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Spoštovani krajani  
in krajanke!
Tokratni uvodnik bi iskreno rada 
začinila z optimizmom, pozitivnimi 
novicami in dobrimi obeti za priho-
dnost kraja in širše družbe. A včasih 
so želje eno, realnost pa drugo.

Koronavirus je in ostaja med nami, z njim mora-
mo živeti, se mu prilagajati in voziti slalom med 
njegovimi izbruhi. V trenutku, ko pišem ta prispe-
vek, stroka in vlada nihata med »lockdownom« in 
zaostritvami. Poskrbeli bomo sicer za obdarovanje 
najmlajših in najstarejših, a ponovno razmeram 
primerno. Zaradi njih tudi letos ne moremo or-
ganizirati druženja za najstarejše občane ne za 
malčke; potihem smo snovali celo novoletno dru-
ženje za vse, a je trenutna epidemiološka situacija 
najslabša doslej.

Zato me še toliko bolj veseli, da so se na OŠ Žabnica 
odločili razbiti to sivino in bodo otroci tokrat na-
mesto nastopov na odru priredili koledovanje na 
prostem med najstarejšimi občani, da jim pri-
nesejo žarek upanja v očeh in nasmeh na obraz. 
Vse pohvale in zahvale sodelujočim. Občudujem 
tudi gasilce, ki imajo dovolj optimizma in elana za 
zbiranje sredstev za novo vozilo, pomagajmo jim!

Ponosna sem, da sem del skupine predsednikov 
krajevnih skupnosti desnega brega Save, ki smo 
si prizadevali in tudi dosegli, da se za krajevne 
skupnosti odslej nameni več denarja kot v preteklih 
letih. Od leta 2022 dalje naj bi imeli krajani vsako 
leto preko participativnega proračuna možnost 
sami odločati o porabi 24.000 evrov za svojo KS. 
Dve delavnici na to temo bosta predvidoma v 
naslednjih tednih. Krajani boste kmalu s strani 
občine pozvani, da za svojo KS oddate pobude. Za 
oddane pobude boste nato glasovali in izveden bo 
predlog, ki bo dobil največ glasov. Opozorim naj, da 
so pobude izključno stvar krajanov, ne Sveta KS.

Še ena pozitivna novica je, da bomo imeli od leta 
2022 dalje svetovi krajevnih skupnosti na voljo 
nekaj več sredstev, namenjenih za investicijsko 
vzdrževanje in tekoče stroške.

Junijski številki Žab(ni)ce smo priložili anketo, s 
katero smo želeli »izmeriti utrip« v naši krajevni 
skupnosti; objavili smo jo tudi na spletu. Velik 
del anketirancev izraža nezadovoljstvo s stanjem, 
predvsem pa z razvojem našega območja. Več 
o rezultatih ankete si preberite v nadaljevanju. 
Prav nezadovoljstvo je bil glavni razlog, da smo 
na delovni sestanek povabili vodstvo Mestne 
občine Kranju, na čelu z županom in tudi o tem 
pišemo v nadaljevanju.

Naša KS ima sicer relativno majhne potrebe, oči-
tno pa je kranjska občina prevelika in ne obvladuje 
svojega teritorija v smislu zadovoljevanja potreb 
vseh svojih občanov. Veseli me sicer, da bo center 
mesta, glede na sprejet proračun in strategije, v 
naslednjih nekaj letih postal moderno in super 
urejeno mesto za meščane in obiskovalce. A moje 
veselje ima grenak priokus, saj podeželske krajev-
ne skupnosti v Mestni občini Kranj potrebnega 
razvoja in napredka ob sedanjem tempu še lep 
čas ne bomo videle. Omenjeno povečanje sredstev 
je vsekakor dobrodošlo, ne gre pa računati, da 
bomo samo na takšen način dohiteli razvitejše 
kraje. Primerov dobrih praks od blizu in daleč je 
vse več, s tem pa tudi vse večje razočaranje, če se 
v lastnem kraju stvari nikamor ne premaknejo. 
Imam prav, kajne? 

Naj vendarle pisanje sklenem z optimizmom. 
Med številnimi pobudami je bila na pristojne 
organe večkrat poslana tudi pobuda za graditev 
obvoznice Meja – Kranj; s tem smo vas že sez-
nanjali. Omenjena državna cesta naj bi bila po 
novem že umeščena v prostorske akte, gradivo o 
tem najdete v nadaljevanju. Kar se je sprva zdelo 
misija nemogoče, naj bi se v nekaj letih realiziralo. 
Upanje umre zadnje.

Naj vam za konec v svojem imenu in v imenu 
Sveta krajevne skupnosti Žabnica zaželim lepe bo-
žične praznike ter zdravo in zadovoljno novo leto.

Marija Zakrajšek Martinjak, predsednica Sveta 
KS Žabnica

Uvodna beseda
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Sreča je!
V majhnih stvareh,

toplih ljudeh,
v stisnjenih dlaneh.

(Tone Pavček) 

Naj vas skozi celo leto spremljajo zdravje,  
optimizem, osebni mir in zadovoljstvo!

 Svet KS Žabnica
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Kakšna naj  bo KS Žabnica leta 2030?

Rezultati ankete

Junijski številki Žabce smo priložili anketo in jo objavili 
na spletu. Anketa je pokazala na veliko mero enotnosti 
v naši krajevni skupnosti. Pokazala je tudi, da nismo 
samo spalno naselje, ampak imamo željo po dejanskem 
življenju v kraju in razvoju našega okolja. 

Preko spleta je anketo izpolnilo 23 krajanov, preko 
navadne pošte so prispele 4 izpolnjene ankete. Vzorec 
sodelujočih je sicer majhen, a vendar jasno pokaže 
trende in probleme v skupnosti. Zanimivo je, da so 
bili bolj kritični tisti, ki so anketo izpolnjevali v fizični 
obliki, kot tisti, ki so jo izpolnjevali preko spleta; mor-
da je vzrok v demografiji, saj so anketo preko spleta 
praviloma reševali mlajši od 65 let.

Torej, če se 30 % anketirancev izreče, da je na splošno 
nezadovoljnih s svojim krajem za bivanje, in če ima kar 
59 % krajanov občutek, da je kakovost življenja slabša 
kot pred 10 leti, so to zaskrbljujoče številke. Tovrstno 
ocenjevanje je sicer popolnoma subjektivno, saj sta bili 
Žabnica in Šutna deležni številnih izboljšav, za katere 
se po nekaterih krajih še vedno borijo (kanalizacija, 
plin, optika), a vendar ostaja grenak priokus, da naši 
kraji zaostajajo za »razvitim svetom«, saj se bližnji in 
daljni kraji razvijajo, pri nas pa imamo občutek, da 
smo obstali v času.

Kar 62 % anketirancev navaja, da pogreša možnosti 
za kulturno udejstvovanje, 40 % je nezadovoljnih z 
možnostjo za podjetništvo in 51 % z možnostmi za 
zaposlitev. Nadalje je 62 % anketiranih nezadovolj-
nih z možnostjo sodelovanja pri lokalnem razvoju. 
Pozitivno je, da sta dve tretjini krajanov zadovoljni 
z možnostmi za rekreacijo in s kakovostjo okolja, 74 
% anketirancev ima občutek varnosti. Pri odnosih 
v skupnosti, vključenosti in sprejetosti so mnenja 
razdeljena na pol.

V drugem sklopu vprašanj, kjer sprašujemo o zado-
voljstvu z infrastrukturo, je 83 % krajanov zadovoljnih 
s sprehajalnimi in pohodniškimi potmi, 77 % krajanov 
je zadovoljnih s pokopališčem, enako tudi s trgovsko 
ponudbo, oskrbo z lokalno hrano, organizirano rekre-
acijo ter športnimi dvoranami. Glede cest ni nihče zelo 
zadovoljen, 55 % pa je (zelo) nezadovoljnih tako glede 
državnih kot tudi lokalnih cest in ulic. Glede ravnanja 
z odpadki (koši, ekološki otoki, kanalizacija) je polovica 
krajanov zadovoljnih s storitvami. Z dvorano krajevne 

skupnosti je nezadovoljnih 77 % krajanov, 61 % jih ni 
zadovoljnih s pločniki in pešpotmi v naseljih, 72 % ni 
zadovoljnih s kolesarskimi potmi.

Kaj je krajanom pomembno? Veliki večini (77 %) sode-
lujočih so zelo pomembne urejene lokalne in državne 
ceste, 66 % je pomembna razsvetljava in ureditev 
prehodov za pešce do Labor, 77 % je pomembna kole-
sarska steza in pločnik do Labor, 61 % je pomembna 
ureditev športnega igrišča Ledine, kar 83 % krajanom 
pa je pomemben semafor pri šoli. Zgolj 38 % se zdi 
pomembna dodatna ureditev turistično rekreacijskih 
poti na Planico, podjetniški programi za kmete in 
pomoč pri revitalizaciji kmetij in opuščenih objektov 
so pomembni 50 % anketirancem, prav tako polovici je 
pomemben pump track poligon, 42 % pa vzpostavitev 
sistema KRsKOLESOM.

Več kot polovici (55 %) se zdi primerna lokacija vaškega 
jedra okrog dosedanjega športnega igrišča, nekaj pa 
vas meni drugače (ob cerkvi, pri šoli). Glede hišnih 
številk na Šutni približno polovica predlaga, da bi 
postavili usmerjevalne table na začetku ulic, ostali pa 
so zadovoljni ali nimajo predlogov.

