bodo vsaj do neke mere premešale 
karte. Upam, da bomo znali izraziti voljo tako, da 
bomo vaščani bolje zastopani v mestnem svetu in 
bomo tako pridobili večjo možnost soodločanja, 
čemu in koliko denarja se namenja iz občinskega 
proračuna.

V anketi, ki smo jo izvedli lansko leto, je kar 62 % 
anketirancev izrazilo nezadovoljstvo z možnostjo 
sodelovanja pri lokalnem razvoju. Sedaj je čas, 
da se javite in kandidirate za delo v Svetu kra
jevne skupnosti Žabnica v naslednjem mandatu. 
Projektov, ki jih krajevna skupnost kot tudi širša 
skupnost potrebujeta, je še veliko. Verjamem pa 
tudi, da ima marsikdo še veliko volje in energije 
za delo v svojem kraju.

Naj sklenem s Slomškovo mislijo: »Vsak naj za 
dobro vsakega skrbi.«

Marija Zakrajšek Martinjak, predsednica KS Žabnica

Uvodna beseda
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Kazalo

Člani Sveta KS Žabnica smo:

Marija Zakrajšek Martinjak, 
predsednica
Aleš Šifrer, podpredsednik
Erika Vrhovnik, članica
Ljubo Tomažič, član
Mateja Porenta, članica
Matic Oman, član
Nataša Plavc, članica

Kontakti:
Krajevna skupnost Žabnica
Žabnica 20
4209 Žabnica

email:
ks.zabnica@gmail.com

telefon: 031 615 960 

spletna stran:
www.zabnica.si

Facebook stran:
    Krajevna 
skupnost Žabnica

Sestanek je možen po 
predhodnem dogovoru.

Kontakt za Pokopališče 
Žabnica:
Nataša Plavc, 
telefon 041 903 980
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Čiščenje struge potoka Žabnica  
-  odgovor Mestne občine Kranj

Spoštovani,

glede na veljavno zakonodajo so vodotoki v pristojnosti 
državnih organov. Neurejenost potoka lahko prijavi-
te – ali pa vaša krajevna skupnost – na Inšpektorat 
RS za okolje in prostor, ki je pristojen tudi za vode 
in iz tega naslova za reševanje te zadeve. Kontakti 
enote v Kranju: 

• irsop.oe-kr@gov.si,
• 04/ 231 95 85.

Svoj prispevek k normalnemu pretoku tudi ob večjih 
nalivih pa lahko ob soglasju naravovarstvenika 
dodajo tudi lastniki priobalnih zemljišč sami. V 
nadaljevanju nekaj nasvetov s spletne strani enega 
od koncesionarjev, družbe HNG, d. o. o.

Skrb za obrežno vegetacijo izkazujemo koncesionarji 
s premišljenimi posegi v okolje, sanitarnimi poseki 
in čiščenjem strug, s čimer dajemo pozitiven zgled 
lastnikom vodnih in priobalnih zemljišč. Slednji lahko, 
ob soglasju vodovarstvenega nadzornika, tudi sami iz
vajajo določene aktivnosti, ki pripomorejo k dobremu 
stanju vodotokov in poplavni varnosti. S preventivnim 
ravnanjem tako tudi sami prispevajo k varovanju 
svojih zemljišč pred erozijo in poplavljanjem.

Upravljanje z vodotoki in vegetacijo je neposredno 
povezano z vodarsko, kmetijsko in naravovarstveno 
področno zakonodajo. V nadaljevanju lastnikom pri
obalnih zemljišč kot tudi vsem ostalim, podajamo 
navodila o možnostih ter možnih načinih ravnanja 
glede urejanja in vzdrževanja brežin vodotokov.

Navodila za zagotavljanje dobrega stanja voda in ure
janje ter vzdrževanje brežin vodotokov:

• na svojih vrtovih vzdržujte obrežno vegetacijo in 
odstranjujte veje in debla dreves, ki so nagnjena 
ali podrta v strugo vodotoka oz. tista, ki so suha in 
trhla do te mere, da bi se lahko sama zrušila v stru
go (s soglasjem vodovovarstvenega nadzornika),

• porezano vejevje in debla takoj odstranite iz ob
močja vodnega zemljišča oz. priobalnega pasu 

in poplavnih ravnic (vrta), saj lahko v primeru 
visokih voda naplavine porezanega vejevja in debel 
tvorijo čepe plavja, ki običajno zamašijo mostne 
in ostale odprtine (s soglasjem vodovovarstvenega 
nadzornika),

• upoštevati je potrebno prepoved redčenja obrežne 
vegetacije med 1. marcem in 1. avgustom (Zakon 
o divjadi in lovstvu),

• sproti odstranjujte čepe plavja, odpadke in dru
ge opuščene oziroma odvržene predmete, ki 
zastajajo v strugi vodotoka (na vaši parceli), saj 
ti običajno povzročajo poplavljanje in zajedanje 
obvodnih zemljišč,

• ne odlagajte smeti in drugih odvečnih materialov 
na vodna in priobalna zemljišča. Priobalni pas 
za vodotoke II. reda meri 5 m, merjeno od roba 
struge vodotoka,

• upoštevajte prepoved uporabe gnojil in fitofarma
cevtskih sredstev v priobalnem pasu,

• v priobalnem pasu upoštevajte prepoved pranja 
vseh vozil in drugih strojev ali naprav,

• v obrežni vegetaciji puščajte plodonosne vrste kot 
so češnja, hrast, maklen, jerebika, robida, rumeni 
dren, glog in črn trn,

• v priobalnem pasu ob vodotokih gospodarite 
zmerno. Najprimernejša oblika kmetovanja so 
negnojeni ekstenzivni travniki,

• ohranjajte zveznost (krošnje dreves naj se med 
seboj stikajo) in navpično slojevitost (zelišča, gr
movje, drevesa),

• spodbujajte različne faze starosti grmovnih in 
drevesnih vrst.

• preprečujte semenenje in plojenje invazivnih 
rastlinskih vrst,

• tujerodnih živalskih vrst iz akvarijev in vrtnih 
ribnikov ni dovoljeno spuščati v vodotoke,

• ob obrežni vegetaciji puščajte 5 m travnat pas, saj 
ima pomembno vlogo pri razvoju žuželk,

• zemlje in zavrženih rastlinskih delov sobnih in 
vrtnih rastlin ne odlagajte v bližino vodotoka.
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Sanacija mostu 
preko potoka 
Žabnica 

Končno se je začela težko pri
čakovana sanacija mostu preko 
potoka Žabnica. Hvala Direkciji 
RS za infrastrukturo, Ministrstvu 
za infrastrukturo in Mestni občini 
Kranj. Upamo, da se uresničijo 
tudi ostali obljubljeni projekti, ki 
jih kraj še kako potrebuje.

Dogaja

Proslava na Planici

Tudi ob letošnjem prazniku KS Žabnica smo obudili 
spomin na preboj Selške čete Cankarjevega bataljona 
iz sovražnikovega obroča, ki je potekal pred natanko 
80 leti. Prav je, da ohranjamo spomin na boj, na padle 
borce, njihove tovariše in družine. Prav je, da izkažemo 
spoštovanje in hvaležnost vsem, ki so v preteklosti 
tvegali ali žrtvovali svoja življenja za današnjo svobodo.

Štirinajst partizanov in eno partizanko je doletela 
prezgodnja smrt, med padlimi je bil tudi narodni 
heroj Stane Žagar. Tudi letos so se padlim partizanom 
poklonili člani borčevske organizacije in podžupan 
Mestne občine Kranj Janez Černe. Slavnostni govornik 

je bil predsednik zgodovinske komisije pri Združenju 
borcev za vrednote NOB Slovenije dr. Martin Premk, 
za kulturni program so poskrbeli Pihalni orkester 
Mestne občine Kranj, učenke in učenci OŠ Staneta 
Žagarja in Podružnična šola Žabnica OŠ Stražišče, 
mezzosopranistka Darja Resnik Debevc ter častna 
straža Slovenske vojske in praporščaki.

