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Glasilo izdaja in založi Svet krajevne skupnosti Žabnica.
Uredništvo glasila sestavljajo člani Komisije za informiranje pri KS Žabnica, odgovarja Janez Šifrer.

Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v KS Žabnica in bližnji okolici.
Naklada: 450 izvodov
Priprava za tisk: Trajanus, d. o. o., studio@trajanus.si
Tisk: Pro Grafika, d. o. o., Šutna, tiskarna@pro-grafika.si

ISSN 2232-3619

KS Žabnica, Žabnica 34, 4209 Žabnica
e-pošta: ks.zabnica@gmail.com,
telefon: 031 615 960 – Matjaž Cimerman, predsednik

Dedek Mraz bo tudi letos obiskal otroke iz vasi Žabnica in Šutna. Po poti se bo odpravil s
konjem in zapravljivčkom v soboto, 31. decembra 2016, ter se ustavljal na naslednjih
(običajnih) mestih in ob navedenem času:

Sluga (Žabnica)                    - 10.00
Gregorč (Žabnica)                - 10.15
Miklavž (Žabnica)                 - 10.30
Plestenjak (Šutna)               - 10.45
Kramar (Šutna na križišču)   - 11.00
Rajgelj (Šutna na ovinku)     - 11.20

Letos bo Dedek Mraz obdaroval otroke rojene od leta 2009 do vključno 2014 (starost od 2
do 7 let), ki mu bodo pokazali vabilo.
V primeru slabega vremena bo čakal otroke med 10.00 in 10.30 v vhodni avli PŠ Žabnica.
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NEKAJ MISLI ZA UVOD

Spoštovani krajani krajevne skupnosti Žabnica!

Leto se poslavlja in pred nami je nova številka glasila SORŠKO POLJE. Kot smo vam oblju-
bili, poskušamo pripraviti glasilo vsako leto ter v njem povzeti dogajanje preteklega leta.
Nova številka, ki je pred vami, bo odstrla pogled na posamezne dogodke, ki so se odvili v
društvih, ki delujejo v naši KS, na dogodke v naši šoli in v fari.

Glasilo je nastalo s pomočjo prispevkov šole, vrtca, društev in župnika. Za posredovane
prispevke in pomoč se jim najlepše zahvaljujemo in želimo, da bi tudi v prihodnje dobro in
zavzeto sodelovali, tako pri obveščanju krajanov kakor tudi pri izvajanju določenih aktivno-
sti v okviru krajevne skupnosti. Prav tako se zahvaljujemo vsem, ki ste s sponzorstvom
pomagali, da je glasilo lahko izšlo.

Odločili smo se, da bo glasilo dostopno tudi v sosednjih vaseh, ki sicer ne spadajo v našo
KS. Delovanje društev, šole in fare namreč ni vezano samo na našo KS, zato je prav, da
lahko to preberejo tudi v teh vaseh.

Za nami je prva polovica mandata predstavnikov krajevne skupnosti. V nadaljevanju bomo
na kratko povzeli aktivnosti, ki so se dogajale v okviru pristojnosti sveta KS.

Glasilo ni edina oblika, s katero se vam lahko približamo in vas obveščamo. Postavljena je
bila tudi spletna stran krajevne skupnosti (http://zabnica.si/), ki sicer deluje, vendar pa v
prvem letu delovanja nekako ni zaživela. Potrudili se bomo, da bo v bodoče bolj aktualna
in da bo omogočala vsem, ki imate interes na njej objavljati, da to tudi storite. Veseli bomo,
če nam boste s svojimi pobudami in prispevki pri tem pomagali.

Člani sveta krajevne skupnosti Žabnica vam želimo vesele božične praznike in srečno
v letu 2017!

Janez Šifrer

DECEMBER 2016 GLASILO KRAJEVNE SKUPNOSTI ŽABNICA 
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DELO SVETA IN NOVOSTI V KS ŽABNICA

Za nami je drugo leto mandata. V tem času dogajanje ni bilo tako intenzivno kot v prvem
letu, ko se je gradila kanalizacija. Bilo pa je kar nekaj dogodkov, na katere bi vas radi opo-
zorili. Prav tako bi vam radi predstavili stvari, ki jih želimo izvesti v prihodnje.

Projekt kanalizacije je glede izvedbe del s strani občine zaključen in tudi individualni pri-
ključki so izvedeni. Prav tako so zaključena dela, ki so se izvajala vzporedno s projektom,
predvsem ureditev javne razsvetljave. Tista dela, ki niso bila zaključena v letu 2015, so se
dokončala v letošnjem letu in so predana v uporabo. Z obnovo razsvetljave so bile razsvet-
ljene vse ulice, ki so bile do sedaj v temi. Prav tako so se v letošnjem letu dokončno sani-
rale še preostale poti, ki so bila poškodovane pri izgradnji kanalizacije.

V okviru praznika krajevne skupnosti je bila 16. aprila 2016 izvedena čistilna akcija. Nanjo
so bila povabljena vsa društva in krajani. Želimo si, da bi čistilna akcija postala tradicional-
na in da bi privabila čim večje število udeležencev, saj je urejenost bivalnega okolja ogle-
dalo našega obnašanja. Udeležba na čistilni akciji je bila skromna, zato apeliramo na kra-
jane, šolo in društva, da se je v prihodnjem letu udeležijo v čim večjem številu.

Čistilno akcijo poskušamo organizirati kot družaben dogodek. V lanskem letu smo jo pope-
strili z napihljivim gradom za otroke. Prav tako je bilo poskrbljeno za starše in druge malo
starejše udeležence, katerim napihljivi grad ni več izziv. Za njih je bila pripravljena pogosti-
tev s piknikom. Cilj akcije je poleg skrbi za okolje tudi druženje, izmenjava mnenj, boljše
spoznavanje med seboj ter ozaveščanje mladih in včasih tudi odraslih o nujnosti varovanja
okolja.

Učinek čistilne akcije je bil velik kup smeti, ki smo jih nabrali v dopoldanskem času. To
pomeni, da imamo še vedno mačehovski odnos do okolja tudi v naši KS. Pričakovali bi, da
prebivalci, ki živijo na podeželju, čutijo večjo povezanost z naravo in imajo bolj izostren
občutek, kakšen je primeren odnos do narave.

Otroci so pridno pobirali smeti Po napornem delu sledi zabava
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V okviru dejavnosti sveta KS je bila izvedena tudi vsakoletna, sedaj že tradicionalna prire-
ditev za občane starejše od 75 let. Udeleženci in organizatorji smo preživeli prijetno
popoldne. Podrobneje o prireditvi si lahko preberete v posebnem prispevku.

Nova pridobitev v naši vasi je tudi stacionarni radar za merjenje hitrosti. Lociran je na drža-
vni cesti skozi naselje nasproti šole. Namenjen je kontroli hitrosti prometa na odseku pred
šolo, ki je potencialno najbolj nevaren za naše najmlajše udeležence v prometu. Upamo, da
bo imel poleg materialnih posledic za kršitelje tudi psihološki učinek, ki bo pripomogel k
umiritvi prometa na tem odseku.

Pri izgradnji kanalizacije in urejanju ceste od Čika proti cerkvi je bilo ob cerkvi izvedeno
arheološko izkopavanje. V okviru teh del še ni razjasnjena situacija s post arheološkimi deli,
za katere izvajalec še vedno zahteva, da smo jih dolžni financirati. Glede dejstva, da teh del
KS ni naročila in za te potrebe nima predvidenih sredstev, se je KS na zahtevo pritožila in
zaenkrat zadeva z naše strani miruje.

V prihodnje se v krajevni skupnosti predvidevata dva večja projekta in sicer reševanje pro-
blematike preobremenjene državne ceste skozi vas ter ureditev in namestitev označevalnih
tabel za Žabnico in Šutno.

Kar se tiče projekta ureditve prometa po
državni cesti je bil prvi korak že storjen z
namestitvijo stacionarnega radarja. V nada-
ljevanju pa je predvidena postavitev dveh
semaforjev na prehodih za pešce pri šoli in
gasilskem domu. Cesta je državna in projek-
ti so trenutno na Direkciji za ceste. Obljubili
so nam, da bodo pohiteli z dokumentacijo,
kdaj pa bo prišlo do realizacije, pa je težko
napovedati.

