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Društvo upokojencev Žabnica vabi 

člane, prijatelje in vse krajane 

na prireditev

»DOR MA CAJT, NAJ PRIDE«
v nedeljo, 20. decembra 2015, ob 16. uri

v telovadnici OŠ Žabnica.

Gostje:

Ansambel »DOR MA CAJT«

Mito Trefalt

Marta Predikaka

Zoran in Silva Berčič

Ana Mešič

folklorni plesalci

Poskrbeli bomo za prijeten dan pred prazniki.

VSTOPNINA: 5 €
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Glasilo izdaja in založi Svet krajevne skupnosti Žabnica.
Uredništvo glasila so 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 nedeljo, 27.
decembra 2015, 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 2008 do vklju-
čno 2013 (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.

Vsi otroci pa tudi starøi vabljeni 
na Boæiœno-novoletni koncert 
naøih mladih glasbenikov, 

ki bo 20. decembra ob 11. uri v telovadnici øole. 
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UVOD

Dragi krajani krajevne skupnosti Žabnica!

Po krajšem premoru je pred vami nova številka glasila SORŠKO POLJE. Naša želja je, da
vas v bodoče obveščamo z glasilom vsaj enkrat letno. Glede na to, da je že minilo več kot
leto od izvolitve novega sveta KS, je prav, da vas obvestimo o nekaterih stvareh, ki so bile
narejene in o stvareh, ki nas čakajo v prihodnjem letu.

Po volitvah, ki so bile lansko jesen, so se delno zamenjali tudi člani sveta KS. Tako so od
stare sestave ostali Matjaž Cimerman, Miro Grašič, Marija Jenko, Mojca Gašperlin in
Danica Dolenc, na novo pa sta bila izvoljena Jernej Hafner in Janez Šifrer. Za predsednika
sveta KS je bil izvoljen Matjaž Cimerman, za podpredsednika pa Miro Grašič. Dogovorili
smo se, kdo pokriva posamezna področja dela v svetu. Za področje komunale in cest je
zadolžen Jernej Hafner, za pokopališko dejavnost Danica Dolenc, za socialo in zdravstvo
Marija Jenko, za prireditve in proslave Mojca Gašperlin in za področje informiranja Janez
Šifrer.

Glasilo, ki je pred vami, 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 pri-
hodnje dobro in zavzeto sodelovali, tako pri obveščanju krajanov kakor tudi pri izvajanju
določenih aktivnosti v okviru krajevne skupnosti. Prav tako se zahvaljujemo vsem, ki ste s
sponzorstvom pomagali, da je glasilo lahko izšlo.

Tradicionalna oblika obveščanja (glasilo) je ena izmed možnosti, da vam predstavimo delo
in dogodke, ki potekajo v KS. Ta oblika nudi samo enosmerno komunikacijo - obvešča in
poroča. Druga, novejša pa je komunikacija preko spletne strani krajevne skupnosti
(http://zabnica.si/). Ta oblika omogoča tudi povratne odzive na delo in življenje v naši KS.

S spletno stranjo se želimo približati vam, krajanom, da bo komunikacija tekla hitreje, sproti
in obojestransko. Vabimo in naprošamo vas, da nam pomagate pri urejanju spletne strani
z vašimi prispevki in predlogi. Veseli bomo vsake vaše pobude, obvestila, predloga, ...

Člani Sveta krajevne skupnosti Žabnica želimo vsem krajanom blagoslovljene boži-
čne praznike in srečno v letu 2016!

Janez Šifrer
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POROČILO O DELU IN AKTIVNOSTIH SVETA KS ŽABNICA

Minilo je dobro leto dela nove sestave članov sveta KS Žabnica. V tem času je bilo v naši
vasi kar pestro dogajanje, predvsem zaradi projekta izgradnje kanalizacije. Projekt je glede
izvedbe del s strani občine na sistemu kanalizacije večinoma zaključen in na vrsti smo mi,
krajani, da uredimo še svoj del. To pomeni individualni priključek na sistem. Hitrost izvedbe
tega dela je odvisna od pobude krajanov samih in zmožnosti izvajalcev. Je pa zaželeno, da
se na sistem čimprej priključite, seveda tisti, ki se še niste.

V okviru projekta izgradnje kanalizacije so se izvajala tudi druga dela. Eno pomembnejših
je ureditev javne razsvetljave po ulicah. Večina del je izvedenih in je tudi razsvetljava v upo-
rabi. Na posameznih delih pa je izvedba nekoliko zastala in se bo nadaljevala v letu 2016.
Na teh odsekih je izvedena samo napeljava talnih cevi, v katere se bo vstavila inštalacija in
ozemljitveni vodnik. Dela so bila izvedena do te mere, da ne bo potrebno več razkopavati
področja ob cestišču. Prav tako niso sanirane vse asfaltne poti, ki so se uporabljale kot
obvozne poti in dovozne poti za mehanizacijo. Nekatere so precej uničene. Posamezni
odseki se bodo sanirali takoj, ko bo dopuščalo vreme.