 V petek, 25. marca 2022, sta predsednik Združenja bor
cev za vrednote NOB Bitnje in Žabnica Franc Hafner 
in predsednica Sveta KS Žabnica Marija Zakrajšek 
Martinjak v spomin na padle borce položila vence tudi 
pri spomeniku v Žabnici.

Praznik  
Krajevne  
skupnosti  
Žabnica
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Čistilna akcija in druženje

Svet KS Žabnica se je tudi tokrat pridružil akciji kranjskih 
tabornikov »Kranj ni več usran« in organiziral tradicionalno 
čistilno akcijo v sklopu krajevnega praznika. Udeleženci se 
so strinjali, da je smeti še vedno veliko (preveč). Predvsem je 
problematičen pas ob cestah in vodah, kar nakazuje na to, da 
te smeti prihajajo od drugje in ne nastajajo v okolju samem. 
Še vedno pa je preveč smeti tudi prosto v naravi, ki v končni 
fazi lahko prehajajo v krmo in pridelke.

Po koncu proslave in čistilne akcije so se vsi krajani, podobno 
kot v prejšnjih letih, zbrali in družili pri šoli. Tokratni pečat 
druženju pri šoli je dala otvoritev novega štorkljinega gnezda 
in tehnične opreme za opazovanje njihovega življenja. Celotno 
dogajanje tega dne so tudi letos organizirali člani Sveta krajev
ne skupnosti ob pomoči ostalih krajanov. Iskrena hvala vsem, 
ki so sodelovali pri praznovanju  torej kolektivu in učencem 
PŠ Žabnica, vsem prostovoljcem, ki so se udeležili čistilne 
akcije, Organizacijskemu odboru za spominsko slovesnost na 
Planici nad Crngrobom, Prostovoljnemu gasilskemu društvu 
Žabnica, Društvu upokojencev Žabnica ter Jožetu Frelihu in 
Andreju Šifrerju.
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Veselica

Po dveh letih premora se je v 
Žabnico spet vrnila veselica. V pe
tek se je publika zabavala s skupino 
Calypso, v soboto pa tradicionalno 
s skupino Modrijani.

Srečanje  
sosedov

Tudi letos so za lep začetek poletja 
poskrbeli krajani Šutne, kjer so 
organizirali tradicionačno sreča
nje sosedov.

avtorica člankov  
Marija Zakrajšek Martinjak

Birma

V letu 2022 je v žabniški cerkvi 
sv. Urha pristopilo k birmi 24 
birmancev. Birmovalec je bil msgr. 
Franci Petrič.
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Paketomat

Tudi Žabnica se pridružuje krajem, ki 
imajo paketomat.

Društvo 
upokojencev Žabnica

Minilo je skoraj leto, odkar je bilo natisnjeno zadnje 
krajevno glasilo in sem pisal o težavah in aktivnostih 
našega društva upokojencev. Kaj naj tokrat napišem, 
še sam ne vem. Je pa res, da se nam je zaradi ukinitev 
korona ukrepov življenje nekoliko omililo.

Naše društvo je lani praznovalo 70 let obstoja. Tako 
kot društvo se tudi člani društva z njim vred staramo. 
Večina nas je veliko starejših, kot je društvo. Prav tu pa 
nastaja problem. Mlajših članov, ki bi prevzeli vajeti 
vodenja, ni. Tisti pa, ki so pripravljeni pomagati, pa 
imajo tudi še toliko obveznosti na drugih področjih, 
da si ne upajo prevzeti še ene odgovornosti. Toda o 
tem na koncu sestavka. Sedaj pa naj napišem, da smo, 
kljub starosti, še vedno aktivni.

Nepretrgoma so aktivne naše Zankarice pod vodstvom 
Anke Orehar. Pridno se zbirajo in ustvarjajo umetnine 
iz volne, sukanca, špag, »špagetov«* in bombažne 
preje. Poleg tega znajo narediti razne praktične izdelke 
iz odpadnega papirja (iz reklam), ki ga v velikih količi
nah dobimo na domove. Svoje izdelke so že nekajkrat 
razstavile v prostorih društva. Ko jih kdaj pa kdaj 
obiščem, vidim, da jim pravzaprav veliko pomeni 
tudi samo druženje, saj se pomenijo o najrazličnejših 
stvareh, pa tudi smeha je veliko.

Drugi krožek, ki je tudi zelo aktiven, pa je Bralno 
debatni krožek, ki ga vodi Breda Fabjan. Tudi tu so 
zelo aktivni in tudi priskočijo pomagat pri pripravi 
raznih kulturnih prireditev. Teh je bilo včasih veliko, 
žal pa so zaradi korona ukrepov zamrli.

V sodelovanju z LUKom in Medgeneracijskim cen
trom iz Kranja poteka vsak mesec tudi Umo vadba. 
Za to skrbi Anka Hafner, ki je vsestransko aktiva in 
nekako pomožni gonilni motor našega društva. Umo 
vadba je zelo obiskana; udeleženci se zelo pohvalijo z 

Kotiček  
DU Žabnica

Piknik DU Žabnica
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njeno vsebino. Mislim, da bomo počasi o tej vadbi pri
čeli razmišljati kar vsi, saj se nam s starostjo pričnejo 
v možganih delati luknje in pozabimo prenekatero 
pomembno zadevo.

Nekoliko si upokojenci lastimo tudi jutranjo telovad
bo 1000 gibov, čeprav deluje v organizaciji drugega 
društva. Ker pa jo društvo priporoča vsem, še posebej 
starejšim, smo jo kar prevzeli za svojo. Vodja te jut
ranje telovadbe je Cveta Šturm, ki pa ima tudi že zelo 
uspešne pomočnice.

Gibanje v naravi je stalnica nas upokojencev. Moj 
sosed, ki ni bil prav zagnan za delo, je večkrat rekel: 
»Grem dopoldan na sprehod, da sem popoldan prost.« 
Res je, da nam dopoldanski sprehod kar prija, še 
posebej, če se kaže vroče sonce.

V DU skušamo take sprehode organizirati skupinsko, 
da se še malo družimo in poklepetamo. Vedno smo 
prvi organizirani sprehod organizirali v okviru kra
jevnega praznika, in sicer pohod na Planico. Tokrat 
tega nismo organizirali, smo pa članom priporočili, 
da se udeležijo vsaj ene akcije, ki je bila organizirana 
26. marca. Tako jih je nekaj šlo na Planico, nekateri so 
se pridružili čistilni akciji, vsi pa smo bili povabljeni 
pred šolo, kjer so nam postregli z golažem. Učenci in 
učitelji so nam pripravili lep kulturni program, ki so 
ga združili z uradnim odprtjem gnezda za štorklje, 
ki je postavljeno pred šolo. Tudi pri postavitvi tega 
gnezda smo upokojenci pridali skromen delež.

Kot veste je delovanje Rdečega križa v Žabnici zamrlo. 
Vseh nalog Društvo upokojencev Žabnica ne more 
prevzeti. Velik interes pa je bil, da se omogoči merjenje 
tlaka, sladkorja in holesterola v krvi, zato smo se 
odločili, da to pripravimo. Prav zato smo bili tokrat 
organizatorji tega merjenja prav mi. Sicer takega 
množičnega obiska, kot je bil včasih, ni bilo, pa vendar 
je bil zadovoljiv.

Organizirani pohod pa smo pripravili 21. aprila. Izpred 
športnega doma smo se odpravili peš po Šutni proti 
Crngrobu, zavili smo mimo Strela do potoka Suha. 
Šli smo ob potoku, si pogledali zanimiv tok potoka in 
brstenje gozdnih rastlin. Ko smo prišli do »Jakobove« 
pohodne poti, ki vodi po Sloveniji, smo se odpravili po 
njej do gostišča v Crngrobu. Postregli so nas s dobro 
malico. Sprehod je trajal uro in pol, samo druženje pa 
kar 3 ure, saj smo si imeli po tako dolgem premoru 
veliko za povedati. Te krajše pohode bomo še organi
zirali, morda jih tudi združili z malo daljšim izletom. 
Vse pa bo seveda odvisno od odziva članstva.