Pereč problem je tudi lokalna cesta skozi
vas iz smeri Trata, kjer se je odprla cesta
skozi industrijsko cono. Marsikdo se s Trate

DECEMBER 2016 GLASILO KRAJEVNE SKUPNOSTI ŽABNICA 

Združili smo prijetno s koristnim

Radar na cesti pred šolo
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Omejitev hitrosti skozi spodnjo Žabnico

pelje zdaj kar skozi vas, ker se je za promet zaprla cesta ob železnici. Promet je gostejši
predvsem zjutraj in popoldne. Problem pa je še toliko večji, ker vozniki ne upoštevajo ome-
jitve hitrosti. Pred kratkim je bila izvedena prometna signalizacija in pričakujemo, da se je
bodo vozniki držali. Apelirali smo tudi na mestno redarstvo, da naj poostri nadzor hitrosti
skozi vas.

V bližnji prihodnosti je predvidena ureditev označevalnih tabel za hišne številke in slepe
ulice. Na Šutni je to še bolj pereč problem, ker so hišne številke razmetane čisto naključno,
glede na to, kdaj se je kje gradilo. To predstavlja veliko težavo obiskovalcem.

V planu je tudi ureditev parkirišča pred cerkvijo v Žabnici, kjer se namerava izvesti prepla-
stitev obstoječega parkirišča in ureditev robnikov.

Ne najbolj spodbudne pa so tudi informacije v zvezi s ukinitvijo poslovalnice Pošte
Slovenije v Žabnici. Predvideno je, da se poslovalnica pošte zapre. Pošta pa išče ponud-
nika storitve, ki bi zanjo opravljal usluge izdaje priporočenih pošiljk in paketov v določenih
dneh in urah na lokaciji Žabnice.

Janez Šifrer
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POKOPALIŠKA DEJAVNOST

Krajevna skupnost je tudi upravljalec pokopališča v Žabnici, zato ne bo odveč nekaj napo-
tkov v zvezi s pokopališkim redom in ostalih informacij o pokopališču.

Smrt življenjskega sopotnika ali svojca vse spremeni. Nič ni več tako, kot je bilo. Skupna
pot je pretrgana, prostor pri mizi ostaja prazen. Obiskujemo jih tam na vaškem pokopališ-
ču. Postojimo, v mislih se pogovarjamo z njimi, zmolimo, jih pozdravimo, kakor da bi bili
prisotni. Obiščimo jih večkrat, ne samo za praznike, ni nujno, da prižgemo svečo; lahko le
malo postojimo in se v mislih poigramo s spominom nanje.

Na pokopališču v naši krajevni skupnosti je 321 grobov. Prostorsko pokopališče še ni ome-
jeno, saj se kar nekaj ljudi odloča za zmanjšanje grobov iz dvojnih v enojne. Širina groba je
odvisna od tega, v katero kategorijo spada, zato vas obveščamo o merah grobov, ki jih
bomo v letu 2017 ponovno izmerili. Od velikosti pa je odvisna tudi letna pristojbina za
najem groba. 

Enojni grob: od 0 do 129 cm = 14 evrov letno
Enojni in pol: od 0 do 179 cm = 21 evrov letno
Dvojni: od 0 do 240 cm = 28 evrov letno
Dvojni in pol: od 0 do 300 cm = 35 evrov letno
Trojni: od 0 do 390 cm = 42 evrov na leto

Še vedno imamo kar nekaj neplačnikov, ki jih prosimo, da se položnice redno plačujejo, saj
s tem omogočamo tekoče vzdrževanje mrliških vežic in pokopališča. V primeru neplačeva-
nja se bo grob odstranil na stroške neplačnika, kakor je napisano v pogodbi. Cene grobov
so najnižje na Gorenjskem in upamo, da bo tako tudi ostalo.

Za vsa vprašanja smo vam v naši krajevni skupnosti vedno na voljo.

Danica Dolenc

DECEMBER 2016 GLASILO KRAJEVNE SKUPNOSTI ŽABNICA 
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PREDPRAZNIČNO SREČANJE KRAJANOV 75 PLUS

Leto se je hitro obrnilo in spet smo se zbrali na tradicionalnem prednovoletnem srečanju
krajanov, ki so dopolnili 75 let. Na letošnjo prireditev smo povabili nekaj več kot sto kraja-
nov in bili zelo zadovoljni z odzivom. Prireditve se je udeležilo preko 60 povabljenih. Na
novo so se nam letos pridružili štirje krajani (Sonja Žan, Jožefa Jelovčan, Jože Ambrožič in
Janez Maček), okroglo osemdesetletnico je praznovalo pet krajanov in sicer Marija Kokol,
Danica Jelovčan, Marica Lužan, Anton Rupar in Rudi Skrbiš. Devetdeset let sta letos
dopolnila Marija Hafner in Janez Hafner. Najstarejši pa sta krajanki Antonija Jugovic in
Frančiška Kuralt, ki sta letos praznovali 94 let. Vsem iskrene čestitke!

Tudi letošnje srečanje se je začelo s kulturnim programom, ki ga je organizirala in povezo-
vala Zdenka Frelih. Po uvodnem pozdravu nas je v dobro razpoloženje popeljal zbor učen-
cev žabniške šole, ki ga vodi Alenka Jenko Boh. Nato sta krajane pozdravila predsednik KS
Žabnica Matjaž Cimerman in vodja šole Nataša Ravnikar.

Sledil je prisrčen nastop otrok iz vrtca pod vodstvom Vanje Trček in Mateje Porenta. Pod
mentorstvom Andreje Traven in s pomočjo Saše Porenta so svoj nastop izvedli tudi člani

Povabljeni so navdušeno spremljali program, ki ga je povezovala Zdenka Frelih

Nagovor učiteljice Nataše Ravnikar in predsednika KS Matjaža Cimermana



otroške folklorne skupine šole, na harmoniki jih je spremljal Bine Šifrer. Sledil je nastop
učencev z Orffovimi inštrumenti.

V prav veselo in poskočno vzdušje pa sta nas vse spravila Jergov Matjaž in Vrbančkov
Matej. Ob znanih melodijah, katerim smo pritegnili tudi poslušalci, je dvorana bučno ožive-
la. Spomin na mlade čase so nam obudile pevke vokalnega tria Maša Demšar, Petra Štibej
in Laura Bergant, na kitari jih je spremljal Leon Ravnikar.

11

DECEMBER 2016 GLASILO KRAJEVNE SKUPNOSTI ŽABNICA 

Otroci so prikazali zanimiv program

O dedkih in babicah so nam pripovedovali učenci Zala Pipp, Klara Kranjc in Urban Šifrer.
Zatem so nastopile še pevke farnega cerkvenega ženskega zbora pod vodstvom Rebeke
Jereb. Kulturni program se je končal s pesmijo Voščilo, ki jo je zapel šolski pevski zbor.
Tako kot vsako leto je za ozvočenje skrbel Andrej Šifrer.

Mladi so popestrili program z živahnimi melodijami

Pesem povezuje vse generacije
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Po zanimivem in prisrčnem kulturnem programu smo člani sveta KS poskrbeli še za pogo-
stitev s hrano in pijačo. Krajani so se zadržali na srečanju v pogovoru in obujanju spominov
še kar nekaj časa. Pred odhodom smo goste obdarili z manjšo pozornostjo, s katero se
bodo lahko okrepčali in nazdravili ob letošnjih praznikih.

Veselimo se, da srečanje postaja tradicionalno in iz leta v leto bolj priljubljeno, in si želimo,
da bi se v naslednjem letu srečali vsaj v takšnem ali pa celo večjem številu.

Janez Šifrer
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PREJEMNIKI NAGRAD MO KRANJ ZA LETO 2016 
TUDI IZ ŽABNICE

Kranj je Prešernovo mesto in zato 3. decembra (rojstni dan dr. Franceta Prešerna) praznuje
svoj občinski praznik, ki se prične s slavnostno akademijo na predvečer praznika. Na slav-
nostni akademiji podelijo nagrade in priznanja posameznikom za njihove večletne izredne
aktivnosti in uspehe v korist širše družbene skupnosti. Tokrat so bili med nagrajenci tudi
trije naši krajani, na katere smo ponosni in jih na kratko predstavljava.

