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Spoštovani krajani in 
krajanke!
Korona. Covid 19. Novi koronavi-
rus. Kakor koli že poimenujemo ta 
pojav, strah pred nepoznanim no-
vim virusom se je zažrl v vse pore 
našega vsakdanjega življenja. Želeli 
ali ne, smo vse naše navade in na-

črte zadnje mesece prilagajali trenutnim razmeram. 
Pandemija je po mojem osebnem prepričanju prinesla 
najmanj dvoje: prvo je očiščenje, kataklizmo naše 
potrošniške in razsipne družbe, ki proizvaja mnogo 
več, kot potrebujemo in sploh lahko potrošimo. Drugo 
pa je zavedanje, da smo vsemu navkljub bitja, ki 
potrebujemo medosebne odnose in družbo, včasih 
celo bolj kot materialne dobrine. Ali smo se v tem 
času kaj koristnega naučili? Upajmo, da smo se, a 
čas bo pokazal svoje. 

Pandemija, ki je svet postavila na glavo, ni zaobšla 
naše krajevne skupnosti. Zaprti so bili šola, vrtec, trgo-
vine in nekatere druge javne ustanove. Že organiziran 
praznik krajevne skupnosti smo morali odpovedati, 
izvedli smo zgolj polaganje vencev v najožjem krogu. 
Tradicionalno čistilno akcijo je tokrat izpeljalo le nekaj 
naših gasilcev. Namesto sproščenega druženja ob 
prazniku, sta prostovoljca vsem starejšim občanom 
razdeljevala maske po domovih, ki smo jih prejeli s 
strani občine. Na Facebooku smo delili in objavljali 
ažurne informacije, da bi krajanom olajšali prebroditi 
to težko obdobje. Po odzivih sodeč, nam zvesto sledite. 
Posodobili smo spletno stran, da smo oz. bomo lažje 
objavljali aktualno dogajanje.

Kljub vsesplošni zmedi in paniki, je Svet krajevne 
skupnosti Žabnica deloval ali sodeloval tudi pri dru-
gih projektih. V začetku leta je občina na našo pobudo 
postavila varovalno ograjo pri šoli, župan obljublja 

tudi semafor. V spodnji Žabnici smo dosegli, da je 
nameščen opozorilni prometni znak za prehitre 
voznike. Ponosni smo, da smo s KS Bitnje pripravili 
kvaliteten projekt, ki bo kandidiral na razpisu LAS 
Gorenjska košarica (povzetek v članku g. Jesenovca). 
Osnovna ideja projekta je ureditev vaških jeder, saj 
obema krajevnima skupnostma manjka osrednji 
prostor druženja in preživljanja prostega časa. Za 
Žabnico bi bil najprimernejši prostor rokometno 
igrišče, ki pa je potreben temeljite obnove in mo-
rebitne nadgradnje. Poleg te, osnovne ideje smo 
prijavili še več podpornih aktivnosti, ki bodo koristile 
našim krajanom. Poleg tega projekta smo poslali na 
občino tudi pobudo za nove avtobusne postaje. Po 
dvanajstih letih smo povišali ceno grobarin, ukinili 
pa smo grobarino za otroški grob.

Veseli nas, da je Rdečemu križu Žabnica uspelo 
nabaviti še en defebrilator, ki je nameščen na 
pročelje šole. Mimogrede, ta organizacija še vedno 
išče prostovoljnega predsednika/predsednico; če se 
prepoznate v tej vlogi, se javite. 

Pred vami je tokrat že tretja skupna številka Žabce 
in Informatorja. Poleg aktualnega dogajanja, tokrat 
predstavljamo prostovoljna društva, ki delujejo na 
tem območju. V naši KS jih resda ni veliko, vendar 
pa je prav, da jih poznamo. V prihodnje bi radi 
predstavili še ostale organizacije, če boste krajani 
pripravljeni sodelovati, pa tudi podjetja, kmetije, 
zanimive posameznike, itd. Za prihodnje načrtujemo 
tudi konkretno oživitev kulturnega oz. družabnega 
življenja v kraju, če bodo le razmere to dopuščale. 
Veseli bomo tudi vaših idej in pobud.

Pazite nase in ostanite zdravi!

Marija Zakrajšek Martinjak, 
predsednica sveta KS Žabnica 

Uvodna beseda
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Višje cene 
najema grobov

Svet KS Žabnica je na svoji 15. seji, 26. maja 2020, spre-
jel sklep, po katerem se dvignejo cene najema grobov 
za pokopališče v Žabnici. Grobarine se v Žabnici niso 
spremenile že osem let, glede na stroške, ki so in bodo 
še nastali pri vzdrževanju, pa je dvig cen potreben. 
Cene najema grobov so višje za štiri evre, razen za 
otroške grobove, za katere se je Svet KS odločil, da 
so najemniki oproščeni plačila. Cene najema groba v 
Žabnici še vedno ostajajo med najnižjimi v Sloveniji. 

Za vse nadaljnje informacije glede pokopališča Žabnica 
se lahko obrnete na gospo Natašo Plavc (041 903 980).

Cenik letnega najema grobov za pokopališče Žabnica 
od 26. maja 2020 dalje:

OTROŠKI GROB 0, 00 EUR

ENOJNI GROB 18,00 EUR

ENOJNI GROB, POVEČANI
(enojni in pol)

25,00 EUR

DVOJNI GROB 32,00 EUR

DVOJNI GROB, POVEČANI 
(dvojni in pol)

39,00 EUR

TROJNI GROB 46,00 EUR

Še nekaj splošnih informacij v zvezi 
s pokopališči, povzetih iz spletne 
strani Cekin.si.

Kot vemo, nakup groba v Sloveniji ni mogoč, lahko 
ga le najamemo. Najem groba je mogoč za nedoločen 
čas, strošek najemnine se obračuna enkrat letno. (V 
našem primeru račune za najem grobov pošlje Mestna 
občina Kranj.)

Kako najeti grob? 

Najem groba je mogoč ob naročilu pogreba ali v prime-
ru, da nekdo, ki je že najemnik grobnega prostora, od-
stopi grob nekomu drugemu. V obeh primerih stranka 
sklene najemno pogodbo z upravljavcem pokopališča, 
v našem primeru s Krajevno skupnostjo Žabnica. 
V primeru, da nekdo, ki je že najemnik grobnega 
prostora, tega odstopi drugi fizični ali pravni osebi, se 
morata pri upravljavcu pokopališča zglasiti sedanji in 
bodoči najemnik. S seboj morata imeti dokument s 
sliko in podpisati izjavo o prenosu najemništva groba. 
Izjava je veljavna, ko jo obe stranki podpišeta in ko 
novi najemnik podpiše najemno pogodbo. 

Najemnik groba je lahko samo ena fizična ali pravna 
oseba. Najemne pogodbe ni mogoče skleniti preko 
pooblaščenca, ob smrti najemnika groba pa se morajo 
njegovi dediči dogovoriti, kdo bo prevzel pravico do 
najema groba.

V primeru klasičnega pokopa najemnik groba zaradi 
predpisane mirovalne dobe plačuje letno najemni-
no najmanj deset let. Mirovalna doba je obdobje 
od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu, 
ki ne sme biti krajša od 10 let. Če najemnik odstopi 
od najemne pogodbe pred potekom mirovalne dobe, 
mora plačati najemnino tudi za leta do konca poteka 
mirovalne dobe.

Kdaj lahko upravljavec pokopališča prekine najemno 
pogodbo z najemnikom groba? Upravljavec pokopali-
šča lahko najemno pogodbo za grob prekine na željo 
najemnika, ali pa če najemnik ne poravna najemnine 
za preteklo leto, če ne vzdržuje groba, ob opustitvi 
pokopališča in kadar to zahteva načrt preureditve 
pokopališča. Grob se po prekinitvi najema šteje za 
opuščenega po koncu že omenjene mirovalne dobe. 

Svet KS Žabnica

Pokopališče Žabnica in park pri pokopališču / Foto: Jože Frelih
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Avtobusni vozni red iz  leta ?

Kaj  je  novega na vasi 

V jesenskem času (2019) smo se predstavniki KS Žabnica 
predstavili krajanom. Obiskali smo jih po domovih. Izvedeli 
smo za stare in nove težave, ki jih bomo s skupnimi močmi 
poskusili urediti. Od krajana smo v dar dobili izredno 
zanimivo tablo, na kateri je avtobusni vozni red. O tabli 
je malo znanega oziroma ni znanega nič. Zanima nas, če 
bralci vedo povedati kaj o njej, kot na primer, kdaj je bila 
izobešena? Kdo jo je izdelal? Ali so bile na vseh avtobusnih 
postajah v tem času enake table?  