Kot sem na začetku omenil, se članstvo v našem dru
štvu stara. Ne samo stara, tudi redči zaradi smrti. 
Samo v lanskem letu smo pokopali 22 naših članov. 
Veliko jih prebiva v domovih starostnikov, vedno več jih 
je starih nad 90 let. Vsi ti so tudi opravičeni plačevanja 
članarine, članarina pa je naš edini vir prihodka. 
Iz tega sklada moramo plačevati vse obveznosti, ki 
smo jih po zakonu dolžni. Tudi poslovilni aranžma 
za pokojnega gre iz teh prihodkov. Tako so postali 
odhodki višji od prihodkov. Mlajših članov ni veliko, 
saj se le redki odločijo za vpis v društvo upokojencev, 
če pa se že, gredo raje tja, kjer je članov več in s tem 
tudi več aktivnosti. Tudi že nekdanji naši mlajši člani 
so se tako raje pri nas izpisali in se včlanili v drugo 
društvo. Prav zaradi tega vodstvo društva razmišlja 
o razpustitvi društva. 

Tako je bil 27. avgusta piknik članstva. Tam smo 
članom razložili naše težave in razlog za možnost 
prenehanja delovanja. Upravni odbor z novim letom 
odstopa od svojih funkcij. Če se pokaže in pridobi novo 
vodstvo, je možno, da društvo obstane in zaživi novo 
dobo, v nasprotnem primeru pa društvo preneha z 
delovanjem. Do takrat vas bomo še obveščali o novostih 
in spremembah. Poročali vam bomo tudi, kako vam 
lahko pomagamo ob vpisu v drugo društvo. V pomoč 
bomo predvsem tistim, ki sami ne zmorejo, in tistim, 
ki plačujete poleg članarine še prispevek za vzajemno 
pomoč. Veliko računamo na sosednja DU in na Svet 
KS Žabnica.

Vsem želim veliko zdravja in da, v kolikor naše društvo 
preneha delovati, se vključite v društvo, ki vam najbolj 
odgovarja. Naj vas pa že sedaj povabim na merjenje 
krvnega pritiska ter stanja sladkorja in holesterola 
v krvi, ki bo v soboto, 8. oktobra, od 7. do 9. ure v 
Zadružnem domu v Žabnici.

*špageti: trakovi iz nekoliko elastičnih materialov, ki 
so odpadek v proizvodnji tkanin in pletenin

Za DU Žabnica spisal Jože Frelih

Pohod proti Crngrobu
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Kotiček
vrtca in šole

Z avtodvigalom sta se Dušan in 
Anton povzpela 9 metov visoko. 
Pričelo se je reševanje.

Dušan Dimnik vsako leto 
obišče mladičke in jim nadene 
obročke. Letos jih je na žalost 
moral prej obiskati in jim nuditi 
pomoč. Oba mladička sta bila 
močno dehidrirana in nujno 
potrebna oskrbe.

Vsak mladič prejme edinstven obroček, ki se 
ga namesti nad kolenom. Zakaj se namešča 
obroček nad kolenom? Zato, da se vidijo 
številke na obročku, ko štorklje hodijo po 
travi ali stojijo v gnezdu. V primeru, da bi 
bil obroček s številko nameščen v spodnjem 
delu noge, ne bi bilo možno iz daljave (s 
fotoaparatom ali daljnogledom) odčitati 
številke. Številke so osnovni podatek, s 
katerimi operirajo opazovalci ptic po celem 
svetu. Ljubitelji in opazovalci ptic beležijo 
njihove premike in gnezdenja.

Reševanje štorkelj  na Šutni

Učiteljici in šolarji smo bili obveščeni, da bo v petek, 17. junija 2022, 
potekalo reševanje dveh mladičev iz gnezda na Šutni.

Okoliški prebivalci, ki dnevno spremljajo gibanje štorkelj, so opazili, 
da se starši štorkelj že nekaj dni ne vračajo v gnezdo k mladičema. Ker 
mladiča že nekaj dni nista bila deležna hranjenja, so se odločili, da prvič, 
odkar je bilo leta 2015 postavljeno gnezdo, izvedejo reševalno akcijo 
mladih štorkelj.

Pri reševanju je sodeloval g. Dušan Dimnik, ki je bil o nenavadni situaciji 
obveščen in je takoj nesebično ponudil pomoč. Dušan je zunanji sode
lavec Prirodoslovnega muzeja, ki od postavitve gnezda na Šutni vsako 
leto obročka mlade štorklje. Ob pomoči g. Aljančiča je g. Dušan varno 
prinesel mladiča iz gnezda. Oba smo obročkali in stehtali. Tehtala sta 1,5 
kg. Mladiča sta bila izročena ge. Tjaši Zagoršek iz Društva za opazovanje 
in proučevanje ptic Slovenije.



kimavec 2022 | Žab(ni)ca 7 | 11 | 

Mladiča sta bila odpeljana, starši so ostali sami. Veliko 
je ugibanj in vprašanj, ali sta se štorklji vrnili. Tega na 
žalost ne vemo. Ena štorklja se zopet pojavlja v gnezdu. 
Na nogi nima nameščenega obročka. Štorklje se v pri
meru, da nimajo gnezda z naraščajem, pričnejo prosto 
gibati po okolici. Najbolj pomembna je zdrava hrana. 
Kjer je bo na voljo več, bo tudi več štorkelj. In seveda 
obratno. Kjer bo hrana onesnažena in zastrupljena, 
tam jih bo manj.

Kot smo izvedeli, sta oba mladiča pravočasno prejela 
ustrezno oskrbo in bila odpeljana v zavetišče za divje 
živali na Muti. Učenci in učiteljici smo bili te infor
macije nadvse veseli. Ob tem dogodku smo se veliko 

novega naučili. Učenci so imeli prvič priložnosti, da 
so mladiča štorklje lahko pobožali. Ta dogodek nam 
bo še dolgo ostal v lepem spominu.

Ob tej priložnosti bi se posebej zahvalili Nataliji in 
Alenki Tavčar iz Žabnice za opazovanje gnezda ter 
takojšnjo reakcijo ob spremembi v gnezdu, ko sta bili 
štorklji (starša) pogrešani. Posebna zahvala gre tudi 
Antonu Aljančiču iz Srednjih Bitenj, ki je bil takoj 
pripravljen ponudil pomoč s svojim avto dvigalom. 
Brez njegove pomoči se ne bi mogli povzpeti 9 met
r ov visoko.

Saša Porenta in Matjaž Mravlja
foto: Alenka Tavčar, Saša Porenta

Po štorkljini  poti  v Preddvoru

V mesecu aprilu smo se z učenci 
šole v Žabnici odpravili na temat
sko orientacijsko pot Skrivnost 
Preddvorskih štorkelj.

Začetek naše poti je bil pred 
predstavitvenim panojem za OŠ v 
Preddvoru.

Vstopili smo v skrivnostno zgodbo 
začaranih štorkelj in njunih gozdnih 

prijateljev, ki so nas popeljali v igri
vi svet spoznavanja narave.

Pot je označena s prav posebnimi 
smerokazi. Pozorno smo sledili 
navodilom in uspešno opravili iz
zive, ki so nas čakali na posameznih 
tematskih točkah. A na poti nas je 
pričakal tudi vran Fran, ki nam jo 
je prav pošteno zagodel. Naj vam 

zaupamo, da smo na poti srečali 
tudi veverico Verico, lisico Mico, 
čebelo Melo, medveda Metoda, 
mravljo Aljo, sovo Sašo ter …

Če tudi vas zanima, kako sta prišli 
štorklji v Preddvor in kaj se je prav
zaprav zgodilo ter kaj nam je ušpičil 
vran Fran, je najbolje, da se tudi vi 
podate na pot.

Saša Porenta
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Podelitev bralne značke

V torek, 26. aprila, smo imeli slav
nostni zaključek bralne značke. 
Prireditev sta povezovala učenca 
3. razreda Katarina H. in Jakob Š.

