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Spoštovani krajani in 
krajanke!
Pred vami je peta številka Žab(ni)
ce, ki jo izdajamo skupaj s sosednjo 
krajevno skupnostjo Bitnje. Najbrž 
smo se že vsi navadili, da najprej 
preberemo en sklop glasila, nato 
skupne strani, nazadnje pa še obr-

nemo glasilo in pokukamo k sosedom.

Če smo pred letom dni pisali o »novem« korona-
virusu Covid 19, se je pridevnik »novi« že zdavnaj 
opustil pri uporabi. Nekateri lažje, drugi težje, smo 
se navadili na nove razmere in novo realnost. Kot je 
značilno za človeka, da se nenehno prilagaja novim 
razmeram, je prilagodljivost osnovna potreba in 
veščina tudi v teh časih. Iz tedna v teden se prila-
gajamo ukrepom, kaj smemo in kaj moremo početi.

Tako smo morali pozimi vsakršno misel, da bi 
izvedli tradicionalno druženje za starejše, opustiti. 
Namesto klasičnih novoletnih daril, ki bi jih poda-
rili na prireditvi, smo po pošti poslali voščilnice in 
pralne maske z logotipom Žabnice. Upam sicer, da 
vam koristijo, a hkrati še bolj, da kmalu ne bodo 
več potrebne.

Korona situacija je ponovno povzročila, da smo tudi 
letošnji praznik krajevne skupnosti le simbolno 
obeležili s polaganjem vencev in izvedli čistilno 
akcijo v ožjem krogu. Načrtovali smo še nekaj 
drugih družabnih aktivnosti, a smo izvedbo zaradi 
epidemije opustili. Še vedno ste vsi krajani dobro-
došli, da prispevate svoje pobude in soustvarjate 
družabni utrip, ko bodo razmere to omogočale.

Pomemben del našega družabnega utripa sou-
stvarjajo tudi gasilci. Kot boste prebrali v nada-
ljevanju, trenutno zbirajo denar za nakup novega 
gasilnega vozila. Prav je, da jim pomagamo vsak 
po svojih močeh! Ne le zaradi gašenja požarov in 
gasilskih veselic. Tudi zato, ker ohranjajo vrednote, 

ki so med mladimi in ostalimi že skoraj izginile: 
nesebičnost, požrtvovalnost, humanost, strpnost 
in solidarnost. Bodimo tokrat solidarni mi, krajani.

Letošnjo zimo in pomlad so, poleg korone, zazna-
movale tudi pritožbe krajanov. Kar nekaj vas je 
izrazilo nezadovoljstvo s pluženjem po lokalnih 
cestah. Upamo, da je šlo le za splet neugodnih 
okoliščin in da bo v prihodnje pluženje potekalo 
brez posebnosti. Kar nekaj vas je opozorilo, da so 
bili odstranjeni pasji koši. Na naše presenečenje 
(in brez naše vednosti) je to storila občina z uteme-
ljitvijo, da gre za varčevanje. Na takšno varčevanje 
seveda nismo pristali, saj so od skupno 10 košev v 
občini kar 3 odstranili v naši KS. Na večkratno po-
sredovanje smo se slednjič dogovorili, da namesto 
pasjih košev namestijo koše za mešane odpadke, 
kar je po mojem mnenju celo bolje. Opozorili ste 
nas tudi na poostren inšpekcijski nadzor prometa 
med Šutno in Dorfarji ter na pomanjkanje inšpek-
cijskega nadzora na cesti skozi spodnjo Žabnico. 
Vse te težave smo prenesli v reševanje pristojnim 
občinskim institucijam, z doslej pridobljenimi 
odgovori pa (še) nismo zadovoljni.

Poleg reševanja sprotnih težav smo se čez zimo 
z občinsko upravo večkrat sešli in pogovarjali o 
ostalih izzivih. Naj vas opozorim, da si prebe-
rite skupne strani, kjer pišemo o spremembah 
v načinu financiranja krajevnih skupnosti, ter 
članek o projektih v KS Žabnica, kjer je podrob-
neje predstavljeno, kaj se že odvija in kaj naj bi 
se v prihodnje. Preberite si omenjena članka in 
spremljajte dogajanje v prihodnjih mesecih, saj 
bomo lahko preko participativnega proračuna 
sami predlagali in glasovali o izvedbi projektov 
v svojem kraju. Po dolgih letih je to dober znak, 
da bo končno narejen spet kakšen korak naprej 
tudi na podeželju.

Ostanite zdravi in uživajte v poletju!

Marija Zakrajšek Martinjak, predsednica KS Žabnica

Uvodna beseda
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Projekti v KS Žabnica

Končno, bi lahko rekli. Z županom smo se, najprej kot 
stranka PLS, sedaj pa kot predsedniki svetov, že od 
samega začetka dalje pogovarjali, da morajo krajevne 
skupnosti ponovno pridobiti nazaj veljavo in možnost, 
da v svojem okolju izvajajo manjše in predlagajo večje 
projekte, pomembne za kraj.

Kot je omenjeno že v uvodniku, smo se, zaradi številnih 
odprtih vprašanj, večkrat sešli z občinskimi uradniki 
na terenu in na občini. Iskreno, ko se pregovarjamo, da 
se uredijo stvari, o katerih sredi mesta sploh ni vredno 
izgubljati besed, ker so že standard (koši, pločniki, luči, 
semaforji, igrišča, igrala itd.), se zdi, kot da je Žabnica 
svetlobna leta daleč od mesta, pa čeprav nas loči le 
dobrih 4,5 km … A kakor koli že, menim, da se stvari 
premikajo v pravo smer, tempo pa je vedno prehiter 
ali prepočasen – vse je odvisno od zornega kota.

Na področju financiranja krajevnih skupnosti se od 
leta 2022 obeta več novosti, in sicer naj bi se projekti 
financirali na tri načine:

1. večji projekti direktno skozi občinski proračun, 
preko t. i. NRP-jev,

2. skladno z Odlokom o kriterijih in merilih za finan-
ciranje krajevnih skupnosti (sprejet v mestnem 
svetu 26. 5. 2021) bo dobil Svet KS na voljo določen 
znesek za manjše investicije ali projekte,

3. participativni proračun MOK (pripravljen za spre-
jem v mestnem svetu, ni pa še sprejet), preko 
katerega bodo dobili vsi krajani možnost prispevati 
predloge in glasovati.

1.  Večji projekti, ki smo jih že predlagali MOK:

• semafor in ograja pri OŠ Žabnica,

• kolesarska steza, pločnik in zamenjava razsvetljave 
ob cesti Žabnica - Kranj,

• dodatna svetlobna telesa na vseh prehodih za pešce 
na trasi Žabnica - Kranj,

• obnova in revitalizacija vaškega jedra, kamor sodi 
obnova športnega in otroškega igrišča Ledine,

• obnova avtobusnih postajališč,

• popravilo mostu pri Gasilskem domu Žabnica,

• poti prijateljstva na Planico,

• železniška postaja Žabnica,

• preplastitev ceste ob železnici,

• postaja KRsKOLESOM.

Od naštetih je MOK na razpis LAS gorenjska košarica 
za našo KS prijavila naslednje tri projekte:

• vaško jedro Žabnica,

• poti prijateljstva na Planico (skupni projekt KS 
Bitnje, Jošt in Žabnica),

• kmetije blizu mest – enotna označitev kmetij od 
Bitenj do Žabnice.

2.  Pričakujemo, da se bo prej omenjeni Odlok o kri-
terijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti 
v Mestni občini Kranj realiziral in da bo Svet KS lahko 
izvajal manjše projekte od 2022 dalje, in sicer smo 
predvideli:

• obnovo igrišča pri cerkvi,

• postavitev dodatnih košev,

• oživitev družabnega, kulturnega in športnega 
življenja v kraju,

• usmerjevalne table s hišnimi številkami po vaseh,

• delno tlakovanje in osvetlitev pokopališča,

• postavitev klopic na nekaj točkah.

3.  Pri prvi obravnavi participativnega proračuna 
na mestni seji je bila točka umaknjena iz dnevnega 
reda, zato v času pisanja ne moremo vedeti, ali bo do 
izvedbe dejansko prišlo.

V kolikor bo tovrstno financiranje potrjeno, ste pri 
participativnem delu proračuna na potezi krajani 
in krajanke. Predlagajte svoje ideje in pobude, ki so 
uresničljive in koristne in naj se ne ponavljajo s pre-
dlogi sveta KS, nato bomo o njih glasovali. Zaenkrat 
imamo informacijo, da se sredstva razdelijo enako-
merno, in sicer 24.000 EUR na posamezno krajevno 
skupnost na leto.

 

Ves čas pa se je treba zavedati, da izvedba ni odvisna 
samo od nas, ampak predvsem od volje in možnosti 
države in občine.

Marija Zakrajšek Martinjak
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Dogaja
Praznik Krajevne 
skupnosti  Žabnica

»Zemljo slovensko si ljubil z žarom srca,
julijske vode, smučin srebrnjenja,
tihe gozdove stene previsnih gora.
Njej si podaril najdražje – življenje.«
Janko Čar, slovenski pesnik, pisatelj in režiser

Iz tega verza vejeta domoljubje in svoboda. Toda nič od tega ni samo-
umevnega. Velik delež k temu, da danes živimo v mirni in svobodni 
domovini, so prispevali pogumni posamezniki. V naših krajih je ob 
napadu Nemcev pred 79 leti življenje izgubilo kar 15 partizanov. Nemci 
so pobili tudi številne sorodnike in druge krajane, jih izgnali v taborišča 
ali mučili v zaporih.