Za vsako informacijo bomo zelo hvaležni. Informacije 
posredujte na elektronski naslov: ks.zabnica@gmail.com.

Nataša Plavc,
članica Sveta KS Žabnica

Znak za meritev 
hitrosti v 
Spodnji Žabnici

  
Obnovljen križ 
na poti s Šutne 
proti Dorfarjam

Varnostna ograja ob OŠ Žabnica

Foto: Marija Zakrajšek, Matic Oman
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Korona

Šale o koroni

Rokavice in maske: Ne nase-
dajte navodilom, ki jih dajeta 
vlada in krizni štab. Da gremo 
lahko v trgovino samo z roka-
vicami in masko.
Včeraj sem bil v trgovini. Tam 
pa sem videl, da imajo drugi 
tudi hlače, majice, čevlje …

Kaj je to prava ljubezen? Ko greš 
takoj po karanteni s svojo ženo 
nekam na samo za tri dni …

Položnice: Koliko časa korona-
virus preživi na položnicah? Jaz 
jih bom pustil kakšen mesec v 
karanteni za ziher.

Sestra pride iz ordinacije v 
čakalnico: Zaradi tajnosti po-
datkov vas ne smem klicati po 
imenih. Kdor ima koronavirus, 
naj gre naprej.

Sobno kolo: A ima kdo sobno 
kolo za prodat? Rabim ga nujno 
za v službo!

Šesti dan izolacije z možem: 
Rekla sem mu: »Dej pejt nekam 
vn. Ti bom jst kazen plačala!«

Nove slovenske kletvice (pred 
trgovino):

• Naj ti voda zalije zaloge 
skret papirja.

• Naj ti iskra kresne ves tisti 
alkohol za razkuževanje.

• Naj ti zelena plesen požre 
ves kvas, kar ga imaš.

Od Združenja psihiatrov: Psihi-
atri svetujejo, da dokler se po-
govarjaš s sobnimi rožami in 
pohištvom, je vse v redu. Pokliči 
pa, ko ti začnejo odgovarjati.

Karakter: Sam sm pa kr ka-
rakter … Že cel tedn nisem šou 
u gostilno.

Električar:  Če ne poslušate 
nasveta zdravnika, poslušajte 
vsaj nasvet električarja: “Bolje 
je izolacija kot ozemljitev!”

Martin Golob, župnik, na 
Face  booku pred video mašo: 
“Enkrat sem imel tako dolgo-
časno pridigo, da sem komaj 
čakal, da bom nehal.”

Dogaja
Kolikokrat se človek vpraša,

kaj življenje mu prinaša.
Kaj vse mora doživet,
preden se odloči umret. 
Hodi v šolo ali službo,
išče vsemogočno družbo,
leta od lekarne do zdravnika,
kot da ga bolezen mika.

Ob tako močni epidemiji,
kot nas tokrat je zadela,

nas pol ostalo je brez dela.
Drugi pa se v vato smo zavili.
Na obraz smo maske dali.
Še brat brata ne pozna.
Ker okužbe smo se bali,
smo vsi kar doma ostali.

Redki so, ki brez težav 
bolezen izbrišejo iz glave,

da ne skrbi ga, ali bo zdrav
ali bo deležen slave.
Ne vemo, kaj se v njih dogaja,
kaj v njih mislih se poraja.
Kaj če mene varuje Bog?
Vendar teh je majhen krog.

Občutek moči pa hitro mine,
ko se bolezen na njega zrine.

Kaj kmalu vidi, kaj pomeni,
če se zanj nihče ne zmeni,
kaj vse bi dal na temu sveti,
da mu ne bi b’lo treba umreti.
Na nas pa tokrat misli vlada,
ki, kot izgleda, ima nas rada.

Nas v hiše je zaprla,
da hitro nas tako bo uzrla,

če pokaže se potreba,
da podpremo jo seveda.
Zaprli so nam vrtce, šole,
v mesto sam greš, ne v dvoje,
masko vedno imaš na licu,
še dober dan ne rečeš stricu.
Ker vsak izogne se, ko te vid’,
boji se, da prinašaš mu COVID.

A danes spet svobodni smo,
mirno v mesto hodimo.

Še dopust bomo doživeli
in lepo se tam imeli.
Le v trgovine bomo šli
kot nekdaj razbojniki.
Si zakrili bomo obraz,
nič nam šminka ne bo  v okras.                                                                           

Zrimal: Jože Frelih

V tretjem razredu smo si omislili »korona« roke za jutranji 
pozdrav. Tako se lahko dotaknemo in si zaželimo: Dobro jutro. :)



rožnik 2020 | Žab(ni)ca 3 | 7 | 

Jaslice na Šutni

Gospod Pavel Jenko se z izdelavo jaslic ukvarja od svojega 12. leta. Najprej 
je začel delati z ilovico, pa se ni obneslo, nato je pa naredil kalupe iz 
parafina. Ti so prirejeni za izdelavo večjih figur, narejenih iz mavca. 
Manjše figure izdeluje iz posebnega mavca, ki ga vlije v modele iz lateksa. 
Gradova, slon in kamela so izdelani iz siporeksa. Vse lepo oblikuje in po 
potrebi tudi lepo pobarva. Vsi kamni so iz lahnjaka, ki ga je pripeljal z 
Jezerskega. G. Pavel je most izdelal v 4. razredu osnovne šole, in sicer 
pri tehničnem pouku na temo mostiščarjev. Gospod Pavel pove, da si 
jaslice lahko pride ogledat vsak, kdor si želi.

Zapisala: Erika Vrhovnik

En del jaslic je Pavel 
podaril tudi naši 
farni cerkvi.

Prav tako je ustvarjalna njegova žena 
Tinka. Od leta 2016 obiskuje krožek ročnih 
del, kjer se uči kvačkanja. Zelo pridno plete 
copatke za Kranjsko porodnišnico; Muca 
Copatarica je že od leta 2013.
Foto: Erika Vrhovnik

Čistilna akcija

V soboto, 23. maja, smo na pobudo širše akcije »Kran ni več usran« čistilno 
akcijo izvedli tudi v KS Žabnica. Na povabilo Sveta KS in priporočilo 
organizatorja smo tokrat čistili le člani sveta KS in člani PGD Žabnica. 
Če bi bile razmere normalne, kar pa zaradi epidemije covid 19 niso bile, 
bi se akciji pridružili tudi krajani, šolarji in upokojenci, čiščenje pa bi 
potekalo v bolj primernem času, torej konec meseca marca. 

Na družbenih omrežjih smo lahko prebrali, koliko smeti so nabrali v 
Kranju in bližnji okolici. Mi v naši akciji se z velikimi količinami ne 
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moremo pohvaliti, se pa zato lahko pohvalimo, da so 
sprehajalne poti, predvsem poti na Planico, zelo čiste. 
»Čistilci« smo se podali po teh poteh in skoraj nismo 
našli odpadkov. Tudi bližine krajev, kjer pohodniki 
puščajo svoja vozila, so kar čista. Iz tega lahko skle-
pamo, da se je okoljevarstvena kultura v našem kraju 
izboljšala. So pa smeti in odpadki še ob glavni cesti 
skozi Šutno in Žabnico. Predvidevamo, da so ti odpadki 
vrženi iz vozil. Tudi nadstrešek pri športnem igrišču 
ni vzor čistoče. Tam je zelo veliko cigaretnih ogorkov 
in tudi praznih plastenk od vode in drugih napitkov 
ne manjka. Torej, opozoriti bo potrebno uporabnike 
tega nadstreška (pozivam vodstvo športnega društva), 
da za seboj pospravljajo. Tudi ekološki otok je založen 
s predmeti, ki sodijo v zbirni center in ne na ekološki 
otok. Kdo tam odlaga, se lahko samo sprašujemo, 
saj to počne zelo spretno. Vidi se, da je na Šutni otok 
veliko bolj urejen, ker so krajani bolj dosledni glede 
odlaganja. Povem pa, če bom koga videl, da je tam 

odložil material, ki tja ne sodi, ga bom brez opozorila 
prijavil inšpekciji. 