V uvodu sta pozdravila vse, ki radi 
beremo, in prebrala zanimivo 
anekdoto slavnega fizika Alberta 
Einsteina: »Če želite, da bi bili 
vaši otroci bistri, jim pripoveduj
te pravljice. Če želite, da bi bili še 
bistrejši, jim pripovedujte še več 
pravljic. In če otroku veliko beremo, 
bo potem tudi sam bral brez težav 
in z veseljem; postal bo bralec za 
vse življenje.«

Branje je res nekaj čudovitega. 
Vodi nas preko domišljije, v nova 
prijateljstva in v nova znanja, ki so 
dragocena in nam v življenju vedno 
pridejo prav.

S to mislijo smo na oder povabili 
gostjo in pisateljico Nežko Kukec.

S seboj je prinesla in nam seve
da tudi predstavila dve pesniški 
slikanici za otroke: Živalski žur 
in Tri po mačje. Knjige, ki jih je 
napisala in jih še piše, izhajajo iz 
njenega življenja in ljubezni do ži
vali. Neizmerno uživa ob pisanju 
pesmi in rim.

Ko je doživeto pripovedovala svojih 
nekaj pesmi, so jo vsi otroci nav
dušeno poslušali in čutiti je bilo 
čarobno povezanost.

Ob koncu so učenci Nežko Kukec 
lahko povprašali, kar koli jih je za
nimalo, in rada jim je odgovorila 
na vprašanja.

Res je, otroci potrebujejo pravljice 
in pesmice. Pomembno je, da jim 
prebiramo kakovostno mladinsko 
literaturo in jih navdušujemo, da 
tudi sami čim več berejo.

Našo prireditev smo popestrili še 
z dramsko igrico ter glasbenim 
programom pevskega zbora in 
flavtistk.

Nataša Ravnikar

Peka perecev
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Ustvarjali so učenci 2. razreda z učiteljico Katjo

Gregorjevo v Žabnici  – »luč« vržemo v vodo, 
pokličemo pomlad,  ptički se ženijo,  

ljubezen je  v zraku

Gregorjevo je praznik, ki se praznuje 12. marca na god 
sv. Gregorja. Šega ima korenine v predkrščanski dobi, 
vendar se je pri ljudeh uveljavilo prepričanje, da pred
stavlja prihod pomladi, saj se je po starem koledarju 
praznovalo na prvi spomladanski dan, ko je svetli del 
dneva postal daljši. Takrat naj bi čevljarji, kovači in 
drugi rokodelci, predvsem v krajih na Gorenjskem, 
prenehali delati ob umetni svetlobi. Najbolj znani 
kraji na Gorenjskem, kjer je tradicija še posebej živa, 
so Tržič, Kropa, Kamna Gorica in Železniki.

Gregorčki so bili običajno sestavljeni iz deske oz. mate
riala, ki je plaval na vodi. Na podlago so nato pritrdili v 
olje namočene oblance, ki so goreli, kasneje so oblance 
zamenjale svečke. Nič nenavadnega ni bilo, če so na 
vodo spustili tudi leseno coklo, okrašeno s svečami.

Nekateri gregorčki so bili preprosto izdelani iz papirja 
ali kartona, in ko je plamen zajel celotno ladjico, se 
je ta potopila v vodo in rek »luč v vodo« se je zgodil.

Tudi z učenci v Žabnici vržemo »luč v vodo«. Na pred
večer Gregorjevega smo spustili gregorčke v potok 
Žabnica. Gregorčki so bili narejeni iz naravnih oz. lažje 
razgradljivih materialov. S svečko pa smo ustvarili 

luč. Gregorčke smo po spustu vzeli iz potoka in s tem 
poskrbeli za čisto okolje. Pri tem so nam pomagali 
gasilci PGD Žabnica.

Zima se umika, narava se prebuja iz spanca. Ptički 
postajajo vse glasnejši. Po ljudskem izročilu se na 
ta dan ‘ptički ženijo’, zato je praznik povezan tudi z 
zaljubljenci. Dekleta naj se na ta dan odpravijo ven in 
pozorno opazujejo okolico. Izročilo govori o tem, da 
bo prva ptica, ki jo bo dekle uzrlo tega dne, naznanila, 
kakšen bo njen mož.

Saša Porenta



| 14 | Žab(ni)ca 7 | kimavec 2022

Prispevki učencev 2.  razreda

Ana, 2. r

Čebela, Megi, 2. r

Čebelnjak, Tian, 2. r

Panjska končnica, Valentin, 2. r
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Čebela, Marcel, 2, r

Panjska končnica, Zoja, 2. r

Čebelnjak, Iza, 2. r

Lesena posoda za maslo, Megi, 2. r Mlinček za kavo, Ana, 2. r
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Ljudska glasbila so našla nov dom na pš žabnica

V juniju smo na šoli v Žabnici s posebno prireditvijo 
prevzeli zbirko starih ljudskih glasbil, ki nam jih je 
daroval etnomuzikolog in skladatelj Julijan Strajnar.

Sodelovanje gospoda Strajnarja z našo šolo se je pri
čelo, ko smo za nastope Otroškega pevskega zbora 
potrebovali priredbe slovenskih ljudskih pesmi.

Prijazno se je odzval na našo prošnjo in z velikim 
veseljem napisal kar nekaj priredb, ki smo jih prepevali 
na naših nastopih in pevskih revijah. Posneli pa smo 
tudi avdio kaseto Novi kos, na kateri smo prepevali 
njegove priredbe slovenskih ljudskih pesmi.

Vedno se je rad udeleževal naših šolskih nastopov in 
glasbenih koncertov in se ob tem pomudil pri mla
dih glasbenikih ter jim dal vedeti, da ceni njihovo 
delo in trud.

Gospod Strajnar je violinist in avtor različnih scenskih 
resnih glasbenih priredb. Življenje pa je posvetil ra
ziskovanju slovenske ljudske glasbene ustvarjalnosti, 

ljudskim plesom in seveda ljudskim instrumentom.

Posebno pozornost je posvetil tudi glasbenemu ustvar
janju zamejskih Slovencev, predvsem Porabju in Reziji.

Njegova posebna strast je bila zbiranje ljudskih glasbil, 
zato je od povsod, kamor koli ga je zanesla pot, vedno 
prinašal ljudske instrumente, ki so bili del kulture 
obiskanih dežel.

Vsako glasbilo ima posebno zgodbo in je našlo posebno 
mesto na policah njegovega stanovanja.

Zdaj pa se je odločil, da želi instrumente in njihove 
zgodbe deliti z mladimi, saj se bo to ljudsko izročilo 
prav preko njih preneslo na naslednje rodove in ne 
bo šlo v pozabo.

Tako so ta glasbila našla nov dom v vitrini na stopnišču 
naše šole, kjer so razstavljena in tako na ogled vsem, 
ki vas bo pot zanesla k nam.

Alenka Jenko Boh, prof.

Učenci so decembra koledovali 
pri  starostnikih
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Na obisku pri  čebelarju

V mesecu marcu smo imeli nara
voslovni dan. Z avtobusom smo se 
odpeljali v Brode, kjer smo izvedeli 
veliko zanimivega o čebelah.