Pri predlogih kratkoročnih in dolgoročnih sprememb 
so krajani povsem enotni, saj soglasno želijo ureditev 
prometne infrastrukture: semafor, ureditev državne 
in lokalnih cest in ulic, kolesarska steza, krožišče za 
izvoz iz vasi, dodatna razsvetljava, prehodi za pešce, 
omejitve prometa, ležeči policaji, železniška postaja in 
usmerjevalne table po vasi. Trije krajani izpostavljajo 
ureditev športnega igrišča, pet krajanov opozarja na 
varstvo okolja in onesnaženost potoka Žabnica, ena 
oseba predlaga več rekreacije - plesne vaje za pare.

Večina, 78 % anketirancev, nakupuje v trgovinah na 
območju Kranja in Škofje Loke. Obstaja pa očitno velik 
interes tudi po lokalni tržnici, saj bi tam 61 % krajanov 
kupovalo vsaj enkrat (ali večkrat) na mesec, 11 % pa 
meni, da nikoli.

Očitno je, da krajani res pogrešajo družabno življenje, 
saj se le 5 % vaščanov ne bi nikoli udeležilo kulturnih, 
športnih ali zabavnih prireditev v kraju in le 11 % jih je 
mnenja, da je v kraju že dovolj priložnosti za družabno 
udejstvovanje, ostali bi radi več dogajanja in to tudi 
opisno izražajo.
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Za informiranje največ anketirancev redno bere naše 
lokalno glasilo (Žabco), sledijo Loške novice, nato 
Gorenjski glas in Kranjčanko. Mlajša populacija po-
gosto sledi Facebook objavam, najmanj pogosto sta 
brani občinska in naša spletna stran.

Preko ankete ste nas opozorili, da pogrešate več 
obveščanja o dogajanju preko klasičnih kanalov 
(oglasne deske in letaki), kar bomo skušali v prihodnje 
nadoknaditi.

Marija Zakrajšek Martinjak

Kdo je pristojen,  občina  
ali  krajevna skupnost?

Pomembna ugotovitev iz ankete je tudi, da veliko 
krajanov ne pozna oz. ne loči pristojnosti občine in 
krajevne skupnosti. Ob analiziranju ankete sem ugo-
tovila, da nekateri zmotno mislijo, da Svet krajevne 
skupnosti deluje na profesionalni bazi, da ima možnost 
samostojnega odločanja o proračunu, o investicijah v 
kraju, da kreira okoljsko in infrastrukturno politiko 
v občini, državi in še kaj. Žal ne. Zdajšnja Krajevna 
skupnost Žabnica nima enakih pristojnosti kot nekda-
nja Občina Žabnica oz. kot jo imajo današnje občine. 
Če si krajani tega želimo, bi morali strniti vrste in 
(ponovno) ustanoviti svojo občino.

Krajevna skupnost Žabnica skladno s statutom MOK 
opravlja naslednje naloge: upravlja premoženje, ki ji je 
podeljeno v upravljanje: športno igrišče Žabnica (a brez 
možnosti investiranja, za to je pristojna občina!), ob-
vešča občane o svojem delu in drugih zadevah (glasilo, 
spletna stran, Facebook), organizira kulturne, športne 
in druge prireditve (praznik krajevne skupnosti, ob-
darovanje najstarejših, novoletni bazar, Dedek Mraz, 
obletnice ipd.), sodeluje pri skrbi za vzdrževanje in 
urejanje krajevnih cest (sodelujemo lahko le s predlogi/
zahtevami, nimamo pa sredstev za delovanje!), izvaja 
programe čiščenja in urejanja okolja (čistilne akcije), 
predlaga letni plan manjših del, ki se nanašajo na 
ureditev in vzdrževanje objektov javne komunalne 
infrastrukture in se izvedejo preko pristojnih organov 
MOK oziroma mestne uprave (predlog še ne pomeni 
realizacije!), sodeluje v postopkih, ki vplivajo na pros-
tor, na njegovo rabo in urejenost.

Na drugi strani je Mestna občine Kranj - slednja 
skladno s statutom: pripravlja in sprejema prora-
čun, načrtuje prostorski razvoj, ureja način in pogoje 
upravljanja s premoženjem, spodbuja gospodarski 
razvoj, sprejema in uresničuje stanovanjski program, 

ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe (sem 
sodijo tudi ceste, promet, infrastruktura, komunala), 
zagotavlja in pospešuje razvoj predšolskega varstva, 
vzgojno-izobraževalne dejavnosti ter razvoj športa in 
rekreacije, ureja in pospešuje zdravstveno dejavnost 
in dejavnost socialnega varstva, pospešuje kulturno 
in raziskovalno dejavnost, skrbi za kulturno dedišči-
no, skrbi za varstvo zraka, tal, vode, za varstvo pred 
hrupom, za ravnanje z odpadki in opravlja druge 
dejavnosti varstva okolja in ohranjanja narave, skrbi 
za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
ureja javni red in mir (tudi promet).

Krajani, vedite, da se člani Sveta KS Žabnica resnično 
že vsa tri leta srčno borimo (in so se zagotovo tudi 
naši predhodniki), da Mestna občina Kranj uresniči 
naše potrebe, ki ste jih izpostavili v anketi. Kot lahko 
razberete iz zgornjih zapisov, je občina tista, ki je 
dolžna skrbeti za prometno infrastrukturo, investicije 
v športne objekte in javne površine, kulturno infra-
strukturo, načrtovati in razvijati prostor itd.

Ker se potreb in problemov svoje krajevne skupnosti 
dobro zavedamo, smo člani Sveta KS na svojo sejo 
dne 16. 11. 2021 povabili župana gospoda Matjaža 
Rakovca ter vodjo oddelka za krajevne skupnosti 
gospo Tatjano Bilbija, a sta napovedani obisk od-
povedala. Namesto tega sta 22. 11. 2021 prišla na 
sestanek g. župan in g. Marko Čehovin, vodja Urada 
za gospodarske dejavnosti in promet. Uradni povzetek 
sestanka si preberite v nadaljevanju. A neformalni 
zaključek našega dvournega pogovora je bil, da naši 
kraji zaostajajo za Kranjem svetlobna leta in da če 
kdo, bi bili do svoje občine dejansko upravičeni kraji 
desnega brega Save. 

Marija Zakrajšek Martinjak, predsednica Sveta 
KS Žabnica
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Tone Šifrer (1911 – 1942)

Sto deset let je minilo, odkar se je v hiši, ki je stala na 
tem mestu, rodil naš rojak, slavist, pesnik in pisatelj 
Anton Šifrer (Bonceljnov Tone).

V pesmi Objekt št. IV. je zapisal:

 … in je to zadnji spomin in zahvala,
ko je tudi iz tvoje krvi in betona pognala
drugačna pomlad in je zrasel nov dan …

Njegova kri je napojila tujo zemljo v znak maščevanja 
za dejanje, ki je bilo storjeno v obrambi svobode in 
pravice naroda do jezika in obstoja. In na pragu neke 
pomladi v daljnem letu 1942 je prenehalo biti srce 
človeka, ki je enako kot France Dobrijan iz njegove 

Dogaja

Obisk župana v Žabnici

Z županom smo se na sestanku dne 22. 11. 2021 po-
govarjali predvsem o projektih, ki smo jih predlagali 
že pred tremi leti in so nujni z vidika varnosti kraja-
nov. Žal se o projektih, ki bi pomenili višjo kakovost 
življenja, skoraj nismo dogovarjali, saj smo energijo 
usmerili v izpolnitev osnovnih prioritet.
 

· Predlagani projekti

1. Semafor in ograja pri osnovni šoli
Sklep, da se postavi novo, višjo, varnejšo, protihrupno 
(bolj zaprto) ograjo pri vrtcu in OŠ Žabnica.
Časovna realizacija: 2022.
Predlog za postavitev semaforja je bil posredovan 
na DRSI, v izdelavi je idejna zasnova za postavitev 4 
semaforjev in 4 prehodov za pešce.
Realizacija: za projekt - januar 2022, za postavitev - 
konec leta 2022 (po najugodnejšem scenariju).

2. Ureditev objekta in igrišča Ledine
Pripraviti projekt, sodelujejo: ŠD in KS Žabnica ter 
projektna pisarna MOK.
Realizacija: odvisna od dinamike priprave projekta.

3. Kolesarska steza, pločnik in boljša osvetljenost 
ob glavni cesti Kranj - Žabnica
Kolesarka steza bo del državnega kolesarskega omrežja 
oziroma gorenjskega kolesarskega omrežja.
Osvetljenost: v izdelavo gre svetlobna študija, 
nato ukrepi.

Realizacija: projektiranje 2022, nato po fazah (za oboje).

4. Ureditev prehodov za pešce ob glavni cesti v 
Žabnici (pri GD Žabnica in pekarni)
Realizacija: 2022.

5. Postavitev dveh avtobusnih postajališč
Realizacija: 2022.

6. Razširitev ceste Žabnica - Meja, železniška po-
staja Žabnica
Cesta se bo širila samo pod pogojem, če bo postavljena 
železniška postaja (2. tir).

7. Razsvetljava pokopališča
MO Kranj ne vidi potrebe po dodatni razsvetljavi na 
pokopališču, KS financira sama.
 

· Aktualni problemi

1. Popravilo mostu pri Gasilskem domu Žabnica: 
MOK čaka, da DRI opravi ogled.

2. Popravilo/zamenjava otroških igrišč in klopic v 
lasti MO Kranj na ozemlju KS Žabnice: MOK pre-
veri možnosti.

3. Omejitve prometa po spodnji Žabnici: inšpektorat 
bo še intenzivneje preverjal upoštevanje prepovedi.

4. Koši za pasje iztrebke: 3 so bili odstranjeni, 2 na-
meščena nazaj, MOK pri tem vztraja.
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pesmi oral očetove njive, ker je čutil, da mora kot 
»sejalec široko razpirati dlan«, in je »čutil, da je le biti 
– ustvarjati prava slast«, pa čeprav za ceno življenja.