Tudi zato, da njihovo junaštvo ne bi bilo pozabljeno, je bilo prvo obeležje v 
spomin na bitko na Rovtu postavljeno že leta 1948, od leta 1954 pa krajani 
27. marec obeležujemo kot svoj krajevni praznik. Tako kot lani smo tudi 
letos razmeram primerno obeležili praznik in se spomnili vseh padlih.

Želimo si, da bi naša življenja potekala v miru, da se ne bi bilo potrebno 
več boriti s puško v roki. A danes smo priča povsem drugačni bitki. Tako 
kot lani tudi letos bijemo bitko z nevidnim sovražnikom, ki se zdi še bolj 
agresiven in nevaren kot vse dosedanje vojne. Koliko in kakšne posledice 
bo pustil za seboj, bo pokazal čas. A izkušnje iz preteklosti nam morajo 
biti v spomin in opomin, da se je potrebno boriti. Boriti za svobodo, za 
svoje pravice in za življenje.

Marija Zakrajšek Martinjak

Čistilna akcija 

Svet KS Žabnica se je tudi letos pridružil akciji kranj-
skih tabornikov »Kranj ni več usran« in organiziral 
tradicionalno čistilno akcijo v sklopu krajevnega pra-
znika. Ob spoštovanju vseh ukrepov za preprečitev 
širjenja epidemije je tudi letošnja akcija potekala v 
ožjem krogu; udeležili so se je le člani Sveta krajevne 
skupnosti s člani svojega gospodinjstva ter nekaj po-
sameznikov. Zaradi razmer ni bilo možno organizirati 
spremljevalnih prireditev in nekdanjega dogajanja, 
kar je okrnilo vzdušje, vendar je bila akcija vsemu 
navkljub izvedena.

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. Kako in zakaj 

odpadki končajo v naravi, namesto na smetišču, tega 
si spodaj podpisana preprosto ne znam pojasniti. 
Zakaj bi nekdo odvrgel plastenko v potok ali jo vrgel 
skozi okno avtomobila, če jo lahko v vsaki vasi odvrže 
v smetnjak? Ali stvari kar padejo iz avtomobila ali 
odletijo od nekoga, ki teče ali se sprehaja? Ali še huje, 
kako lahko nekdo celo odpelje polno prikolico smeti v 
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PGD Žabnica

Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica je bilo ustanov-
ljeno 4. novembra 1906. Deluje na požarnem okolišu, v 
katerega spadajo vasi Žabnica, Šutna, Forme, Dorfarje 
in Crngrob. V teh vaseh je skupaj 300 hiš, v katerih 
živi približno 1120 prebivalcev.

Ustanovljeno je bilo v gostilni pri Kozincu, kjer so 
somišljeniki iz Žabnice, Dorfarjev, Šutne, Sp. Bitenj 
in Sv. Duha na občnem zboru ustanovili GD Žabnica. 
Izvolili so prvi odbor. Ustanovni člani so sprejeli pove-
lja v slovenskem jeziku in društvena pravila, ki jih je 
izdalo Okrajno glavarstvo v Kranju Slovenske deželne 
gasilske zveze na Kranjskem.

Razlogi za ustanovitev PGD Žabnica

V Žabnici pri Lencu je bil 22. januarja 1883 velik požar. 
Zaradi močnega vetra se je razširil na šest kmetij: 
pri Lencu, Bonceljnu, Grogcu, Jernaču, Maticelnu in 
na Anžicovo bajto. V zapisih niso omenjeni gasilci iz 
Kranja ali Škofje Loke. Vaščani so si verjetno, kot so 
vedeli in znali, pomagali sami. Na Šutni je leta 1903 
gorela Ratinkova hiša in v celoti pogorela. Na pomoč so 
prišli vaščani in gasilci iz Stare Loke, vendar ničesar 
mogli niso rešiti. Leta 1905 je strela udarila v Košnikov 
pod pri Sv. Duhu, ki je bil poln krme in opreme. Vse 
je pogorelo. Naslednje leto je pogorelo gospodarsko 
poslopje pri Kovaču v Žabnici, v Dolinarjev kozolec 
v Dorfarjih pa je udarila strela. Uničen je bil celo-
ten pridelek pšenice. Žabnica je spadala pod loško 
gospostvo, v stari Jugoslaviji pod Občino Stara Loka. 
Nemška zasedba je leta 1941 vpeljala svojo Občino 
Žabnica, od ukinitve občine (1955) pa je priključena 
k Mestni občini Kranj.

Društvo neprekinjeno deluje vsa leta, tudi v času 
prve in druge svetovne vojne. Aktivnost društva se je 
pokazala že s tem, da so naši predniki gasilski dom 
naredili tako rekoč v enem letu in ga leta 1908 slovesno 
prevzeli v uporabo.

V preteklih letih smo veliko vlagali v izgradnjo požarnih 
bazenov. Skupaj z vaščani smo imeli »udarne akcije«.

Tudi danes je društvo zelo aktivno, saj ima več kot 
300 članov, od tega je preko 25 usposobljenih gasilcev 
operativcev, ki so vedno sposobni priskočiti na pomoč 
ob požaru ali drugi nesreči. Poleg vseh aktivnosti na 
področju gašenja in reševanja društvo skrbi tudi za 
izobraževanje svojih članov in pridobivanje novih 
članov v svoje vrste, zato daje velik poudarek delu z 
mladimi. Društvo je tesno povezano s sosednjimi gasil-
skimi društvi, šolo in vsemi drugimi društvi v Kranju.

V društvu imamo tudi AED in tudi za to usposobljene 
prve posredovalce. Večkrat smo bili klicani na pomoč 
z AED. Na vsako nesrečo: požar, poplava, zastoj srca 
…, ki je javljena na klicno številko 112 in je na področju 
našega požarnega območja, smo tudi mi preko po-
zivnikov in mobilnih telefonov aktivirani iz klicnega 
centra. Zadnja od intervencij, čeprav ni na našem 
področju, je bila požar vrtca v Čirčah. PGD Žabnica 
je zagotavljala preskrbo z vodo.

V preteklih letih se je društvo tudi kadrovsko pomla-
dilo. Vlogo predsednika društva je prevzel Domen 
Kalan iz Šutne. Zadnja sprememba pa je bila menja-
va poveljnika društva. Zaradi trenutnih globalnih 
razmer ni bilo možno organizirati Občnega zbora 
PGD Žabnica. Vršilec dolžnosti poveljnika je postal 
Uroš Kuralt iz Žabnice. Oba sta tudi poklicna gasilca 
Gasilsko reševalne službe v Kranju, kar nam vliva 
upanje in zaupanje.

Vsak človek ima v svojem življenju in v okolici, v kateri 
deluje, neko vizijo za razvoj in napredek. Prav tako je 
tudi v našem gasilskem društvu. Najpomembnejša je 
skrb za nemoteno delovanje operative in brezhibno ga-
silsko opremo, saj je operativa tisti gonilni del društva, 
zaradi katerega je gasilstvo nastalo. Nadaljevali bomo 
delo z mladino, usposabljanji, tekmovanji … Poleg vseh 

gozd, namesto na deponijo? Kaj si tak človek misli - da 
bo že nekdo pospravil za njim? Je takšna oseba že kdaj 
prostovoljno pospravljala smeti koga drugega? Ali mu 
ni jasno, da vsem, tudi sebi in svojim otrokom dela 
škodo? Zakaj bi nekdo to počel? Dopuščam možnost, 
da morda kdo (še) ne ve, da na zbirnih centrih lahko 
odložimo brezplačno kar precejšnjo količino odpadkov. 
Ampak vsi odpadki v naravi niso nastali zaradi takšne 
ali drugačne napake, žal to nekateri počnejo namerno.

Na akciji smo zbrali veliko plastike in pločevine, kot 
zanimivost pa naj omenim še, da smo našli tudi ne-
rabljeno vinjeto za leto 2020. 

In kaj je nauk te zgodbe? Da moramo biti odgovorni 
do narave. S tem bomo dejansko koristili tudi sebi.

Marija Zakrajšek Martinjak
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Staro vozilo Mercedes benz 1113, 
kapaciteta: 4000 l vode.

Nova avtocisterna

obveznosti, ki jih imamo do Gasilske zveze MOK, smo 
se na seji poveljstva PGD Žabnica odločili, da pričnemo 
z zbiranjem ponudb za nakup nove avto cisterne.

Zgodovina naše stare avtocisterne 
Mercedes benz 1113 TLFA 4000

Vozilo je znamke Mercedes benz številka 1113, prav 
tako tudi šasija. Črpalka, ki je vgrajena v samo vozilo, 
je iz podjetja Ziegler. Sklepamo, da je bila nadgradnja 
vozila delana v podjetju Ziegler. TLFA 4000 pomeni 
gasilsko vozilo s 4000 l vode, namenjene za gašenje 
(Tank Lösen Feuerwehr Auto). Samo vozilo je letnik 
1968. Do leta 1993 je bilo v lasti prostovoljnih gasilcev 
iz Zgornje Avstrije. Po nešteto opravljenih pogovorih 
in prepričevanjih je bilo leta 1993 pripeljano v PGD 
Žabnica. Čeprav je bilo že takrat rabljeno in staro, je 
vseeno pomenilo velik doprinos h gasilstvu v Kranju. 
Kupili in vzdrževali smo ga sami. Cena takratne cis-
terne je bila 42.000 ATS (avstrijskih šilingov) oziroma 

6000 DEM (nemških mark). Cisterna sedaj šteje za-
vidljivih 53 let in je po vseh normativih že dlje časa 
ne interventna.