Po daljšem času dogovorov in priprav je bil letos realiziran projekt izgradnje novega mostu
čez potok Žabnica pri Ratinku. Most leži na dokaj uporabljani poti s Šutne proti Žabnici,
uporabljajo jo predvsem kolesarji, pa tudi šolarji. Obstoječa brv je bila dotrajana in nevarna
za uporabnike. Prav tako je bila brv postavljena na eni strani na privatnem zemljišču.

Nova lokacija mostu je sedaj pomaknjena nekoliko nižje po potoku tako, da ne posega več
na privatno zemljišče. Most je jeklene pocinkane izvedbe na betonskih temeljih z mrežasti-
mi pohodnimi rešetkami. Urejeni so bili tudi dostopi do mostu z novim nasutjem in zaščitno
ograjo. Na konstrukciji je omogočen tudi prehod za komunikacijske inštalacije med zgornjo
Žabnico in Šutno še za drugega ponudnika širokopasovnega omrežja.

Stari most
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V iztekajočem letu je bila urejena okolica mrliških vežic. Odstranjena je bila stara in preveč
bujna živa meja, ki je bila nadomeščena z novimi mladimi cipresami.

Mrliške vežice

Novi most
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V okviru urejanja cest v krajevni skupnosti  je bila izvedena ureditev makadamskih poljskih
poti. Posamezni bolj obremenjeni odseki so bili utrjeni z novim gramoznim tamponom, na
drugih delih pa je potekala samo sanacija obstoječega tampona z nasutjem fine izravnave
ter valjanjem. Urejene so bile tudi bankine na področju celotne KS.

V okviru izgradnje kanalizacije in urejanja ceste od Čika proti cerkvi je bilo ob cerkvi izve-
deno arheološko izkopavanje. Po prvotnem dogovoru glede izvedbe del za izkopavanja je
bila podana ocena cca. 4000 - 5000 €, končni obračun pa je bil preko 12.000 €. Sedaj pa
se pojavlja zahteva izvajalca del še po postarheoloških raziskavah, za katere pa je po pred-
računu predvidena cena več kot 18.000 €. Dejstvo je, da teh del KS ni naročila in za te
potrebe nima predvidenih sredstev, tako da ne namerava sodelovati pri tej zadevi.

V prihodnjem letu so predvidena dela na obnovi mostu na Suhi. Konstrukcija mostu je
dotrajana, prav tako pa ga spodjeda voda. Predvidena je njegova celovita sanacija. Za ta
projekt se pridobivajo ponudbe. Po pridobitvi ponudb za projekt bo potrebno pridobiti
finančna sredstva in nato se bo lahko šlo v realizacijo.

Večji projekt, ki se predvideva v prihodnjem letu, pa je povezan z glavno cesto Kranj -
Škofja Loka. To je projekt ureditve prehodov za pešce pri OŠ Žabnica in pri gasilskem
domu. Pri projektu sodelujemo z Direkcijo za ceste, investitor pa je Mestna občina Kranj.
Prehoda bosta urejena z opozorilno razsvetljavo nad voziščem in s talno osvetlitvijo preho-
da v smeri proti vozniku. Taka izvedba prehodov umiri promet in zmanjša možnost nepred-
vidljivih dogodkov.

Pereč problem v našem okolišu je tudi, da so hišne številke razmetane čisto naključno,
glede na to, kdaj se je kje gradilo. To predstavlja težavo predvsem za obiskovalce. V pri-
hodnje se predvideva ureditev oznak hišnih številk pri posameznih vhodih v ulice in nekaj
tabel z razporedom vasi z vrisanimi hišnimi številkami. Ta projekt je predviden v proračunu
občine Kranj.

Janez Šifrer
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PREDNOVOLETNO SREČANJE KRAJANOV 75 PLUS

Tudi letos je Svet KS Žabnica pripravil v telovadnici šole prednovoletno srečanje za kraja-
ne, ki so letos dopolnili 75 let in več, teh je že okoli 100. Srečanje je bilo obogateno s kul-
turnim programom, pogostitvijo in z darilom. Kulturni program so izvajali učenci žabniške
šole, ki sta jih spremljali Alenka Jenko Boh in Nataša Ravnikar, vodja šole. Nastopali so tudi
mladi kitaristi glasbene šole iz Škofje Loke, ki jih uči naš bivši krajan Denis Kokalj. Za ozvo-
čenje je skrbel Andrej Šifrer, Kozincev, program pa je povezovala Zdenka Frelih.

Zbrane je najprej pozdravil šolski pevski zbor, ki ga vodi Alenka Jenko Boh. Zbor je na kla-
vinovi spremljala Marija Jamnik. Krajane sta pozdravila predsednik KS Žabnica Matjaž
Cimerman in vodja šole Nataša Ravnikar. V programu so se vrstili nastopi instrumentali-
stov: Bine Šifrer s harmoniko, Luna Šmid na citrah, Peter Kranjc na kitari in blokflavti, Tara
Koritnik na blokflavti ter trio kitar Alkapone učitelja Denisa Kokalja. V recitacijah sta nasto-
pala Ajda Stopar Debelak in Bine Šifrer. Šaljivi skeč (Dedek ne zna pripovedovati pravljic)
sta predstavila Živa Erznožnik in Maks Hafner.