Izvedeli smo, da čebela spada v 
skupino žuželk. Največji sovražnik 
čebel je sršen. Čebelam ne smemo 
nagajati, ker nas lahko pičijo. Če 
te piči, umre.(Anika, Gašper G., 
Špela, Muhamed)

Pri nas živi čebela, ki ji rečemo 
kranjska sivka. Doma je v čebel
njaku. Je sivkasto rjave barve. Iz 
cvetličnega nektarja dela med. 
Med je zdrav. Poskusili smo več 
vrst medu: hojev, kostanjev, lipov 
in gozdni. Najbolj nam je bil všeč 

gozdni med. (Naja, Filip D., Zoja)

Pri čebelarju smo vlivali sveče 
in novoletne okraske iz čebeljega 
voska. Čebele iz voska naredijo sat
je. Izdelajo tudi propolis in matični 
mleček. Čebele nabirajo cvetni prah 
in oprašujejo cvetje. Če ne opra
šijo cvetja, ni sadja. Najbolj znan 
slovenski čebelar je Anton Janša. 
(Megi, Filip P., Natalija)

Pri čebelarju smo si ogledali če
belnjak. Čebelar nam je pokazal 
satje in kako se toči med. Da čebele 
niso pikale, jih je pomiril z dimom. 
Čebela ima glavo, oprsje in zadek. 
Ima dva para kril, tri pare nog ter 
par tipalk. (Valentin, Tian, Ela, Iza)

Najbolj nam je bil všeč film o če
belah, kjer je nastopal ribič Pepe. 
S Pepetom in Čuki smo zaplesali 
čebelji ples. Čebelar Aleš Demšar 
nam je povedal, da so čebele zelo 
pametne. Tudi učiteljica se je nau
čila veliko novega o čebelah. (Ula, 
Marcel, Anže, Lara)

Misli učencev drugega razreda zapi-
sala učiteljica Saša Porenta

Plavalna šola v Murski Soboti

V mesecu maju smo vse tretješolce 
OŠ Stražišče in podružničnih šol v 
dveh skupinah odpeljali na plaval
no šolo v Mursko Soboto.

Teden pred odhodom sta bila nav
dušenje in pričakovanje učencev 
tako močna, da je bilo v odmorih 
vedno vse obarvano z istim pogovo
rom: kje in s kom bodo otroci spali, 
ali se bodo pravočasno zbudili, kako 
dobro znajo plavati, ali so že prip
ravili vse potrebno, kaj bodo počeli 
poleg plavanja, ali bodo utrujeni 
in …kaj če bodo pogrešali domače?

V ponedeljek zjutraj smo se odpe
ljali novim dogodivščinam in do
živetjem naproti. V CŠOD Murska 
Sobota so nas prijazno sprejeli, po
gostili z dobrim kosilom in razložili 
vsa navodila. Sledilo je plavanje v 
bazenu v Radencih, kamor so jih 
odpeljali učitelji plavanja.

Vsak dan so dopoldan učenci izpo
polnjevali svoje plavalne veščine, 
po kosilu pa so bile organizirane 

različne dejavnosti: obisk gradu, 
muzeja in mesta v Murski Soboti, 
peka perecev (maslenih rogljičk
ov), ki so značilni za Prekmurje, 
in ogled Vulkanije.

Ker je bilo vreme ves teden toplo 
in sončno, smo ves prosti čas izko
ristili za športne in družabne igre 
na prostem. Ne smem pozabiti 
omeniti, da sta bili najbolj napeta 
poletna tombola in igra Štrbunk.

Čeprav smo učitelji menili, da bodo 
pozno zvečer utrujeni otroci hitro 
zaspali, se naše misli niso uresni
čile. ☺ Več ko se otroci gibajo, več 
pozitivne energije imajo. ☺

Skupaj smo preživeli nepozabno in 
zanimivo plavalno šolo. Druženje 
na tak način nas vse še bolj poveže.

Nataša Ravnikar
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Po jutru se dan pozna

Tretji torek v maju smo učenci PŠ 
Žabnice imeli prav poseben zače
tek dneva. Na šolskem igrišču smo 
skupaj s člani Društva Šola zdravja 
telovadili in naredili pozdrav soncu.

Projekt Društva Šola zdravja deluje 
že od leta 2006, ko je nastala prva 
skupina v Celju. Skupin je že veliko; 
deluje že 230 skupin v 82 občinah 
in ima 4577 registriranih članov (na 
dan 31. 12. 2020). V Žabnici skupina 
deluje že sedmo leto in ta dan je 
skupaj z učenci telovadilo 17 članov.

Osnovna dejavnost društva je jut
ranja telovadba “1000 gibov”. Tako 
ohranjajo in izboljšujejo zdravje 

prebivalcev. Skrbijo za spodbujanje 
rednega gibanja in telesne vadbe, 
ohranjajo zdravje za dolgo samos
tojno življenje, povečujejo delež 
gibalno aktivnega prebivalstva, 
vračajo voljo do življenja osamlje
nim in starejšim osebam, krepijo 
psihofizično kondicijo starejših 
ter preprečujejo potek kroničnih 
bolezni. Njihov prepoznavni znak 
je oranžna barva in razgibavanje 
vsako jutro (razen nedelje in pra
znikov) ob 7.30 zunaj na prostem.

Učenci 4. razreda so bili veseli in 
navdušeni nad malo drugačnim 
začetkom pouka.

Johan: »Super, dobra telovadba. :)«

Ula: »Bilo mi je všeč, saj so bile 
nekatere vaje smešne.«

Nejc: »Bilo je dolgčas.«

Jan: »Bilo je dolgčas, vendar sem 
se raztegnil.«

Luka: »Vaje so bile zabavne.«

Lenart: »Vaje so bile zabavne 
in smešne.«

Mark: »Meni je bila telovadba super 
in upam, da bo to vsak dan.«

Urban: »Zelo sem užival, saj sem 
spoznal nove raztezne vaje.«

Zarja: »Bilo mi je všeč, ker smo se 
razmigali.«

Na koncu je sledil še pozdrav son
cu in zaključna pesem, ki ti vlije 
energije še za cel dan. Skupaj smo 
preživeli aktivne pol ure in v pri
hodnje si želimo, da se to ponovi.

Urška Tičar 

Pomoč Žabniškim gasilcem

V tem šolskem letu zaključujemo s projektom Pomagajmo gasilcem. 
Šolarji ter otroci vrtca so celo leto pridno zbirali časopisni papir, zamaške 
in pločevinke. Pločevinke so naši vestni gasilci redno odvažali na zbirno 
mesto v Zarico. Izvedli smo kar tri zbiralne akcije časopisnega papirja. 
V zbiranju zamaškov pa smo bili pravi rekorderji, saj smo jih zbrali kar 
179 kg. Zamaške sta prevzela predsednik PGD Žabnica g. Domen Kalan 
ter poveljnik g. Uroš Kuralt.

Tako so tudi učenci šole in otroci vrtca pripomogli k nakupu nove cisterne. 
Ob tem se zahvaljujem vsem otrokom, staršem in vaščanom, ki so pri 
tej akciji sodelovali.

Z gasilskim pozdra
vom: Na pomoč!

Vodja projekta Saša Porenta
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Naši 
krajani se 
predstavijo

Žabn'čanka 
v Poljanah

Gospo Marijo Jamnik – Jurcovo Marijo poznam že iz 
otroštva. Imela sem čast, da sem kot 6letna deklica 
v narodni noši z zavijačko na glavi prisostvovala na 
njeni kmečki ohceti v maju 1970. To je bilo doživetje 
za vso vas in potem še v Ljubljani.

Leta so minevala in odselila sem se.

Pred nedavnim pa sva se spet slišali in povedala je, 
da še vedno poje in igra orgle. Samo preblisk je bil 

potreben: »Kaj pa, če bi jo povabila k nam v Poljane?« 
In Marijin odziv: »Tam pa še nisem špilava!«*

Potem pa akcija in dogovori med ravnateljico OŠ 
Poljane go. Metko Debeljak, g. župnikom in Marijo.

Ga. Metka Debeljak je bila navdušena: »Vse je kultura!« 
Prav tako se je tudi gospod župnik pozitivno odzval.

In v sredo, 23. marca, sta se Marija in njen mož Igor 
pripeljala v Poljane. Bila sta navdušena nad dolino 
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in okolico, predvsem pa nad cerkvijo in orglami. G. 
župnik je omogočil še ozvočenje, da je Marijin glas na 
koncertu še bolj zazvenel.

Otroci starejših skupin iz vrtca Agata so se udeležili 
orgelskega koncerta.

Ga. Marija nas je popeljala v svet orgelskih zvokov, 
v čast postnemu času, materinskemu dnevu; Ave 
Marija in pesem iz filma Moje pesmi moje sanje sta 
bili vrhunec dneva.

 

Otroci so se ji zahvalili s skromnim darilcem in šop
kom rož. Povabila jih je na kor, kjer so lahko doživeli 
močne zvoke nožnih pedalov, da se je kor kar zatresel.