Tako kot rečeno, smo se na seji poveljstva PGD Žabnica 
odločili, da pripravimo vse potrebno za nakup nove 
avtocisterne. Pri nakupu oz. financiranju nam bodo z 
denarnimi sredstvi pomagali MO Kranj, Gasilska zveza 
MO Kranj in Gasilska zveza Slovenije. Imamo prihra-
njenih tudi nekaj lastnih sredstev. Po vsej verjetnosti 
se bomo primorani obrniti tudi na Vas, vaščane. 
Vrednost novega gasilskega vozila s cisterno je oce-
njena nekje na 180.000,00 EUR (skupaj z DDV). Zato 
se že sedaj na Vas obračamo s prošnjo, da nam po 
svoji moči namenite denarna sredstva. Se vidimo. 
Z gasilskim pozdravom: »Na pomoč!«

Domen Kalan, predsednik PGD Žabnica
Uroš Kuralt, v. d. poveljnika PGD Žabnica
Foto: arhiv PGD Žabnica

Za praznik čebelarjev,  
20. maja, so imele čebele v 

Žabnici »žurko«.
Foto: J. Frelih

»Žurka« čebel
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Kotiček  
DU Žabnica

Po sili  osamljeni

Več kot pol leta smo »zaprti« v osamo. Prepovedane 
so nam športne aktivnosti, kulturno udejstvovanje, 
prepovedani so verski obredi in vse, kar je povezano 
z druženjem. Take osame v našem DU v vsej svoji 
zgodovini še nismo doživeli. Toda mi gledamo na-
prej, pričakujemo in upamo, da vsa ta osamljenost 
enkrat mine.

Društvo je bilo ustanovljeno zato, da bi povezovalo 
upokojence potem, ko prenehajo z aktivno službo. 
Našemu društvu je to uspevalo skoraj 70 let. Zadnje 
leto in letos pa se je stvar spremenila. Ta nepriča-
kovani virus nam je načrte obrnil na glavo. Že smo 
načrtovali aktivnosti, pa so se nam pojavile nove 
omejitve pri druženju. Vendar upanje umre zadnje. 
Tako tudi razmišljamo v našem društvu. Vsak mesec 
svojim članom pošljemo predvidene aktivnosti za 
tekoči mesec. Če katera od aktivnosti odpade zaradi 
vremena ali zdravstvenih omejitev, se obveščamo po 
telefonu. Za vsako aktivnost je na obvestilu napisan 
tudi odgovorni zanjo.

Občnega zbora letos še nismo imeli. Planiramo ga 
za konec poletja ali v začetku jeseni. Ker je omejitev 
druženja, smo pobiranje članarine raztegnili na cel 
teden. Tako so naši člani prihajali postopoma. Nikdar 
ni bilo prisotnih več članov hkrati, lepo so se kar 
sami porazdelili.

Pričela so se ročna dela. Za to aktivnost je kar pre-
cejšnje zanimanje. Anka, vodja te aktivnosti, je poveda-
la, da se priključujejo nove članice. Letos bo poudarek 
na pletenju.

Tudi pogovorno-bralni krožek je že pričel z delom. 
Letos so v svoj program vključili sodobne slovenske 
pisatelje in pesnike.

Planirani planinski pohodi še niso zaživeli, ker je za 
majhno skupino predrag prevoz, večjih skupin pa 
zaenkrat zaradi omejitev še ni. Začeli pa smo s krajšim 
pohodom, in sicer z vodenim pohodom od Žabnice do 
Stražišča. Osvežili smo spomin na zgodovino Žabnice, 
ustanovitev šole, fare in raznih društev, šli smo mimo 
naših literatov ter se preko Šutne usmerili skozi Bitnje. 

Predelali smo izvor imena Bitnje, zgodovino cerkva 
in kapelic, obudili spomin na lončarstvo in sitarstvo, 
ter se mimo »žimarstva« podali na malico v Stražišču.

Naslednji krajši pohod bo v Tavčarjev dvorec na 
Visokem, ogledali pa si bomo tudi okolico.

Prvotno smo planirali piknik in praznovanje 70. oblet-
nice društva, in sicer 12. junija. Ker pa so prireditve 
zaradi zdravstvenih omejitev druženja še pod vpra-
šajem, je UO podal sklep, da se dogodek prestavi na 
konec avgusta ali začetek septembra. O tem bodo naši 
člani tudi pravočasno obveščeni. Da pa bomo lahko 
praznovali 70-letnico društva, se moramo zahvaliti 
prvim pobudnikom in ustanoviteljem društva. To so 
bili: prvi predsednik Franc Rajgelj iz Šutne 1, prvi 
tajnik in verjetno tudi prvi blagajnik Martin Šink 
iz Dorfarjev 35 ter upokojeni učitelj Anton Vidic, ki 
je stanoval v Žabnici 26. Zanesljivo drugi blagajnik 
pa je bil Janez Kajzer, Bidetov iz Šutne 41. Društvo 
upokojencev so ustanovili in tudi prevzeli vodenje 1. 
julija 1951.
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Na 110. obletnico rojstva pisatelja in pesnika Toneta 
Šifrerja bomo upokojenci skupaj z učenci in učite-
ljicami PŠ Žabnica in Krajevno skupnostjo Žabnica 
pripravili kratek program pred njegovo spominsko 
tablo pri Bonceljnu. Dogodek bo 8. junija ob 17. uri. O 
Tonetu Šifrerju vemo kar nekaj zanimivih podatkov. 
Na proslavi pa bomo izvedeli še kaj novega in tudi 
slišali kakšno njegovo pesem.

Tako kot sem omenil, naši člani vsak mesec dobijo na 
dom obvestilo o aktivnostih v društvu. Prav tako pa 
tudi vsi ostali lahko pogledate ta obvestila na Facebook 
strani KS Žabnica, kjer nam jih objavijo. Uporabite ta 
vir obveščanja. Toliko za sedaj, v naslednjem glasilu 
pa upam, da bo več zanimivega.

Za DU Žabnica Jože Frelih

Šola za zdravje 1000 gibov 
Zdrav duh v zdravem telesu

Tega načela se držimo tudi mi, člani skupine Šole 
za zdravje 1000 gibov, ki se vsako jutro zberemo na 
športnem igrišču ob pol osmih zjutraj in pol ure lepo 
počasi in vztrajno telovadimo.

Grški rek »Zdrav duh v zdravem telesu« govori, da je 
telesna aktivnost pomembna tudi za človekovega duha. 
O pomenu gibanja in zdravega življenja govorijo tudi 
različne religije. V zadnjih letih pa sociologi, filozofi 
in teologi ugotavljajo, da je šport za marsikoga postal 
oblika religije oziroma njen nadomestek.

Žal nam koronavirus preprečuje nepretrgano obi-
skovanje telovadbe, saj smo oktobra lani že drugič 
morali prekiniti z vajami. Tako smo celo zimo lahko 
telovadili le sami. Organizirano pa smo pričeli spet 
vaditi letos v marcu. Marsikdo se za skupno vadbo v 
naši skupini ne odloči, ker ne ve, kako te vaje potekajo. 
Prav zato sem se odločil, da na kratko opišem potek 
in smisel teh vaj.

Poznate nas po oblačilih, saj je večina oblečenih v 
oranžno barvo. Kako pa potekajo te telovadne vaje, 
na kratko opisujem v nadaljevanju.

Ko pridemo na igrišče, najprej pretečemo krog po 
igrišču (seveda, kdor zmore), da se naužijemo svežega 
zraka. Potem se lepo postavimo v krog s primerno 
medsebojno razdaljo in si drug drugemu zaželimo 
dobro jutro. Bistvo tega pozdrava je v tem, da se 
pozdravimo z imenom, na primer: »Dobro jutro, 
Justi,« in ona naprej: »Dobro jutro, Majda,« in tako 
dalje, dokler ne pridemo vsi na vrsto. Po pozdravih 
pričnemo z vajami. Najprej si zdrgnemo dlani, si 
razgibamo roke, komolca in ramena, preidemo na 

vrat in nato na trup. Veliko pozornosti posvečamo 
tudi vajam za ravnotežje in nadaljujemo z vajami za 
noge. Izvajamo 50 različnih vaj, ki jih ponavljamo v 
sklopih po 6 ali 8 krat. Ob koncu vaj se obrnemo proti 
sončnemu vzhodu,

se zahvalimo Soncu, ki nas greje in nam daje svetlobo,

se priklonimo in zahvalimo Zemlji, ki nas nosi, hrani 
in daje vodo,

objamemo samega sebe, da sprejmemo vse energije 
Sonca, vesolja in Zemlje za lepše in boljše življenje.

Potem se zopet postavimo lepo v krog in, tako kot 
na začetku, pozdravimo drug drugega in si zaželi-
mo lep dan.

Ne, to niso samo vaje in telovadba za telo. To je tudi 
telovadba duha, saj smo ljudje in potrebujemo bliži-
no sočloveka. Ob takem neformalnem druženju si 
izmenjamo tudi jutranje novice in si povemo, kar 
nam leži na duši.

Zato ni nepomemben rek: ZDRAV DUH V ZDRAVEM 
TELESU, saj si tudi, če si malo bolan, lahko olajšaš 
dušo in svoje bolezenske tegobe lažje prenašaš.

Zato naj velja še enkrat povabilo. Pridružite se nam! 
Naj pri tem samo dodam, da ta telovadba ni namenjena 
le članom društva upokojencev, ampak vsem, ki imajo 
željo in voljo do jutranjega razgibavanja. Sedaj nas 
redno ali občasno telovadi že 20 članov. Ženske vrste 
smo popestrili tudi štirje moški.

Korajža velja, treba je le začeti!