Po kulturnem delu so člani sveta KS poskrbeli, da so bili vsi navzoči lepo postreženi s
hrano in pijačo. Gosti so prejeli še praktično darilo - dežnike, ki jih bodo spominjali na letoš-
nje srečanje. Ob diskretni glasbi, za katero je poskrbel Andrej, je telovadnica postala prijet-
na »klepetalnica« za kar nekaj ur. Tako je srečanje doseglo svoj namen in marsikdo se že
veseli srečanja ob letu osorej.

Jože Frelih

Pevski zbor šole Nagovor predsednika KS

Program so z zanimanjem spremljali. Postreženi so bili s hrano in pijačo.
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UTRINKI IZ PŠ ŽABNICA

Še ni dolgo nazaj, ko smo 1. septembra slovesno sprejeli v našo šolo radovedne prvošolč-
ke …, sedaj pa je že december §.

V letošnjem šolskem letu 2015/16 imamo v vseh razredih od 1. do 5. skupaj 75 učencev,
zanje pa se trudi 7 učiteljic in 2 učiteljici tujih jezikov.

Ker je bilo septembrsko vreme naravnost prekrasno in čudovito, smo se učiteljice kmalu
odločile, da organiziramo skupinski športni dan. Vsako leto imamo en skupni pohod in eno
»zimsko veselje« (aktivnost) na snegu. Zjutraj nas je avtobus odpeljal proti Škofji Loki. Cilj
je bil doseči vrh Lubnika. Prva triada je pot premagovala od gostišča Malina, 4. in 5. razred
pa smo jo mahnili proti vrhu s Kobile. Prekrasen razgled vse od Škofje Loke pa do Kranja
je premagal ves trud in utrujenost. No, pa tudi malica in počitek sta otrokom dodala izgu-
bljeno energijo.

September je bil mesec uvajanja, navajanja in uvodnega dela. Učenci so ponovno vstopili
v čas učenja, dela in dolžnosti, starši pa v čas »več skrbi«.

Sledilo je polno raznolikih ponudb različnih dejavnosti in aktivnosti zunanjih ponudnikov, a
ker imamo učiteljice tudi same veliko sposobnosti in spretnosti, smo zapolnile vse intere-
sne dejavnosti. Učenci obiskujejo planinski krožek, ustvarjalnico Zlata ura, pevski zbor, ure
flavte, pravljični krožek in Lili Bine krožek.

Popoldan so navdušeno udeleženi še na nogometu, tenisu, hip hopu, plezanju, prečni flavti …

Pohod na Lubnik
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V letošnjem šolskem letu je novost tudi orientacijski krožek, kjer učenci v naravi tečejo in
iščejo cilj. Pravijo, da je kot šah v naravi. S pomočjo mentorice Ane se učijo kartiranja s
kompasom in branja karte.

Oktober je čas, ko imamo že tradicionalno jesensko druženje z zbiralno akcijo starega
papirja. Druženje s športnimi igrami na šolskem igrišču je popestrila sovaščanka Urša.
Otroci so s pomočjo staršev izrezovali buče strašljivke, vmes pa so pridno prinašali star
papir v zabojnik. Po želji so si postregli s pokovko in čajem. Zbrali smo 4186 kg papirja,
denar smo namenili v šolski sklad.

Še v istem mesecu smo imeli evakuacijo s pomočjo gasilcev PGD Žabnica. Dan je bil turo-
ben, deževen, a glas alarma po celotni stavbi je vse takoj prebudil in učencem ter otrokom
iz vrtca izzval neprijetne občutke in začudene obraze. Zelo hitro smo zapustili razrede, se
preobuli, vzeli s seboj oblačila in dežnike ter šli k zbirnemu mestu pred šolo. Dim iz kuhinje
se je hitro valil po celotni stavbi, v kateri pa sta ostala dva pogrešana dečka (namenoma in
organizirano). Gasilci so ju potem reševali iz nadstropja po lestvi navzdol. Stavba je bila
razmeroma hitro prazna, a smo ugotovili, da nam manjka kar nekaj znanja in sposobnosti
pri reševanju in požarni varnosti. Na koncu nas je vse skupaj zbral v telovadnici še poveljnik
in nam razložil pomen pravilnega reševanja in pomen vaje same.

Že po dveh mesecih smo si privoščili jesenske počitnice §. Pa ravno smo šele začeli ... V
tem času so učenci pridno sodelovali na komemoraciji ob 1. novembru pri spomeniku v vasi.