Zato je ob salvi iz pušk odšlo življenje Jerna Ledine 
iz sveta Sorškega polja, peščene in rodovitne zemlje, 
kjer se na južnem ozadju dvigujejo v polkrogu zeleni 
škofjeloški hribi od Sv. Jošta do Osolnika, s starimi 
cerkvicami na vrhovih. V zatišju pod smrekovimi 
gozdovi se beli mogočna cerkev v Crngrobu. Pokrajina 
gotike in fresk, kot je zapisal Juš Kozak.

In kaj je danes ostalo v nas, v ljudeh, ki živimo za njim 
in za njimi, katerih dolžniki smo, pa tudi plačniki vseh 
preteklih dejanj na njihovi in naši zemlji?

Še čutimo tako kot Tone Šifrer – Jern Ledina v pesmi 
Besede živih in mrtvih?

Nisem ga videl, a srcem ga čutim,
France Dobrijan v svojem polju živi,
nad žitom se sklanja, nočem prisluškuje,
nad rastjo življenja nevidno bedi.

Kako čudno znano in preroško zvenijo njegove besede, 
zapisane pred 80. leti v noveli Kmet se ozira v davnino 
(zapisano 19. 12. 1941):

Nad vse to, kar se vrača, trosijo ljudje današnjih časov 
rahlo pomilovalen, malce zavidljiv nasmeh, saj je bilo 
življenje pred leti tako mirno in počasno. Sodobniki 
doživljajo stvari, o katerih se prednikom še sanjati 
ni moglo, pomnijo samo vojne in zatiranje, strah in 
neskončno, vse obsegajočo negotovost, za katero šele 
leži pričakovana in obljubljena dežela sreče …

Smo jo dosegli, potem ko so rdeče rože pognale iz 
njegovih raskavih, pokojnih dlani? 

Ja, Tone Šifrer – Jern Ledina še živi v vsakem izmed 
nas, ki smo danes zbrani tukaj, da počastimo njegov 
spomin. Le srečo si moramo vedno znova in vsak sam 
iskati v sebi in se zanjo boriti vsak dan!

V Žabnici, 8. junija 2021

Matjaž Eržen
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Dedek Mraz bo
prišel tudi letos!

Dedek Mraz bo
prišel tudi letos!

Dragi malčki!

Še vedno nam koronavirus »nagaja« na vsakem koraku. Vendar pa ste 
otroci iz Žabnice in Šutne tako zelo pridni, da bo tudi tokrat med vas 
prišel dobri stari Dedek Mraz!

V petek, 31. 12. 2021,  se bo z zapravljivčkom, ki ga bo vlekel konj, peljal po 
Žabnici in Šutni. Ustavil se bo na običajnih mestih in vam razdelil darila.

Starši, zaradi izrednih razmer, vas letos še posebej naprošamo, da 
pravočasno prijavite otroke. Prosimo vas, da poskrbite za dosledno 
spoštovanje ukrepov za preprečitev koronavirusa. Žal sta ukrepa tudi 
medosebna razdalja in izogibanje telesnih stikov, zato tudi letos ne 
bomo peli in plesali.

Dedek Mraz bo startal ob 10. uri pri Slugi v Žabnici, se peljal mimo 
Gregorča in Miklavža, zavil proti Plestenjaku (na Šutni), nadaljeval pot 
proti Kramarju in okoli �. ure svojo pot zaključil pri Rajglju. Ure so 
zgolj okvirne.

Starši, prijavite svoje 
otroke, stare od 2. do 7. leta, 

na mail:  ks.zabnica@gmail.com. 
Napišite ime in pr�mek otroka, 
njegovo starost in spol ter to 

sporočite najkasneje do 18. 12. 2021. 
V primeru slabega vremena vas bo 

Dedek Mraz od 10. do �. ure 
čakal pod nadstreškom 

bara Ledine.

gruden 2021 | Žab(ni)ca 6 | 9 | 
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Novo leto 2022 – nov projekt

Že v prejšnji številki glasila smo pisali o nakupu nove avtocisterne, 
tokrat pa naj vas spomnimo, da bomo s projektom s polno paro pričeli 
po novem letu.

Nova avtocisterna bo za kraj velika pridobitev, za nas pa tudi velik 
finančni zalogaj.

CISTERNA BO SLUŽILA SVOJEMU NAMENU  
VSAJ NASLEDNJIH 20 LET.

Zato bomo v pomladanskem času izpeljali nabiralno akcijo po vaseh. Za 
vsa sredstva, ki jih boste namenili, se Vam gasilke in gasilci PGD Žabnica 
že vnaprej lepo zahvaljujemo.

V slogi je moč in samo skupaj bomo ta projekt lahko izpeljali.

 

 Preventivna dejavnost

Tudi letos, tako kot vsako leto, v mesecu decembru 
pregledujemo ročne gasilne aparate,

in sicer v soboto, 18. 12. 2021,  
od 8. do 12. ure ter od 17. do 20. ure.

V sodelovanju z GARS Kranj bomo aparate pregle-
dovali v Gasilskem domu Žabnica, tako da jih boste 
lahko prevzeli še isti dan.

Možno bo kupiti nove ročne gasilne aparate ter jav-
ljalnike ogljikovega monoksida.

Vse storitve se zaračunajo po veljavnem ceniku servisa 
RGA GARS Kranj.

Preglede bomo izvajali skladno s priporočili NIJZ.

Donacije gasilcem v obliki  dela dohodnine

Davčni zavezanec, rezident Republike Slovenije, lahko 
nameni do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu, 
ki ureja dohodnino, od dohodkov, ki se vštevajo v 
letno davčno osnovo, za delovanje Prostovoljnega 
gasilskega društva Žabnica. Obrazec za namenitev 
dela dohodnine lahko zavezanec odda preko:

• elektronskega poslovanja na eDavki,

• osebno na podlagi obrazca, ki ga lahko natisnete 
na povezavi https://edavki.durs.si/OpenPortal/
Dokumenti/doh_don.i.sl.pdf.

Na obrazcu v rubriko »Ime oziroma naziv upravičen-
ca« navedete: Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica. 
Davčna številka upravičenca: 83399488.

Izpolnjen obrazec lahko pošljete na Finančni urad 
Kranj, ga dostavite v Gasilski dom Žabnica ali pokličete 
na telefonsko številko 040 789 979 (Domen Kalan, 
predsednik PGD). V kolikor obrazca ne boste uspeli 
najti na spletu, lahko prav tako pokličete na navedeno 
številko, da vam ga bomo dostavili.

 

Kotiček  
PGD 
Žabnica
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Na sliki: Domen Kalan, Primož Šifrer in Uroš Kuralt

Namesto v smeti damo za GASILCE,  
za dobre stvari!

ZBIRAMO PAPIR, ŽELEZO IN PLOČEVINKE!
PRINESITE PRED GASILSKI DOM.

 
Gasilci PGD ŽABNICA smo pred novim velikim pre-
izkusom. Prišel je čas. Od nas se bo poslovilo gasil-
sko vozilo cisterna Mercedes. Cisterna je bila z nami 
od leta 1994 in vse do danes. Vsi smo ji hvaležni, da 
nam je dobro služila v težkih in zahtevnih trenutkih. 
Velikokrat nam je prišla prav na intervencijah ter pri 
dostavi pitne vode v suhih obdobjih. Pripravljamo se 
na nakup novega vozila. Za ta podvig pa bomo morali 
gasilci zbrati veliko denarja. Eden od načinov zbiranja 
finančnih sredstev bo tudi zbiranje starega papirja, 
železa in pločevink. Zato vas danes pozivamo in prosi-
mo, da zberete odpadne surovine in jih prinesete pred 
Gasilski dom Žabnica. Sredstva se bodo zbirala tudi 
pred kavarno Ledine pri športnem igrišču v Žabnici.

V primeru, da sami ne morete opraviti dostave na 
zbirno mesto, vas prosimo, da pokličete ali pošljete 
SMS na številko 040 789 979 (Domen, predsednik 
PGD), in dogovorili se bomo za odvoz.

Vsem, ki nam boste na tak način pomagali zbirati 
sredstva, se vam že sedaj iskreno zahvaljujemo. Naj 
pa povemo, da smo samo omenili, da bomo pričeli z 
zbiranjem papirja, železa in pločevink, in že ste se od-
zvali. Odziv nas je pozitivno presenetil. HVALA VAM!

Priznamo, da nas vse zanima, koliko % novega vozila 
bomo kupili na tak način. O vseh podrobnostih vas 
bomo z veseljem obvestili v naslednji izdaji glasila 
Krajevne skupnosti Žab(ni)ca!

ZBIRAMO PAPIR, ŽELEZO IN PLOČEVINKE!
PRINESITE PRED GASILSKI DOM.

 
Z gasilskim pozdravom: Na pomoč!

Avtor člankov: Domen Kalan, predsednik PGD Žabnica

Prosimo, če pločevinke sami stisnete, da bodo 
zasedle manj prostora.

Prostovoljni  gasilci  tudi poklicni gasilci

PGD Žabnica je prvo izmed društev, ki ga po števil-
čnosti zastopamo v Gasilsko reševalni službi Kranj. 
V njeni vrsti so:

Domen Kalan, gasilec in predsednik PGD Žabnica,

Primož Šifrer, vodja gasilske izmene, podpoveljnik 
PGD Žabnica in

Uroš Kuralt, gasilec in poveljnik PGD Žabnica.