Za skupino napisal Jože Frelih



| 10 | Žab(ni)ca 5 | rožnik 2021

Kotiček
vrtca in šole

Likovni 
izdelki na temo
MESTO / VAS
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Izdelki 3.  razreda

Dogodek moje babice

Mami od moje babi je rada šivala, zato je imela v omari 
že pripravljene dele za izdelavo bluze. Deli, ki so bili 
namenjeni za rokava, je babi vzela in naredila štiri 
luknjice in vzela dve vrvici in sama izdelala oblekico 
za svojo punčko.

Meta Krajnc, 3. r. PŠ Žabnica

Šmarnice

Moja babica je odraščala v Kopačnici v Poljanski dolini.

Doma so imeli nekaj ovac. Babica in njena starejša 
sestra Irena sta bili zadolženi za pašo ovac. Nekega 
dne, ko sta pasli ovce, sta na drugi strani hriba za-
gledali lepe šmarnice. Ker so jima bile zelo všeč, sta se 
odločili, da jih gresta nabirat, pri tem pa čisto pozabili 
na ovce. Ko sta že nabrali kar velika šopka šmarnic, 
sta se vrnili nazaj k ovcam, ampak ovac ni bilo nikjer. 
Mislili sta, da so se ovce same vrnile domov. V strahu, 
ker ovac ni bilo doma, sta šopke šmarnic skrili za 
hišo. Ko ju je oče opazil na dvorišču, ju je vprašal, kje 
so ovce? Rekli sta, da sta samo za trenutek umaknili 
pogled od ovac, ker sta zagledali šmarnice. Oče pa je 
vedel, kako zelo imata obe radi rože, da jih nista samo 
gledali, ampak jih po vsej verjetnosti šli tudi nabirat. 
Rekel je, da ko se pase ovce, se pase ovce, in se ne 
dela nič drugega. Oče je bil zelo miren človek, ki se 
nikoli ni jezil na njiju. Šel je prosit sosede za pomoč 
pri iskanju ovac. Vsi skupaj so jih iskali dolgo v noč. 
Na koncu so jih našli na čisto drugem hribu, kjer so 
se vse prestrašene stiskale med skale.

Oče jima je naslednje jutro še enkrat povedal, da ko 
se pase ovce, SE PASE OVCE!

Mark Tavčar, 3. r PŠ Žabnica

Najboljši med najslabšimi

Nekoč je učiteljica v Žabnici priredila tekmovanje v 
branju, v katerem je s pomarančo nagradila najbolj-
šega med najslabšimi. Ata ni nikoli dobro bral, a se je 
za pomarančo potrudil in imel je srečo. Bil je najboljši 
med najslabšimi.

Živa Dolenec, 3. r PŠ Žabnica
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Ajmanov grad

Ime mi je Johan in danes vam bom predstavil Ajmanov 
grad v Svetem Duhu. Grad sem si izbral za predsta-
vitev zato, ker je zelo blizu mojega doma in ker je 
že zelo stara zgradba. Grad je nastal v 17. stoletju. 
Sezidan je delno iz kamna, delno iz opeke. Opeko 
so uporabili pri obnovi po 2. svetovni vojni, ko je bil 
grad porušen. Oblika gradu je kvadratna. Včasih je v 
gradu živel oskrbnik loškega gospostva, danes pa je 
grad uršulinski samostan. Notri živijo sestre. Sestavni 
deli gradu so pročelje z glavnimi vrati, sivi vogali, 
arkade v pritličju in prvem nadstropju, okna, streha, 
trije dimniki. Vrata so velika, lesena in obokana in 
so dvokrilna. Oken je veliko in so različno velika. So 
pravokotne oblike in lesena. V pritličju imajo mrežo. 
Na južni steni gradu je velika sončna ura. Na strehi 
je strelovod. Streha je dokaj strma in rdeče barve. 
Krita je z opečnimi strešniki. Žleb je aluminijast in 
črne barve. Trije dimniki so visoki, opečnati in rdeči. 
Kot zanimivost lahko povem, da so v gradu snemali 
film Dolina miru.

Johan Nastran, 3. r. PŠ Žabnica
Foto: Johan Nastran

Vodovodni stolp kranj

Vodovodni stolp v Kranju je vodni stolp, ki leži na križišču dveh cest blizu mostu čez Kokro.

Spodnji del je narejen iz armiranega betona, ostali del pa iz opeke. Je okrogle oblike in okrog in okrog enak. 
Namenjen je oskrbi s pitno vodo mesta Kranj. Na vrhu stolpa je rezervoar z vodo, tik pod njim pa razgledna 
ploščad. Vhodna vrata so velika, lesena in rjave barve. Stolp ima šestnajst majhnih steklenih oken kvadratne 
oblike. Streha je položna, prekrita s pločevinastimi ploščami. Je brez dimnika in žlebov.

Vodovodni stolp je kulturni spomenik, ki po 120 letih še vedno opravlja prvotno nalogo. To je oskrba s pitno vodo.

Urban Kovač, 3. r PŠ Žabnica
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Izdelki 5.  razreda
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Zimske počitnice

Za vse učence so se začele težko pričakovane zimske počitnice. Vsakdo izmed nas jih je načrtoval 
po svoje. Jaz sem se odločila, da jih bom preživela na Dolenjskem pri babici.

K babici sem se odpravila že takoj po zadnjem dnevu šole. Za na pot sem si pripravila malico, 
oblačila, obutev in zanimivo knjigo.

Babica se je zelo razveselila mojega prihoda, saj sem k njej prišla po štirih mesecih. Koronavirus 
nam jo je res zagodel in nas ločil kar za nekaj časa.

Ko sta se starša odpeljala, se je zame začela prava pustolovščina. Vsak dan smo se po zajtrku z 
babico in kužkom Kalom odpravili na dolg pohod po dolenjskih gričih.

Kal je majhen, zelo igriv, črn in rjav lovski kuža, ki v gozdu na sprehodu zelo rad išče sledi divjih 
živali. Zelo sem ga morala paziti, da mi ni ušel neznano kam globoko v gozd. Zato sem ga vsak 
dan učila ubogati moje ukaze. Izkazalo se je, da je Kal pameten pes in ves moj trud je bil poplačan.

Družila sem se tudi z bratrancem in sestrično. Skupaj smo preživeli veliko časa. Igrali smo se 
različne igre, najrajši skrivalnice, in tekali po travnikih. Bilo je zelo zabavno in v njuni družbi 
sem zelo uživala. Najbolj razburljivo pa je bilo, ko smo se v gozdu kot Tarzan v džungli spuščali s 
pravimi lianami iz bršljana. Tudi ustvarjali smo. Iz drobnih vejic bršljana smo spletli venčke in 
z njimi okrasili hišo. Iz suhih vej smo zgradili bunker, kamor smo se lahko skrili in imeli zavetje 
pred dežjem in vetrom.

Dnevi so hitro minevali in zvečer sem od utrujenosti skoraj vedno takoj zaspala. Kljub temu, da je 
bila knjiga zanimiva, sem jo komaj utegnila prebrati.

Nenadoma, kar prehitro, sem se morala odpraviti domov v Žabnico. Imela sem se zelo lepo in komaj 
čakam naslednje počitnice. Upam tudi, da mi koronavirus ne bo preprečil načrtov.

Katja Brezar, 5. r. PŠ Žabnica
 

 

Počitnice na Koroškem

Med lanskimi počitnicami smo šli s prijatelji na Koroško. Ogledali smo si rudnik svinca in cinka.

Najprej smo se z vlakcem odpeljali v rudnik. Vagoni so narejeni iz lesa in vanje so lahko šle samo 
štiri osebe, zato je bilo še toliko bolj razburljivo.

Ko smo prispeli v rudnik, smo si ogledali stroje in kako so rudarji včasih rudarili. Svinec so upo-
rabljali za kozarce, steklo, uteži, svinčnice in avtomobilske akumulatorje.

Sprehodili smo se do malo večjega prostora, kjer se je kar naenkrat ugasnila luč. Takrat smo zaslišali 
škrata Perkmandeljca. Nato se je luč ponovno prižgala. Prišli smo do rudniškega stranišča. Vodič 
nam je povedal, da je tisti rudar, ki je zamudil na delo, moral prazniti stranišče.

Z vlakcem smo se nato odpeljali do izhoda iz rudnika, kjer smo izstopili. Vodič nam je še zaupal, 
da je v rudniku on ugasnil luč, da bi videli, kako je, če je v rudniku popolna tema.

Pozneje smo se odpeljali domov. Ta izlet mi bo še dolgo ostal v spominu. Upam, da bomo tudi v 
letošnjih počitnicah doživeli kaj podobnega.

Martin Nastran, 5. r. PŠ Žabnica
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Kolesarski izlet v Kranjsko Goro

Z družino smo se odpravili na kolesarski izlet proti Kranjski Gori. Peljali smo se do Mojstrane. 
Parkirali smo na parkirišču in se pripravili.

S parkirišča smo zapeljali na kolesarsko stezo. Peljali smo se mimo mnogih pašnikov, na katerih 
se je pasla živina.

Na stezi sem zagledala list in se ustrašila, obvozila sem ga in padla. Na kolenu sem strgala hlače. 
Odpeljali smo se naprej. Ko smo prispeli do Kranjske Gore, smo morali najprej poiskati trgovino, 
v kateri bi dobili hlače zame. Ko smo jih kupili, smo si malo ogledali Kranjsko Goro.

Odpeljali smo se nazaj. Na poti smo se ustavili in si šli ogledat Planinski muzej. V njem mi je bil 
najbolj všeč simulator, ki prikazuje, kako je med nevihto bivati v bivaku. V muzeju je bilo zanimivo, 
poučno in zabavno. Ogledali smo si tudi, kje poteka ferata v Mojstrani, in se dogovorili, da nas 
plezanje po njej čaka v enem od prihodnjih izletov. Prispeli smo do avta in zložili kolesa v avto.

Utrujeni smo se vrnili domov. Izlet nam je bil zelo všeč!