Novembra je tradicionalno po vsej Sloveniji potekal projekt Tradicionalni slovenski zajtrk. V
petek, 20. 11., smo cel dan izkoristili za spodbujanje k še boljšemu odnosu do hrane, pre-
hranjevanja in bontona za mizo. Vsak razred je takoj zjutraj pojedel zajtrk v svoji matični
učilnici. Vmes smo učiteljice poudarile pomen zajtrka ter pomen zdrave in lokalne hrane.
Sledile so dopoldanske delavnice. Vsaka učiteljica se je pripravila za eno aktivnost, vsak
razred pa je krožil in obiskal vseh pet delavnic. Učenci so tako izdelali zdrav zelenjavni
namaz na pirinem kruhu in okraske iz slanega testa, se naučili pesmico ob inštrumentih o
kosilu, narisali skrivnostno sličico iz mleka ter naredili 3D prehranjevalno piramido. Ob
12.00 smo bili vsi navdušeni nad dnevom, a tudi prijetno utrujeni. Še dobro, da je bil petek!

Sedaj, v mesecu, ki je poln čarobnosti in pričakovanj, pa smo najprej okrasili šolo, da
imamo občutek praznikov. Vzeli si bomo več časa za ustvarjanje, si privoščili prireditev
Žabnica ima talent, imeli tradicionalno novoletno tombolo, obiskal nas bo Dedek Mraz,
vsako jutro pet dni pred koncem imamo nagradna vprašanja, slavnostno pa bodo mesec
december v šoli zaključili učenci na Božično-novoletnem koncertu, 20. 12. 2015 ob 11.00.

V novem letu, ki prihaja, nas čaka še kar nekaj prireditev in aktivnosti. Kot sem že omenila,
bomo vsi učenci skupaj imeli zimski športni dan na snegu, kulturno prireditev ob 8. februar-
ju, vrgli bomo luč v vodo (potok Žabnica), skupaj s KS Žabnica bomo čistili okolico, s pus-
tnimi šemami ropotali po vasi, pripravili večjo prireditev za kraj v telovadnici in ponovno zbi-
rali star papir, peli bomo na dobrodelni prireditvi, slavnostno zaključili bralno značko in imeli
koncert mladih glasbenikov. 

Ob prihajajočih praznikih in še naprej vam ves kolektiv PŠ Žabnica želi čim več zvezdnih
utrinkov in čim manj ovir. SREČNO!

Nataša Ravnikar
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KAJ SE DOGAJA V VRTCU ŽABNICA

Vrtec v Žabnici v letošnjem letu obiskuje 77 otrok. Deluje na dveh lokacijah. Otroci v
Gasilskem domu so naši najmlajši, in sicer stari od 1 do 3 let. V šoli pa so otroci drugega
starostnega obdobja.

V našem vrtcu nam nikoli ni dolgčas. Vedno se nam dogaja kaj zanimivega.

Vizija našega vrtca je, da smo hiša veselih, prijaznih in nasmejanih ljudi. Spoštujemo vred-
note in drug drugega. Naša igra je sproščena, ustvarjalna in radi se družimo med seboj.
Skrbimo za zdravje in se veliko gibamo.

V mesecu oktobru in novembru smo veliko časa posvetili projektu Veliki nemarni škornji.
Projekt izhaja iz istoimenske zgodbe. Zgodba se začne, ko se zgodi gobja katastrofa.
Škornji namreč zbrcajo nekaj gob in besede odmevajo po gozdu ter pripovedujejo zgodbo
o velikih nemarnih škornjih. K visokemu hrastu prihajajo gozdne živali in škrati s svojimi
zgodbami o nemarnem vedenju velikih škornjev. Rdeča nit projekta je tako zgodba Veliki
nemarni škornji in nastala problematika: kaj naj junaki naredijo – kaj bi naredili otroci, da bi
te škornje prepričali, da ne delajo prav.

Projekt spodbuja kreativnost, inovativnost ter razvoj kritičnega mišljenja, izhajajoč iz ekolo-
ške tematike, posredovane otrokom skozi zgodbo. Skozi celo šolsko leto bodo otroci s
pomočjo junakov iz zgodbe spoznavali početje velikih nemarnih škornjev. Otroci so tako v
vlogi reševalca problema. Skupaj z junaki iščejo načine, kako škornje opozoriti, da to, kar
počnejo, velikokrat ni pravilno.

Otroci so ob prebiranju prvega dela zgodbe postali pravi iskalci in reševalci gob.

Iskali so rešitev in nastalo je veliko načrtov, pobud in idej. V vsaki skupini so se otroci odlo-
čili, da eno od idej, ki so jo predlagali, tudi uresničijo.

Otroci mlajše skupine so iskali škrate z velikimi nemarnimi škornji, vendar jih niso našli.
Gobe niso bile zbrcane. Na sprehodu pa so opazili sled škratov, ki so smetili. 

Sredinčki so se odločili, da morajo velikim nemarnim škornjem povedati, da je brcanje gob
in smetenje po gozdu strogo prepovedano. Izdelali so prometni znak, ki prepoveduje brca-
nje gob. Znak so nato odnesli v gozd in ga postavili na vidno mesto, da ga bodo opazili
tudi škornji, ki lomastijo po gozdu in delajo naravi veliko škodo. Upajmo, da ga bodo upo-
števali.