Veseli nas, da so poklicni gasilci vodilni členi v društvu. 
Svoje znanje in izkušnje delijo na ostale operativne 
gasilke in gasilce.

Samo dobro usposobljeni gasilci lahko uspešno 
posredujemo na intervencijah in v primerih, kjer 
potrebujete našo pomoč.
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Zadeva:  Prošnja za finančno pomoč  
pri  nakupu nove avtocisterne 

Spoštovani! 

Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica je aktivno na 
področju požarne varnosti bližnje in širše okolice že 
od leta 1906. Na pomoč smo priskočili vsakič, ko je bila 
ta potrebna, in pomagali po naših najboljših močeh. 

V zadnjem času smo z namenom, da bo društvo delo-
valo še v prihodnje, pomladili vodstvo društva, prav 
tako pa tudi operativne člane. Sedaj je napočil čas, da 
moramo tudi zagotoviti varnost naših operativnih 
članov na intervencijah. Tako smo na seji upravnega 
odbora sprejeli sklep, da je zadnji čas, da se podamo v 
nakup nove gasilske avtocisterne, saj je trenutna stara 
že dobrih 54 let, dokaj dotrajana in z zelo malo opreme. 

V letu 2022 dobimo od Mestne Občine Kranj enkratno 
denarno donacijo, večino denarnih sredstev pa mora-
mo prispevati sami. Ker društvo deluje na osnovi pro-
stovoljnih prispevkov krajanov in prihodkov veselice, 

je to za nas zelo velik denarni strošek in je vsakršna 
denarna pomoč pri nakupu vozila dobrodošla. 

Tukaj pa nastopite tudi Vi, saj se na Vas obračamo s 
prošnjo po finančni donaciji ob nakupu vozila; z vašo 
pomočjo bomo lahko nudili boljšo varnost vseh, ki bi 
potrebovali našo pomoč. 

V pričakovanju vašega pozitivnega odziva se vam 
vnaprej zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo. 

Z gasilskim pozdravom: Na pomoč! 

Predsednik: Domen Kalan l. r.
Poveljnik: Uroš Kuralt l. r.

PGD Žabnica Žabnica 29 4209  
Žabnica TRR: SI56 6100 0000 8460 105  
Davčna št.: 83399488  
Matična št.: 5128749000  
PGD Žabnica ni zavezanec za DDV

Koristni nasveti  za kurilno sezono

Smo v času kurilne sezone, ko moramo pravilno ter odgovorno ravnati s kurilnimi napravami. Upoštevati 
moramo naslednje:

• redno čiščenje dimnikov ter dimniških tuljav (izvajajo dimnikarske službe ter pooblaščene osebe),

• v prostorih, kjer se zadržujemo, moramo obvezno namestiti javljalnike ogljikovega monoksida (dnevni 
prostori, spalnice, kurilnice),

• skrbno nadzorovati kurišče ter okolico.

Ogljikovega monoksida, tako imenovanega tihega ubijalca, ni moč zaznati, ker je brez barve, vonja in okusa. 
Zato nam javljalnik še kako pride prav in nam lahko reši naše življenje.
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Kotiček  
DU Žabnica

Izlet med krošnjami

Pred Sitarsko hišo v Stražišču

Napetost zaradi virusa ne popusti. Že se veselimo 
druženja, vendar je prisoten strah pred okužbo. Zato 
so aktivnosti, ki jih organiziramo, zelo okrnjene. 
Nikakor se ne prijavi dovolj članov za planirano ak-
tivnost. Problem nastane predvsem takrat, ko smo 
vezani na avtobus. Vendar pa smo nekaj aktivnosti 
vseeno uspešno izpeljali.

Že 8. junija smo skupaj s PŠ Žabnica in KS Žabnica 
organizirali spominski dan ob 110-letnici rojstva 
našega krajana, pesnika in pisatelja Toneta Šifrerja. 
Ta spominski trenutek pred njegovim obeležjem je 
bil lep. Učiteljice in šolarji so nam pripravili zelo lep 
program, dopolnili pa so ga še člani našega bralnega 
krožka. Tudi obiskovalcev je bilo kar veliko.

V začetku junija smo v odboru tudi že razmišljali o 
poletnih kopalnih izletih za upokojence. Kljub dokaj 
ugodni ceni (če bi se prijavilo dovolj članov za cel 
avtobus) teh izletov ni bilo. Prijavilo se jih je manj kot 
15. Tak izid pripisujemo tudi dejstvu, da se upokojenci 
na kopalni izlet lahko odpravijo tudi z brezplačno 
vozno karto in je tako vse skupaj še ceneje.

Uspeli smo izpeljati tri lažje (čveka) pohode. Eden je 
bil na Tavčarjev dvorec na Visoko v Poljanski dolini, 
drugi med krošnjami na Rogli in tretji po Stražišču. 
Vsak tak pohod nam da nekaj novega vedenja. Še 
posebno zanimiv je bil pohod med krošnjami, saj smo 
se z lahkoto povzpeli na razgledni stolp.

Planinska pohoda sta bila dva: eden na Ulovko pri 
Vrhniki, drugi pa v Gorjuše nad Bohinjem. Pri pla-
ninskih pohodih je bilo, poleg števila prijavljenih, 
odločilno tudi vreme. Kajti tudi v primeru zadovo-
ljivega števila prijav, izlet zaradi slabe vremenske 
napovedi odpade.

Smo si pa letos ogledali gledališko predstavo v odprtem 
gledališču na Studencu. Lani je taka predstava odpadla 
zaradi zdravstvenih ukrepov. Poleg zelo lepe predstave 
smo tam doživeli tudi striktni pregled PCT pogojev.

Delna realizacija plana DU Žabnica
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Letos je minilo tudi 70 let od ustanovitve našega 
društva. To praznovanje smo združili z društvenim 
piknikom. Zelo smo veseli, da se je tega piknika ude-
ležilo veliko naših članov. Bilo nas je več kot 100. 
Že dolgo ni bilo tako velikega obiska. To druženje je 
bilo po dolgi karanteni res nekaj sproščujočega. Ob 
tem se moram zahvaliti vsem, ki ste pomagali pri 
strežbi in pripravi prostora. Zahvalim naj se tudi 
Prostovoljnemu gasilskemu društvu Žabnica, ki nam 
je posodilo šotore in mize.

Ker KO RK Žabnica ni več aktiven, smo se na pobudo 
Marte odločili, da sami organiziramo preventivno 
merjenje pritiska, sladkorja in holesterola v krvi, ker 
takega merjenja že dlje časa pri nas ni bilo. Obisk je 
bil zadovoljiv, sicer malo slabši kot včasih, a smo se 
odločili, da ga merjenje spomladi ponovimo.

Kotrola krvi

Na pikniku

Krožek ročnih del pa je kar aktiven. Naše Zankarice se 
kar redno dobivajo ob torkih in ustvarjajo umetnine 
iz volne in preje. Na teh delavnicah pletejo, kvačkajo 
in si izmenjujejo svoje izkušnje. Ob vsem tem pa še 
prijetno poklepetajo in izmenjajo aktualne novice.

Bralno-literarni krožek deluje vsako prvo in tretjo 
sredo v mesecu. Prebirajo svetovno in domačo lite-
raturo. V juniju so se aktivno vključili v program ob 
slovesnosti pred spominsko tablo Toneta Šifrerja.

Umovadba se dogaja vsak drugi torek v mesecu. Ta 
poteka v sodelovanju z Ljudsko univerzo Kranj in 
Medgeneracijskim centrom Kranj. 

Vsi ti dogodki in srečanja se dogajajo v klubskih pro-
storih v športnem domu.

Vse aktivnosti, ki jih organiziramo v DU Žabnica, 
niso namenjene samo članom društva. Udeleži se jih 
lahko vsak, ki se mu zdi, da bi bilo zanj to sodelovanje 
koristno in zanimivo.

Izbor vseh aktivnosti DU Žabnica društvo v mesečnih 
poročilih pošilja vsem svojim članom.

Bodimo aktivni in sodelujmo med seboj.

Za DU Žabnica napisal Jože Frelih
 



gruden 2021 | Žab(ni)ca 6 | 15 | 

Kotiček
vrtca in šole

Pomoč gasilcem

V septembru so se vrtčevski otroci ter učenci prvega 
in drugega razreda seznanili s poklicem gasilec. Poklic 
so predstavili gasilci PGD Žabnica (predsednik PGD 
g. Domen Kalan, podpredsednik g. Uroš Kuralt ter 
g. Matjaž Mravlja).                                                                                                     

Mesec oktober je mesec požarne varnosti. Letošnja 
tema se je glasila: Ob potresu lahko tudi zagori. V ta 
namen so učenci in otroci vrtca pripravili razstavo 
v avli šole.

V tem času pa smo izvedli tudi evakuacijsko vajo. 
»Požar« je izbruhnil v knjižnici. Zaradi gostega dima 
je v četrtem razredu ostalo »ujetih« osem učencev. 
S pomočjo gasilske lestve so bili rešeni skozi šolsko 
okno. Ostali učenci in otroci vrtca so pravočasno in 
mirno zapustili šolo ter se zbrali na varni poljski poti.

Ker nam žabniški gasilci vsako leto pomagajo pri 
izvedbi šolskih dejavnosti, smo se odločili, da jim tudi 
mi pomagamo pri nakupu nove cisterne.

V ta namen bomo celo leto zbirali časopisni papir. 
V prvi zbiralni akciji smo zbrali 2660 kg papirja, 
naslednja zbiralna akcija pa bo v začetku junija.