Toliko o letošnjem čiščenju. Čas, ko je narava v bujni 
rasti, za tako akcijo ni primeren. Upam pa, da tudi 
takih akcij na splošno ne bo več potrebnih, da se bomo 
ljudje osvestili in počistili za sabo. Saj poznamo tisti 
pregovor – kjer osel leži, dlako pusti. Trudimo se, da 
ne bomo spadali v ta pregovor. 

Jože Frelih
Foto: Jože Frelih

27.  marec,   praznik Krajevne skupnosti

Ob ustanovitvi občine Žabnica leta 1952 je bil podan 
sklep, da se datum borbe v Rovtu nad Crngrobom (27. 
3. 1942) določi za občinski praznik občine Žabnica. Po 
ukinitvi občine leta 1955 je praznik ostal kot praznik 
krajevnih skupnosti Žabnica, Bitnje in Jošt. 

Od osamosvojitve Slovenije se v čast spomina na 
grozote druge svetovne vojne vsako leto na ta dan 
odvije osrednja slovesnost MO Kranj. Na obeležja 
druge svetovne vojne se polagajo vence. Zadnjo soboto 
v marcu pa se pred spomenikom na Planici zgodi 
slovesnost ob obletnici boja v Rovtu. 

Vsako leto se je, ne glede na vreme, v Planici zbralo 
veliko ljudi, ki so prisostvovali proslavi.

Kaj pa letos? En majhen virus, ki ga ne vidiš, nam je 
tokrat preprečil, da bi se srečali in počastili spomin 

na 15 borcev, ki so takrat padli v bitki. Kljub temu pa 
niso ostali pozabljeni. Prav na dan boja in njihove smrti 
smo se spomnili nanje, jim prižgali svečo in položili 
venec. Tudi na vsa druga obeležja druge svetovne vojne 
na tem področju smo položili vence. 

Ker je letos zaradi nalezljive bolezni množično sreče-
vanje prepovedano, bomo to nadoknadili preko leta in 
ta obeležja večkrat obiskali. Množično pa se jih bomo 
spomnili že ob slovesnosti ob dnevu mrtvih in seveda 
naslednje leto. 

Zavedati se moramo, da je zdravje le na prvem mestu, 
in ukrepi, ki jih je sprejela vlada, niso brez smisla in 
jih moramo dosledno izvajati.

 Za KS Žabnica Jože Frelih
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Organizacijski odbor za 
pripravo spominske slovesnosti

na Planici nad Crngrobom
Datum : 28. 03. 2020

Zapis ob zaključku slovesnosti 

Danes, 28. marca 2020, smo položili vence pred spomenikom padlih 
na Planici nad Crngrobom in pri spominskih obeležjih v KS Jošt in 
KS Žabnica.

S tem smo končali priprave in izvedbo spominske proslave na Planici, 
ki smo jo morali zaradi pojava korona virusa odpovedati.

V pripravi na proslavo so poleg organizacijskega odbora sodelovali še:

MO Kranj (Ines Zabret), KS Jošt in KS Žabnica, PGD Jošt, Združenje ZB 
za vrednote NOB Kranj, OŠ Stražišče POŠ Žabnica in mentorica Alenka 
Jenko Boh, pihalna godba MOK, moderatorka Monika Tavčar, pevka 
Marjetka Popovska, Andrej Šifrer - ozvočenje, praporščaki ter Marjan 
Križman, predsednik ZB NOB Slovenije, kot slavnostni govornik.

Vsem se za pripravljenost pri organizaciji proslave iskreno zahvaljujem, 
z željo, da se prihodnje leto, torej zadnjo soboto v marcu 2021, ponovno 
srečamo v enaki zasedbi in z enakim programom, kot smo ga pripravili 
za letošnjo proslavo.

Hvala vsem in lep pozdrav!

Zapisal: Ivan Mihovec  Predsednik: Vili Knez
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Kotiček iz 
šole in vrtca
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Moj  prvi  maj

Letos smo zaradi koronavirusa prvi maj praznovali malo drugače kot 
pretekla leta. Lani smo na predvečer prvega maja šli na kresovanje k 
prijateljem, na sam praznik pa smo se odpravili na Križno goro na 
proslavo. Letos pa tega žal ni bilo.

Z družino smo zjutraj razmišljali, kam bi se lahko podali. Ker smo lahko 
že prečkali meje drugih občin, je padla ideja, da bi odšli na Lubnik. Po 
zajtrku smo se usedli v avto in se odpeljali do vasi Breznica pod Lubnikom. 
Tam smo parkirali in se naprej podali peš. Do vrha smo hodili približno 
40 minut. Tik pod vrhom, pri tabli, ki označuje mejo 1000 metrov, smo se 
slikali za spomin, saj je bil to prvi tisočak, ki smo ga osvojili v letošnjem 
letu. Pri koči na Lubniku smo poiskali primeren prostor, kamor smo 
se lahko usedli. Nato smo pomalicali. Bil je sončen dan, zato smo lahko 
uživali v čudovitem razgledu na bližnje in daljne kraje. Ker je začel pihati 
veter, smo se odločili, da gremo domov. Pri lopi tik pod vrhom smo videli 
slepca, kako se je nastavljal sončnim žarkom. Med potjo proti dolini sem 
imel tudi manjšo nezgodo. Zaradi spolzke in gladke poti mi je zdrsnilo in 
sem padel med skale. Močno sem se udaril v hrbet. Zelo sem se ustrašil. 
Po krajšem postanku smo nadaljevali pot proti avtu. Ko smo prišli do avta, 
sem se domislil, da bi lahko za kosilo zunaj na žaru spekli čevapčiče. In res, 
doma sem za kosilo atiju pomagal peči čevapčiče, mami pa je pripravila 
mešano solato. Kmalu po kosilu nas je v hišo pregnal dež.

Ta dan mi je bil zelo všeč in bi ga rad še kdaj ponovil.

Ažbe Vilfan
5. razred Žabnica

Lunina čarobna flavtica

Vsako šolsko leto se na PŠ Žabnica potrudimo prip-
raviti nekaj res posebnega in s tem obogatiti življenje 
tako učencem kot staršem in krajanom. 

Letos smo v uvod v veseli december pripravili glasbeno 
pravljico Lunina čarobna flavtica, katere avtor  besedila 
in glasbe je gospod Blaž Pucihar.

To je bil velik projekt, ki ga je bilo mogoče uresničiti 
le s sodelovanjem vseh učencev interesnih dejavnosti 
na naši šoli in vseh učiteljic. Seveda pa takega projekta 
ne bi mogli izpeljati brez strokovne pomoči skladatelja 
Blaža Puciharja in njegove žene Ane Kavčič Pucihar, 
ki sta v projekt vključila tudi   učence njune glasbene 
šole Glasbenium.

Glasbeno podlago, ki jo je pripravil Blaž Pucihar, so 
mladi flavtisti, blokflavtisti in pevci obogatili s prijet-
nimi glasbenimi temami, ki so bile osnova glasbene 
pravljice in spremljava tekstu.

Sama zgodba pripoveduje o dobroti in moči pravega 
prijateljstva, ki lahko premaga prav vsako oviro.

Naš namen je bil predstavo še večkrat ponoviti, a nam 
je situacija s koronavirusom za sedaj to preprečila.

Ko se bo stanje normaliziralo in če bo volja na vseh 
straneh, bomo to čudovito in res kvalitetno predstavo 
ponovno uprizorili.

Alenka Jenko Boh
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Zimovanje

V ponedeljek, 20. 1. 2020, smo se zjutraj odpeljali v 
Kranjsko Goro.

Na avtobusu sem sedela poleg sošolca Naceta iz 
Stražišča, s katerim sva se pogovarjala. 

Ko smo se pripeljali do Vile Šumnice (tako je bilo ime 
hiši), smo iz avtobusa zložili prtljago in se odpravili ta-
koj smučat. Na smučišču smo si najprej obuli pancarje, 
si nataknili čelade in smuči ter se razdelili v skupine. 

Ko smo prišli nazaj, smo imeli kosilo. Po kosilu smo 
se razdelili po sobah, razpakirali in si malo odpočili. 
Po počitku smo odšli na pohod na Krnico. Ko smo se 
vrnili, smo imeli večerjo. Po večerji je bilo predavanje 
o pravilih na smučiščih. Nato smo šli spat.

Vsako jutro smo vstajali ob pol osmih, se napravili in 
šli na zajtrk, po zajtrku smo se odpravili smučat. Po 
smučanju smo imeli kosilo.