Ajda Šinkovec, 5. r. PŠ Žabnica

 

 

Moj super dan med počitnicami

Med počitnicami smo odšli na morje in tam preživeli več dni.

V sredo sem zgodaj zjutraj vstala, ker sem šla teč. Pot je bila zelo lepa, saj je potekala ob morju.

Ko sem prišla nazaj, mi je mami spekla slastne palačinke. Med tem, ko sem jih jedla, sem gledala, 
kako je morje mirno, in se odločila, da grem supat. Po supanju smo se pripravili za na plažo. Na 
plažo smo se peljali s čolnom, ki ga imajo moj stric, teta, sestrični in bratranec.

Pot je bila težka, ker so bili visoki valovi. Med potjo smo srečali dva velika delfina in enega mladička. 
Bili so tako srčkani. Odšli smo k zapuščeni hišici, ki je zelo urejena. Tam mi je zelo všeč, ker imajo 
lep pomol, pa tudi zelo lep pogled na jadrnice, ki plujejo. Moj ati tam vedno ujame kakšno hobotnico.

Ko smo se vrnili nazaj, smo jedli hubo bubo. Tako mi rečemo hobotnici. Bila je zelo okusna. Tisti 
dan sva se z Urbanom še malo pogovarjala po telefonu. Stemnilo se je in jaz sem s telefonom slikala 
sončni zahod.

Upam, da bom še kdaj doživela kakšen tak dan. Delfine bi pa tudi rada še kdaj videla.

Maja Stojko, 5. r. PŠ Žabnica
 

Grajenje drevesne hišice

V petek po šoli sva se dobila s sošolcem Enejem in začela razmišljati, če bi zgradila drevesno hišico.

Najprej sva poiskala dobro drevo, potem pa začela graditi. Jaz sem poiskal veje leske in jih razžagal 
na tri dele. Enej jih je z žeblji pribijal na deblo, da je lahko splezal na drevo.

Med tem sem nažagal še več vej. Ko je bil Enej na drevesu, sem mu podal kladivo in žeblje ter 
nažagane veje, da je lahko na drevesu nadaljeval delo.

Potem je prišla še Enejeva sestrica Teja in naredila sva ji dodatno stopnico, da je lahko prišla gor, 
in še ograjo, da se je lahko prijela.

Ko je bila hišica narejena, smo splezali vanjo in pojedli čips.

Jakob Rozman, 5. r PŠ Žabnica
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Kako smo dobili psa

Moj brat Nace si je zelo želel psa. Naj vam povem, kako se je zgodilo, da ga je na koncu tudi dobil.

Nekega dne se je moj brat spomnil, da želi imeti psa. Moj drugi brat se je strinjal, mami pa ni bila 
za, a si ga je nekako želela tudi ona. Jaz ga sprva nisem želela imeti, saj sem se bala psov, ampak 
zdaj se jih ne bojim več, ati pa ga sploh ni hotel imeti. Ko sva si premislili jaz in mami, smo bili že 
štirje, ki smo si ga želeli. Zato, saj veste, je množina zmagala.

Ati je naslednji dan malo brskal po internetu in iskal pse. Izbiral je med bokserji in labradorci, a 
si ni želel imeti samo bokserja ali pa samo labradorca.

Ko je iskal, je naletel na mešanico med bokserjem in labradorcem. Poklical je 
gospoda Aleša, ki ima te pse v lasti. Zmenila sta se, da jih lahko pridemo pogledat. 
Imeli so pet psov. No, in eden od teh je naš. Izbrali smo psičko. Ime smo ji dali Zoi.

Vedeti je bila zelo srečna. Upam, da je še vedno. Tudi mi smo je bili veseli. Sedaj 
je stara že 3 leta.

Agata Šifrer, 5. r. PŠ Žabnica
 

 

Gardaland

Pred nekaj leti smo kupili vstopnice za Gardaland. Ker jih nismo porabili, smo imeli samo še nekaj 
dni časa, da bi jim pretekel rok uporabe. Zato smo se odločili na noč čarovnic, 31. oktobra, obiskati 
ta zabaviščni park.

Na pot smo se odpravili zgodaj, saj vožnja do tja traja štiri ure. Preden smo prispeli do Gardalanda, 
smo se ustavili v restavraciji in pojedli pravo italijansko lazanjo.

Tisti dan je bilo v Gardalandu vse v znamenju noči čarovnic. Povsod je bilo veliko mask in buč. 
Bilo je veliko ljudi, zato so bile vrste zelo dolge. V nekaterih smo čakali tudi več kot pol ure. Najprej 
smo šli na zelen vlakec Shaman. Zaradi lupingov se nam je potem še dolgo vrtelo v glavi. Z bratom 
Borom sva zelo uživala na napravi za prosti pad, ki se imenuje Space Vertigo.

Zvečer smo odšli na vlakec, kjer smo z laserji streljali v tarče. Laserske pištole so štele točke. Mami 
in ati sta imela najmanj točk.

Preden smo se odpravili domov, pa je ati pomotoma odšel po svoje in kar nekaj časa je trajalo, da 
smo se spet našli. Med iskanjem smo prehodili skoraj ves zabaviščni park in pri tem opazovali 
čudovite okraske in lučke, ki so bili tam prav zaradi noči čarovnic.

Čeprav sem bil na koncu dneva precej utrujen, sem se imel zelo dobro.

Vid Martinjak, 5.r. PŠ Žabnica
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Prispevek 
gospoda 
župnika Razodeta resnica je  

ljubezen,  uresničena  
ljubezen pa je  lepota

Pred nami so poletni meseci, ki se jih vsi veselimo v upanju, da se bo 
epidemiološka slika izboljšala, da nam bo vreme naklonjeno in da nam 
bo uspelo preživeti kakšen dopustniški dan doma ali pa celo v tujini. V 
preteklem času smo vsi modrovali o korona časih, ki so močno spremenili 
način življenja v družbi in tudi v cerkvi. Dovolite mi, da tudi jaz malo 
»pomodrujem«.

Rad bi spregovoril o prazniku Sv. Trojice, ki ga obhajamo nedeljo po 
binkošti. Verjetno bo marsikdo ta trenutek nehal z branjem, drugi se bo 
mogoče vprašal, kaj pa ima ta praznik veze z mojim življenjem. Mogoče 
ga bo do konca prebrala samo lektorica, ki ga po službeni dolžnosti mora 
prebrati in lektorirati. Najprej bi rad poudaril, da praznik Sv. Trojice 
ni praznik teorije in miselnih konceptov, ampak praznik, ki govori o 
načinu bivanja in o odnosih, ki se razodevajo v življenju. Sin razodeva 
Očeta, Oče se razodeva po Sinu, oba pa živita v Sv. Duhu. Vsaka oseba 
razodeva drugega in vsi gradijo občestvo. Zakaj sem izpostavil praznik 
Sv. Trojice? Zato, ker nas praznik uči drugačnega pogleda na življenje, 
na preteklost in odnose, kot nas vzgajajo javno mnenje in mediji. Ves čas 
doživljam dve Sloveniji. Prva Slovenija je tista, ki jo ustvarjajo politiki, 
mediji in druge družbene ustanove, druga pa je tista, ki jo doživljam v 
pogovoru z vami, ko čutim utrip življenja ob krstih, porokah, ob pogrebih 
in se veselim in jokam skupaj z vami ob življenju, ki se poraja in izteka. 
Vsi vemo in čutimo, da je lepota življenja v lepih, iskrenih ter ljubečih 
odnosih, kjer se bolj spočijemo kot pa na potovanju po tujini. Kvaliteta 
našega življenja torej ne zavisi najprej od našega imetja, ampak od 
kvalitetnih odnosov, iz katerih živimo in nas oblikujejo. Tudi praznik 
državnosti, ki ga obhajamo 25. junija, ni praznik neokrnjene narave in 
zgodovine, pač pa praznik, ko smo v drugem videli brata in smo na prvo 
mesto namesto sebe postavili drugega. In to je praznik Sv. Trojice, ki 
govori o novem, drugačnem življenju. Tako posameznik postaja oseba, ki 
razodeva drugega. Ali kot beremo v ruski duhovni zakladnici: »Razodeta 
resnica je ljubezen, uresničena ljubezen pa je lepota.«

Franci Alič 

Mozaik p. Marka I. Rupnika: Sv. 
Trojica v kapeli Katoliškega doma 

prosvete Sodalitas v Tinjah na 
avstrijskem Koroškem.
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Izgube in proces žalovanja

Vsak je že koga ali kaj izgubil. Izgube so življenjsko 
dejstvo; skozi življenje se srečujemo z različnimi izgu-
bami: izguba službe, ločitev od partnerja, upokojitev, 
selitev v novo stanovanje, prehod iz mladosti v odraslo 
življenjsko dobo. Največje izgube pa so zagotovo smrti 
naših najbližjih.

Vsi bomo primorani nekoč izkusiti smrt bližnjega in 
z njo žalost in proces žalovanja, ki je dlje časa trajajoč 
odziv na izgubo bližnje osebe. Žalost in žalovanje 
družba na splošno zanika. Žalost nastopi v trenutku, 
ko bližnji ali bolnik izve za diagnozo s smrtnim bo-
lezenskim izidom, proces žalovanja pa se prične ob 
smrti bližnje osebe. Najpogostejša čustva v procesu 
žalovanja so: žalost, jeza, strah, krivda, sram, upanje. 
Proces žalovanja je pričakovan, dlje časa trajajoč, boleč 
odziv na izgubo. Žalujoči v začetku pogreša umrlega, 
njegovo bližino in oporo, počuti se osamljenega. Med 
žalujočimi lahko opazimo velike razlike ob reakcijah 
na izgubo, veliko pa imajo tudi skupnega. Pri večini 
žalovanje traja od enega do dveh let. Žalovanje obi-
čajno poteka v treh različnih fazah:

1. Faza šoka in zanikanja – običajno traja nekaj 
dni, žalujoči se počuti izgubljenega in zbeganega, 
obrambni mehanizem zanikanja mu pomaga 
preživeti šok in hkrati omiliti bolečino. Funkcija 
žalujočega se omeji le na bistvene procese, po-
membne za preživetje posameznika.