Poleg papirja pa zbiramo tudi pločevinke in zamaške. 
Stisnjene pločevinke lahko odložite v vreči pred glav-
nim vhodom v šolo oz. v avli šole. Zamaške pa učenci 
odlagajo v škatlo pred drugim razredom.

Že vnaprej se zahvaljujem vsem učencem, staršem in 
krajanom, ki pomagate pri tem projektu.

Z gasilskim pozdravom: »Na pomoč!«

Saša Porenta, vodja projekta
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Obisk pevca

V tednu otroka nas je obiskal znani pevec Dejan Krajnc. 
Nepričakovano je vstopil v drugi razred in pričaral 
nasmeh na obrazih naših učencev. Skupaj z Dejanom 
smo zapeli in zaplesali na »poskočne« Krokodile. Vsak 
učenec je v dar prejel Dejanovo razglednico.

Kaj so o obisku povedali učenci drugega razreda?

Všeč nama je bilo, ko smo peli in plesali. Všeč nama 
je njegova frizura. Škoda, ker je bil njegov nastop tako 
kratek. (Iza in Naja)

Zelo naju je presenetil. V razred je vstopil kar brez 
trkanja. Bilo nama je malo nerodno. (Megi in Lara)

Všeč nam je bilo, da smo skupaj plesali. Želeli smo si, 

Šolski projekt  
Štorklje v Žabnici

V šolskem letu 2021/22 smo v šoli Žabnica pričeli z 
izvajanjem projekta Štorklje v Žabnici.

Za ta projekt nas je navdušil domačin, ljubitelj ptic, g. 
Matjaž Mravlja. V poletnem času sva učiteljici prejeli 
vabilo g. Dušana Dimnika, da se udeleživa obročkanja 
mladih štorkelj na Šutni. Tako se je porodila ideja 
o postavitvi gnezdišča v bližini šole. Otroci bodo v 
pomladanskem in poletnem času, ko štorklje bivajo 
pri nas, lažje opazovali in spoznavali življenje ptic. Pri 
projektu sodeluje tudi DOPPS (Društvo za opazova-
nje in proučevanje ptic v Sloveniji) in g. Aleksander 
Pritekelj.

Za postavitev gnezdišča smo organizirala akcijo sta-
rega papirja. Natehtali smo 2700 kg papirja in tako 
zbrali nekaj denarja. Želimo si, da bi nam gnezdišče 
uspelo postaviti do meseca marca, ko se ptice vrnejo 
iz toplih krajev. Vse krajane in krajanke vabimo, da 
po svojih močeh priskočijo na pomoč, da uresničimo 
postavitev gnezdišča.

Veseli bova vaših odzivov. Najin kontakt: urska.ti-
car78@gmail.com, sasa_porenta@yahoo.co.uk 

Naprošava Vas, da še naprej zbirate star papir, saj 
bomo v mesecu marcu ponovno izvedli zbiralno akcijo. 
Za vaše udejstvovanje se Vam že vnaprej zahvaljujeva!

Urška Tičar in Saša Porenta, vodji projekta
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da bi skupaj zapeli tudi njegovo pesem Adijo, madam. 
Ima super frizuro. Super je bilo, da smo zamudili malo 
pouka. Zmotil nas je ravno, ko smo brali. Radi bi, da 
nas spet obišče. (Tian, Tevž in Valentin)

Všeč sta nam bila njegova glasba in ples. Ni pa nam 
bilo všeč, da nas je zmotil med poukom. (Filip, 
Gašper in Filip)

Nastop nam je bil zelo všeč. Rade smo pele in plesale. 

Vesele smo, ker smo dobile njegov avtogram. Njegova 
frizura je zelo smešna. (Anika, Ela in Ula)

Dejan je zelo živahen in poskočen. Ima super frizuro 
in obleko. Všeč nam je bil njegov obisk. (Anže, Špela 
in Muhamed)

Nastop je bil super. Želiva si, da nas še kdaj obišče. 
(Ana in Zoja)

misli učencev zapisala učiteljica Saša Porenta

Prispevki učencev 2.  razreda

Koledovanje

Namesto vsakoletnega decembrskega druženja v 
telovadnici PŠ Žabnica bomo letos KOLEDOVALI.

Z učenci PŠ Žabnica bomo v predzadnjem tednu decembra 
(od 20. 12. do 23. 12.) v KS Žabnica obiskali vse starostnike, 

starejše nad 80 let.

Namen je PRAZNIČNO VOŠČILO.

Prosimo, da otrok ne obdarujete, VESELI pa bomo vaše 
PRISOTNOSTI in DOBRE VOLJE.

Učiteljice in učenci
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 Natalija, 2. r Filip D., 2. r

Živa Dolenec

Prispevki učencev 4.  razreda
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Jan Stare

Žana Košir
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Urban Kovač
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Prispevki učencev 5.  razreda

Izlet na Pokljuko

Med počitnicami smo se z družino in prijatelji takoj 
po šoli odpravili na Pokljuko v apartma »Vila Triglav«. 
Tam smo ostali tri dni.

Vsako jutro smo skupaj s prijatelji pojedli zajtrk, po 
katerem smo vsak dan odšli na sprehod. Po sprehodu 
sva s prijateljem Tevžem vedno kaj počela. Potem smo 
se spet zbrali na kosilu. Po kosilu smo imeli počitek in 
potem sva se s Tevžem spet dobila. Komaj sva čakala, 
da se odpre wellness. V wellnessu je bila savna, v 
katero nisva šla, ker ni za otroke. Tam je bilo tako ali 
tako prevroče, imeli so čeber za kopanje, v katerem 
je bila 40 stopinj Celzija vroča voda. Po wellnessu 
smo se spet dobili za večerjo, ki smo jo jedli skupaj. 
Šli smo se še kakšno igro, potem pa je bilo že pozno, 
zato smo šli spat.

Zadnji dan smo že zjutraj začeli pakirati. Potem smo 
se dobili zunaj, kjer so starši šli še na sprehod, otroci 
pa smo ta čas kaj ušpičili.

Na poti nazaj smo se ustavili še na Bledu, kjer smo si 
ogledali razstavo plazilcev. V rokah sem držal kuščarja, 
okoli vratu pa sem lahko imel kačo.

Med preostalimi počitnicami sem izrezoval buče, 
praznoval noč čarovnic, odšel v Novo mesto, a na 
Pokljuki mi je bilo najbolj všeč.

Oskar Mežnaršič, 5. razred Žabnica

Jesenske počitnice

Za letošnje krompirjeve počitnice sem imela kar nekaj 
načrtov in nekatere mi je uspelo uresničiti.

Ker mi je od poletja ostal kupon za brezplačno ko-
panje v Aquaparku, sem se v torek s starši odpeljala 
proti Bohinju. Pri vstopu v bazen nam je uslužbenka 
sporočila, da je bazen poln in na čakalni listi še vsaj 
40 kopalcev. Bila sem razočarana. Odločili smo se, 
da se z avtom zapeljemo še do Bohinjskega jezera.

Naslednji dan sva bili s prijateljico Rosali dogovorjeni, 
da greva v kino. Po nakupu vstopnice in pokovke sva 
odšli v dvorano. Ogledali sva si film Pri Adamsovih 
2. Kot vedno so bili grozni, a zabavni. Po končanem 
filmu naju je mami peljala v McDonalds. Na tabli sva si 
lahko sami izbrali jedi, katere so nama potem prinesli 
k mizi. Ob klepetu je čas hitro minil. Dogovorili sva 
se, da obisk kina kmalu ponoviva.

Minile pa so tudi počitnice. Vendar se že veselim 
naslednjih.

Jerca Hafner, 5. razred Žabnica

Moje počitnice

Med počitnicami sem šel na počitnice v Škofjo Loko 
k bratrancema Aljažu in Žanu. Iz Žabnice smo šli z 
bratrancem Aljažem in teto Brigito na avtobus, brat 
Jakob, bratranec Žan in Brigitin mož Boštjan pa so 
šli s twingom v Škofjo Loko. Ko so oni že prispeli 
domov, smo mi šele stopili iz avtobusa. Jaz, Aljaž in 
Brigita smo šli v knjižnico in nato še v mesto. Tam 
nas je pobral avtobusek Agata, ki nas je odpeljal do 
tetine hiše.

Ko smo prišli k njim domov, smo se otroci igrali. 
Potem smo imeli večerjo, hamburgerji so bili zares 
dobri. Nato smo v sobi bratrancev postavili turbo 
maksimus in kmalu odšli spat.

Ko sem se zbudil, smo imeli zajtrk, bil je čokolino. 
Nato smo se šli igrat, kasneje pa po gobe in kostanj. 
Našli smo dve kostanjevki, enega velikega in enega 
malega jurčka in celo košaro kostanja. Odpravili smo 
se nazaj v tetin dom, kjer nas je čakalo kosilo. Potem 
smo se vrnili domov v Žabnico.

Lovro Šifrer, 5.razred Žabnica
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Moje jesenske počitnice

Med jesenskimi počitnicami sva s sošolko Jerco šli v 
kino in v Mc Donalda. Okoli dveh popoldne sva odšli 
v kino v Kranj. Ogledali sva si film Pri Adamsovih 
dve. Nato sva šli še v Mc Donald. Bilo je zelo dobro.

Čez vikend pa smo z družino šli na morje. Najprej smo 
šli v Poreč in smo šli v trgovino s sladkarijami. Nato 
smo odšli na igrala. Imeli smo se zelo lepo. Zadnji 
večer smo šli v restavracijo Madalu. Tam smo jedli 
školjke, škampe in sardele. Zadnji dan smo šli še na 
zajtrk in na kavo v Tar.