Polni vtisov smo zapustili cerkev. Z upanjem, da se 
nam kaj podobnega spet kmalu dogodi.

Jurcova Marija in Igor, najlepša hvala za vse, kar 
sta nam dala!

*špilava: narečno, igrala

Alenka Cegnar
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Petra in 
Ljubo Tomažič

Pogosto se dogaja, da se priseljenci v nekem vaškem 
okolju izolirajo, živijo zase in se družijo med seboj, 
manj pa se vključujejo v kraj in župnijo. V zadnjem 
času pa me je več ljudi vprašalo, kdo je oseba, ki jo 
redno videvajo v kraju; skupaj z možem sta dejavna 
tako v vasi kakor v župniji. Pa sem se pozanimal 
in v prijetnem pogovoru spoznal Petro in Ljuba 
Tomažiča. Prijazno sta me sprejela in nastal je tale 
pogovor, ki ga z veseljem delim z vami.

Od kod prihajata in kdaj sta se preselila v Žabnico 
– na Šutno?

Ljubo: Prihajava s Kokrice. Petra je pristna Kokričanka, 
jaz pa sem se na Kokrico preselil iz Kranja že kot otrok. 
Na Šutno sva se preselila jeseni 2014 in zelo sva vesela, 
da sva od vseh možnosti izbrala prav ta kraj.

Petra: Moj oče je bil zelo žalosten, ko sem mu povedala, 
da se selim na Šutno. Dejal je, da grem na drug konec 
sveta. Ko sva bila pa vseljena, sta z mamo zelo rada 
prihajala k nama in vedno je bil dan prekratek. Večkrat 
mi je dejal, da imamo sanjsko lokacijo.

Kako to, da sta se tako hitro vklopila v kraj in podrla 
stereotipe o priseljencih, ki se držijo bolj zase? Ali 
sta bila že prej tako aktivna?

Petra: Izhajam iz družine, ki je bila vedno aktivna, tako 
v kraju kakor tudi v župniji. Moj oče je bil pevovodja 
in organist na Kokrici. Vodil je moški pevski zbor 
v kraju in cerkveni zbor v župniji. Tako da ni bilo 
ne civilnega ne cerkvenega praznika brez njegovega 
sodelovanja. Ko smo otroci odraščali, pa smo se av
tomatično vključevali v dejavnosti. Takrat se je tudi 
začelo vključevati laike v delo in sodelovanje v župnijah 

in jaz sem bila zelo vključena pri tem delu. Ko sem 
zaključila katehetsko šolo, pa sem začela poučevati 
tudi verouk v župniji.

Ljubo: Že od srednje šole sem bil pevec v APZ Franceta 
Prešerna v Kranju, pel sem tudi pri Petrinem očetu v 
obeh zborih, ki jih je vodil. Sam nisem bil sicer tako 
vključen v dejavnosti v župniji. Ko pa sva se poročila, 
sem se avtomatsko vključil preko Petre. Manj obre
menjujoče je, če sva v stvareh, ki jih počneva, skupaj. 
Pa tudi lažje je usklajevati službo, družino in ostale 
dejavnosti, kadar so isti interesi.

Petra: Temu, da sva se pa tukaj tako vključila, je botro
val splet okoliščin. Hišo na Kokrici sva prodala družini, 
katere gospa ima sestro na Šutni. Tako se je izvedelo, 
da Ljubo na Kokrici poje v cerkvenem zboru in potem 
je gospa Milica dolgo nagovarjala Ljuba, da bi pomagal 
tudi v zboru na Šutni. Ljubo kot dobra duša pa dolgo 
ni zmogel odklanjati njenih vztrajnih prošenj. Tu se 
je začelo najino vključevanje.

Ampak sedaj ste vi še bolj aktivni kot Ljubo? Opazili 
smo vas, da ste bili zelo dejavni pri letošnji birmi, 
da pišete za župnijski list?

Ljubo: To pa je njena vrlina ali pa hiba, kakor se vzame. 
Ne zna sedeti križem rok in samo opazovati. Če opazi, 
da bi lahko prispevala, potem prispeva.

Petra: Vedno me je jezilo komentiranje ljudi, ki niso 
bili pripravljeni nič narediti, so pa vedeli, kako bi 
nekaj bilo lahko boljše. Sama ne kritiziram, ker iz 
lastnih izkušenj vem, koliko truda in odrekanja je 
potrebnega, da kot prostovoljec izpelješ kakšno stvar. 
Zato vedno, če mislim, da lahko s talenti, ki jih imam, 
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pomagam, pač pomagam. Če imam idejo, potem sem 
jo pripravljena tudi izpeljati. Nihče ne more ničesar 
sam, če pa nas je več, se da storiti veliko. Vsak ima 
kak talent, nihče pa nima vseh. Tako se je začelo moje 
delo na novi župniji. Z župnikom sva se pogovarjala 
in mi je omenil, da ga skrbi birmanska priprava in 
da je zaradi korone vse zelo nepredvidljivo. Ponudila 
sem pomoč pri izvedbi duhovnega vikenda. Potem pa 
se stvari odvijejo tako, kakor Bog hoče.

V Žabnici imamo še eno veliko težavo. Smo župnija, 
nimamo pa svojega župnika. Imamo sicer čudovite
ga upravitelja Francija Aliča, a voditi dve župniji ni 
enostavno. Vse je podvojeno, sv. maše, kateheze, pa 
še obnova cerkve. Še supermanu brez pomoči ne bi 
uspelo. Zaradi pomanjkanja duhovnikov prihajajo 
časi, ko bodo duhovniki opravili le tisto, česar laiki ne 
moremo. Za živost neke župnije so in vedno bolj bodo 
potrebni aktivni laiki. V Žabnici jih je kar nekaj, ki se 
zelo trudijo, a bi jih potrebovali še več. Veliko je dela 
na župniji, ki ga opravijo laiki, mogoče ni tako opazno 
kakor delo z birmanci, pa ni nič manj pomembno.

Zadnja leta se v Žabnici praznuje nedelja zakonske 
zvestobe. Je to vaše delo?

Petra: Ne, to je božje delo, ljudje naredimo samo to, 
kar se od nas pričakuje. Je pa res, da je bilo prvo leto 
bolj skromen odziv, lani pa je bilo praznovanje res lepo 
in g. župnik se je zelo potrudil in naredil praznično 
bogoslužje. Na praznovanje povabimo vse, ki praznu
jejo okroglo obletnico – 5, 10, 15 let in naprej. Letos 
bo že četrto leto organizirano praznovanje. Vem, da je 
župnijska evidenca pomanjkljiva in nimamo podatka 
o vseh parih, ki živijo v župniji, predvsem ni podatkov 
za tiste pare, ki so se poročili drugje, manjkajo pa tudi 
nekateri, ki so se poročili v Žabnici. Če do sedaj niso 
bili povabljeni, potem to pomeni, da niso v župnijski 
evidenci. Prosim vse, da mi posredujejo podatke, če 
želijo, da jih ob praznovanju povabimo na skupni 
blagoslov in obnovitev zakonskih obljub.

Ljubo, vi ste aktivni tudi v KS Žabnica. Kako imata 
porazdeljene aktivnosti v družini?

Ljubo: Ja, zadnji mandat sem član KS Žabnica. Kar se 
pa tiče usklajevanja obveznosti, je pa tako, da upokojen
ci nimamo veliko časa. Ampak vse je stvar organizacije 
in prioritet, če pa delava skupaj in imava iste interese, 
je veliko lažje. Včasih je kako kosilo šele v času večerje, 
a se najde čas tudi za kak sprehod skupaj in klepet 
zvečer na najini terasi in ob kozarčku osvežilne pijače 
pred spanjem.

Petra, pred leti ste odprli pisarno za pomoč težko 
zaposljivim osebam. Kaj nam lahko poveste o tem?