Za podelitev nagrad je najprej objavljen razpis, na osnovi katerega občinska komisija spre-
jema pobude od posameznikov, društev, političnih in drugih organizacij ter krajevnih skup-
nosti. Tako smo se v Društvu upokojencev Žabnica odločili, da za priznanja predlagamo
Franca Hafnerja (Pajkležov s Šutne) in Branka Mesca (Zlekarjev iz Sp. Bitenj). Podporo za
predloga so dali tudi KS Bitnje in KS Žabnica, Športno društvo Žabnica in organizacija
Zveza združenj borcev za vrednote NOB. 

Franc Hafner, roj. 1934 v Starem dvoru pri Škofji Loki, se je leta 1961 priženil na Šutno.
Po prihodu se je kmalu začel vključevati v krajevne aktivnosti in že leta 1964 prevzel mesto
predsednika krajevnega odbora Rdečega križa. Zelo prizadeven in aktiven je bil tudi na dru-
gih področjih, od ŠD, SZDL, ZB in KS, kjer je bil v letih od 1991 do 2004 tudi predsednik
sveta KS Žabnica. Vseskozi je bil še posebno zavzet za izboljšave na komunalnem področ-
ju. Zato se je pod njegovim vodenjem zelo razširilo telefonsko omrežje, asfaltiralo in uredilo
več krajevnih poti, razširila javna razsvetljava in še marsikaj. Vedno je imel tudi skrb, da so
bila spominska obeležja lepo vzdrževana in urejena. (Več o njem in njegovem delu je pred-
stavljeno v glasilu SORŠKO POLJE, december 2010.) 

DECEMBER 2016 GLASILO KRAJEVNE SKUPNOSTI ŽABNICA 

Slavnostna akademija z nagrajenci
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Franc je še danes aktiven in pripravljen pomagati v DU in v krajevni skupnosti. Je član orga-
nizacije Zveze združenj borcev za vrednote NOB in koordinator v medkrajevni komisiji za
krajevni praznik in slovesnost ob dnevu mrtvih. Za aktivno in uspešno društveno delova-
nje na območju KS Žabnica je prejel Listino o priznanju MO Kranj.

Branko Mesec, roj. 1946 v Sp. Bitnjah, je vseskozi razpet med Žabnico in Bitnjami. Lahko
bi rekli, da je žabniški Bitenjčan, saj je veliko svojega časa prebil v Žabnici, najprej v osno-
vni šoli in cerkvi nato na športnem igrišču. Bil je aktiven rokometaš, eden od ustanoviteljev
Športnega društva Žabnica in več let tudi društveni predsednik. Kot ukaželjen se je šolal v
Ljubljani, Kranju in Mariboru in postal univ. dipl. ekonomist in uspešno opravljal vsako služ-
bo in zaupano nalogo. V Žabnici je bil tudi član in blagajnik uredniškega odbora za pripravo
in izdajo krajevnega zbornika Na robu pojoče ravnine. Tri mandate pa je bil član in pod-
predsednik Sveta KS Bitnje. Bil je svetnik mestnega sveta občine Kranj in tri mandate član
odbora za finance v mestnem svetu občine Kranj, dva mandata član in podpredsednik
Nadzornega odbora Komunale Kranj. V projektu Gorki je bil predsednik gradbenega odbo-
ra za izgradnjo kanalizacije Bitnje – Žabnica - Šutna. Ko so kanalizacijo hoteli črtati iz
občinskega proračuna, je uporabil vse svoje znanje, veze in poznanstva, da je prepričal
občinske svetnike. Tako je bil projekt potrjen in gradnja se je pričela in uspešno zaključila.
Lahko rečemo, da imamo zgrajeno kanalizacijo prav po njegovi zaslugi. Vse priznanje in
zahvala. Po upokojitvi 2006 se je včlanil v DU Žabnica in je sedaj že tretji mandat podpred-
sednik Nadzornega odbora. S svojo voljo in znanjem je v društvo vpeljal računalniško pod-
poro tajniškemu in blagajniškemu poslovanju. 

Trije letošnji nagrajenci
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Za sprostitev svoje duše pa Branko zaigra na harmoniko in je tudi vodja ansambla Seniorji.
Za družbeno aktivno medkrajevno delovanje je prejel Veliko plaketo MO Kranj.

Na pobudo društva Mladi za Kranj in območnega odbora SD Kranj je med občinskimi
dobitniki tudi domačin (vnuk Janeza in Rezke Frelih) Jasmin B. Frelih, roj. 1986, iz Žabnice.
Je diplomant primerjalne književnosti, literarne teorije in zgodovine. Že kot mlad fant je
kazal nadarjenost za umetnost, tako glasbeno kot leposlovno. V glasbeni šoli je igral na
flavto, klarinet in kitaro. Zelo rad je bral, predvsem pa pisal. Kot študent je pisal kratke
zgodbe, eseje in prevode ter jih objavljal v revijah Literatura, Sodobnost, Dialogi in Idiot,
katere je tudi sourednik. Nase je opozoril z izdajo svojega prvega romana NA/POL, ki je pri-
tegnil ne le bralce ampak tudi literarne kritike. Leta 2013 je Društvo slovenskih pisateljev
izbralo njegov roman za najboljši literarni prvenec in bil nominiran za nagrado Kresnik. (Več
o njem je v glasilu Sorško polje, oktober 2014.) Letos pa je zanj v Bruslju prejel evropsko
nagrado za književnost, ki jo podeljujejo mladim avtorjem. 

Župan Boštjan Trilar je Jasminu kot prozaistu, pisatelju in umetniku za obetavno delo na
področju književnosti podelil Prešernovo plaketo MO Kranj.

Vsem trem nagrajencem iskreno čestitamo in jim želimo še veliko dobrih uspehov, pred-
vsem pa zdravja. 

»Biti dober človek je kot bi hodil po mivki. Ni slišati korakov, a za njim ostaja sled.«

Zdenka in Jože Frelih

DECEMBER 2016 GLASILO KRAJEVNE SKUPNOSTI ŽABNICA 
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KAJ SE DOGAJA V PŠ ŽABNICA

Ko se učiteljice konec junija poslovimo od svojih učencev, smo vse in verjetno tudi otroci
»posebno« utrujeni, a hkrati veseli, da nas čaka čas, ko se bomo odpočili in si nabrali novih
moči… September pa se vsakokrat hitro približa in nekateri smo ponovno veseli, da se vidi-
mo, klepetamo, dobimo nove učence, polni smo novih pričakovanj in delavnega elana.

V šolskem letu 2016/17 je na naši podružnični šoli 80 učencev. Ker je prvošolčkov ponovno
več, sta v prvem razredu dve učiteljici, vseh skupaj pa za učence skrbi 7 učiteljic. 

Sedaj imamo že kar nekaj let ustaljen plan dela in izobraževanja. Vsaka učiteljica na začet-
ku šol. leta ve, za kaj mora poskrbeti in kaj vse mora pripraviti.

Vse učiteljice imajo interesne dejavnosti in otroci lahko izbirajo med plesnimi vajami, folklo-
ro, planinskimi izleti, pevskim zborom, dramskim krožkom, pravljičnimi uricami, Znam več
z LB, Zlato uro in flavto.

V septembru smo skupaj imeli športni dan. Peš smo šli do Doma na Govejku. Mlajši učenci
so cilj dosegli po lažji poti, učenci 4. in 5. razreda pa smo predčasno izstopili iz avtobusa
in peš hodili malce dlje. Na vrhu sta nas pričakala prijazna oskrbnika, ki sta poskrbela za
poseben čaj z vafljem na vrhu. Bila je res posebna postrežba.

Ker je oktober mesec požarne varnosti, smo stopili v sodelovanje z gasilskim društvom iz
Žabnice. Izvedli smo drugo vajo evakuacije. Po malici so učenci zaslišali alarm in po vseh
pravilih smo zapustili stavbo. Zbor je bil na šolskem igrišču. Zelo hitro se je pripeljala gasil-
ska ekipa, ki je »pogasila« požar, prezračila in pregledala stavbo. Pogrešana sta bila dva
učenca iz najvišjega nadstropja, zato so ju morali reševati z dvižno košaro. Vajo smo uspe-
šno zaključili in moram priznati, da smo bili letos veliko bolje pripravljeni, saj smo se lansko
leto naučili kar nekaj novega.