V torek smo po počitku peš odšli do Kranjske Gore. Z 
nami ni šla naša sošolka iz Stražišča, ker je na smu-
čišču padla in dobila močan udarec. Ko smo prišli do 
Kranjske Gore, smo si ogledali staro alpsko mesto. 

Nato smo se  vrnili  v Vilo Šumico. Pojedli smo večerjo 
in si ogledali film Kekec. Po filmu smo šli spat.

V sredo smo se po počitku odpravili proti Krnici. Ko 
smo prišli do primernega prostora za igranje, smo se 
igrali na snegu. Še pred nočjo smo se vrnili nazaj in 
imeli nekaj pouka. Učiteljica nam je tudi prebrala del 
knjige, ki jo tudi v šoli vsak dan beremo. Nato je bila 
večerja in po večerji smučarska tombola. Po tomboli 
smo šli spat.

V četrtek smo šli v Slovenski planinski muzej in tam 
igrali neko igro. Po večerji je bil ples. Potem smo se 
predstavili s svojimi točkami. Najboljši se mi je zdel 
Nace. Ko sem videla, koliko jih je nastopilo, sem se 
opogumila in zapela pesem Zgodba o prijateljstvu.

V petek smo se zbudili ob sedmih in takoj začeli paki-
rati. Ko smo spakirali, smo imeli zajtrk. Po zajtrku smo 
šli smučat in ko smo končali, smo pospravili smuči. 
Ko smo prišli do Vile Šumnice, smo pojedli kosilo in 
se odpeljali  domov.

Imela sem se lepo.  

Lucija Šifrer
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Zimovanje

V ponedeljek, 20. 1. 2020, smo se zjutraj odpeljali v 
Kranjsko Goro. Peljali smo se več kot eno uro in prišli 
do Vile Šumice. Tam smo se nastanili in takoj po pri-
hodu odšli na smučanje. Obuli smo si smučarske čevlje 
in nadeli smuči. Ogreli smo se in začeli s smučanjem. 
Ko smo končali s smučanjem, smo se odpeljali nazaj 
v Vilo Šumico. Tam smo imeli kosilo: govejo juho, 
makarone in solato. Po kosilu smo imeli počitek. 
Potem smo se odpravili na Krnico. S seboj jih večina 
ni imela pijače, zato smo bili zelo žejni. Vsega skupaj 
smo hodili približno tri ure. Ko smo prišli nazaj, smo 
imeli malo počitka in večerjo. Nato smo se pripravili 
na spanje. Čez nekaj časa smo šli spat in zaspali. 

Naslednji dan so nas učiteljice zbudile ob 7.30. Vstali 
smo in poskrbeli za osebno higieno ter se preoblek-
li. Potem smo šli na zajtrk. Jedli smo tako kot vsak 
dan - kruh in seveda nekaj na kruhu. Potem smo se 
pripravili na smučanje. Trenirali smo približno tri 
ure in pol ter vmes malicali. Potem smo pojedli kosilo 
ter odšli na počitek. Sledil je sprehod v Kranjsko goro. 
Imeli smo večerjo in malo počitka. Nato smo si ogledali 
film Kekec. Ko je bilo filma konec, smo šli spat.

V sredo zjutraj so nas učiteljice zbudile ob 7.30. Čez 
nekaj časa smo odšli na zajtrk, potem pa se pripravili 
na smučanje. Spet smo smučali tri ure in pol ter vmes 
malicali. Sledilo je kosilo, nato smo imeli počitek, 

potem smo se odšli kepat ven na sneg. Ko smo prišli 
nazaj, smo imeli pouk, večerjo, počitek in tombolo. 
Naša soba je imela veliko sreče. Če si dobil nagrado, 
si moral to v sobi razdeliti, naša soba pa je imela dva 
otroka, ki sta zadela prvo in drugo mesto. Po tomboli 
smo imeli pripravo na spanje. Nato smo zaspali. 

V četrtek je bil najboljši dan. Spal sem zelo dobro. 
Zjutraj so nas učiteljice spet zbudile ob 7.30. Poskrbeli 
smo za osebno higieno in odšli na zajtrk. Jedli smo 
celo viki kremo, ki je bila zelo dobra. Nato smo se 
pripravili na smučanje. Spet smo smučali tri ure 
in pol ter vmes malicali. Ko smo prišli iz smučanja, 
smo imeli kosilo. Nato smo šli v Planinski muzej v 
Mojstrano. Tam smo dobili magnetke in muzej mi 
je bil zelo zanimiv. Imeli smo počitek in še disko ali 
zaključni večer s plesom. Spat smo šli kasneje kot po 
navadi in to mi je bilo zelo všeč. 

V petek zjutraj so nas učiteljice zbudile ob 7.00, da še 
malo pospravimo. Potem smo odšli na zajtrk in nato 
smo se še pripravili na smučanje. Smučali smo malo 
manj časa, odšli na kosilo in se odpravili domov. 

V tej šoli v naravi sem se imel zelo dobro in ostala mi 
bo v lepem spominu.

Jure Kalan,
5. r. Žabnica
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Predstavitev društev 
v KS Žabnica

Predstavitev društva

Društvo upokojencev (v nadaljevanju DU) Žabnica je 
bilo ustanovljeno 1. julija leta 1951. Prvi predsednik 
društva je bil Franc Rajgelj s Šutne, tajnik pa Martin 
Šink iz Dorfarjev. Društvo bo tako leta 2021 praznovalo 
že 70. obletnico obstoja.

Kot vsako društvo ima tudi DU Žabnica svoje vodstvo. 
Po društvenem statutu moramo imeti upravni odbor, 
nadzorni odbor in častno razsodišče. Najvišji organ 
pa je občni zbor društva, ki se skliče enkrat letno. 
Člani teh odborov so:

Upravni odbor:
Ana Mešič, predsednica
Jože Frelih, podpredsednik 
Lojzka Leskovšek, tajnica 
Tatjana Hribernik, blagajničarka
Jerica Kraševec, vodja kulture
Breda Fabjan, vodja bralno pogovornega krožka
Anka Orehar, vodja sekcije za ročna dela
Cveta Šturm, vodja telovadbe in rekreacije
Marta Predikaka, koordinatorka pomoči potrebnim

Nadzorni odbor:
Anka Hafner, predsednica
Branko Mesec, namestnik predsednice
Nada Modic, članica

Častno razsodišče:
Jože Ambrožič, predsednik
Marica Mesec, namestnica predsednika
Franc Hafner, član
Luka Novak, član

Poleg izvoljenih organov imamo v društvu tudi po-
verjenike, ki so zadolženi za razdeljevanje mesečnih 
obvestil in sporočanje povratnih informacij o potre-
bah naših članov. Poverjeniki so: Ana Mešič, Lojzka 
Leskovšek, Marta Predikaka, Jože Resman, Mili Lavtar, 
Jožefa (Pepca) Jelovčan, Marija Pečnik, Lidija Čater in 
Lojzka Dolenc. 

Krajši (čveka) pohod na Jamnik / Foto: Jože Frelih

Prireditev ob kulturnem dnevu, 8. februarja 2020 
/ Foto: Jože Frelih

Društvo 
upokojencev

Žabnica
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 V društvu imamo organiziranih vrsto aktivnosti:

Vrsta aktivnosti Vodja Opis aktinnosti
Sekcija za druženje Ana Mešič pikniki, OZ, pogostitve
Krajši pohodi Ana Mešič krajši pohodi (čveka)
Planinski pohodi Lojzka Leskovšek vedno z vodičem
Kopalni izleti Lojzka Leskovšek spremstvo v avtobusu
Kopalni izleti Tatjana Hribernik pobiranje naročil
Kulturne prireditve Jerica Kraševec proslave, koncerti
Turistični izleti Jerica Kraševec celodnevni izleti 
Bralni krožek* Breda Fabjan pogovor o knjigi in avtorju
Ročna dela Anka Orehar pletenje, kvačkanje ...
Umovadba Ljudska Univerza Kranj, Anka Hafner delavnica za utrjevanje spomina
Telovadba Cveta Šturm telovadba v telovadnici, na 

prostem, nordijska hoja
Praporščaka Jože Frelih, Lado Predikaka ob zadnjem slovesu

*Kot zanimivost naj omenim, da je bil prvi bralni krožek v Žabnici ustanovljen že leta 1906, ki ga je ustanovil  
Franc Keržič, takratni učitelj v Žabnici.

Datume za posamezne aktivnosti člani DU dobijo vsak mesec v mesečnih obvestilih društva.