2. Faza dezorganizacije – to je obdobje iskanja, jeze, 
krivde, pogajanja, žalosti, nemoči in predelovanja, 
ki običajno traja prvo leto. Gre za aktivno žalovanje, 
kjer je prisotno razmišljanje o umrlem, intenziv-
no čustvovanje, pojavijo se lahko različni telesni 
simptomi (spremembe spanja in prehranjevanja). 
Intenzivni občutki žalosti žalujoče pogosto tako 
izčrpajo, da nimajo energije za ostale dnevne ak-
tivnosti: druženje, delo, gospodinjstvo, sprostitve. 

3. Faza reorganizacije – to obdobje nastopi drugo 
leto žalovanja, ko žalujoči običajno sprejme dej-
stvo, da je pokojni umrl in se žalovanje zaklju-
čuje. Posameznik se sprijazni z odločitvijo, da je 
potrebno živeti naprej, sprejme nove obveznosti 
in postane družaben. Razmišljanje o umrlem je 
redkejše in stiska manj intenzivna.

Kako si lahko pomagamo, ko 
doživimo izgubo?

Zavedati se moramo, da proces žalovanja traja dlje 
časa. Za ljubljeno osebo žalujte s pomočjo vaših naj-
bližjih in komunikacije z njimi. Družinski člani imajo 
podobne občutke, četudi vsak doživlja izgubo na svoj 
način. O pokojnem se z družinskimi člani in prijatelji 
pogovarjajte: o skupnih dogodkih, o tem, kako ste ga 
dojemali, o odhajanju in žalosti ob izgubi. Vključujte 
otroke, vendar njihovi starosti primerno. Postavite 
sebe na prvo mesto, o sebi razmišljajte pozitivno, 
družite se z ljudmi, ob katerih vam je prijetno, skrbite 
za uravnoteženo prehrano, naučite se preusmeriti 
misli iz negativnih v pozitivne, zatecite se k branju 
knjig, saj v njih lahko najdete odgovore na vsa vaša 
vprašanja. Čustva lahko izrazite z jokom, govorjenjem, 
plesom, športom ali drugimi izraznimi aktivnostmi. 
Ob takšnih pogovorih in aktivnostih vas bodo prevzeli 
olajšanje, sproščenost, čustvena razbremenitev, lažje 
dihanje, telo pa bo manj otopelo.

V primeru, da to ne predstavlja olajšanja in čustvene 
razbremenitve, se obrnite na podporne skupine, kjer 
boste z drugimi delili vašo izkušnjo in skozi stiske 
drugih lažje razumeli svojo. Če je stiska zelo inten-
zivna ali traja zelo dolgo, svetujemo obisk osebnega 
zdravnika.

Natalija Cof
Vir: Zloženka Projekta Metulj

Pokopališče
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Naši 
krajani se 
predstavijo

Kot si rekla, v Žabnici si že skoraj 40 let. S kom si začela 
oz. katere so bile tvoje prve sodelavke?

Moja prva sodelavka je Mateja Porenta, s katero sva 
v dobrem in slabem ostali skupaj vse do danes. Brez 
Mateje si sploh ne predstavljam dela v vrtcu. Pri delu 
mi je bila v veliko pomoč in oporo. Skupna nama je 
ljubezen do otrok in skrb zanje ter seveda medseboj-
no zaupanje in predanost delu z najmlajšimi. Lepe 
spomine imam tudi na prve sodelavke na šoli, ki jo 
je takrat vodila Nada Šifrer, ostale učiteljice pa so bile 
Majda Kalan, Mija Pungeršek, Milena Kussel, Vlasta 
Žibert, Alenka Boh Jenko, kuharica Pavla Podobnik 
in čistilka Marica Štucin.

Naš sedanji kolektiv se je z leti večal in sooblikoval 
podobo našega vrtca in šole. Povezuje nas strokov-
nost, dobri medsebojni odnosi, pozitivna energija ter 
ljubezen do otrok in do pedagoškega poklica.

Skozi tvoje varstvo so šle številne generacije otrok. 
Ali se še spominjaš prve generacije. Imaš še kaj sti-
kov z njimi?

V teh mesecih se spomini vračajo nazaj. Kar 40 gene-
racij mi je bilo zaupanih v varstvo in vzgojo. Dobro se 
spominjam prve generacije otrok. Ti so sedaj odrasle 
osebe in več kot polovica je tudi svoje otroke zaupala 
v varstvo našemu vrtcu.

Vesela in počaščena sem, da smo ostali v dobrih in 
prijateljskih odnosih ter še vedno z veseljem obujamo 
spomine na njihove vrtčevske vragolije. Nekateri med 
njimi pa so tudi moji sodelavci.

Vzgojiteljica 
Vanja Trček

Z vrtcem pri gasilcih
Vsi jih poznamo. Pa jih res?

Ko so me prosili, da naj za naše krajevno glasilo na-
pišem kak sestavek, sem se odločil, da poiščem osebo, 
ki jo vsi poznamo, o njej pa ne vemo veliko. Z njo sem 
naredil kratek razgovor. Marsikatera oseba v našem 
kraju je prava, da o njej napišemo kaj več, a kaj, ko 
bi nekateri smo delali, nočejo pa, da se njihovo delo 
za skupnost tudi predstavi.

K pogovoru sem tokrat povabil Vanjo Trček, ki je tudi 
že »naša«, saj jo poznajo številne generacije.

Vanja, poznamo te iz vrtca. Kdaj si prišla v Žabnico?

S 1. septembrom 1981 sem se zaposlila kot vzgojite-
ljica na OŠ Lucijana Seljaka. Ravnatelj je bil gospod 
Janez Grašič. Moje prvo delovno mesto je bilo v vrtcu 
Orehek, kjer sem nadomeščala vzgojiteljico na porod-
niškem dopustu.

Konec februarja 1982 sem prišla v Žabnico in tukaj 
ostala vso mojo poklicno kariero, ki se končuje, saj s 
1. avgustom 2021 odhajam v pokoj. Moj zadnji delovni 
dan bo 24. junija letos.

V vrtcu Žabnica sem tako preživela 39 let in opravljala 
najlepši poklic, ki je bil hkrati odgovoren in zahteven. 
Imela sem privilegij, da sem lahko uživala v družbi 
otrok in jim stala ob strani ter jih vzgajala in učila.

Poklic vzgojiteljice sem vedno doživljala kot poslanstvo 
– prinašati otrokom toplino, vedrino in prijaznost ter 
jim nuditi varnost in sprejetost. Treba je prisluhniti 
vsakemu otroku ter njihovim potrebam. Stremela 
sem k temu, da sem svoje delo opravljala dobro in 
otrokom nudila vedno nove učne izzive.
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Vrtec v Žabnici spada pod Osnovno šolo Stražišče. 
Pod to šolo spada tudi vrtec v Besnici. Kakšno je so-
delovanje s šolo in vrtcem v Besnici?

V okviru OŠ Stražišče delujeta dve enoti vrtca. Na 
PŠ Žabnica deluje enota vrtca s tremi oddelki, na PŠ 
Besnica pa prav tako vrtec s tremi oddelki. Pred leti 
smo imeli še dva oddelka za najmlajše v GD Žabnica.

Povečano število oddelkov v obeh enotah vrtca je 
terjalo veliko pedagoškega in organizacijskega dela. 
Tako sem pred desetimi leti prevzela mesto pomoč-
nice ravnatelja za vrtec, hkrati pa še vedno opravljala 
delo vzgojiteljice v oddelku. Velik izziv ter ogromno 
dodatnega dela. Človek se uči celo življenje in tudi 
jaz sem se v teh letih ogromno naučila in pridobila 
izkušnje na različnih področjih ter tako obogatila 
mojo poklicno pot.

Pri vodenju vrtca sem imela veliko zaupanja in podpo-
re s strani ravnatelja, gospoda Pavla Srečnika. Skupaj 
sva uspešno rešila marsikatero težavo ter se veselila 
napredka in prepoznavnosti vrtca pri OŠ Stražišče.

Trudila sem se za medsebojno zaupanje v kolektivu 
obeh vrtcev, za strokovno rast zaposlenih ter dobre 
medosebne odnose. Ti so po mojem prepričanju te-
melj, da se delo opravlja z veseljem, strokovnostjo in 
empatijo v dobro naših malih varovancev ter njiho-
vih staršev.

Da ne bova govorila le o vrtcu. Povej še nekaj o sebi. 
Od kod prihajaš?

Prihajam iz Poljanske doline. Vse življenje živim v 
Gorenji vasi, kjer sem si ustvarila družino. Z možem 
Dragom sva vzgojila štiri otroke. V naši družini velja 
staro reklo:

»Pusti okno odprto, da lahko odletijo iz gnezda, vendar 
ga nikoli ne zapri, da vedno lahko priletijo nazaj.«

Najmlajša hčerka še ni zapustila gnezda, fantje pa so 
si ustvarili svoja.

Sem ponosna babica trem vnukom, ki mi zapolnjujejo 
prosti čas ter bogatijo življenje z otroško zvedavostjo, 
iskrivostjo in neskončno energijo.

Kolikor vem, so tvoja strast hribi. Ali si osvojila tudi 
kakšen višji vrh? Kateri je bil najvišji?