Pohod na Govejk
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Oktobra pa imamo že tradicionalno jesensko srečanje. Letos smo bili združeni z našim
vrtcem. Skupaj smo zbirali star papir, izrezovali buče, tekmovali v športnih igrah… Starega
papirja smo zbrali 4737 kg. Super, pohvalno! Starši iz vrtca so poskrbeli za peko kostanja,
ki so ga otroci pridno nabrali, narezali in prinesli v šolo. Pri interesni dejavnosti Zlata ura
smo spekli jabolčno pito in jo ponudili obiskovalcem. Da pa je bilo vse še slajše, so se tudi
letos pekle najboljše palačinke. Čakalna vrsta se sploh ni končala… Žal nas je predčasno
razočaral dež, a mislim, da smo se prijetno naklepetali in družili med seboj, saj se vedno
vračajo tudi tisti učenci, ki so našo šolo zapustili že pred več leti.

In po dveh mesecih… jesenske počitnice B.

V novembru običajno ni kakšnih posebno zanimivih dogodkov, je pa letos, tako kot vsako
leto, potekal vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki ga izvajamo z namenom,
da bi izboljšali zavedanje o namenu in razlogih za lokalno samooskrbo, domačo pridelavo
in predelavo ter v okviru sistema javnega naročanja spodbudili aktivnosti zagotavljanja
hrane, pridelane v lokalnem okolju. Učencem predstavljamo pomen kmetijstva in čebelar-
stva ter jih spodbujamo k pravilni in zdravi prehrani. Ozaveščamo jih o pomenu živilsko-
predelovalne industrije. Posebno pozornost pa namenjamo pomenu gibanja in ohranjanja
čistega okolja. Vse to je na naši šoli potekalo v petek, 18. 11. 2016. Takoj zjutraj smo vsi
zajtrkovali kruh, maslo, med in mleko. Pogovarjali smo se o pomenu zdrave hrane, ki je
lokalno pridelana, pomenu zajtrka za organizem in možgane ter o kulturi prehranjevanja.
Kasneje nas je s svojim obiskom razveselil čebelar gospod Tomaž Kokl. S seboj je prinesel
opremo in orodje čebelarja, nekaj izdelkov in panj. Svoje predavanje o čebelah, njihovem
delu in življenju je obogatil s fotografijami. Točno ob 10.00 smo se vsi učenci in otroci iz
vrtca zbrali v telovadnici, kjer smo skupaj zapeli pesem Čebelar in se tako pridružili mnogim
šolam po Sloveniji. Zadnjo uro je vsaka razredničarka namenila različnim aktivnostim v
povezavi s tem dnem. 

Mesec smo zaključili s sodelovanjem na prireditvi KS za starostnike. Učenci se vedno
potrudijo in namenijo svoj prosti čas vajam in nastopom. Radi se družijo z babicami in
dedki ter jim namenijo prijazne besede.

December pa ni le zadnji mesec v letu, je tudi zelo aktiven in poln različnih dogodkov. V
tem mesecu smo po razredih pripravili praznična srečanja za starše. Učenci so se naučili
nekaj igric, recitacij in pesmi. Z njimi se bodo predstavili svojim staršem in tako bodo dnevi
praznično obarvani. Zadnji teden bomo imeli posebno praznično obarvan in predvsem

DECEMBER 2016 GLASILO KRAJEVNE SKUPNOSTI ŽABNICA 

Vaja evakuacije v šoli
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pester v druženju. Izvedli bomo prireditev Žabnica ima talent, Novoletno tombolo, obiskal
nas bo Dedek Mraz, na zadnji dan pa imamo še proslavo ob dnevu samostojnosti in enot-
nosti. Zadnji teden v decembru imamo vsako jutro točno ob 7.30 za vse učence nagradno
sladko vprašanje. Po zvočniku ena izmed učiteljic prebere vprašanje, ki je povezano s praz-
niki. Učenci hitijo pisat odgovore na listke ter jih prinašajo pred zbornico v škatlo. Nato se
škatla pretrese in se javno izžreba nagrajenca, ki prejme nekaj sladkega.

21. 12. 2016 pa vabimo vse na popoldanski koncert mladih glasbenikov, ki bo v šolski
telovadnici ob 17.30. 

V drugi polovici šolskega leta bomo skupaj imeli zimski športni dan, kulturno prireditev o
Francetu Prešernu, sodelovali bomo na slovesnosti ob krajevnem prazniku na Planici, zbi-
rali star papir, se udeležili revije pevskih zborov in se potrudili za projekt otroške spevoigre
Kresniček. Med večje stvari se vedno doda še delo, ki ni ravno v planu, je pa zanimivo in
otrokom veliko pomeni. 

Na vse, kar se bo dogajalo, vljudno vabljeni B.

Praznični december je vedno čas novega upanja in kovanja novih načrtov, v šoli predvsem
tistih za dobro skupnost. To je čas druženja, podarjanja drobnih pozornosti in izrekanja
dobrih želja.

Učiteljice iz PŠ Žabnica želimo vsem krajanom ob božičnih praznikih in novem letu veliko
zadovoljnih dni, nasmehov in veselja, razumevanja in spoštovanja, zdravja in čim več časa
za vse, ki jih imate radi. SREČNO!

Nataša Ravnikar

PRAZNIKI

Pred nami je praznični čas,
a k nam še ni prišel pravi mraz.

Želimo si snežno odejo,
da se sankamo za sosednjo mejo.

Saj na mizi so potice,
zraven mize tudi smrečice.

Pri nas so velikokrat prijatelji,
zato so na mizi vedno piškoti.

Zdaj sem bolan, ker je zunaj mrzlo in je led,
zato moram vsak dan jesti med.

Blaž Pečnik, 4. r. Žabnica

PO PRAZNIKIH DIŠI

K nam je Miklavž prišel,
dobri možic,
prinesel je koš daril
in mnogo slaščic.

Mama peče potico,
očka reže pršut,
midva krasiva smrečico,
zunaj bo treba bleščice posut.

Bliža se božič,
vse se blešči,
pod težo dobrot
se naša miza šibi.

Natalija Martinčič, 4. r. Žabnica
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PO PRAZNIKIH DIŠI

Miklavž, Božiček, Dedek Mraz,
prišli bodo vsak čas.
Pisma smo že napisali,
da dobri možje bodo nas obdarovali.
Hitro vzemite sani,
da sneg se prej ne stopi.
Očka smreko je pripravil
in okrašeno pred vrata postavil.

Nuša Šifrer, 4. r. Žabnica

MIKLAVŽ

V ponedeljek je med nas prišel Sv. Miklavž.
Najprej je prišel Miklavž, nato dva angelčka in dva parkeljna. Moja mlajša sestrica Jerca se
jih je malo bala. Ampak potem ne več. Tudi jaz sem imel nekakšen pritisk, a me je minilo.
Včeraj pa mi je mama prinesla, kar je Miklavž pustil pri njih. Meni je prinesel skakalni skiro,
Jerci sestavljanke in Katjuši uhane. Potem smo nekaj zmolili. Nato smo se zahvalili in nato
so odšli. Ko smo spet prišli v zgornje nadstropje, sem odprl balkon in jih opazoval. Zelo so
dirjali po vasi. Takoj ko so odšli na Šutno, sem se šel ven igrat. Ni mi bilo treba dvakrat reči.
Skiro mi je zelo všeč, saj ima lepe barve in visoko lahko skočiš z njim. Zelo se veselim
Božička in Dedka Mraza, ker bom spet dobil darila.