Letos so aktivnosti v pomladanskih mesecih zelo skromne zaradi okoliščin v zvezi s preprečevanjem širjenja 
okužb s covid 19. Komaj čakamo na poletje in jesen, da se razmere umirijo in pričnemo ponovno z oživljanjem 
naših dejavnosti.

Jože Frelih, podpredsednik DU Žabnica

Toliko nas je bilo ob 4. obletnici

Tako kot po vsej Sloveniji tudi v Žabnici telovadimo 
vsak delavnik zjutraj ob pol 8h. Takih telovadnih 
skupin je v Sloveniji že preko 200. V Žabnici smo 
bili registrirani kot 105. skupina. Pričeli smo že leta 
2015 in to tik pred zimo, natančneje 21. novembra. 
Pobudnica telovadbe je bila Cveta Šturm. Takoj jo je 
podprla takratna predsednica DU Žabnica, zdaj žal 
že pokojna Zdenka Frelih. Odšli sta na seminar za 
vodenje in tako spodbudili še nekaj krajank, da so se 
pričele zbirati in telovaditi. Za začetek jih je bilo 5. Že 
do prve obletnice se je število udeleženk povečalo na 
9. K telovadbi je pristopil tudi prvi moški.

Skupne vaje trajajo pol ure. V tem času si dodobra raz-
migamo telo od prstov na rokah do stopal.  Marsikdo 
misli, da vadimo zaradi hujšanja, a ni tako. Pri tej 
telovadbi do sedaj pri nas še ni nihče shujšal, smo 
pa veliko bolj razgibani in stabilnejši, saj je vmes kar 
nekaj vaj za vzdrževanje ravnotežja. 

Število telovadcev se je tako postopoma večalo in 
danes, po dobrih štirih letih, nas je že okoli 20. Sicer 
je velikokrat kdo izmed nas zadržan, a se nas sedaj 

vedno zbere več kot 15. Tudi 19 se nas je že velikokrat 
nagnetlo na igrišče.

Letos smo imeli zaradi epidemije covid 19 skoraj 2-me-
sečni odmor, a se je 4. maja, ko smo ponovno pričeli z 
vajami, izkazalo, kako pogrešamo to telovadbo. Prišli 
smo tako rekoč vsi. Naj omenim, da smo med množico 
žensk tudi štirje moški. Ker upoštevamo priporočila 
zdravstva in vlade, je sedaj med nami večji razmak 
med vadbo, tako da smo razporejeni po celem igrišču.

Jutranja telovadba 1000 gibov
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To ni le telovadba za telo. Je tudi druženje in izmenjava 
jutranjih novic ter raznih prigod, ki se nam dogajajo. 
Enkrat tedensko se tudi vsedemo v bližnjo kavarno 
in spijemo čaj ali kavo. Vam povem, nisem bil med 
prvimi, a mi ni žal, ker sem se priključil. Povabljeni 
ste tudi vsi ostali, ki prebirate ta članek. Res je, da je 
čas vadbe primeren predvsem za upokojence, a se 
lahko priključite tudi drugi, če ste v jutranjih urah 
doma. Vaje so enostavne in jih hitro osvojimo, saj je 
vedno prisoten nekdo, ki vaje vodi. Pričakujem, da 
se bo po objavi tega članka naša skupina pomnožila.

Za skupino napisal Jože Frelih
Foto: Jože Frelih

Konec vaj, le še zahvala

Ana Mešič, nova predsednica Društva upokojencev Žabnica 

DU Žabnica je bilo kar eno leto brez pravega predse-
dnika oz. predsednice. Po smrti predsednice Zdenke 
Frelih je odgovornost vodenja prevzela podpredsednica 
Mara Pečnik. Na letošnjem občnem zboru društva pa 
smo izvolili novo predsednico. To mesto je prevzela Ana 
Mešič iz Stražišča.

Ana je že dolgoletna članica društva, zato je po tehtnem 
premisleku le prevzela to zahtevno nalogo. Naj vam jo 
predstavimo.

Kdaj si se včlanila v DU Žabnica?
Članica društva upokojencev Žabnica sem že 22 let, 
in to od 1. januarja 1998.

Kje si bila zaposlena pred upokojitvijo in kaj si delala?
Do upokojitve sem bila zaposlena v trgovsko-go-
stinskem podjetju Živila Kranj, in sicer kot tajnica 
samoupravnih organov.

Pozorna si na drobne zanimivosti v kraju in bližnji 
okolici, zato si že sedaj vodila kratke pohode. Na kaj 
si še posebej pozorna?
Pri organiziranju kratkih pohodov vedno razmišljam, 
da bi bil ta primeren za člane vseh starosti in da ne bi 
bil namenjen samo gibanju in druženju, ampak tudi  
spoznavanju naravnih, zgodovinskih in kulturnih 
znamenitosti kraja, kjer se nahajamo.

Ali imaš kakšne konkretne načrte glede novih vsebin 
v društvu?
Odkrito priznam, da o novih programih ne razmi-
šljam. Mnenja sem, da je vsebina našega sprejetega 
programa aktivnosti glede na število članstva in razpo-
ložljiva finančna sredstva zadovoljiva in da pokrivamo 
vse dejavnosti, ki zanimajo upokojence. Poznam več 

programov društev iz naše okolice, ki se po vsebini 
bistveno ne razlikujejo od našega programa. Glede 
na večja finančna sredstva in številčnejše članstvo 
pa posamezne dejavnosti lahko organizirajo večkrat 
na leto. Za primer naj navedem samo turistične 
izlete. Mi organiziramo 2 izleta in imamo težave s 
zadostnim številom prijavljenih članov, oni pa 6 do 
8, pa nimajo nobenih težav z udeležbo. Enako je pri 
ostalih dejavnostih.  

Naslednje leto bo preteklo že 70 let, odkar to dru-
štvo obstaja. Bo kakšna dodatna predstavitev 
tega dogodka?
O tem visokem in pomembnem dogodku še nisem 
veliko razmišljala. Denarja za kakšno posebno predsta-
vitev nimamo. Osebno pa si želim, da bi lahko ob tem  
jubileju pogostili čim večje število članov z minimalnim 
prispevkom, seveda v okviru razpoložljivih finančnih 
sredstvih. To pa je možno le na društvenem pikniku. 
Upam, da se bomo z odgovornimi delavci šole lahko 
dogovorili za pomoč pri organizaciji  kulturnega pro-
grama. K sodelovanju pa bi povabili tudi predstavnike 
Sveta krajevne skupnosti in ostalih organizacij ter 
povabili predstavnike občine, Zveze gorenjskih upo-
kojencev in posameznih društev upokojencev. Končno 
besedo pri tem pa bo seveda imel upravni odbor.

Letos je zaradi covid 19 izredno stanje. Kaj misliš, 
kako bomo preživeli poletje in jesen?
Virus je prekinil tudi delo našega društva. Vse plani-
rane dejavnosti za mesec april in maj smo odpovedali, 
kaže, da bo enako tudi za mesec junij in julij. Moje 
mnenje je, da bomo poletje in tudi del jeseni preživeli 
doma v krogu družine. Seveda bo težko, vendar je 
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zdravje na prvem mestu, še posebej za nas upokojence, 
ki spadamo v najbolj ogroženo skupino. Prepričana 
pa sem, da bomo zdržali in da se bomo držali vseh 
sprejetih ukrepov za preprečitev okužbe. Pri tem pa 
nam bo v pomoč dejstvo, da bomo veliko zamujenega 
nadoknadili, ko preženemo virus. Reči pa moram, da 
zaradi karantene nisem uspela najti tesnejših stikov 
s Svetom in predsednico KS Žabnica. Želim si, da bi 
imeli čim več sodelovanja, skupnih akcij in prireditev. 
Srečno vsem!

Bi sama še kaj dodala? 
Zavedati se moramo, da se število našega članstva 
iz leta v leto zmanjšuje in da smo vsako leto starejši, 
novih članov pa je zelo malo. Obstoječi člani se vsako 
leto manj udeležujejo posameznih dejavnosti. Ne vem, 
kako bi krajane, ki so se v zadnjih letih upokojili, 
pritegnili, da se včlanijo v društvo in se postopoma 
vključijo tudi v delo društva. Vsi ti dejavniki negativno 
vplivajo na pridobitev finančnih sredstev s strani 
občine. Če se bo ta trend nadaljeval, se bomo po letu 
ali dveh morali odločati o ukinitvi društva oz. pripojitvi 
k večjemu društvu. Povem naj še to, da naši člani vsak 
mesec dobijo na dom obvestila o vseh aktivnostih za 
tekoči mesec.