V deželi pod Blegošem, kot pravimo Poljanski dolini, 
skoraj ni Poljanca, ki ne bi zahajal v hribe. Postanejo 
del tebe, so tvoj način življenja.

Rada obiskujem hribe, najljubši so mi tisti v sredogorju. 

Skupaj s Planinskim društvom smo prehodili lep del 
Slovenije. Najraje in največkrat me planinska pot 
zanese na Blegoš ter v zavetišče Jelenci, ki ga upravlja 
naše planinsko društvo.

Osvajala sem tudi visokogorje, vendar so mi zdravniki 
zaradi zdravstvenih težav odsvetovali obisk naših 
največjih vrhov. Najvišja osvojena gora je Jalovec.

Zadnja leta pa se potepam in osvajam vrhove hrvaških 
otokov. Septembra me čakajo vrhovi otoka Brač.

Kakšne so še tvoje dejavnosti v prostem času?

Zelo rada kolesarim in upam, da bo sedaj tudi za ta 
šport ostalo več časa.

Vrtičkarstvo pa je moja druga ljubezen. Vonj zemlje in 
delo na njej me pomirjata in sprostita, predvsem pa 
ni večjega zadovoljstva, kot pripraviti kosilo s pridelki 
z domačega vrta.

Bi povedala še kaj, kar te ne znam vprašat?

Ja, zahvalo!

Veselim se odhoda v pokoj, a zadnji mesec me »stiska«. 
Zavedam se, da bo odhod zelo čustven, saj je za mano 
40 let službovanja.

Rada sem prihajala v deželo Sorškega polja, med meni 
ljube otroke, med krasne sodelavke vrtca in šole, med 
vas, spoštovani starši in krajani.

Hvala vam, da sem bila del vašega kraja, hvala, da ste 
mi v vseh teh letih zaupali svoje otroke.

Stkale so se globoke vezi, ostali bodo lepi spomini.

Pogrešala bom otroške nasmehe, njihove objemčke, 
jutranje »crkljanje« v mojem naročju ter iskrivost 
in prisrčnost, ki jo zmorejo le otroci. Pogrešala bom 
jutranji pogled na Sorško polje in gore nad njim.

Vrtec v gasilskem domu med obnovo šole
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Pesem Druženje

Ko pogledam koledar,
je že tu poletje
in si mislim, kaj mi mar,
kaj sploh mi za počet je.
A glej ga vraga, vsaki dan
kaj novega zgodi se,
če pogledam mal' nazaj,
vsem nam preveč mudi se.

Jaz gledam vse kot penzionist,
ki časa ima zadosti,
sem ob tegobah optimist,
so ljubše mi radosti.

Ko pomlad prikrade se,
takoj na vrt me zvabi.
Kadar vreme lepo je,
na vse hudo človek rad pozabi.
Kadar pa nam dež nagaja,
kaj vse v glavi se poraja.
Vsak pri sebi rad modruje,
vreme nam usodo kuje.
Veseli smo, če je lepo,
če zmrzuje, je hudo.
Takrat zmrznejo rastline,
ki bujne so, cvetoče, fine.

Kadar ni na vrtu dela,
moja duša je vesela.
Rad se na izlet podam,
če ni družbe, pa kar sam.
Rad grem s sebi enakimi,
saj želje iste imamo mi.
Biti samemu je težko,
zato izlet kar pravšen bo.
Malo v bližnji kraj zavijem,
kakšno kavico tam spijem,
malo v družbi poklepetam,
sem malo tukaj, malo tam.

Kadar človek ostane sam,
ne sme biti doma zakopan.
V družbo prijetno naj vodi ga pot,
saj družba je vrednejša od 
drugih dobrot.
Nikar naj ne smili se nam 
mrtva rastlina,
saj ona pognala bo, ko mine 
spet zima.
Smili naj človek se 
nam, ki je sam
med stenami, v hiši 
samoten, bolan.
 
Zrimal Jože Frelih

Kdor hoče peti otrokom,
mora imeti glas, ki gre čez do-re-mi

in nazaj do mi-re-do.
A samo glas še ni dovolj.

Mora imeti tudi veliko in lepo srce,
v katero gredo vsi otroci od Ažbeta do Tineta

pa od Žive do Nine.
(Tone Pavček)

 V mojem srcu bodo za vedno otroci vseh 40 generacij.

Lepo je bilo poklepetati z osebo, ki na vse gleda opti-
mistično. Je vedno nasmejana in, kljub svojim 40-le-
tni službeni karieri, še vedno zelo mladostna. Ko se 

pogovarjam s krajani, pravijo, da se v teh letih Vanja ni 
nič postarala. Če se ji morda na telesu pozna kako leto, 
pa to zagotovo skrije s svojo dobrosrčnostjo in milino, 
ki izžareva iz nje. Upam, da ji bo zdravje služilo in bo 
lahko izkoristila čas, ki ga bo sedaj imela na pretek.

Tudi mi se Vanji zahvaljujemo za vso njeno ljubezen 
do naših otrok. Verjamem, da bo v pogovorih o naši 
mladosti njeno ime velikokrat omenjeno v dobrem. 
Zatorej hvala od staršev in otrok vseh 40 generacij. 
Hvala tudi v mojem imenu, ker sem se lahko pogovarjal 
s tabo, Vanja.

Z Vanjo sem se pogovarjal 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:

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

krajevne-skupnosti
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Sprememba v financiranju krajevnih  
skupnosti  Mestne občine Kranj 

(nov odlok in participativna udeležba krajanov)

V tekočih mesecih se za krajevne skupnosti v kranj-
ski občini pripravljata dve spremembi na področju 
njihovih delovanj.

Prva sprememba je sprejem odloka za dodelitev do-
datnih sredstev za delovanje krajevnih skupnosti. S 
tem se krajevnim skupnostim vrača del avtonomnega 
odločanja o projektih, ki so jih pred časom izgubile.

Druga sprememba pa je sprejem participativnosti 
krajanov pri projektih v krajevnih skupnostih.

Kaj pomeni prvo in kaj pomeni drugo?

Prvo pomeni, da bomo krajevne skupnosti dobile nazaj 
del v preteklosti odvzetih sredstev, s katerimi bomo 
lahko sami razpolagali. Predvideni postopek je sledeč:

• Svet krajevne skupnosti pripravi načrt projektov, 
ki bi jih rad izvedel v krajevni skupnosti v nas-
lednjem letu (za predvideni znesek, ki je krajevni 
skupnosti namenjen),

• za predlagane projekte pridobi ponudbe, projekte 
uskladi s službo za krajevne skupnosti,

• ko so projekti usklajeni, se naroči izvedbo,

• med izvedbo je Svet krajevne skupnosti lahko 
nadzorni oz. za to nekoga pooblasti,

• po končani izvedbi Svet krajevne skupnosti da 
“žegen” izgradnji.

Sredstva, ki jih bo posamezna krajevna skupnost 
prejela, so izračunani na podlagi števila prebival-
cev, velikosti in dolžine občinskih cest v posamezni 
krajevni skupnosti. K tem sredstvom se prištejejo še 
sredstva, ki se bodo izračunala glede na kazalnike 
razvitosti posamezne krajevne skupnosti. Skupen 
znesek, ki je za to predviden, je okrog 600.000 EUR.

V poletnih mesecih bodo v Mestni občini Kranj iz-
vedena tudi izobraževanja na temo participativnosti 
krajanov za projekte po posameznih krajevnih skupno-
stih. Ideja participativnosti je v vključevanju krajanov 
v aktivno sodelovanje v svojem kraju. Predvideni 

postopek pri participativnosti krajanov je naslednji:

• župan pripravi poziv občanom za oddajo predlo-
gov, poda merila in kriterije poziva,

• poziv se objavi v medijih in na spletnih 
straneh MOK,

• občanke in občani podajo predloge,

• po končanem postopku župan pripravi vabilo 
občankam in občanom MOK na glasovanje, ki 
vsebuje seznam projektnih predlogov, ki so uvr-
ščeni v glasovanje, skupaj z njihovim opisom in 
oceno vrednosti, z določitvijo načina glasovanja, 
datumom in uro glasovanja, upravičence do gla-
sovanja in druge potrebne informacije,

• občanke in občani opravijo glasovanje za najbolj-
ši projekt,

• izglasovan projekt se izvede.

Predvidena sredstva, ki so namenjena participativnosti 
občank in občanov, so v višini 625.000 EUR. Zaenkrat 
naj bi veljalo, da se sredstva razdelijo enakomerno 
med 26 krajevnih skupnosti MOK, kar pomeni 24.000 
EUR na posamezno krajevno skupnost.

Pri participativnosti krajanov Svet krajevne skup-
nosti ne sodeluje.

Na prvi obravnavi participativnega proračuna na 
mestni seji je bila točka umaknjena iz dnevnega 
reda, zato v času pisanja ne moremo vedeti, ali bo 
do izvedbe dejansko prišlo.

Oba predloga sprememb morata biti namreč potr-
jena na Mestnemu svetu, preden stopita v veljavo.

Da pa ne bi prišlo do podvajanja projektov, ki jih bo 
predlagala oz. izvedla krajevna skupnost in ki jih boste 
predlagali vi, krajanke in krajani, smo v tej številki 
(Informatorja in Žabce) objavili seznam projektov, 
ki smo jih že uvrstili na listo projektov, ki jih vidimo 
kot možnost izvedbe.