Otroci starejše skupine so imeli veliko idej in načrtov. Odločili so se, da velikim nemarnim
škornjem nastavijo v gozdu past. Prinesli so mrežo, lopatke, žico, vrvi in že smo v gozdu
kopali jamo. Otroci so jo prekrili z listjem, s storži, kostanjevimi ježicami ter z dračjem. Na
drevo nad jamo pa smo pritrdili mrežo.

Jesenske počitnice so bile za otroke kar predolge in komaj so čakali, da gremo v gozd
pogledat, ali so se škornji ujeli. Začudenje, presenečenje, veselje, strah, nejevera, vse to se
je odražalo na obrazih otrok, ko so zagledali v mreži velike nemarne škornje. Pa je nastal
nov problem. Kaj storiti z ujetimi škornji? Spet so padale ideje in različni predlogi. Otroci so
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se odločili, da škornje odnesemo v vrtec, kjer jih prevzgojimo v prijazne škornje. V vrtcu
smo imeli nekaj dni škornje zaprte v škatli, nato pa smo jih postavili v kletko, da nas lahko
opazujejo in se od otrok učijo medsebojnega spoštovanja, lepega vedenja, vljudnosti v
medsebojnem komuniciranju, upoštevanja pravil, ki veljajo v skupini, predvsem pa, da
moramo naravo varovati in jo ohranjati čisto in zdravo.

Otroci imajo pred seboj pomembno nalogo, saj bodo le s svojim zgledom prevzgojili velike
nemarne škornje.

Če nam to uspe in verjemite nam, da nam bo, bomo lepo vzgojene škornje vrnili nazaj v
gozd. Prijazni škornji pa bodo s svojim zgledom učili druge nemarne škornje, ki še bivajo v
gozdu. Če opazite v gozdu različne znake in opozorila, vedite, da smo na delu vrtičkarji iz
vrtca Žabnica, ki nam ni vseeno, kaj se dogaja z naravo in gozdom. Kako bomo uspešni pri
tem, pa ni odvisno le od nas, temveč od vseh, ki živimo na zelenem planetu. Srčna želja
naših otrok je, da po našem planetu ne bi nikoli hodili veliki nemarni škornji.

Pred nami pa je veseli december. V našem vrtcu je v tem čarobnem času še posebej veselo
in praznično. 

V prvih dneh decembra smo se v zgodnjem večeru, ob soju bakel, skupaj s starši odpravili
na nočni pohod v Crngrob. Na turistični kmetiji Pri Marku so nas pričakali s toplim čajem
in prijaznostjo, za kar se jim še enkrat iz srca zahvaljujemo. Nad pohodom smo bili vsi nav-
dušeni, zato smo se odločili, da postane to tradicionalni Miklavžev pohod.

V prihajajočih dneh se bomo družili tudi s starimi starši ob gibalnem dopoldnevu v telovad-
nici in ob peki piškotov.

Past za nemarne škornje
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Otroci si bodo ogledali lutkovno igrico, poslušali pravljice, peli pesmice o zimi in Dedku
Mrazu, izdelovali snežake, voščilnice, krasili vrtec, iskali Miklavžev skriti zaklad. Na obisk
bo prišel tudi Dedek Mraz in otroke obdaril z novimi igračami. Manjkali ne bodo niti Babica
Zima in nagajivi škratki, ki bodo za en dan zavzeli vrtec. Veseli december pa bomo zaključili
z novoletnim rajanjem.

Namesto voščila pa tale pesem o decembru:

Oj, december, mesec beli,
daj, otroke razveseli!

Natresi jim snega in vsega dobrega.
Miklavž, Božiček in Dedek Mraz,

naj pridejo med nas,
da nasmejan bo vsak obraz.

SREČNO 2016!
Vanja Trček
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ŽUPNIJA ŽABNICA

Spoštovani krajani,

z roba »pojoče ravnine« se vam tudi tokrat oglašam župnik Simon. In sicer tokrat s čudovite
razgledne točke po tej prelepi ravnini – kar iz zvonika naše cerkve svetega Urha. Razlog za
to je nekaj posebnega.

Dlje časa je bilo treba, zlasti ob pogrebih, marsikatero pikro preslišati, češ »Kako pa pri vas
zvoni?« ali pa prenesti začudene in pomilovalne poglede. Res zvonovi niso več doneli prav
ubrano, hitro so se »zmedli«, se prehitevali in vpili v en glas, potem pa zopet, kot da so se
naveličali in spet in spet je bilo potrebno popravilo.

Pred dobrim mesecem se je popravila le lotil
mojster Bavcon iz Cerknega. Kot običajno so
se v poteku del pojavile še nove težave. Ob
koncu novembra so zvonovi končno po mno-
gih preizkušnjah in zvonjenjih, ki niso bila
vedno ravno prijetna, spet ubrano zapeli.
Hvala vsem, ki ste potrpeli.