Hvala, Ana. Zelo lepo si povedala in predstavila sebe 
in tudi težave v društvu. 

Kot si rekla je problem v članstvu. Dobro bi bilo, da bi si 
vsi prizadevali za pridobivanje novih članov. Situacija 

je pač taka, da se mlajši upokojenci ne vključujejo več 
toliko v društvo, ker so veliko bolj mobilni kot nekdaj 
in si sami izbirajo izlete. 

Ko sva se pogovarjala, je večkrat padla tudi misel na 
združevanje s kakim drugim društvom, da bi tako 
povečali možnosti popolnitev avtobusov za izlete. Še 
vedno smo mnenja, da je organiziran izlet, ki je voden, 
več vreden, kot če ga opraviš sam v skromni družbi.

Nenazadnje, ljudje smo socialna bitja in potrebujemo 
druženja. To se je pokazalo prav v času epidemije. Zelo 
smo pogrešali druženja. Ta samota nas stiska.

Z Ano sem se pogovarjal
Jože Frelih.

Več o naših aktivnostih lahko preberete tudi na spletni 
strani Krajevne skupnosti Žabnica.

Ana Mešič / Foto:  Jože Frelih

Spoštovani dragi prijatelji!

Epidemija je preklicana in z njo večina omejitev. 
Zdravstveni strokovnjaki pa trdijo, da je virus še vedno 
med nami in prav tako nevarnost ponovnih okužb ter 
vrnitev žarišč v poletju, zagotovo pa v jeseni. Ostaja 
nuja nošenje mask v zaprtih prostorih in dovoljeno 
je druženje do 50 oseb v skupini, z razdaljo med po-
samezniki od 1,5 do 2 metra. DU te zahteve ne more 
zagotoviti, ne na pikniku, morju, pohodih in ne na 
izletu. Zato vse aktivnosti v tem koledarskem letu 
črtamo, saj si ne upamo prevzeti odgovornosti, da 
bi kdor koli med nami zbolel. Srečanje upokojencev 
Gorenjske je prav tako odpovedano. Zavedati se mo-
ramo, da smo najranljivejša skupina.  

Zato bodimo preudarni, odgovorni in v vsakem pri-
meru ravnajmo modro zase in za druge. Življenje teče 

dalje, pojdimo pogumno naprej v družbi svojega dob-
rega angela. Nasmejmo se sončnemu jutru, škrebljanju 
dežnih kapljic na oknu, dehtečemu cvetju, sadovom 
na vrtu in žvrgolenju ptic. Na sprehodih, ki naj bodo 
prijetno razvedrilo, se vedno najde kaj novega za dušo 
in kmalu bo čas za koristno nabiranje gozdnih plodov 
in sadežev. V mislih velikokrat objemimo prijatelje 
in znance in ne pozabimo objeti tudi samih sebe. 
Objemi in dotiki so sol življenja. S partnerjem ali z 
otroki obujajmo spomine in se igrajmo. Naše življenje 
je polno pisanih postaj, na vsaki se kaj najde; otroci 
znajo biti imenitni poslušalci. Bodimo hvaležni za 
vsako novo jutro!

Jerica Kraševec
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Predstavitev PGD Žabnica

Prostovoljno gasilsko društvo je bilo na pobudo napre-
dnih krajanov ustanovljeno leta 1906. Glavni pobudnik 
je bil Josip Logonder - Jergov iz Žabnice, ki je bil tudi 
prvi predsednik, prvi poveljnik pa je bil Jože Oblak – 
Štularjev iz Žabnice.

Društvo neprekinjeno deluje vsa leta, tudi v času prve 
in druge svetovne vojne. 

Aktivnost društva se je pokazala že s tem, da so  svoj 
gasilski dom naredili tako rekoč v enem letu in ga leta 
1908 slovesno prevzeli v uporabo.

Tudi danes je društvo zelo aktivno, saj ima več kot 
300 članov, od tega je preko 20 usposobljenih gasilcev 
operativcev, ki so vedno sposobni priskočiti na pomoč 
ob požaru ali drugi nesreči. Poleg vseh aktivnosti na 
področju gašenja in reševanja društvo skrbi tudi za 
izobraževanje svojih članov in pridobivanje novih 
članov v svoje vrste, zato daje veliko poudarka delu z 
mladimi. Društvo je tesno povezano s sosednjimi ga-
silskimi društvi, šolo in vsemi drugimi društvi v kraju.

V društvu imamo tudi AED in tudi za to usposobljene 
prve posredovalce. 

Predsednik PGD Žabnica je Domen Kalan iz Šutne. Je 
zelo strokoven gasilec, saj je kot gasilec tudi zaposlen 
na Gasilsko reševalni službi v Kranju.

Poveljnik je Marjan Kržišnik. Je tudi zelo strokoven, 
saj se redno udeležuje strokovnih izobraževanj,  ki jih 
organizira Gasilska zveza.

Društvo je vključeno v Gasilsko zvezo MO Kranj in pre-
ko nje tudi v GZ Gorenjske in GZ Slovenije. Operativno 
pa smo pripadniki zaščite in reševanja pri CZ  in 
imamo tudi obveznosti glede tega do MO Kranj. 

Na vsako nesrečo: požar, poplavo, zastoj srca …,  ki je 
javljena na klicno številko 112 in je na področju našega 
požarnega območja, smo tudi mi aktivirani iz klicnega 
centra preko pozivnikov in mobilnih telefonov. 
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Še kontakti naših najodgovornejših oseb:
Predsednik Domen Kalan, tel.  040 789 979
Poveljnik Marjan Kržišnik, tel. 041 378 924
Gospodar Darko Hafner, tel.  041 584 048

Če bodo razmere dovoljevale, bosta letos veselici v petek, 24., in soboto, 
25. julija. V soboto bo tudi  prevzem novega gasilskega avtomobila. 

Fotografije: arhiv PGD Žabnica 

Rdeči križ

Krajevna organizacija rdečega križa v Žabnici deluje 
že vse od leta 1952. Verjetno je bila ustanovljena hkrati 
z ustanovitvijo občine, morda celo že prej, vendar tega 
nima nihče več v spominu. Lahko rečem, da je bila ta 
organizacija vsa leta zelo aktivna. Tako je tudi še sedaj.

V letu 2019 smo se držali ustaljenega reda naših ak-
tivnosti. Tako je bila organizirana krvodajalska akcija, 
dvakrat smo merili pritisk, sladkor in holesterol v 
krvi, obnovili smo tečaj uporabe AED aparata in bili 
za potrebe pomoči ostarelih prebivalcev ves čas v 
povezavi z Društvom upokojencev Žabnica. 

Tako kot povsod po Sloveniji sta tudi Šutna in Žabnica 
postali vasi z zelo veliko starejših prebivalcev. Prav pri 
teh pa se pojavljajo razne bolezenske težave. Velikokrat 
se zgodi, da imajo starejši zastoj srca - lahko se zgodi 
tudi mlajšim, a redkeje -, zato je prav, da smo o uporabi 
AED (avtomatski električni defibrilator) tudi sezna-
njeni. Zato sem bila kar malo razočarana, ko nas je 
bilo na obnovitvenem tečaju za uporabo AED le 13. Kot 
vam je verjetno znano, en AED domuje v gasilskem 
domu, drugi pa na Šutni pri Kržišniku. 

Kot sem že omenila, srčni zastoji se ne dogajajo le pri 
starejših ljudeh. Veliko se jih zgodi tudi med zelo aktiv-
nim prebivalstvom. Prav športa aktivnost (marsikdo 
pretirava) je zelo pogost vzrok zastoja srca. Ker smo v 
pogovoru ugotovili, da ne bi bilo napačno, da bi se AED 
aparat nahajal tudi v bližini športnih objektov, je bil 
podan sklep, da se tak aparat nabavi in namesti nekje 
ob telovadnici oziroma šoli. Rečeno storjeno. AED se 
že nahaja oz. je nameščen pred vhodom v vrtec. Tako 

sta sedaj vsem dostopna dva AED aparata, eden na 
Šutni in eden v Žabnici. V Gasilskem domu Žabnica 
pa je dostopen našim izurjenim prvim posredovalcem, 
ki so povezani tudi s centrom za obveščanje. Ti pa se 
odzovejo, ko mi kličemo številko 112, in jih iz centra 
napotijo na ustrezno mesto.