Maks Hafner, 5. r. Žabnica

OBISKAL ME JE MIKLAVŽ

Letošnje praznovanje Miklavža je bilo zelo pestro.
V soboto smo šli k prijateljem, ki živijo na Bregu pri Preddvoru. Ko smo se pripeljali na dvo-
rišče, je izza avta pritekel parkelj. Za njim se jih je vsulo še vsaj devet. Zelo sem se jih ustra-
šil. Najbolj so strašili naju z Lanom, zato nisva upala iz avta. Kmalu smo ugotovili, da so pri-
jazni, zato smo šli ven. Eden izmed njih nam je dal celo roko. V ponedeljek sem imel nasled-
nje srečanje s parkeljni. Z očijem sva se z avtom odpeljala po sosednjih vaseh. Iskala sva jih
dolgo časa. Šla sva po Bitnjah, Šutni, Svetem Duhu in Formah. Videla sva jih pri Petričku v
Dorfarjih in v Svetem Duhu, kjer sva imela bližnje srečanje. Najprej sva mislila, da so samo
štirje, potem pa se jih je vsulo še dvajset. Ustavili so naju in začeli tolči po avtu. Odpeljala
sva se proti domu. Ko je prišla mami, mi je Miklavž prinesel darilo. Darilo me je čakalo na
balkonu. Naslednji dan smo šli k babi. Tudi tam so me čakala darila.
Miklavževih dni se zelo veselim in komaj čakam, da spet pride.

Gal Jenčič, 5. r. Žabnica

DECEMBER 2016 GLASILO KRAJEVNE SKUPNOSTI ŽABNICA 
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UTRINKI IZ VRTCA ŽABNICA

V novo šolsko leto smo v našem vrtcu zakorakali z veseljem in željo, da bi otroci preživeli
sproščene in igrive urice v času, ko so njihovi starši v službi.

Vizija našega vrtca je, da je vrtec hiša veselih, prijaznih in nasmejanih ljudi, da gojimo zdrav
duh v zdravem telesu, da sejemo vrednote in spoštujemo drug drugega.

Tako v gasilskem domu kot v šoli, sta v septembru zavela otroški smeh in ustvarjalno vzdu-
šje. Novinci so se hitro navadili na novo okolje in ob spodbudi in tolažbi strokovnih delavk
vrtca so se hitro vključili v vrtčevsko življenje.

In kaj vse smo doživeli v tem času?

Starejši otroci so se udeležili Mini olimpijade na atletskem stadionu v Kranju. Pokazali so,
da jim je gibanje blizu in da radi telovadijo.

Rdeča nit v jesenskih mesecih je bila opazovanje narave v vsej njeni lepoti.

Vzeli smo si tudi čas za druženje s starši. V začetku meseca oktobra smo organizirali pla-
ninski pohod na Mohor. Starši in otroci so se v velikem številu udeležili izleta. Brez težav
smo premagali pot, ki nas je vodila skozi jesenske gozdove in travnike vse do našega cilja.
Vsi smo bili zmagovalci, še posebej pa naši najmlajši pohodniki. Prijetno druženje, gibalna
aktivnost in lepa narava nas bodo spremljali tudi na naslednjih planinskih pohodih, ki jih
bomo organizirali v decembru in v mesecu aprilu. Tako bomo izpolnili eno izmed vizij naše-
ga vrtca – zdrav duh v zdravem telesu.

Tradicionalni kostanjev piknik smo organizirali skupaj s šolo in tudi na to druženje nam
vedno ostanejo lepi spomini.

Oktober je mesec požarne varnosti in tej temi v vrtcu vedno posvetimo veliko pozornosti.
Sodelovali smo pri evakuaciji iz šole in vrtca, ki so jo izvedli člani Gasilskega društva
Žabnica. Ob vaji smo utrdili znanja, ki so jih otrokom posredovale strokovne delavke vrtca.

Kostanjev piknik za vrtčarje in šolarje



18. novembra je bil tradicionalni slovenski zajtrk. Otroci so spoznavali, kakšna je lokalno
pridelana hrana, kaj je zdrava hrana in pomen le-te za otrokov razvoj.

Čebelarska zveza Slovenije je za ta dan organizirala vseslovensko akcijo, v kateri so sode-
lovali mnogi vrtci in šole. Pevski zborčki iz cele Slovenije so hkrati zapeli pesem Lojzeta
Slaka Čebelar. Tej akciji so se pridružili tudi otroci iz vrtca Žabnica, ki so pesem zapeli sku-
paj s šolarji iz PŠ Žabnica.

Pesem je hkrati zapelo kar 432 šol in vrtcev – tako da je skupaj sodelovalo več kot 42 600
pevcev. Ob učenju pesmi so otroci spoznavali pomen čebele za obstoj narave in delo
čebelarja. Veseli smo, da so naši otroci pomagali ustvariti tako številčni zbor, pesem o
čebelarju pa je po mesecu dni še vedno najbolj peta pesem v našem vrtcu.

In že je pred nami je najlepši mesec v letu – veseli december. Praznično vzdušje veje iz
vsake skupine našega vrtca. Dneve do božiča bomo popestrili z vsakodnevnimi praznični-
mi dejavnostmi in verjemite mi, da nam ne bo dolgčas.

V teh dneh smo okrasili vrtec, postavili novoletno jelko ter prižgali lučke. Otroci so si ogle-
dali predstavo Praznična lučka, ki je otrokom sporočala, kako pomembno je prijateljstvo.
Naučili smo se pesmico o treh škratkih, izdelali smo novoletne voščilnice, posejali božično
žito, telovadili skupaj s starimi starši, čaka nas še nočni pohod z baklami v Crngrob, zadi-
šalo bo po piškotih, ki jih bomo pekli z babicami, škratek Skrivalček nam vsak dan naskrivaj
pošilja pisma z nalogami, veselimo se belega dne v vrtcu, ki bo naznanil prihod zime, pri-
sluhnili bomo koncertu učencev PŠ Žabnica, najbolj pa se veselimo prihoda Dedka Mraza,
ki bo otroke razveselil z darili, imeli bomo slavnostno kosilo, ob koncu pa še novoletno raja-
nje.

In potem so pred nami božično – novoletne počitnice.

Naj bodo prihajajoči prazniki prijetni, vzemimo si čas zase in za najbližje, naj se v teh dneh
čas vsaj za trenutek ustavi in naj bo to čas, ki bo prinesel polno malih presenečenj ter pre-
senetljivih radosti.

Otroci in zaposleni v vrtcu Žabnica vam želimo, da bi bili v letu 2017 srečni in da bi srečo
delili tudi z drugimi.

Utrinke iz vrtca Žabnica zapisala Vanja Trček
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ŽUPNIJA ŽABNICA

Po zelo zgodnji veliki noči – 27.
marca je bil prvi večji dogodek v
naši župniji praznik svete birme
in sicer 22. aprila. Birmancev je
bilo 19, od tega 7 fantov in 12
deklet. Birmovalec je bil ljubljan-
ski novi pomožni škof dr. Franci
Šuštar. Tokrat so se birmanci
izredno izkazali, saj so se v pri-
pravi sami odločili, da bodo šli na
duhovne vaje in se tudi sami
dogovorili z njim zelo ljubo sestro
Marijo Ireno. Tudi »izpraševanje«
pred birmo so izvirno oblikovali,
saj so za predstavitev svojega
znanja in priprave naredili tudi
kratek filmček o njihovi pripravi.

Druga slovesnost je bila  prvo sveto obhajilo: vtise o tem je zbrala sestra Marta.

8. maja 2016 so slovesno pritrkovanje v zvoniku in mlaji pred cerkvijo v Žabnici naznanjali
praznik 1. sv. obhajila. Enajst družin (od teh 4 dečki in 7 deklic) se je veselilo ob svojih otro-
cih, ki so smeli prvič prejeti Jezusa pod podobo kruha. Kot katehistinja sem skupaj z otroki
doživljala njihovo pričakovanje in hrepenenje, medtem ko sem jih postopoma vodila v skriv-
nost Jezusove ljubezni, ki smo je najbolj konkretno deležni pri zakramentu sv. spovedi in
svete maše. Zavedam se, kako velika skrivnost je to, in da tega ne morem delati brez sode-
lovanja s starši. Na štirih srečanjih sem jih seznanjala s tem, kaj delamo z otroki in kaj to
pomeni za nas odrasle in kako naj otrokom stojimo ob strani s svojim zgledom. Na sreča-
njih je bil z nami tudi g. župnik Simon.