Med počitnicami sem se zelo zabavala.

Rosali Langerholc, 5. razred Žabnica

Počitniški izlet v Italijo

Med jesenskimi počitnicami smo se z družino odpravi-
li v Italijo. Ko smo se na avtocesti ustavili na bencinski 
postaji, je mami ugotovila, da smo pozabili najin 
kovček. Ker smo bili blizu Postojne, nas je ati zapeljal 
v mesto, on pa je šel domov po kovček. Medtem smo 
šli mi na manjši hrib Sovič in v muzej. Ko je prišel ati 
nazaj, smo se odločili, da gremo v Postojnsko jamo. Ker 
smo morali dolgo čakati na termin, smo si privoščili 
hamburger. V jami mi je bilo zelo všeč. Videli smo 
veliko kapnikov in človeško ribico.

Nato smo se odpravili naprej. Pozno zvečer smo pri-
šli do kraja Marina di Ravenna. Tam smo prespali. 
Naslednji dan smo šli do obale in se sprehodili po njej. 
Potem smo se sprehodili še po vsaj dva kilometrskem 
pomolu. Nato smo šli v pizzerijo, kjer sem jedel špagete 
z bolonjsko omako. Ko smo šli nazaj do apartmaja, 
smo počivali. Po počitku pa smo si šli ogledat mesto 
Ravenna, ki je znano po mozaikih.

Naslednji dan smo se odpravili proti zelo majhni 
državi San Marinu. Ta država ima glavno (in edino) 
mesto na hribu. Gor smo šli z gondolo. Mesto se mi 
je zdelo zelo zanimivo, saj je bilo veliko trgovin s 
spominki. Šli smo si pogledat tudi muzej.

Potem smo šli naprej proti Bologni* (*Boloniji po 
Italijansko). Tam smo dobili apartma v prvem nad-
stropju. Prvi dan smo si šli ogledat mesto, naslednji 
dan pa smo se povzpeli na sto-metrski stolp, s katerega 
se je videlo celo mesto.

Nato smo se odpravili proti Benetkam. Tam smo se 
vkrcali na ladjico in se odpeljali do trga San Marko 
in se sprehodili po mestu. Utrujeni smo se vrnili do 
avta in se odpravili proti domu.

Maks Šter, 5. razred Žabnica

Moje jesenske počitnice

Moje letošnje jesenske počitnice so bile krasne.

Začele so se z košarkarskim taborom v Škofji Loki. Na 
taboru smo se zbrali ob 8.00 v ŠD Poden. Tam smo 
imeli trening košarke, malico, kosilo, košarkarske 
tekme (»5 na 5« in »3 na 3«) in zabavne aktivnosti 
(bazen, dva filma, računalniški tečaj in paintball v 
adrenalinskem parku Gorjate).

Po koncu dneva, ob 15.00, sem peš odšel k atu in mami 
v Staro Loko, kjer sem v času trajanja tabora trikrat 
prespal. S tem so bile počitnice še boljše, saj sem lahko 
preživel veliko več časa z njima. Z atom sva igrala 
šah, z mamo pa sva se pogovarjala in igrala pasjanso.

Ati me je prišel iskat v četrtek.

Na taboru je bilo veliko mojih prijateljev, tako da dobre 
družbe ni primanjkovalo. ☺ Vesel sem, da sem se 
naučil novih spretnosti z žogo, saj letos prvič treniram 
košarko, kar je krasen način preživljanja prostega časa.

Upam, da bom lahko kmalu spet šel na tak tabor.

Žan Dražetič, 5. razred Žabnica
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Moje jesenske počitnice

Jesenske počitnice sem preživela pri babici in doma.

V ponedeljek sva bili s sestrico pri babici. Pri njej je bil 
tudi najin bratranec Tomaž. Skupaj smo se igrali. Okoli 
devete ure smo se odpravili na Planico. Seboj smo 
vzeli tudi kužka Bobija in sproti smo nabirali kostanj.

V torek smo z babico pekle kruh v krušni peči. Babi je 
naredila tudi hlebčke. Ko se je kruh spekel in ohladil, 
smo ga zavile še v folijo in pospravile v zamrzoval-
no skrinjo.

V sredo dopoldan smo šle z mami in sestrico v trgo-
vino, popoldan pa z očetom in mamico na Lubnik. 
Bilo je zelo vetrovno.

V četrtek smo šle v trgovino Merkur po jesenske ro-
žice za na okenske police. Kasneje smo se igrale igro 
spomin, se žogale in se na koncu igrale še skrivalnice. 
Popoldan smo z vrta pospravile radič.

Zadnji dan počitnic smo spekle veliko škatlo piškotov. 
Za kosilo smo jedli palačinke. Jaz in ati sva na palačin-
ke dala kakav, sestrica je jedla samo palačinke, mami 
pa jih je namazala z medom. Popoldan smo šle k babici. 
Pomagale smo ji pospraviti rože z okenskih polic in 
jih odnesti v kletne prostore, kjer bodo prezimile.

Počitnice so mi bile zelo všeč, ker sem bila lahko 
veliko pri babici.

Nika Kokalj, 5. razred Žabnica

Moje jesenske počitnice

Komaj sem čakal jesenske počitnice in končno dočakal 
ta tako težko pričakovani petek. Takoj naslednje jutro 
smo se z družino odpravili za ves dan v živalski vrt 
v Ljubljani.

Bil je lep, sončen, vendar hladen dan. Nič za to, saj 
smo bili zelo toplo oblečeni. V nahrbtniku smo imeli 
malico in topel čaj. Ta nas je dodobra pogrel, ko smo 
to močno potrebovali.

Ogled živali v živalskem vrtu je bil zelo zanimiv. Žival, ki 
se mi je zdela najbolj zanimiva, je bil lev. Tudi surikate 
so mi bile zelo všeč. Med ogledom živali smo se ustavili 
na otroških igralih. Z bratom sva uživala v skakanju 
po gumijastih napihnjenih žogah. Kmalu se je pričelo 
temniti, zato smo se počasi odpravili proti domu.

Ta dan mi je bil zelo všeč, saj sem ga preživel skupaj 
s svojo družino, ki jo imam zelo rad.

Anis Osmančević, 5. razred Žabnica

Počitnice malo drugače

Moje počitnice so bile malo drugačne od ostalih. Vsi 
moji sošolci in prijatelji so se odpravili na izlete, le 
jaz sem bil doma.

Z družino smo si želeli iti ogledat solinarstvo ali pa 
k babici in dediju na morje na obisk. A zaradi korona 
krize, ker se nočemo okužiti, potem nismo šli. Nismo 
pa šli tudi zaradi tega, ker se je moj mlajši bratec 
prehladil in tudi jaz sem malo zbolel. Dneve smo 
izkoristili tako, da smo se z družino šli razne igre kot 
so Monopoly ali Brain box.

Meni je bilo kar všeč, četudi nikamor nisem šel.

To so bile moje počitnice, ki so mi bile zelo všeč in 
prav tako tudi moji družini.

Brin Radanov Zavrl, 5. razred Žabnica
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Leto

Ko december se konča,
glave polne so želja.
Bi vse obljubil, vse bi dal,
da svet na novo bi pognal.
 
Že je konec januarja,
kaj v glavi se poraja?
Nič še ni od velikih želja,
čas pa kar bezlja, bezlja.
 
Je v februarju dan kulture,
spet za vse nam zmanjka ure.
Vsega se ne da storiti,
že smo te kulture siti.
 
Marec nam pomlad prinese,
zimo, mraz nam s tem odnese.
Že v vrtu se potimo,
kopljemo in pa gnojimo.
 

Pesem

Prispevek 
gospoda 
župnika Božično voščilo

In rodila je sina, prvorojenca, ga povila in položila v jasli, ker v 
prenočišču zanjo ni bilo prostora (Lk 1, 7).

Na božič prebiramo Lukov ali Matejev evangelij, ki poroča o Jezusovemu 
rojstvu. Bog je vstopil v zgodovino in stvarstvo, da bi se približal človeku 
in razodel Božjo ljubezen. Zato božič ni pravljica, ampak zgodovinski 
dogodek, ki ga tudi letos na slovesen in božični način obhajamo v bo-
goslužju. Božič v ta svet prinaša božjo ljubezen, upanje in mir. Povabim 
vas, da z odprtim srcem vstopite v adventni in božični čas in sprejmete 
božično ljubezen, mir in upanje. Ne bojte se, ker je Emanuel – Bog z nami.

April se nam z lažjo začne,
takšno pač življenje je.
Zlažeš se, da še sam ne veš,
česa vsega povedati ne smeš.
 
Maj nam že pohode nudi,
malo vsak naj se potrudi.
Ni potrebno na Triglav,
le malo v gozd, pa boš zdrav.
 
Rožnik novih da skrbi,
vse pri hiši se uči.
Zdaj je učenja, kar se da,
a kmalu šola se konča.
 
Julij nas na morje vleče,
kmalu sonce nas opeče.
Kdor pa raje je doma,
tudi nima nič gorja.
 
Avgusta se že krajša dan,
pokopan je najdaljši dan,
vendar sonce je še vroče,
sedaj v hribe se nam hoče.
 
Septembra šola se prične,
tudi sadja dosti je.
Če pa ima deževne dni,
se ozračje ohladi.
 

Oktobru pravimo vinotok.
v vinogradih je polno rok,
ki grozdje spravijo v kleti,
da iz njega se vince naredi.
 