Aktivno smo se tudi vključili v podelitev nagrad in pri-
znanj MO Kranj. Za priznanje, imenovano LISTINA O 
PRIZNANJU MO Kranj, smo predlagali Biljano Djaković, 
gospo, ki nam že mnogo let meri stanje naše krvi. Vsi, ki 
hodimo na merjenje, jo zelo dobro poznamo. To prizna-
nje je ob občinskem prazniku tudi dobila, na kar smo zelo 
ponosni in veseli ter ji ob tem tudi iskreno čestitamo.

Kako bo za naprej? Jaz z novim letom nisem več pred-
sednica KORK Žabnica. To delo sem opravljala 20 let, 
vse od smrti prejšnjega predsednika Franca Lazarja.

Za sodelovanje v tem odboru ni pravega zanimanja. 
Težko je dobiti mlajše sodelavce, za nas starejše pa je 
to postalo prenaporno. Zato apeliram na vas, mlajše, 
da prevzamete to poslanstvo in peljete že vpeljano 
delo naprej. V letu 2020 bom dopolnila 80 let in prav 
je, da se umaknem mlajšim.

Hvala vsem, ki ste vsa ta leta sodelovali v aktivnostih 
RK. Brez dobrih poverjenikov je delo nemogoče.

Hvala tudi Društvu upokojencev in Svetu krajevne 
skupnosti za dobro sodelovanje.

Za KORK Žabnica
Marta Predikaka
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Rdeči križ Žabnica

Organizacija Rdečega križa Žabnica je bila ustanovljena leta 1952, hkrati 
z ustanovitvijo takratne občine v Žabnici. Verjetno je v kakšni obliki 
delovala že prej, vendar teh podatkov ni na voljo,  saj je bila že med prvo 
svetovno vojno v Gasilskem domu v Žabnici prehodna bolnica za ranjene 
vojake s Soške fronte. 

Do sedaj smo imeli redno organiziran odvzem krvi v raznih krajih po 
Sloveniji, največkrat v Ljubljani, ki je bil združen še s krajšim zahvalnim 
izletom in skupnim kosilom. Vsako leto dvakrat smo imeli merjenje 
krvnega tlaka, sladkorja in holesterola. Pomoč smo nudili tudi pri prido-
bivanju nastanitvenih prostorov v domovih za ostarele za to potrebnim 
krajanom. Nabavili smo dva AED aparata in ju namestili na dostopna 
mesta na Šutni na naslovu Šutna 3 in v Žabnici pred vhodom v vrtec ter 
organizirali tudi tečaj za uporabo le teh.

KORK Žabnica zadnjih 20 let vodi Marta Predikaka, ki pa se je temu 
vodenju zaradi svojih let (letos bo dopolnila 80) odpovedala. Sedaj vodi 
le toliko tekoče zadeve, da se delo popolnoma ne ustavi. Močno si želi, 
da bi to delo prevzel nekdo od mlajših sokrajanov.

Februarja je še organizirala pregled krvi na sladkor in holesterol, za 
naprej pa je ta aktivnost pod vprašajem. Ker ni pravih poverjenikov, je 
tudi organiziran odvzem krvi za naprej negotov.

Nujno je novo vodstvo in pomlajeno poverjeništvo. Le tako bo ta humana 
organizacija delovala še naprej. Zato prosimo, da se kdo javi oziroma, če 
kdo ve za koga, ki bi bil pripravljen prevzeti vajeti in organizacijo peljati 
naprej, naj se oglasi.

Kontaktna oseba za KORK Žabnica je predsednica v odstopu Marta 
Predikaka, njen tel. 040 737 631.

Krvodajalska akcija leta 2012
/ Foto: Marta Predikaka

Izlet v Ribnico leta 2012
/ Foto: Marta Predikaka

Športno društvo Žabnica

Športno društvo Žabnica, v nadaljevanji ŠD Žabnica, je bilo ustanovljeno 
pred šestdesetimi leti. Glavna dejavnost je bil rokomet, doseženih je bilo 
tudi kar nekaj uspehov. V zadnjih letih deluje predvsem rekreativno. ŠD 
Žabnica ima v upravljanju rokometno igrišče s pripadajočimi objekti 
in telovadnico pri PŠ Žabnica. V okviru ŠD Žabnica deluje tudi sekcija 
Plančan, za katero skrbita Andrej Šifrer in Uroš Ziherl.

Kontakti društva:

Andrej Šifrer, predsednik, tel.: 041 367 072
Gašper Peterc, namestnik, skrbi za igrišče z objekti, tel.: 070 188 086
Miha Kovačič, upravitelj telovadnice, tel.: 041 824 677

Območno združenje RK Kranj
KORK  Žabnica
Žabnica 34
4209 Žabnica
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Molitev ob odločitvah

Uri teče čas enakomerno, minuta se od minute tudi po 
tehtnosti ne razlikuje. Toda v življenju našega duha ni 
tako. Prazne minute se menjavajo z izredno važnimi. 
Preživljamo jih s posebno zbranostjo, ko sodelujejo vse 
naše duševne sile, ko je z nami vsa naša preteklost in ko 
posegamo v svojo prihodnost. Taki trenutki usmerjajo 
naše življenje in lahko vplivajo našo večno usodo. To 
so trenutki naših velikih odločitev.

Imejmo pred očmi še posebej troje odločitev, troje 
molitev: molitev v skušnjavi, molitev v sodobnih od-
ločitvah, molitev za srečno smrt! Te odločitve moramo 
sprejeti in prestati jih moramo.

Po vrhu vsega pa skoraj ne moremo mimo obdobij, ko 
smo utrujeni, hladni, čemerni, ko nam je Bog, luč naših 
kreposti, daleč in zastrt, ko so nam pa oprijemljivi 
užitki, uspeh, bogastvo ... čudovito blizu. Tako je, 
kakor da se je skušnjava že pred svojim napadom 
vtihotapila v trdnjavo našega srca in kot petokolonaš 
oslabila naše odporne sile.

Če nas skušnjava najde v takšnem razpoloženju, ji 
bomo podlegli. Premagali jo bomo le, če si krepimo 
obrambne sile že med borbo. Luč Svetega Duha mora 
prešiniti naše duše, strastna ljubezen do Boga mora 
ljubosumno čuvati božje pravične zakone, se mora 
s sveto jezo upirati našemu premetenemu hinavče-
nju, ki bi raje imelo tolažbo na račun zvestobe, srečo 
na račun vztrajnosti v dobrem, ki bi hotelo svoje na 
račun Božjega.

Toda ne bomo se spremenili, če utrujeno in lenobno 
razpravljamo s skušnjavo ob pritajenem namenu, da 
se ji končno le vdamo. Spremenili se pa bomo, če bomo 
molili. To, kar je v nas najgloblje, naj se vzdigne zoper 
skušnjavo, ki nas vabi v uživanje, v popuščanje, v bo-
jazljivost, zagrenjenost, sovraštvo, naj kliče Boga kakor 

tisti, ki vpije v smrtni stiski, naj ubeži svoji slabosti 
in naj se zateče v močno Božje naročje, naj prosjači 
za ljubezen Svetega Duha, naj kliče na pomoč smrt 
zmagujoči Kristusov križ! Ne govorimo s skušnjavo, 
temveč z Bogom!

Na ruševinah tisočletne zgodovine lahko imamo še 
vedno pravico in upanje, da prosimo in si izprosimo 
srečo, nekaj velikega. Gospod sam nas je z besedami 
svoje Matere k temu pozval. Bomo torej molili? Bomo 
molili z zaupanjem vere ali pa nas bo nesreča zakrknila 
in nas spremenila v tope lenuhe, ki bodo v splošnem 
požaru iskali le svojo korist? Zgodovinske odločitve 
se pripravljajo. Ali nas bodo našle na kolenih, tako 
da nam bo Bog lahko odgovoril z usmiljenjem? To je 
molitev v sodobnih odločitvah.

Tretja odločilna molitev je molitev ob smrti. Smrt je 
odločitev v popolnem smislu besede. Z njo sprego-
vorimo poslednjo besedo mi, pa tudi Bog, besedo, ki 
ne bo izzvenela nikoli več. Ali bomo imeli milost, da 
napravimo iz svoje zadnje ure vzvišeno molitev, ki se 
bo pogreznila v Božje usmiljenje?