V zadnjem tednu pred prvim svetim obhajilom smo imeli tridnevnico, ko so te družine pri-
hajale k Šmarnicam, v četrtek je brat Jožko - kapucin imel za starše duhovno obnovo, v
petek pa je bila za prvoobhajance prva spoved. Po tem dogodku so otroci zares kar zaža-
reli. 

Naj dodam nekaj odmevov staršev, kaj jim ostaja v spominu na prvo sveto obhajilo:

»Najbolj mi ostaja v spominu veselje v otroških očeh«…

»To je bil dan pričakovanja, prvič bom sprejel Jezusa v srce. Ob prejemu obhajila se je čutil
občutek notranje mirnosti. Glasba in pevci, zlasti otroški zborček, so še dodatno polepšali
dogodek. Bilo je nepozabno«...

»Ko sem sina spraševala, kaj mu je ostalo v spominu na 1. sv. obhajilo, se mu je na obraz
narisal nasmeh in je rekel: 'Lepo je bilo, od sedaj mi ni več potrebno prekrižati rok na prsih
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in s tem sporočiti, da še ne morem prejeti hostije'. Spominsko sliko ima na najbolj vidni
steni v sobi, angela in molitvenik pa na nočni omarici. Čutim, da je s prejemom 1. sv. obha-
jila postal zrelejši in odgovornejši. Spoznal je, da ga nimajo radi samo starši, temveč tudi
Jezus.«

»Čutila sem srečo, veselje in ponos, občutke, ki jih je doživljala tudi moja hčerka, ko je šla
prvič k sv. obhajilu. Vesela sem, da smo bili lahko del tega in sem zelo hvaležna za vse.«

Videla sem, da so srečanja starše še bolj povezala med seboj. Ko si je bilo treba razdeliti
delo in odgovornosti, kako bo potekalo čiščenje cerkve in župnišča, priprava pogostitve po
maši, so se vsi zavzeli in si razdelili vloge… Iz nekaj letne prakse spoznavamo, da družine
prvoobhajancev zelo poveže med seboj tudi piknik, ki ga organiziramo eno nedeljo v maju.
Tu gre za spontano druženje staršev in otrok in obenem še lahko obujamo spomin na praz-
nik. V takih trenutkih globlje doživljam življenje, ki se pretaka v župniji.

katehistinja s. Marta Ivančič 

Od 13. maja do 13. oktobra je po Sloveniji romal Marijin kip iz Fatime, saj bo prihodnje leto
100–letnica njenih prikazovanj v Fatimi. Svojo štiridnevno pot po škofjeloški dekaniji je
Marija pričela v Žabnici 23. maja ob 12. uri. Ob številni udeležbi  ljudi ob njenem sprejemu
so ji čast izkazali tudi zastopniki naših gasilcev.

5. junija je bil tudi poseben dan za našo
župnijo, saj smo v nekoliko razredčene
vrste sprejeli kar pet novih zagnanih mini-
strantov.

DECEMBER 2016 GLASILO KRAJEVNE SKUPNOSTI ŽABNICA 
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Tudi našega zavetnika svetega Urha smo dostojno počastili. Na nedeljo po njegovem godu
- letos je bila 10. julija - je bil gost sošolec, prof. dr. Janez Juhant. Letos sva praznovala
zlato obletnico mature. Ob lepem vremenu in mnogovrstnih dobrotah smo se zadržali kar
do zgodnjega popoldneva.

31. julija nas je za vedno zapustil dolgoletni župnik Jože Perčič – v Žabnici je deloval 31 let.
Posebej smo se ga ob lepi udeležbi spomnili pri sveti maši za sedmi dan 8. avgusta in mu
tako s to daritvijo zaželeli božjega miru in večnega počitka.

Lepo je bilo tudi letos sodelovanje s Škofjeloško Karitas – zanjo in s tem za ljudi v stiski je
bilo zbranih 680 kg krompirja, 170 kg zelja in ob tem še mnogo drugih dobrot.

Na misijonsko nedeljo, 23. okt-
obra, pa nas je obiskal nekdanji
bolniški župnik, gospod Miro
Šlibar. Mnoge je nagovoril pri
sveti maši in se potem še zadržal
v prijetnem kramljanju z ostareli-
mi v župnišču. Seveda tudi tokrat
ni manjkalo dobrot pridnih
gospodinj.

Simon Fortuna, župnik
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŽABNICA

Brez odziva članov in večkrat tudi vseh krajanov bi bilo naše delo jalovo

Zadnji mesec koledarskega leta, ko je narava okoli nas odeta v temo dolgih in mrzlih noči,
doživljamo z mešanimi občutki. Skoraj ves december je prazničen, od Miklavža do
Silvestra. Polno je zunanjega blišča, potrošniškega zapeljevanja, hkrati pa tudi notranjega
soočenja s čustveno duhovnimi razsežnostmi. Življenje kaže, da imajo prazniki dva obraza.
Lahko so polni veselja (zdravje, razumevanje), lahko pa tudi polni trpljenja in žalosti (ni razu-
mevanja, so zamere in jeza, osamljenost, bolezen idr.). Želim, da bi bilo čim več pravega
veselja, čeprav vedno ni mogoče. 

Med pisanjem tega članka se je v farnem zvoniku kar večkrat oglašal navček, ki je oznanjal
odhode kar treh naših farank in članic Društva upokojencev Žabnica. Tako se posla-
vljamo od Smoletove mame, Vide Hafner (Forme 9, roj. 1922, najstarejše krajanke Form),
Črnetove mame, Angelce Kuralt (Žabnica 45, roj. 1933) in Bajželjnove mame, Antonije
Jugovic (Žabnica 61, najstarejše naše krajanke, roj. 1922) … al dneva ne pove nobena prat-
ka … Pred njimi so v letošnjem letu odšli v večnost še: praporščak Stanko Rehberger
(Šutna), gorski vodnik Franc Benedik (Stražišče), Angela Petrc (Šutna), Angelca Kajzer
(Šutna), Marjan Berčič (Dorfarje), prof. Janez Šifrer (Žabnica) in Roman Ščančar (Šutna).
Vse bomo ohranili v lepem spominu. 

December je zadnji mesec iztekajočega se leta, za koga pa morda tudi iztekajoče se
delovne dobe. Za mnoge je upokojitev težko pričakovan in vesel dogodek, saj bodo
poslej zaživeli s hobiji in drugimi zatajenimi dejavnostmi. Nekaterim pa je upokojitev
stresna prelomnica, ko ne vedo, kaj bi poslej počeli. Upokojenci vseh starosti /mlajši (60
-70 let), srednji (71 – 8o let) in starejši (nad 80 let/ lahko prav v DU dobijo svoj novi smisel
življenja. Svobodno se odzivajo na ponujena vabila, lahko jih sprejemajo le informativno.
Vključijo se v sebi ustrezno družbo, izberejo sebi primerno sprostitev in društveno aktiv-
nost. V društvu smo pozorni tudi do bolnih in onemoglih članov, pa tistih v domovih za
ostarele. Nismo najboljši, a se trudimo, da bi skozi naše dejavnosti ustregli čim števil-
čnejšim članom. Zato smo odprti tudi za nove predloge, za dobronamerno kritiko, veseli
smo tudi pohvale. Želimo pridobiti nove člane, zato vas, dragi upokojeni krajani, lepo
vabim, da se nam pridružite. Brez odziva članov in večkrat tudi vseh krajanov bi bilo
naše delo jalovo.

Da bo odločitev lažja, se vam želimo nekoliko bolj predstaviti s svojim delovanjem. Jedro
in motor delovanja društva je sestav članov Upravnega odbora. Poleg predsednice, pod-
predsednice, tajnice in računovodkinje so ključnega pomena vodje posameznih sekcij, ki
sestavljajo in izvajajo določene društvene aktivnosti. V društvu letno izvedemo okoli 40
različnih prireditev in aktivnosti.
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Naslednji foto utrinki potrjujejo letošnje programe vodij sekcij.

• Lojzka Dolenc - sekcija za druženja. Imamo tradicionalno pustovanje, piknik, srečanje
upokojencev iz gorenjskih DU, martinovanje in prednovoletno srečanje (28. decembra v
gostišču Češnar v Cerkljah). 