Petra: Pravzaprav je to zavod – Zaposlitveni center 
(ZC). To je zelo podobno invalidskemu podjetju (IP). 
Razlika je v tem, da IP zaposluje invalidne in zdrave 
osebe, vsaj polovico zaposlenih pa mora biti invalidov. 
ZC pa zaposluje izključno invalide z odločbo o zašči
teni zaposlitvi. To so osebe, ki niso nujno invalidi po 
ZPIZu, imajo pa občutno zmanjšane sposobnosti za 
delo zaradi različnih razlogov. Moja naloga je, da te 
osebe usposobim za delo in jim delo tudi preskrbim. 
To je včasih težko delo. Je pa nepopisno navdihujoče, 
ko spremljaš osebo, kako napreduje, kako po letih 
neuspehov, takih in drugačnih hudih življenjskih 
izkušnjah, napreduje, dela, zasluži in lahko spet skrbi 
zase in družino. Kako spet dobiva veselje do življenja.

V začetku sem imela pisarno v Ljubljani, ko pa se je 
pokazala možnost v Žabnici, sem z veseljem sprejela, 
imam pa dve delavnici v Ljubljani, kjer delajo invalidi. 
Pri spremljanju zaposlenih mi pomaga tudi Ljubo, on 
s svojo mirnostjo zelo blagodejno vpliva nanje.

Udeležujete se tudi krožka ročnih del pri DU 
Žabnic. Ali vas ročna dela veselijo in kdaj najdete 
čas za vse to?

Petra: Za to, da sem se vključila v krožek, je pravza
prav »kriv« Ljubo. On dobiva obvestila DU Žabnica in 
zasledila sem, da ima društvo krožek za ročna dela, 
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Ljubo je bil prisoten tudi pri postavitvi gnezda za 
štorklje pri šoli.

in sem rekla, da se bom vključila, ko bom v penziji, da 
dopolnim svoje skromno znanje. Pa mi je pripomnil, 
da bi se bilo bolj modro vključiti sedaj, ker, kdo ve, kdaj 
bom šla jaz v penzijo. Pa je vprašal, če sprejmejo tudi 
mlajše in so me rade volje sprejele. Večkrat manjkam, 
bolj počasi delam in tudi prav veliko ne znam, ampak, 
ko imaš polno glavo vsega, ko moraš uredit svoje misli, 
je pa ročno delo super aktivnost.

Kot vidim, sta se v okolje, v katerem živita, dobro 
vključila. Kako ste dobili stik s sokrajani?

Ljubo: Takrat, ko sva delala pri hiši in še nisva imela 
vode in elektrike, na terasi pa sva imela eno odsluženo 
mizico in dva stola. Enkrat sva na njem našla topel 
jabolčni zavitek, drugič suho klobaso in kruh. Imava 
čudovite sosede. Zelo smo povezani. Ne nadlegujemo 
drug drugega, z veseljem poklepetamo ali popijemo 
kakšno kavo.

Petra: Nisva se midva vklopila, soseska naju je priklo
pila. Na začetku, ko še nisva imela zelenjavnega vrta, 
nama je soseda ponudila svoj del vrta pri njih in ga 
imava še danes, kar je zelo dobrodošlo, ker je najina 
parcela sorazmerno majhna. Da se razume, brez na
jemnine. Res se dobro razumemo s sosedi. Kadar je 
kak višek v kuhinji ali pa kako pecivo presega potrebe 
družine, z veseljem delimo med sosedi. Enemu sosedu 
večkrat »pade sladkor«, on je moj prijazni preizkuše
valec sladic in ocenjevalec.

Ljubo: Tudi s širšo okolico sosedov se dobro razume
mo in vsako leto naredimo na večer pred državnim 
praznikom 24. junija sosedski piknik. 2. januarja pa 
naredimo na ulici zasilno kuhinjo in si privoščimo 
kuhančka, gospodinje pa prinesejo, kar je ostalo od 
prazničnih pojedin.

Kaj vaju pa razbremeni in kje nabirata energijo?

Petra: Glasba. Večerni pogovori. Dobra knjiga. Ročna 
dela. Večer s prijatelji. Molitev in poslušanje Radia 
Ognjišče. Ljubo malo manj, a je solidaren z menoj. 
Pa tudi skupno delo. Ali veste, kako je blagodejno, ko 
skupaj rešuješ problem in ga rešiš? Pravzaprav naju 
krepi vse, kar delava z veseljem in pri tem uživava.

Ljubo: Pa sprehodi v naravi. Včasih kak dober film 
na TV. Pa kozarček ob večernem pogovoru. Zelo se 
razvedrim z urejanjem vrta, komaj čakam pomlad, 
da sem lahko na vrtu. Pa brez krepčilnega spanca ne 
gre. Petra sicer tega potrebuje malo manj. Večkrat se 
ji dan nadaljuje v noč in jutro. Včasih je zgodaj zvečer 
utrujena in ne ve, ali naj neko delo začne ali ne, potem 
pa dobi napad in zjutraj je narejeno.

Veliko sem vprašal in dobil odgovore na vprašanja. 
Ali bi še kaj dodala, česar nisem vprašal?

Petra: Hvaležna sva Bogu za vse talente, ki nama jih je 
dal, da sva tu, kjer sva, sva sprejeta in se imava lepo.

Petri in Ljubu se za pogovor iskreno zahvaljujem. 
Zaradi preobremenjenosti Petre smo težko dobili 
skupni prosti čas za pogovor, bil pa je iskren in zame 
zelo zanimiv. Kljub kratkemu času, ki sem ga prebil 
pri njiju, mi je padla v oči njuna medsebojna pove
zanost. Z Ljubom sva se pogovarjala že nekaj časa, 
potem pa je Petra prišla domov. Potem smo skupaj 
debatirali in stekel je spontan pogovor, vendar smo bili 
s časom omejeni. Proti koncu pogovora je Ljubo šel v 
kuhinjo, ji pripravil večerjo, medtem pa sva se s Petro 
še pogovarjala. Ker je Petra imela nove obveznosti, 
sem se poslovil, Ljubo pa jo je povabil na večerjo. Ob 
taki solidarnosti ima človek resnično občutek, da 
Božja roka vodi njuno skupno pot. Še enkrat hvala za 
prijeten pogovor.

Z njima sem se pogovarjal Jože Frelih
Foto: Jože Frelih in osebni arhiv zakoncev Tomažič
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Vzdrževanje in 
ohranjanje kulturne 
dediščine,  avgust 2022

Ponovno se oglašam z nekaj stavki o dogajanju v žu
pnijski cerkvi sv. Urha. Po izvedenem:

• geofizikalnem snemanju notranjosti in zunan
josti cerkve,

• sondiranju temeljev v štirih točkah,
• točkovni zapolnitvi stropnih razpok,

kar sem omenil v prejšnjem oglašanju, smo nato 
nadaljevali:

• z odstranitvijo dela ometa v notranjosti cerkve 
v višini cca 30 cm od tal zaradi osuševanja kapi
larne vlage,

• na novo je bila napeljana električna instalacija,
• vgrajene so bile povezave obokov z jeklenimi vezmi 

– (6 vidnih in 8 vgrajenih),
• pospravljeno in posesano je bilo celotno podstrešje 

– na pregled ostrešja še čakamo statika,

Vgrajene vezi

Sondiranje ometa

Prispevek 
gospoda 
župnika

Notranja obnova naše župnijske 
cerkve sv.  Urha

Ker svetišče ni samo bogoslužni prostor za kristjane, ampak je tudi 
kulturni spomenik v našem kraju, se mi zdi primerno, da ste tudi 
ostali krajani obveščeni, kaj se dogaja v cerkvi. Zato sem naprosil g. 
Mira Zavrla, tajnika ŽPS, da je strnil dogajanje v besedi in sliki. V času 
obnove si lahko vedno ogledate potek del. Hvala vsem dobrotnikom, ki 
ste že namenili namenski dar za obnovo našega svetišča.

Franci Alič, župnik
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• uslužbenka Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
je na več mestih v notranjosti cerkve pregledala 
omet in ugotovila, da je bila cerkev do sedaj be
ljena šestkrat,

• pregledali smo ponudbe in izbrali izvajalca beljenja.

V ponedeljek, 29. septembra, pričnemo z beljenjem, ki 
bo predvidoma trajalo štirinajst dni, zatem pa bomo še 
pobrusili in polakirali lesena tla na koru in pod klopmi.