Morda nam kane smrt v trenutek, ko najmanj mislimo 
nanjo. Ne moremo drugače: prižgimo svetilko vere 
že sedaj in poskrbimo, da v njej olja dobrih del ne bo 
zmanjkalo, da bo gorela božja ljubezen — da nas bo 
našel ženin čuječe. Z zaupanjem vedno molimo: »Ne 
dovoli, o Bog, da bi se kdaj ločil od Tebe. In če bi Te 
hotel zapustiti jaz. Ti me ne zapusti! Pritegni moje 
ubogo, nemirno, uporno srce s svojo vsemogočno 
milostjo v svojo službo!«

O molitvi ob odločitvah je z vami in za vas, ob knjigi 
Karla Rahnerja: Molitev, maša težava in naš blagoslov 
razmišljal župnik Matjaž Zupan.

Prispevek 
gospoda 
župnika
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Prijave na LAS

Bitnje, Žabnica

Vaška jedra, kmetije blizu mesta, le 
lokalna cesta  

Te dni smo se lahko seznanili s skupno prijavo za 
pridobitev sredstev za izvedbo projekta Razvoj vaških 
središč ter ustrezne infrastrukture, ki sta ga podali 
preko projekta LAS, programa za razvoj podeželja iz 
evropskih sredstev, KS Bitnje in KS Žabnica iz MO 
Kranj. V njem izpostavljata, da naj bo predlog treh 
sklopov projektov primer dobre prakse sodelovanja 
med dvema sosednjima krajevnima skupnostma. 
Ugotavljata, da sta iz objektivnih razlogov že dalje časa 
relativno zapostavljeni. V preteklih letih se razvojno 
ni nihče ukvarjal z njihovim ozemljem. To se izkazuje 
tudi v tem, da krajevni skupnosti nimata izoblikovanih 
vaških jeder. V Žabnici zanj predlagajo kot osrednje 
mesto dosedanje rokometno igrišče, za katerega naj 
bi izvedli sedem faz ureditve in z njihovo uresničitvijo 
dosegli površine in prostor za prav vse dejavnosti 
kraja. V Bitnjah naj bi ob nogometnem igrišču zgradili 
primeren večnamenski objekt za potrebe KS, društva 
upokojencev in kulturnega društva ter nogometaše. 
Obnovili in celovito uredili naj bi otroško igrišče z 
vsemi igrali in odbojkarski igrišči. Ocenjujejo, da 
sedanji gasilski dom iz večih razlogov ni primeren 
za tovrstne dejavnosti vaščanov. 

Poljedelstvo in živinoreja predstavljata delu prebi-
valstva edini vir preživljanja. Pod naslovom kmetije 

blizu mesta spomnijo, da je ozemlje teh dveh krajevnih 
skupnosti blizu Kranja, Škofje Loke in Ljubljane. Lahko 
bi bil primer dobre prakse za povečanje lokalne samo-
oskrbe in izpolnjevanje naročil ekoloških pridelkov in 
hrane za javne zavode in druge. Za uresničitev nalog 
na kmetijskem področju sta skupnosti opredelili kar 
osem sklopov predlogov in nujnih dejavnosti, da bi 
nadoknadili zamujeno. 

Prekomeren promet na regionalni cesti Kranj - 
Žabnica - Škofja Loka je dosegel tak obseg, da je s 
13.500 vozili dnevno ena najbolj obremenjenih cest 
v Sloveniji, ki pa se zaradi industrijskega razvoja 
še povečuje. Predlagajo, da cesto prekategorizirajo 
v lokalno in vozila nad 7,5 t preusmerijo na cesto 
Kranj - Jeprca. Ob cesti Kranj - Žabnica (na sliki) naj 
bi končno že zgradili pločnike, kolesarki pas,  cesto 
osvetlili in izvedli še niz izboljšav, ki bi pozitivno 
vplivale na zdravje in dobro počutje domačinov in 
drugih uporabnikov. 

Stanislav Jesenovec 
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Pomembno obvestilo!
Tekoče vzdrževanje  na področju KS Bitnje 

in KS Žabnica

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

postajališča, spominska obeležja,
• tekoče vzdrževanje objektov gospodarske infrastrukture: ceste, javna razsvetljava.
Za sporočanje vseh pripomb glede vzdrževanja cest, vzdrževanja javne razsvetljave, 
pluženja, vzdrževanja avtobusnih postajališč in vsega, kar je našteto v navedenem skle-
pu, uporabljajte naslednjo telefonsko številko oziroma elektronski naslov:

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

Vzdrževanje občinskih cest, avtobusnih 
postaj in pluženje:
Mestna občina Kranj, Urad za gospodarstvo 
in gospodarske javne službe
Miha Buh
tel.: (04)237-33-54
e-mail: miha.buh@kranj.si
tel. tajništvo: (04)237-31-40

Saša Pančur
tel.: (04)237-31-13
e-mail: sasa.pancur@kranj.si

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

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

Komunala Kranj, Delovna enota 
Vzdrževanje cest:
Andrej Markun
e-mail: andrej.markun@komunala-kranj.si

Komunala Kranj, Delovna enota Javne 
površine:
Marjan Tušar
tel.: 04 28 11 375
mobilni tel.: 030 610 450
e-mail: marjan.tusar@komunala-kranj.si

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

Svet KS Bitnje in Svet KS Žabnica

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

http://www.vigred-elektro.si/kontakti.php.
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Prijave na mestno inšpekcijo

Medobčinski inšpektorat Kranj

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

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

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

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

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

•  nadzoruje in zagotavlja pogoje za varen in neoviran cestni promet v naseljih,

•  varuje ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,

•  skrbi za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,

•  varuje javno premoženje, naravno in kulturno dediščino,

•  vzdržuje javni red in mir,

•  spremlja, analizira in podaja predloge za izboljšanje stanja na področjih, ki jih nadzira,

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

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

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

Kontaktne osebe
Trenutno so kontaktne osebe za Medobčinski inšpektorat Kranj:

• vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj, mag. Martin Raspet 
(medobcinski.inspektorat@kranj.si / martin.raspet@kranj.si), 04 237 31 97, 
www.kranj.si/mestna-obcina/skupna-obcinska-uprava,

• inšpektor Barbara Metelko (barbara.metelko@kranj.si), 04 237 32 16,

• inšpektor Aleš Bizjan (ales.bizjan@kranj.si), 04 237 33 51,

• inšpektor Slavka Remic (slavka.remic@kranj.si), 04 237 33 56,

• inšpektor Robert Zadnik (robert.zadnik@kranj.si), 04 237 33 61,

• inšpektor Gregor Oblak (gregor.oblak@kranj.si), 04 237 31 46.

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

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

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

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

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

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

v naravnem okolju ter na zasebnih zemljiščih. 

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

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

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

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

trebnega hrupa in 
spoštujem pravico do 

miru v naravi.

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

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

rave ter o morebitnih kršitvah obvestim pristojne organe.

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

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

dovolj hrane in pijače z nekaj rezerve. 

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

SPOŠTUJEM DRUGE.
POZDRAVLJAM.

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

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

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

ru nesreče pokličem 112 in sledim 
navodilom.

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

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

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

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

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

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

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

dij med delom. 

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

SPOZNAVAM IN UPORAB-
LJAM LOKALNA IMENA.

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

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

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

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

Delež 
posamezne 
krajevne 
skupnosti

Besnica 1.892 3,3%

Bitnje 2.545 4,5%

Bratov Smuk 3.158 5,5%

Britof 2.301 4,0%

Center 3.046 5,3%

Čirče 1.577 2,8%

Golnik 1.158 2,0%

Gorenja Sava 487 0,9%

Goriče 709 1,2%

Hrastje 1.041 1,8%

Huje 3.069 5,4%

Jošt 260 0,5%

Kokrica 3.680 6,4%

Mavčiče 2.082 3,6%

Orehek - Drulovka 2.974 5,2%

Planina 4.379 7,7%

Podblica 283 0,5%

Predoslje 1.225 2,1%

Primskovo 5.142 9,0%

Stražišče 4.423 7,8%

Struževo 770 1,3%

Tenetiše 434 0,8%

Trstenik 770 1,3%

Vodovodni stolp 5.723 10,0%

Zlato polje 3.164 5,5%

Žabnica 773 1,4%

Mestna občina Kranj - SKUPAJ: 57.065 100,0%

Obvestilo krajanom – Krajevne 
skupnosti   v Mestni občini  Kranj

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

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

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

Prebivalci po krajevnih skupnostih, 
Mestna občina Kranj, Slovenija, 1. januar 2020
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