• Marinka Kokalj - sekcija za turistične in kopalne izlete. Organiziranih je bilo sedem
kopalnih izletov v Izolo ter dva turistična izleta, križarjenje z ladjo ob slovenski obali in
ogled znamenitosti Ljubljane in Ljubljanskega barja. 

Društveni piknik v Crngrobu Na zdravje

Poleti pa na morje Vodič razlaga maketo Ljubljane

• Jerica Kraševec – sekcija za kulturne prireditve. Vsaka prireditev ima svojo temo,
zgodbo in goste:
za 8. februar »Odpri mi kamrico« z ljudskimi pevkami Predice iz Kamnika, ansamblom
Seniorji in društvenimi recitatorji Maro Pečnik, Anko Hafner in Ano Mešič. Na dobrodelni
prireditvi »Spomin ima svoj vonj« so gostovali: ansambel Tak – Tik, Miloš Pelko in naši,
Marta Predikaka, Mari Hafner, Nada Modic, Brane Mesec in Jerica Kraševec. Darove
(vstopnice v obliki prehranskih izdelkov) so letos z veseljem sprejeli v Varni hiši in mate-
rinskemu domu v Kranju. V decembrski »Ptici v duši« so nastopali: citrarska skupina
Notice, plesalke Češminke in ansambel Seniorji. 
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• Lojzka Leskovšek - planinska sekcija z gorskim vodnikom Milanom Čelikom.
Povzpenjajo se na pretežno slovenske vrhove, od 400 do 1600 m visoke. Letos so se
povzpeli na Šumberk (320 m) v Suhi Krajini, Petelinjek (1212 m) v Loškem Potoku, na
Pohorski Bistriški Vintgar (815 m), Trško goro (428 m), na Kobiljo Glavo (1475 m),
Kupljenik (883), Viševnik (1615 m). 

• Ana Mešič – »čveka« pohodna sekcija. Zanimivi sprostitveni ravninski pohodi na kultur-
no-zgodovinsko zanimive točke: Crngrob - Planica, Udin Boršt, Po poti Jeperškega uči-
telja, Pot kulturne dediščine Žirovnice, Do kapelice župnika Žagarja v Papirnico in Kulturni
ogled Šk. Loke.

Ptica v duši Spomin ima svoj vonj

Na Kobilji glavi Med vinogradi in zidanicami Trške gore
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• Anka Orehar - sekcija ročnih del. Delavnica deluje od oktobra do marca, v društveni
sobi. Članice se izpopolnjujejo v različnih ročnih spretnostih, najraje pa v kvačkanju daril-
nih in priložnostnih izdelkov. 

• Cveta Šturm - telovadna sekcija. V času »mrtve« sezone, ko ni vrtnih opravil in ne poho-
dov, organiziramo enourno telovadbo v telovadnici šole, telovadbo vodi prof. Petra
Fireder. Hkrati pa v sodelovanju s skupino Šola zdravja v Žabnici nudimo  tudi vsako-
dnevno jutranjo polurno telovadbo 1000 gibov na prostem. Prepoznavne smo po oranž-
nih majicah, vidite nas zjutraj od 7.30 do 8.00 na športnem igrišču poleg bifeja Ledine.
Telovadbo prostovoljno vodiva Cveta Šturm in Zdenka Frelih. Več informacij dobite na
kraju dogodka, pridite, ne bo vam žal. 

Marija Jamnik je igrala na orgle, pela in pripovedovala Turistično - kulturni ogled Škofje Loke

Torkova zbranost pri ročnem delu Ponedeljkova telovadba v telovadnici
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Za lažje usklajevanje in medsebojno pomoč se vodje sekcij in vodstvo društva dobimo vsak
prvi četrtek v mesecu, ko so tudi tim. društvene uradne ure, od 16.00 do 18.00. Enkrat
mesečno pa se dobimo na redni seji upravnega odbora, v katerem je tudi vseh devet
poverjenikov, ki predstavljajo vez s članstvom. V svoji okolici/rajonu raznašajo redna mese-
čna obvestila, se občasno kaj pogovorijo s člani, če je potrebno, tudi kaj pomagajo in na
sejah o tem poročajo. Devet naših članov živi v domovih starostnikov, in sicer: eden v
Tržiču, eden v Preddvoru, trije v Kranju, dva v Šmartnem pri Cerkljah, eden v Naklem in
eden v Idriji. Te člane občasno obiščejo naša koordinatorka Rdečega Križa Marta
Predikaka, poverjeniki in tudi drugi člani. Sicer pa poverjeniki enkrat letno obiščejo vse
člane nad 80 let starosti in večkrat bolne člane. Vsak poverjenik ima svoj rajon, od Stražišča
do Virmaš:

Člani društva se tudi medgeneracijsko povezujemo in sodelujemo s krajevno skupnostjo, z
drugimi društvi, organizacijami in šolo. Za še boljše delovanje pa se želimo številčno in vse-
binsko okrepiti. Zelo lepo bi bilo, če bi imeli svoj pevski zbor, bralni krožek, navdušene
šahiste, športne ekipe itd. Po odločitvi za včlanitev, bodo nadaljnje formalnosti lažje stekle,
ker imamo v začetku leta tradicionalno pobiranje članarine. Upam, da letna članarina 10
evrov ni prevelik strošek in da vam v zameno nudimo tudi za vas kaj primernega. Ob vpla-
čilu članarine prejmete tudi društveno zloženko o celoletnem delovanju.

Pobiranje članarine po 10,00 € bo v soboto, 7. januarja 2017 in sicer:
• dopoldne od 9.00 do 12.00 v bifeju Ledine
• popoldne od 14.00 do 16.00 v gasilskem domu Sp. Bitnje

1000 gibov v pol ure Na obletnico vadbe smo povabile tudi gostje

1. Ana Mešič: Stražišče
2. Lojzka Dolenc: del Zg. Bitenj 
3. Lidija Čater: del Zg. Bitenj in Sr. Bitnje 
4. Mara Pečnik: Sp. Bitnje 
5. Marta Predikaka: Šutna
6. Mili Lavtar: del Šutne, del Dorfarjev 

in sp. Žabnica 

7. Pepca Jelovčan: del Šutne 
in zg. Žabnica 

8. Jože Resnik: Dorfarje, Forme in Crngrob
9. Lojzka Leskovšek: Sv. Duh, Virmaše 

in Grenc.
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 2017! 

 

Poleg društvene članarine, če želite, lahko vplačate tudi 10,00 € za Vzajemno samopomoč
(tim. posmrtnino, kot del pogrebnih stroškov, ki se ob smrti izplačajo v višini 205,00 €).
Članarino plačate lahko tudi poverjenici iz vašega rajona, ki bo poskrbela za vse potrebno.
Pred nami so najlepši prazniki. Toplina besed, iskren nasmeh, žar otroških oči, besede
odpuščanja, skrb za bližnjega, so iskane vrline, na katere nas nagovarja adventni čas.
Advent je čas duhovne priprave na božično praznovanje, na prihod Jezusovega rojstva, ki
je simbol upanja, ljubezni in miru. Božič je praznik družine, ko se ob jaslicah, ob božično-
novoletni jelki in na slovesnem obedu zbere cela družina. Ob tem se naša duša kot baterija
polni z notranjim mirom, toplino in svetlobo. Kako neizmerno nam je lepo, komu se moramo
zahvaliti?

Dragi sokrajani, do praznikov ne smemo biti brezbrižni, ker »slaba je družba (družina) ta, ki
praznikov ne pozna«. Zato vam želim kolikor je mogoče lepe in doživete praznike, v novem
letu pa veliko zdravja, sreče, poguma in prisrčnih dogodkov. 

Zdenka Frelih, predsednica Društva upokojencev Žabnica



KO RK ŽABNICA

Kakor vsako leto bo tudi letos potekala krvodajalska akcija, ki jo orga-
nizira lokalni odbor Rdečega križa. Letošnja akcija bo v sredo, 1. 2.
2017. Kot običajno bo avtobus krvodajalce pobral na avtobusni postaji
v Žabnici. Lanske akcije se je udeležilo 22 udeležencev, kar je skromno
število za tak okoliš. Letos iz Žabnice ne bo posebnega avtobusa,
ampak se bomo pridružili krvodajalcem iz Bitnja.