O stanju in planiranju vzdrževanja naše kulturne 
dediščine za danes toliko.

Miro Zavrl, tajnik ŽPS

Podstrešje

Pesem

Samota

Starost je težka, kaj morem zato,
živeti je treba, čeprav je hudo.
Se roka mi trese in slišim slabo,
ko sliko pogledam, vidim meglo.
 
A kaj naj storim, ko sam tu živim,
na ženo sedaj le lep je spomin.
Otroci so v službi in sam sem doma,
sem z radiom v družbi, ki glasbo mi da.
 
Me noge bolijo, da hodim težko,
sprejemat obiske doma je hudo.
Postreči ne morem, ker kuham slabo,
tako da doma mi je včasih težko.
 
Okrog se oziram, kam naj se dam,
ker v hiši, na vrtu največkrat sem sam.
Hoditi okoli sam se bojim,
ker tudi lahko ravnotežje zgubim.
 

Tako sem se odločil, v dom starosti grem,
s tem bom razrešil prenekateri problem.
Postregli mi bodo in tam družbo imam,
se družil bom s takimi, kakor sem sam.
 
A kaj, ko prepozno to sem spoznal.
sem prošnjo napisal, na pošto jo dal.
Še niste na vrsti, bo čakati treba,
ker dolga je vrsta in velika potreba.

Zrimal Jože Frelih
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Obvestilo krajanom – Krajevne 
skupnosti  v Mestni občini  Kranj

Krajane obveščamo, da za vse informacije glede delovanja krajevnih skupnosti 
na področju Mestne občine Kranj lahko pokličete Oddelek za mestni svet in 
krajevne skupnosti:

na telefon 04 2373 221
ali pišite na nov elektronski naslov, odprt posebej za krajevne skupnosti:

enaslov: KS.Kranj@kranj.si
Več informacij na: https://www.kranj.si/mestna-obcina/

krajevne-skupnosti
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Pomembno obvestilo!
Tekoče vzdrževanje  na področju KS Bitnje  in KS Žabnica

Tekoča vzdrževanja na področju krajevnih skupnosti so bila v preteklosti predana v 
upravljanje ustreznim službam Mestne občine Kranj:
• tekoča vzdrževalna dela na objektih v javni rabi: igrišča, parki, zelenice, avtobusna po-

stajališča, spominska obeležja,
• tekoče vzdrževanje objektov gospodarske infrastrukture: ceste, javna razsvetljava.
Za sporočanje vseh pripomb glede vzdrževanja cest, vzdrževanja javne razsvetljave, pluže-
nja, vzdrževanja avtobusnih postajališč in vsega, kar je našteto v navedenem sklepu, upo-
rabljajte naslednjo telefonsko številko oziroma elektronski naslov:

tel.: 080 1885
email: mok@kranj.si

Vzdrževanje občinskih cest in pluženje, 
popravilo ropotajocih pokrovov na cesti:
Mestna občina Kranj, Urad za gospodarske 
dejavnosti in promet
Saša Pančur
tel.: (04)237-31-13
e-mail: sasa.pancur@kranj.si
Jožica Lužnik
tel.: (04)237-33-54 
e-mail: jozica.luznik@kranj.si

Vzdrževanje avtobusnih postaj:
Mestna občina Kranj, Urad za gospodarske 
dejavnosti in promet
Jožica Lužnik
tel.: (04)237-33-54
e-mail: jozica.luznik@kranj.si

Parkirišča:
Mestna občina Kranj, Urad za gospodarske 
dejavnosti in promet
Ajda Štern
tel.: (04)237-31-38
e-mail: ajda.stern@kranj.si

Medobčinski inšpektorat (npr. divja 
odlagališča, živa meja, ki posega v cesto, 
zapuščena vozila na javnih površinah):
tel.: (04)237-31-97
e-mail: medobcinski.inspektorat@kranj.si

Javna razsvetljava, otroška igrišča v lasti 
Mestne občine Kranj, obrezovanje dreves na 
javnih površinah:
Mestna občina Kranj, Urad za gospodarske 
dejavnosti in promet
Nataša Žibert
tel.: (04)237-31-96
e-mail: natasa.zibert@kranj.si
tel. tajništvo: (04)237-31-40

Komunala Kranj, Delovna enota Vzdrževanje 
cest (tudi pluženje): 
Andrej Markun
e-mail: andrej.markun@komunala-kranj.si
tel. : (04)281-13-52
mobilni tel.: 031 694 913
dežurna številka (zimska služba): 031 328 363

Komunala Kranj, Delovna enota Javne 
površine:
Marjan Tušar
T: (04)281-13-75
M: 030 610 450
E: marjan.tusar@komunala-kranj.si

Krajane prosimo, da se pri nastalih problemih, ki se tičejo tekočega vzdrževanja, obračate 
neposredno na zgoraj navedene kontakte na Mestni občini Kranj. V primeru, da s strani ob-
čine ne bo odziva, obvestite krajevno skupnost, da preveri in pospeši reševanje problema.

Svet KS Bitnje in Svet KS Žabnica

Prijavo okvarjene obcestne svetilke lahko prijavite 
preko spletnega obrazca na naslovu: 

http://www.vigredelektro.si/kontakti.php.
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Prijave na mestno inšpekcijo

Medobčinski inšpektorat Kranj

Medobčinski inšpektorat Kranj kot upravni in prekrškovni organ opravlja naslednje naloge:

•  opravlja nadzor nad izvajanjem državnih in občinskih predpisov, s katerimi občine ustanoviteljice urejajo 
zadeve iz izvirne pristojnosti in zadeve iz prenesene pristojnosti z države na občino,

•  spremlja, analizira in podaja predloge za izboljšanje stanja na področjih, ki jih nadzira,
•  vodi upravni postopek na prvi in drugi stopnji s področja medobčinskega inšpektorata Kranj,
•  pripravlja in izvaja proračun s področja Medobčinskega inšpektorata Kranj,
•  pripravlja strokovne podlage in razpisne dokumentacije za javna naročila s področja Medobčinskega 

inšpektorata Kranj,
•  opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja.

Delovno področje in naloge medobčinskega redarstva kot službe v sestavi inšpektorata določa zakon ali na 
podlagi zakona izdan občinski predpis. Medobčinsko redarstvo opravlja naslednje naloge:

•  nadzoruje in zagotavlja pogoje za varen in neoviran cestni promet v naseljih,
•  varuje ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,
•  skrbi za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
•  varuje javno premoženje, naravno in kulturno dediščino,
•  vzdržuje javni red in mir,
•  spremlja, analizira in podaja predloge za izboljšanje stanja na področjih, ki jih nadzira,
•  opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja.

Prijave mestnem inšpektoratu
Krajani lahko vse nepravilnosti prijavite na Medobčinski inšpektorat Kranj. Prijave lahko podate tudi anonimno. 
Prijavo lahko pošljete tudi na KS Bitnje (lahko tudi anonimno) in posredovali jo bomo naprej na Medobčinski 
inšpektorat. KS Bitnje sama ne prijavlja nepravilnosti, temveč samo posreduje vaše prijave naprej.

Po elektronski pošti lahko pošljete prijave na medobcinski.inspektorat@kranj.si.

Kontaktne osebe
Trenutno so kontaktne osebe za Medobčinski inšpektorat Kranj:

• vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj, mag. Martin Raspet 
(medobcinski.inspektorat@kranj.si), 04 237 31 97,

• inšpektor, svetnik, Barbara Metelko (barbara.metelko@kranj.si), 04 237 32 16,
• inšpektor, Aleš Bizjan (ales.bizjan@kranj.si), 04 237 33 51,
• inšpektor, svetnik, Slavka Remic (slavka.remic@kranj.si), 04 237 33 56,
• inšpektor, svetnik, Robert Zadnik (robert.zadnik@kranj.si), 04 237 33 61,
• inšpektor, Mojca Trilar (mojca.trilar@kranj.si), 04 237 31 46.

Številka za prijave in informacije: 04 237 31 97.
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