Prvi november spomin 
je na mrtve,
enajsti Martin nam gleda 
pod prste.
Še Cecilija, cerkvena 
pevka, goduje
in Katarina, zaščitnica mla-
dih, praznuje.
 
Prehitro prišel zopet je gruden,
pomislim, ali sploh 
sem še buden.
Prehitro minilo tole je leto,
nisem zaključil še, kar je začeto.
 
Zopet so prazniki, nova obljuba,
včasih pomislim, kakšna 
sem zguba.
Koliko časa mora preteči,
da ugotovim, čemu se mo-
ram odreči.
 
Zrimal Jože Frelih
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Oznanilo:  Obnova naše cerkve

Z milanskim ediktom leta 313 so kristjani dobili svobodo izražanja svojega verskega 
prepričanja. Tedaj so nekateri bogati kristjani podarili prvim krščanskim skupnostim 
tržnice, hiše … kjer so obhajali evharistijo. Menili so, da prostor, kjer so obhajali 
evharistijo, ni več isti, ampak svet, zato so začeli evharistično skrivnost slikati 
na različne načine po stenah. Tako se je rodila cerkvena umetnost v slikarstvu in 
kiparstvu. Kristjani so vedno skrbeli za lepoto bogoslužnega prostora, ki je razodeval 
zgodovino odrešenja. Urejena cerkev ni muzej, ampak razodeva bogoslužno dogajanje 
v cerkvi. Po zgledu prvih kristjanov in ob dejstvu, da naša župnijska cerkev kliče 
po notranji obnovi, smo se skupaj z gospodarskim svetom odločili, da obnovimo 
notranjost naše cerkve. Prosil sem g. Mira Zavrla, tajnika župnijskega pastoralnega 
(ŽPS) in gospodarskega sveta (GS), da preko teh strani seznani vse krajane naše 
župnije Žabnica o obnovi notranjosti naše cerkve.

Franci Alič, župnik

Slovo od župnika Matjaža Zupana 

Na pokopališču v Naklem smo v sredo, 3. novembra 
2021, k večnemu počitku položili duhovnika ljubljan-
ske nadškofije 52-letnega Matjaža Zupana, ki se je v 
petek, 29. oktobra 2021, smrtno ponesrečil na gori 
Ogradi. Nazadnje je župnikoval v župniji Srednja vas 
v Bohinju, še prej je duhovniško službo opravljal v 
župnijah Železniki, Ljubljana – Trnovo, Reteče, Suha 
pri Škofji Loki in bil dve leti tudi upravitelj župni-
je Žabnica.

Matjaž se je rodil 8. marca 1969 v Kranju, krščen je bil 
v župniji Kovor, nato pa se je družina preselila v Naklo. 
Najprej je doštudiral na Fakulteti za gradbeništvo 
in se zaposlil; gradil je ceste in mostove. A očitno je 
spoznal, da bo treba graditi drugje. Zato se je vpisal 
na Teološko fakulteto v Ljubljani, kjer je diplomiral in 
magistriral in bil 29. junija 2002 posvečen v duhovnika. 
Njegovo novomašno geslo je bilo: Mati svetuj nam na 
zemeljski poti.

Njegova ljubezen do Marije je napolnjevala celotno 
življenje. Vedno je priporočal povezanost in prošnjo 

k Njej, ki ravna vse vozle. Matjaž je bil sveti mož, 
izjemen človek molitve, tako skromen in ponižen, a 
prav zato velik.

Bil je ljubitelj vsega lepega, rad je imel umetnost, 
poezijo, glasbo, naravo, gore, šport; vse je uporabil z 
namenom, da bi bilo posvečeno Božje ime. Kakor je 
zapisal njegov domači župnik: »Bil je estet in asket.«

Na vse »zakaje«, ki se pojavljajo ob njegovi smrti, ni 
niti enega logičnega »zato«, edino, kar ostane, je njegov 
pogost odgovor: »Bog ve več.«

Dragi Matjaž, hvala za vse, predvsem za zgled globoko 
vernega in v Božjo voljo vdanega vodnika. Spočij se pri 
Bogu, naj ti bo lepo v Marijinem naročju, tvoji vozli so 
zdaj ravni, bodi naš priprošnjik. Mi pa se bomo trudili 
vztrajati v dobrem.

Petra Tomažič
Foto: Ljubo Tomažič
Vir: Matija Selan: Družina str. 46, 14. 11. 2021 in M. F. 
Novljan: Radio Ognjišče, 4. 11. 2021
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Vzdrževanje in ohranjanje kulturne dediščine

Redni in občasni obiskovalci cerkve sv. Urha v Žabnici 
so verjetno že opazili, da so se že pred leti na obokih in 
stropu pojavile razpoke, ki pa so sedaj že kar precejšnje. 
Kdaj točno so nastale in kako se povečujejo, ne vemo, 
so se pa pojavile po poglobitvi reke Žabnica in s tem 
povezanega znižanja podtalnice. To naj bi vplivalo na 
stanje pilotov, na katerih leži vzhodna stran cerkve, 
medtem ko leži zahodni del na trdnih temeljih stare 
cerkve. Verjetno pa je na nastanek in širitev razpok 
vplivalo tudi večkratno tresenje tal.

Gospodarski svet se je na to temo večkrat sestal z razni-
mi strokovnjaki gradbene stroke in Zavodom za varstvo 
naravne in kulturne dediščine. Na podlagi smernic je 
že bilo izvedeno geofizikalno snemanje notranjosti in 
zunanjosti cerkve, sondiranje temeljev v petih točkah in 
točkovna zapolnitev razpok za spremljanje sprememb. 
Tako imamo sedaj osnovo za nadaljnja ukrepanja. 
Po sestanku z arheologi, statikom in predstavniki 

nadzornega organa smo sprejeli predlagano rešitev, ki 
se bo izvajala po korakih. Najprej se bo izvedla povezava 
obokov z jeklenimi vezmi in karbonskimi vlakni, zatem 
pa bomo spremljali spremembe in ukrepali v skladu 
z smernicami. Poročilo arheologa še čakamo, naročili 
pa smo tudi projekt statika. Ko ga bomo dobili, bomo 
začeli z izvedbo, seveda pa bo vse odvisno od stanja v 
župnijski blagajni.

Poleg opisanega bomo že v tem mesecu odstranili del 
ometa v višini okoli 30 - 50 cm od tal v notranjosti 
cerkve zaradi osuševanja kapilarne vlage, ki se dviga po 
ometu in povzroča njegovo odpadanje. Je pa to vsekakor 
smiselno narediti pred beljenjem notranjosti cerkve, 
ki ga nameravamo realizirati takoj, ko bo to možno.

Miro Zavrl, tajnik ŽPS in GS
Spodaj so fotografije georadarskih raziskav, sondiranja 
in testnega fugiranja razpok.
 

Skupinska slika, foto: Uroš Veber

Nedelja zakonske 
zvestobe v Žabnici

24. oktobra smo v Župniji Žabnica že tretje leto zapored 
obhajali nedeljo zakonske zvestobe. To je nedelja, ko 
se zberejo vsi zakonski jubilanti, ki so v tekočem letu 
praznovali 5, 10, 15, 20, 25 zakonske zveze in vse tja 
do 65. obletnice poroke, in se Bogu zahvalimo za vse 
blagoslove, ki smo jih v letih zakona prejeli. Letos je 
bilo v župniji takih parov 25. Slovesne sv. maše, ki 
jo je daroval naš župnik Franci Alič, se je udeležilo 
7 parov, ki so ob prisotnosti duhovnika in vpričo 
celotne župnije obnovili svoje zakonske zaobljube. 
Zaradi korona omejitev je pogostitev po obredu sicer 
odpadla, smo bili pa vsi zelo veseli pozornosti, ki nam 
jo je pripravila župnija.
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Zakonca Kajtna, foto: Ljubo Tomažič

V tednu pred praznično nedeljo sta Silvo in Angelca 
Kajtna praznovala 60 let zakonske zvestobe. Zelo sta 
si želela praznovati svoj visok jubilej z župnijo, saj 
sta mnogo let prav ob tej oltarni mizi črpala moč za 
svoje življenje. Angelca je vsa leta tudi pela na koru. 
Bolezen in leta sta jima ta skupni dogodek preprečila, 
ju je pa na domu obiskal naš župnik in jima čestital za 
pogum in zgled ljubezni, ki se bolj kakor v mladosti 
izkaže v bolezni in starosti.

 Petra Tomažič
 

Naši 
krajani se 
predstavijo

Tinka Jenko

Mnogo je med nami krajanov, ki gredo tiho mimo nas, ne da bi se mi 
sploh zavedali, kakšni talenti se skrivajo v njih. Ker se mi zdi, da je prav, 
da tudi drugi izvemo za to, sem se tokrat odločil, da vam predstavim 
Tinko Jenko. Zakaj je vzbudila mojo pozornost, pa boste izvedeli, če 
boste prebrali ta članek.

Tinka. Kako naj te predstavim - čigava si, kolikšna je tvoja družina 
in od kod prihajaš?

No, naj se ti predstavim povsem po šolsko: sem Tinka Jenko, po domače 
Pavletova Tinka s Šutne. Smo 4-članska družina. Z možem Pavletom 
imava 2 hčeri: Matejo in Martino, ki pa sta se že osamosvojili in odšli 
od doma. Obe imata svoji družini v bližnjem Sv. Duhu, tako da sedaj v 
hiši živiva sama.

Prihajam z Male Rupe, sedaj je to Partizanska cesta v Kranju. V družini 
smo bili 4 otroci. Imam dve sestri in brata. Jaz sem bila najmlajša, pa 
že jaz sem letos dopolnila 70 let.