Ob tem sta se mi utrnili dve misli. V Komendi
je arhitekt Jože Plečnik za spomenik padlim
iz prve svetovne vojne uporabil zvon, ki se je
»izognil« temu, da bi bil prelit v topove. Nad
ploščo s padlimi je na podstavku, na katere-
ga je postavil zvon, dal zapisati samo:
»Molimo za zdravo pamet!«

Nekje pa sem na zvonu prebral tale napis v
latinščini: »Mortuos plango, vivos voco!«, kar
pomeni: ”Mrtve objokujem, žive kličem.”
Vsem želim, da bi se ta pesem zvonov ogla-
šala predvsem za lepe trenutke in praznova-
nja, če pa pride drugače, pa tudi za slovo v
miru v pozdrav. Vsem sokrajanom želim lep
zaključek tega leta, v novem pa z blagoslo-
vom vsega dobrega.

Simon Fortuna, župnik

Farna cerkev sv. Urha
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V DRUŠTVU UPOKOJENCEV ŽABNICA SE DOGAJA

Eno od aktivnejših društev v KS Žabnica je tudi Društvo upokojencev Žabnica (v nadalje-
vanju DU) z okoli 470 člani, ki živijo v naši KS in v okoliških krajih. Poleg DU smo marsikateri
člani, s sodelovanjem tudi v drugih društvih in skupnostih, vpeti v splošen utrip naše KS.
Le tako se vsestransko povezujemo in si medsebojno pomagamo. V DU skušamo zadovo-
ljiti interese in želje svojih članov skozi delovanje raznih sekcij, ki jih skušamo še povečati.
Zato se nekateri člani še dodatno usposabljajo. Predvidene programske aktivnosti za teko-
či koledarski mesec članom posredujemo v obliki mesečnih obvestil. Poleg raznašanja in
pošiljanja pa imamo od novembra dalje tudi svojo oglasno desko na pročelju športnega
doma, kjer je tudi naš uradni sedež.

Odziv na naše programe je zelo dober. Člani se radi udeležujejo naših izletov (kopalnih v
Izolo, turističnih po Sloveniji in tudi v zamejstvu) in druženj (zbor članov, pustovanje, dru-
štveni piknik, srečanje članov DU s cele Gorenjske, martinovanje in novoletno srečanje).
Letos bo srečanje 28. decembra pri Marku v Crngrobu. Zaradi izredno lepega vremena
so bili vsi letošnji kopalni izleti z avtobusom polno zasedeni (skupno okoli 350 ljudi). Izlet
po Dolenjski si bomo zapomnili zaradi pestrega programa s splavarjenjem po reki Krki v
Novem mestu, z ogledom Majesove zeliščne kmetije in dobrim kosilom pri Obrščaku. Zelo

Anka na delavnicah tehnične kulture v Izoli Veselo pustovanje

Na splavarjenju po Krki Izletniki v Furlaniji
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veselo je bilo na pustovanju v Crngrobu. Med 53 udeleženci je bilo 11 maškar (palček
Smuk, indijanec, klovn, Stane Vidmar, …), ki so naredile pravo vzdušje. Po dobrem kosilu
je za veselo rajanje poskrbel tudi ansambel Seniorji. Zelo zanimiv in poučen je bil tudi izlet
v Furlanijo-Julijsko krajino z ogledom Stare gore, Čedada in Krmina.

Skozi delovanje kulturne sekcije skrbimo za ohranjanje kulturnih vrednot in plemeni-
tih dejanj. Tako so postale že kar tradicionalne prireditve: ob kulturnem prazniku (8. febr.),
dobrodelna spomladanska prireditev, ogled vsaj ene gledališke predstave in še kaj za spro-
stitev. Ob letošnjem kulturnem prazniku smo gostili izrednega kulturnika Toneta Partljiča,
ki nas je nasmejal tudi s pripovedmi iz svojega življenja. Šolsko pomladno prireditev
Potepanje po Sloveniji smo upokojenci oplemenitili s humanitarno akcijo zbiranja živil za
skupnost Barka v Zbiljah. Zelo zanimiv je bil tudi ogled Lükarije v Dornavi pri Ptuju, kjer smo
se poleg tünke založili tudi z avtohtono čebulo.

Tako kot februarska prireditev je tudi decembrska namenjena članom pa tudi vsem kraja-
nom in ljubiteljem Mita Trefalta, ansambla Dor ma cajt, domačih igralcev in folklornih ple-
salcev. Zato vljudno vabljeni v nedeljo, 20. decembra, ob 16.00 na prireditev »Dor
ma cajt, naj pride«. Drugo leto pa na novo uvajamo literarne večere ob čaju in delavnice
tehnične kulture (vezenje, kvačkanje …). Vabljeni in dobrodošli! 