Apeliramo na vse krajane, predvsem mlade, da se akcije v čim večjem številu udeležijo.
Običajno smo povezali akcijo s sloganom Darujmo kri in pomagajmo drugim in si naredimo
obenem še prijeten dan. To pomeni, da smo akcijo izkoristili še za zanimive izlete po raznih
slovenskih krajih. Ker pa je udeležencev na zadnjih akcijah tako malo, to ni več mogoče,
saj Rdeči križ ne pokrije več teh stroškov.

Glede na to, da je krvodajalstvo v Žabnici že tradicionalno in da so bile akcije v preteklosti
že zelo močno zastopane, se obračamo na vas s prošnjo, da se nam pridružite. S tem
pomagate soljudem, ki so pomoči potrebni in si obenem naredite prijeten dan v medseboj-
nem druženju.

Je pa tudi druga možnost za tiste, ki se akcije ne bi mogli udeležiti v tem terminu, da se
udeležijo akcije, ki bo potekala naslednje leto v septembru in sicer v Stražišču v dvorani
Prošport. Akcija bo v torek, 19. 10. 2017.

Marta Predikaka

DECEMBER 2016 GLASILO KRAJEVNE SKUPNOSTI ŽABNICA 
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PGD ŽABNICA 110 LET

Poleg vseh aktivnosti, ki so nam gasilcem zadane skozi celo leto, je bilo
letošnje leto še drugače obremenjujoče za članstvo, saj smo praznovali
110-letnico obstoja. Med pregledovanjem zgodovine smo navdušeno
ugotovili, da žabniški gasilci kljub raznim težavam vsa leta sledimo teh-
nološkemu razvoju gasilstva in skrbimo za razvoj kraja. Zavedamo se,
da je človek najpomembnejši člen vsake organizacije, zato v društvu
skrbimo za tovariške odnose in prijateljstvo. Prijateljske odnose gojimo
tudi z ostalimi prostovoljnimi društvi. Več desetletij traja že prijateljstvo

z gasilci iz Sorice, s katerimi smo prav na osrednji prireditvi podpisali listino o pobratenju. 

Prav tako smo na osrednji prireditvi v uporabo izročili novo motorno črpalko Johnstadt  ZL
1500, ki bo nadomestila 23 let staro motorno črpalko, ki je bila v zadnjem času večkrat v
okvari. Vrednost nove črpalke je 11.000 €, kar je bil za društvo precejšen zalogaj. Od gasil-
ske zveze MOK smo prejeli 5.000 €, ostalo smo zbrali sami s pomočjo donatorjev in kraja-
nov. Praznovanje 110. obletnice smo pričeli že v mesecu aprilu z orientacijskim pohodom
za celotno gasilsko zvezo MOK na Sorškem polju, nadaljevali pa s slavnostno sejo v juliju
z osrednjo prireditvijo in dvodnevno veselico. Pred osrednjo proslavo je bila tudi velika
gasilska parada, ki jo je popestrila godba iz Stranj. Na proslavi je bila slovesnost ob izročitvi
nove motorne črpalke svojemu namenu. Na veselicah smo gostili Ansambel Dejana
Vunjaka in Modrijane. V oktobru je bil v sklopu 110-letnice izveden gasilski kviz mladine GZ
MO Kranj na Osnovni šoli v Žabnici.

S strani MO in GZ MO Kranj smo v letošnjem letu prejeli AED - avtomatski defibrilator za
oživljanje ponesrečenca z zastojem srca. Izobraževanja o pravilni uporabi defibrilatorja in
nudenju prve pomoči ponesrečencu se je udeležilo deset prostovoljnih gasilcev iz našega
društva. AED naprava je za lokalno skupnost velika pridobitev, saj omogoča nudenje hitre
pomoči ponesrečencu ob zastoju srca še pred prihodom ekipe nujne medicinske pomoči
iz Kranja.
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PGD  ÆABNICA
1906

Gasilska parada PGD Žabnica
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Gasilci usposobljeni za uporabo avtomatskega defibrilatorja 

 

7! 
 

 

 

 



PREGLEDNOST OB CESTNEM SVETU IN GRADNJA 
V VAROVALNEM PASU CESTE

Že v lanskem letu smo vas opozarjali na urejenost okolice in predvsem zaraščenost vege-
tacije ob poteh po naši krajevni skupnosti. S tem prispevkom vas želimo ponovno opozo-
riti, da ste odgovorni za ravnanje s svojimi rastlinami na robovih cest. Zato vas ponovno
naprošamo, da stvari uredite, preden boste deležni kakšne spodbude s strani inšpektorjev.
Še bolj pa se je potrebno zavedati, da se lahko zaradi nepreglednosti cestišča pripeti
nezgoda, ki ima lahko trajne posledice za udeležence. Te škode pa ni mogoče več popra-
viti.

V nadaljevanju objavljamo navodilo Medobčinskega inšpektorata.

Medobčinski inšpektorat Kranj tako kot poli-
cija nadzoruje oviranje preglednosti cest in
gojenja previsoke ali preširoke vegetacije.
Javni interes tako občine kot tudi vseh
občanov, uporabnikov javnih cest je, da so
te normalno prevozne in da na njih ni ele-
mentov, ki bi ogrožali ali bili nevarni za vse
udeležence v prometu. Višji posevki od 75
centimetrov tik ob cestišču, ki z vejami
segajo v zračni prostor ceste, zmanjšujejo
vidljivost in preglednost na vozišču (npr.
drevesa, grmovnice, višje poljščine, npr.
koruza). Občani se s takšnimi zasaditvami
pogosto ne zavedajo odgovornosti za svoje
ravnanje.

Lastniki zemljišč morajo skrbeti za varovalni
pas, v katerem se razrašča vegetacija iz
stavbnih in kmetijskih zemljišč v zračni pro-
stor javnih cest, saj to zelo vpliva na varno
odvijanje cestnega prometa. Občane zatorej
opozarjamo, da obrežejo nevarne zasaditve
v okolici cest in poti. Globa je predpisana v
5. ali 98. členu Zakona o cestah. Po 5. členu

znaša 1000 EUR, po 98. členu pa 500 EUR. V primeru prometne nesreče, ki bi nastala zara-
di razraščene vegetacije kot ovire na ali ob cesti, je lastnik zemljišča, s katerega raste vege-
tacija, tudi odškodninsko odgovoren za nastalo škodo. Želimo, da kršitelji sami odstranijo
moteče ali nevarno zelenje oziroma vejevje, ker to pomeni večjo prometno varnost in hkrati
s tem se izognejo nepotrebnemu plačilu globe oz. obrezovanju na njihove stroške.

Gradnja, rekonstrukcija in podobne spremembe v varovalnem pasu občinskih cest, tudi
npr. ograj, so dovoljene le s soglasjem občine, čeprav ta dela potekajo na zasebnem zem-
ljišču. Po 97. členu Zakona o cestah se varovalni pas občinske ceste meri od zunanjega
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roba cestnega sveta v smeri prečne in
vzdolžne osi, pri premostitvenih objektih pa
od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih
robov objekta na zemljišče, ta pri lokalnih
cestah znaša 10 m, pri javnih poteh pa 5 m.
Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek
posameznik, ki v varovalnem pasu občinske
ceste brez soglasja ali v nasprotju s soglas-
jem upravljalca ceste gradi ali rekonstruira
stavbo ali objekte ali v njem postavlja kakrš-
nekoli druge objekte ali naprave ter izvaja
kakršnakoli dela na pripadajočih zemljiščih.
Pravni osebi, samostojnemu podjetniku
posamezniku in posamezniku, ki samostoj-
no opravlja dejavnost, ki stori enak prekršek
kot v prejšnjem stavku, se izreče globa 2000
EUR, za njihove odgovorne osebe pa globa
znaša 200 EUR.

Temeljni namen tega članka je preventivni in
želi odvrniti občane od škodljivega ravnanja
in posledično izrekanja sankcij inšpekcije
oziroma redarstva.

Pripravil: Medobčinski inšpektorat Kranj 
Slavko Savić, inšpektor
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