Tinka in njeni copatki

Take bunkice bodo krasile njen 
božični drevešček.
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Vem, da si zelo dejavna tudi v Turističnem društvu 
na Kokrici. Kaj vse si tam počela?

Do tega me je pripeljalo naključje. Moj mož Pavle je 
sodeloval s člani Turističnega društva Kokrica, pa 
je še mene aktivno vključil. Ob večjih prireditvah 
jim priskočim na pomoč. Tako me povabijo, da jim 
pomagam pri Mamutovem pohodu, sem na kaki 
kontrolni točki, da jim vpisujem točke in žigosam 
štartno-ocenjevalni list, delila sem čaj na pohodu po 
Udin borštu, za njihove prireditve sem jim pomagala 
pripravljati dvorano in še več takih aktivnosti. Nekaj 
let smo predstavljali tudi igro Življenje v času mamuta. 
Mož Pavle je igral plemenskega poglavarja Mogurja, 
jaz pa vlogo mame Une. Za ti vlogi sva dobila tudi 
priznanje Turistične zveze.

Sedaj si kar aktivna članica DU Žabnica. Hodiš 
na jutranjo telovadbo in redno obiskuješ krožek 
Zankarice. Kaj vse tam ustvarjate?

Kot članica DU Žabnica pomagam pri prireditvah, 
če me potrebujejo. Nikdar jim ne odrečem pomoči, 
če me prosijo. Sicer pa sem se udeleževala planin-
skih pohodov, dokler so mi noge dopuščale. Sedaj se 
udeležujem krajših (čveka) pohodov, hodim na izlete, 
če so organizirani, udeležujem se krožka ročnih del, 
umovadbe, in vsako jutro telovadbe 1000 gibov za 
zdravo življenje.

Glavna stvar, ki je botrovala moji odločitvi, da te 
predstavim našim bralcem, pa je kvačkanje copatkov 
za dojenčke, ki jih podarjaš kranjski porodnišnici. 
Povej nam kaj več o tem in koliko si jih že nakvačkala?

Ja, Jože, še nobenih nisem nakvačkala, ker te copatke 
pletemo. Toliko za šalo.

Naj začnem od začetka. Na krožku ročnih del, ki ga 
vodi Anka Orehar, sem že od leta 2016. Prvi izdelek, ki 
smo ga delale, so bile košarice iz reklamnega papirja, 
ki ga dobivamo v poštni nabiralnik. Prešle smo na 
kvačkanje in pletenje. Takrat sem v svoje roke prvič 
prijela kvačko. Začele smo z etuijem za mobilni tele-
fon, nadaljevale z okraski za okrasitev prazničnega 
drevesa, izdelovale smo podstavke za na mizo, za na 
stol in tudi predpražnike, delale smo verižice za okoli 
vratu ali zapestja in še in še. Lahko se pohvalim, da 
v letu 2017 nisem imela na novoletni jelki nobenega 
kupljenega okraska. Vse sem izdelala sama. Takrat 
so bili angelčki, snežinke, zvezde in podobno, letos 
pa bodo na njej tudi nakvačkane bunkice. Veliko smo 
kvačkale in izdelovale razne rože, od zvončkov do 
nageljnov. Šopek nageljnov sem nakvačkala tudi za 
na oltar v žabniški cerkvi.

Naše izdelke smo vedno prilagodile času, v katerem 
smo jih izdelovale. V pomladnih mesecih smo se z 
nakitom osredotočile na dan žena, potem smo za veliko 
noč oblačile pirhe in izdelovale kvačkane kokoške. 
V poletnih dneh smo šle raje na dopust, v jeseni pa 
pričele plesti nogavice, šale in razna oblačila za mrzle 
zimske dni. Ko pa se je približeval božič, smo izdelovale 
okraske za praznično razpoloženje.

No, sedaj pa tisto, kar si me vprašal. Copatki.

Včlanjena sem tudi v aktiv kmečkih žena. Z njimi 
gremo vsako leto v januarju za vikend v kake toplice. 
Tam sem spoznala tudi članico, ki mi je povedala, 
da plete copatke, ki jih potem podarijo mamicam in 
novorojenčkom. Ker si jaz zelo rada svoj prosti čas 
zapolnim s pletenjem, me je to začelo zanimati in 
sem se jim pridružila. Tako te copatke pletem že od 
leta 2013. Do sedaj sem jih napletla že 1340 parov. Naj 
povem, da to pletemo povsem prostovoljno. Volno nam 
da Gorenjski glas, mi pa njim copatke. Tako se me, 
ki to pletemo, imenujemo Glasove muce Copatarice. 
Seveda bom copatke še naprej pletla. Prav kmalu se 
bo zgornja številka povečala za kakih 10 parov. Naj 
ob tem povem, da za izdelavo para copatk porabim 
približno 3 ure.

Naj jaz dodam. Za vse copatke, ki jih je spletla, je 
porabila toliko časa, da bi se ji lahko delovna doba 
podaljšala za 2 leti.

Poznam te tudi po tem, da možu Pavletu vsako leto 
pomagaš postaviti jaslice. Povej še nekaj na to temo.

Kaj vse je napletla in nakvačkala



gruden 2021 | Žab(ni)ca 6 | 29 | 

Kozincovo hišo je v letih 1936/37 skupaj z možem 
zgradila Antonija Šifrer. V njej sta bili na binkoštni 
ponedeljek 1937 odprti gostilna in trgovina. Gostilno 
je vodila lastnica sama. Nemška okupacijska uprava 
je jeseni 1941 gostilno zaprla. V pritličje hiše je iz 
Stražišča preselila občinsko upravo tedaj novoustanov-
ljene Občine Žabnica, v prvo nadstropje pa namestila 
nemško žandarmerijo. Jugozahodni del hiše je bil 
med vojno s strani partizanov tudi miniran, vendar 
na srečo hiša ni bila zelo močno poškodovana in so 
jo lahko sanirali.

Po vojni so bile vse do leta 1962 v zgornjih prostorih 
hiše nastanjene stranke, potem pa se je v te prostore 
vselil lastnik Janez Šifrer. V spodnjih prostorih pa so 
bili, razen nekaj izjem, uradi oziroma poslovni pro-
stori. V začetku je bil tu Krajevni ljudski odbor (KLO), 
ki je imel tudi poročno sobo, kasneje pa se je prostor 
preoblikoval v pisarno Krajevne skupnosti. V teh pro-
storih so bili tudi sestanki vseh lokalnih organizacij. V 
hiši je bila tudi ljudska kuhinja za delavce, ki so delali 
na farmi, organizirani pa so bili tudi tečaji kuhanja. 
V delu hiše spodaj je bila nekaj časa tudi knjižnica, 
ki so jo kasneje preselil v Zadružni dom Žabnica. Po 
požaru osnovne šole je poleg drugih v hiši nekaj časa 
stanovala tudi učiteljska družina Pippovih.

V vzhodnem delu hiše je nekaj časa deloval zobozdrav-
nik (dr. Česen). Po njegovem odhodu v sedemdesetih 
letih prejšnjega stoletja pa se je v te prostore preselila 
pošta, ki je bila dotlej nastanjena pri Štularju. Pošta se 
je po ukinitvi uradov krajevnih skupnosti konec devet-
desetih preselila v ta izpraznjeni del, kjer je bila potem 
naseljena vse do leta 2018, ko so jo ukinili. Trenutno 
je v teh prostorih zaposlitveni zavod. Prostore, kjer pa 
je pošta sprva delovala, je najprej zasedla prodajalna 
oken in vrat, za njo pekarna in nazadnje še kuhinja. V 
zahodnem delu hiše je v 70-ih in 80-ih letih minulega 
stoletja večinoma živelo več družin, sedaj pa je prazen.

Hiša ima pestro in zanimivo zgodovino. Ob sedanji 
obnovitvi, ki vključuje tudi vhodna vrata, ki so mi-
mogrede, tako kot vse stavbno pohištvo, še originalna 
iz leta 1936, mi je nekdo pripomnil, ali se zavedam, 
koliko ljudi je šlo skoznje, kolikokrat so se v teh 84-ih 
letih odprla in zaprla - zagotovo več desetkrat dnevno.

Andrej Šifrer
Fotografija obnovljene Kozincove hiše je na naslovnici 
tokratne Žab(ni)ce. 

Kozincova hiša

No, to je pa le spotoma. Pomagam mu prebarvati figu-
rice ali narediti kakšno obrobno opravilo. Pomagam 
mu postaviti oder in ogrodje jaslic; ko pa se postavljajo, 
se moram umakniti. Razpored trdnjav, terena, likov in 
ovčic postavi on po svoji zamisli. Vsako leto na novo, 
vsakič malo drugače in vsakič kaj novega. Sedaj jih 
postavlja tudi v farni cerkvi v Žabnici.

Bi morda še kaj dodala?

Pravzaprav ne. Mislim, da sem ti povedala vse in 
morda še kaj preveč, da ne boš mogel spraviti vsega 
na papir. Povem lahko le to, da sva letos oba z možem 

prestopila prag 70-ih let. Upam, da bom lahko še 
dolgo pletla copatke in da bo Pavle izdeloval ovčice in 
pastirce. Želim si tudi, da bi se zdravstvene razmere 
izboljšale, da se bomo lahko spet družili in uživali 
normalno življenje.

Hvala ti, Tinka, za čas in vse povedano. Pri tebi niso 
topli le copatki, tople so tudi besede. Tudi jaz ti želim 
še dolgo in zdravo življenje. V imenu dojenčkov pa 
hvala za tople copatke.

S Tinko sem se pogovarjal Jože Frelih