Človek v zrelih letih mora še posebej skrbeti za ohranjanje ali krepitev svojega zdravja (fizi-
čno, umsko in duševno). Zato imamo ustrezne aktivnosti. V jesensko-zimskem času je čla-
nicam (in članom) nudena organizirana telovadba v telovadnici šole pod vodstvom stro-
kovne vaditeljice Petre Fireder. Najnovejša, od 20. 11. 2015, pa je jutranja telovadba na
prostem, na športnem igrišču za športnim domom (bar Ledine) v Žabnici. Z ustanovitvijo
te skupine smo se priključili vseslovenskemu društvu in projektu Šola zdravja, ki ima že
preko sto skupin po vsej Sloveniji, tudi v naši okolici (Šk. Loka, Kranj, Šenčur, Zg. Brnik,
Lahovče itd.). Telovadimo vse dni v letu (razen nedelje) in ob vsakem vremenu (če so pada-
vine, smo pod nastreškom). Telovadimo po metodi 1000 gibov, ki nas razgiba, »nadiha«
in ojača imunski sistem (manj ali nič prehladov). Tako se krepimo za vsakodnevne telesne
in psihične aktivnosti. Začnemo točno ob 7.30, kot vse skupine po Sloveniji, in telovadimo
dobre pol ure. 

Dobrodelna prireditev Lükarija v Dornavi



18

GLASILO KRAJEVNE SKUPNOSTI ŽABNICA DECEMBER 2015

Poleg razgibavanja gre tudi za druženje, občasno tudi ob čaju ali kavici. Udeležba na vadbi
je brezplačna, ker vaje vodimo prostovoljci. Sedaj sva seminarsko usposobljeni amaterski
vaditeljici le Cveta Šturm in Zdenka Frelih, v prihodnje pa se bo še kdo usposobil. Sedaj
nas telovadi okoli osem, vabim vas, da se nam pridružite, ne bo vam žal. Telovadbe se
lahko udeleži vsakdo, ki čuti željo po boljši gibljivosti (pri gospodinjskih, kmečkih, športnih,
in drugih delih). Vaje izvajamo glede na svoje zmožnosti in na lastno odgovornost. 

S tem se boste še lažje priključili društvenim pohodnikom, tako na nižjih in krajših »čveka
pohodih« kot na planinskih pohodih, kjer boste ob prijetnem druženju spoznavali naše
hribe, gore in ljudi. Od letošnjih čveka pohodov nam bo v trajen spomin ogled geosa – geo-
centričnega središča Slovenije. Planinski pohodi so ob lepem vremenu in razgledu še
posebej lepi, kot je bil pohod na posavsko Veliko Kozje (993 m). 

Povprečna starost naših članov je vse višja, zato vabimo v naše članstvo tudi novo upoko-
jene krajane, da s svojo svežino še bolj popestrijo delovanje našega društva. Vsem članom
in vsem krajanom pa želim 

blagoslovljen Božič in lepe praznike, v novem letu 2016 pa veliko zdravja, miru, med-
sebojnega razumevanja in srečnih trenutkov tudi na naših prireditvah.

Zdenka Frelih, predsednica društva

Jutranja telovadba na igrišču Pohod na Križno goro (1168 m)

Podkrnske planine Veliko Kozje
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KO RK ŽABNICA

Rdeči križ je pomembna organizacija za pomoč sočloveku. V Žabnici
se tega zavedamo in zato se trudimo, da pomagamo, kolikor se le da.
Vsako leto imamo dobrodelno prireditev in namesto vstopnice prine-
semo neko živilo. Redno obiskujemo naše člane, ki živijo v domovih.

Dvakrat letno imamo krvodajalsko akcijo, vabljeni vsi mladi in tudi
malo manj mladi krajani. Predvidoma bo v prihajajočem letu prva
krvodajalska akcija v torek, 23. 3. 2016, v Ljubljani. Na krvodajalsko

akcijo je običajno organiziran avtobusni prevoz, ki ga izkoristimo, da nas popelje še na kak-
šno zanimivo lokacijo, tako da je celodnevno druženje prijetnejše. Druga lokacija za daro-
vanje krvi nam je nekoliko bližja in sicer v Stražišču v dvorani Prošport. Akcija pa bo v torek,
4. 10. 2016.

Prav tako dvakrat letno organiziramo merjenje krvnega tlaka ter merjenje stopnje sladkorja
in holesterola v krvi. Merjenje poteka v Zadružnem domu v Žabnici.

Letos moramo pomladiti odbor RK in zato prosim vse, ki ste pripravljeni pomagati, da se
nam oglasite, da bomo lahko še naprej delali za dobro ljudi. 

Marta Predikaka
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ŽIVLJENJE S TELOVADNICO

Hitro je minilo šest let od prenove naše šole. Nekaj mesecev pozneje
je bila poleg nje zgrajena še nova telovadnica. Z novo pridobitvijo
smo krajani dobili sodoben večnamenski objekt za potrebe vrtca,
šole in vseh ostalih krajanov. Lastnik telovadnice je do decembra
2025 družba Gorenc, d. d.. Športno društvo Žabnica je z lastnikom
podpisalo pogodbo o njenem upravljanju. S tem podpisom smo se
zavezali, da bomo objekt vzdrževali, zanj skrbeli in z njim pametno
gospodarili. Že od samega začetka je bilo na objektu nekaj napak, ki

so nastale med samo izgradnjo. O njihovi odpravi smo se z lastnikom dolgo časa neuspe-
šno pogajali. Končno nam je v letošnjih poletnih mesecih uspelo, da so začeli s sanacijo.
Največja težava je bila vlaga v stenah in tlakih spodnjih prostorov. Upamo, da je bilo z izsu-
ševanjem tlakov in zamenjavo stenskih ometov s sušilnim ometom opravljeno dovolj, da se
vlaga ne bo več ponovila. Nekaj napak je še ostalo, ki jih bomo po vsej verjetnosti morali
na lastne stroške odpraviti sami.