Tomaž Ogris in Marija Zakrajšek Martinjak
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Omejitev tovornega prometa  
na cesti  Kranj -  Škofja Loka

V zadnjem času smo od krajanov Bitenj, Žabnica in Stražišče prejeli ogromno pritožb glede povečanja težkega 
tovornega prometa na glavni cesti Kranj - Škofja Loka. Situacijo smo si člani KS Bitnje, Žabnica in Stražišče 
ogledali na kraju samem in ugotovili, da je stanje, kljub omejitvi tovornega prometa (tranzit), katastrofalno. O 
prometu na cesti Kranj - Škofja Loka skozi vasi Bitnje in Žabnica smo nazadnje pisali v 50. številki Informatorja, 
takoj po lokalnih volitvah leta 2018 v upanju, da bo Mestna občina Kranja z novim vodstvom aktivno pristopila 
k reševanju problematike, našla primerne rešitve in tako našim krajanom omogočila primerno kakovost 
bivanja. Ker temu ni tako, situacija pa se samo še slabša, smo ponovno poslali na Mestno občino Kranj dopis 
s pozivom za rešitev problematike s podanimi zahtevami. Dopis objavljamo v nadaljevanju.

Robert Langerholc, podpredsednik KS Bitnje
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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:
Mestna občina Kranj, Urad za gospodarske 
dejavnosti in promet
Saša Pančur
tel.: (04)237-31-13
e-mail: sasa.pancur@kranj.si
Slavko Savić
tel.: (04)237-32-10
e-mail: slavko.savic@kranj.si

Vzdrževanje avtobusnih postaj:
Mestna občina Kranj, Urad za gospodarske 
dejavnosti in promet
Slavko Savić
tel.: (04)237-32-10
e-mail: slavko.savic@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.vigred-elektro.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, svetnik, 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,

Dežurna številka Medobčinskega redarstva Kranj: 041 659 449
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Slovenija leži na stiku med alpsko, sredozemsko in celinsko regijo 
Evrope, zato je njena narava raznolika in lepa. S sistemskim varstvom 
in izvajanjem številnih aktivnosti želimo zagotoviti, da bi sedanje ge-
neracije, ki živijo na tem prostoru, izboljšale svoj odnos do narave in 
jo posledično ohranjale. Več kot tri četrtine zemljišč je v zasebni lasti, 
a je vsem dovoljen spoštljiv obisk gozdov, rek, gora in morja ter upo-
raba poti. Podajanje v naravo na oddih in rekreacijo ima na območju 
Slovenije dolgo tradicijo, za dober zgled pa skrbi vrsta organizacij. 

Obiskovanje narave in uživanje njenih dobrobiti je vse bolj priljubljeno. 
Domačim se pridružujejo tuji obiskovalci, prav tako se povečuje ponudba 
za tiste, ki aktivno preživljajo svoj prosti čas v naravi. Da bi naravo in njene 
dobrobiti ohranili za nas in prihodnje rodove, se je treba močno potruditi.

Zapisani kodeks predstavlja usmeritve, ki spoštujejo zakonodajo ter 
temeljijo na tradiciji in ravnanjih, izoblikovanih skozi čas. Usmeritve 
so zapisane splošno in poljudno, tako da jih lahko uporablja vsak. 

SPOŠTUJEM NARAVO.
NE PUŠČAM SLEDI.
Odpadke, tudi biološke in še posebej nevarne, odnesem s seboj in od-
ložim v za to namenjene smetnjake ali na urejeno zbirališče. Nikoli jih 
ne puščam ali odlagam v naravo. Kurim le 
na ustrezno pripravljenih kuriščih in ogenj 
pred odhodom popolnoma pogasim 
ter pospravim. V času velike požar-
ne ogroženosti upoštevam prepo-
ved in ognja sploh ne zanetim. 

HODIM PO POTEH.
Po poteh hodim zaradi zmanjšanega vpli-
va na naravo in svoje varnosti. Z motorni-
mi vozili in kolesi se vozim po zanje na-

menjenih cestah in poteh ter pri tem 
upoštevam omejitve in prepoved vožnje 

v naravnem okolju ter na zasebnih zemljiščih. 

SPOZNAVAM NARAVO IN PRISPEVAM K 
NJENEMU OHRANJANJU. 
Pozanimam se o naravnih vrednotah ter varovanih in zavarovanih ob-
močjih, pravila upoštevam pri obisku v naravi. Rastline in živali samo 
opazujem in jih ne poškodujem, vznemirjam ali vzamem iz njihovega 
naravnega okolja. Rastline, gobe, gozdne plodove in mah nabiram, 
kjer in kot je dovoljeno. Lov in ribolov izvajam v skladu s pravili. Ne 
vstopam v gozdne rezervate in mirne cone v gozdovih 
in zavarovanih območjih. Sploh pa ne posegam v brlo-
ge, gnezda, gnezdišča, krmišča in zavarovana območja 
na morju. V naravo ne izpuščam hišnih ljubljenčkov in 
rastlin ter tujerodnih in invazivnih živali in rastlin, niti jih 
ne prenašam z enega na drug kraj.

ŽIVALI OPOZARJAM NA SVOJO PRISOTNOST, 
VENDAR JIH PRI TEM NE  VZNEMIRJAM.

Z govorjenjem živali opozarjam na svojo prisotnost, 
da se lahko umaknejo. Živalim se ne približu-

jem in jih ne hranim. Psa imam 
pod nadzorom. Ne 
povzročam nepo-

trebnega hrupa in 
spoštujem pravico do 

miru v naravi.

SEM ZGLED DRUGIM. 
S spoštljivim odnosom do narave, s širjenjem nara-
vovarstvene zavesti in s podporo organizacijam, ki 

se ukvarjajo z ohranjanjem narave, sem zgled dru-
gim. Ravnam v skladu s pravili in zakoni ohranjanja na-

rave ter o morebitnih kršitvah obvestim pristojne organe.

SPOŠTUJEM SEBE.
POZNAM SVOJE ZMOŽNOSTI IN JIH 
UPOŠTEVAM.
Obisk narave načrtujem in prilagajam trenutnim vremen-
skim pogojem, svojemu znanju, zmožnostim in sposob-
nostim. Izvedem ga tako, da bom v njem užival in hkrati 
spoštoval naravo in njene prebivalce. Poskrbim za svojo 
varnost in varnost drugih.

SEM USTREZNO 
OPREMLJEN.
Imam ustrezno obutev, obleko in ostalo 
opremo za načrtovani obisk narave ter 

dovolj hrane in pijače z nekaj rezerve. 

 
NARAVO OBISKUJEM, KER JE TO 
DOBRO ZAME.
Naravo obiskujem, ker je to dobro za moje zdravje in 
dobro počutje. Obisk narave in rekreacija v njej krepita 
telo in duha. Ko sem na obisku v naravi, spoznavam 
sebe in naravo ter se od nje učim.

SPOŠTUJEM DRUGE.
POZDRAVLJAM.

Običaj je, da se v naravi pozdravljamo. Pozdrav je 
priložnost za komunikacijo z domačini in med-
sebojno izmenjavo informacij med obiskovalci. 
 

DAJEM PREDNOST ŠIBKEJŠIM.
Na poteh dajem prednost šibkejšim od sebe. V zavetiščih dajem pred-
nost tistim, ki zavetje bolj potrebujejo. V prometu in na večnamenskih 
poteh ima prednost pešec pred kole-
sarjem in motornimi vozili, kolesar pred 
motornimi vozili. Na vodi imajo plavalci 
in potapljači prednost pred plovili, pre-
mikajoče se plovilo se umakne stoječe-
mu, manjše plovilo se umakne večjemu.

SKRBIM ZA VARNOST.
S svojim znanjem, védenjem in spremljanjem razmer ostalim poma-
gam po svojih zmožnostih, ne da bi ogrožal svojo varnost. V prime-

ru nesreče pokličem 112 in sledim 
navodilom.

PARKIRAM NA PARKIRIŠČIH.
Vozilo ustavljam in parkiram tako, da ne oviram dru-

gih. Tudi če sem trenutno sam, zagoto-
vim prehodnost stranskih vlak in poti ter  
omogočim parkiranje tudi drugim. 

SPOŠTUJEM LASTNINO.
TUJA LAST NI MOJA PRAVICA.
Na večini območij v Sloveniji se izvajata kmetijska in gozdarska de-
javnost. Brez dovoljenja lastnika ne uporabljam zemljišč ali nabiram 
pridelkov, kot so sadje, kmetijski pridelki ali drva. Prav tako ne upo-

rabljam lovskih opazovalnic in drugih zgradb. 
Vrata ograd pašnikov zapiram za seboj.

NE HODIM PO KMETIJSKIH 
POVRŠINAH.
Ne hodim po travnikih, njivah, vinogradih, 
sadovnjakih in blizu čebelnjakov.

IZOGIBAM SE DELOVIŠČEM.
Izognem se deloviščem na kmetijskih in 
gozdarskih površinah ter tako poskrbim za 
varnost sebe in drugih. Na morju ne plujem 

v bližini ribogojnic, gojil-
nic školjk in ribiških la-

dij med delom. 

SPOŠTUJEM LOKALNO 
SKUPNOST.
SPOZNAVAM IN UPOŠTE-
VAM LOKALNE OBIČAJE.
Pri svojem obisku spoznavam lokalne 
običaje, jih spoštujem in upoštevam.

SPOZNAVAM IN UPORAB-
LJAM LOKALNA IMENA.

Kulturna krajina, ki jo obiskujem, je rezul-
tat tradicionalne rabe prostora, kar se 

odraža tudi v imenih krajev in obmo-
čij. Prispevam k ohranjanju poime-

novanj in razumevanju krajine, tako 
da jih spoznavam in uporabljam. 

KUPUJEM LOKALNO.
Lokalno skupnost podpiram tako, 
da kupujem lokalne izdelke in 
uporabljam lokalne storitve. 
Na tak način pomagam tudi 
pri ohranjanju krajine in 
narave.
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