REKREACIJA

Za vzdrževanje potrebujemo finančna sredstva, ki jih pridobivamo z oddajanjem objekta.
Preko tedna imajo v popoldanskem času prednost uporabe naši otroci. Z velikim veseljem
lahko povemo, da so njihovi  termini lepo obiskani. Večerne termine koristijo starejši, ki jih
rekreacija zanima. 

• Ponedeljek, od 18.00 do 19.00  – TELOVADBA ZA STAREJŠE (Društvo upokojencev
Žabnica)

• Torek, od 20.00 do 21.00 – ZUMBA
• Sreda, od 18.30 do 19.30 – PILATES
• Četrtek, od 19.00 do 21.00 – ZUMBA
• Petek, od 18.00 do 20.00 – REKREACIJA mlajši ( Športno društvo Žabnica, Gašper

Peterc) 
• Petek, od 20.00 do 22.00 – KOŠARKA (Športno društvo Žabnica, Zoran Berčič)

V soboto, 30. januarja 2016, bomo od 18.00 do 19.30 v telovadnici gostili »GONGE«.
Če bo interesa dovolj, bomo z »gongi« nadaljevali tudi v prihodnje.

Večino preostalih terminov zapolnjujejo individualne skupine, ki izvajajo rekreacijo po svo-
jem okusu. Največ skupin igra košarko, dvoranski hokej ali izvaja kondicijske ter razgibalne
treninge. Imamo še nekaj idej, s katerimi želimo popestriti dogajanje v popoldansko-večer-
nem času. Med drugim se na željo nekaterih krajank trudimo uvesti JOGO. Žal nam iz razli-
čnih vzrokov to še ni uspelo. V duhu, da bi zadostili čim večjemu številu krajanov, bomo
tako delovali tudi v prihodnje. Našega minulega dela ne moremo ocenjevati sami, ocenju-
jete ga lahko samo vi in samo z vašo pomočjo bomo uspešni, zato si želimo vaših predlo-
gov in mnenj. Skupaj jih bomo uresničili in s tem bo življenje v našem kraju postalo še
pestrejše.
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ROJSTNI DNEVI

Ob sobotah in nedeljah se večinoma prirejajo rojstnodnevne zabave naših otrok. V zadnjem
letu se jih je odvilo lepo število. Zabave lahko vodijo sami pod nadzorstvom svojih staršev.
Otrokom starim do šest let lahko ponudimo tudi napihljivi grad. Rojstnodnevne zabave z
animatorji so v današnjem času zelo priljubljene. Da bi ustregli željam slavljencev, smo
dogovorjeni z agencijo. Njihove zabave lahko popestrijo z raznimi igricami, s poslikavami
obraza in z drugim. Lahko jim omogočimo vse, kar je v današnjem času ob tovrstnih zaba-
vah aktualno.

KULTURA IN OSTALO

Telovadnico uporabljamo tudi kot kulturni hram našega kraja. Največ koncertov in drugih
kulturnih prireditev se organizira pod okriljem naše osnovne šole. Najbolj obiskan je bil nji-
hov lanski božično-novoletni koncert. Tako številčnega občinstva v naših prostorih še
nismo gostili. Imeli smo premalo parkirnih mest, stoli v dvorani so bili zasedeni, tudi stojišča
ob stenah so bila polna. Takšnega obiska si lahko želi vsak organizator. Upamo, da bo
nekaj podobnega tudi letos 20. decembra, ko bo koncert organiziran ponovno.
Društvo upokojencev je na kulturnem področju zelo aktivno. Potrudili so se in v telovadnico
pripeljali Adija Smolarja in Tanjo Žagar, ob našem kulturnem prazniku pa Toneta Partljiča.
Ne glede na ves njihov trud se z obiskom ne moremo preveč pohvaliti. Želeli bi, da bi se v
prihodnje narodna zavest dvignila, in bi bile tovrstne prireditve številčnejše obiskane. S tem
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bi bil trud organizatorjev v veliki meri poplačan, organiziranje tovrstnih dogodkov pa  bolj
spodbudno.
Z novim objektom se je spremenila tudi lokacija našega volilnega mesta. Svojo državljan-
sko pravico in dolžnost imamo po novem možnost opravljati v prostorih telovadnice.

Koledarskega leta še ni konec, zato ste vabljeni, da se udeležite dveh dogodkov, ki se
bosta odvijala letošnjega 20. decembra: 

• ob 11. uri – Božično-novoletni koncert naših mladih glasbenikov, 
• ob 16. uri – zabavna prireditev z ansamblom DOR MA CAJT in MITOM TREFALTOM

in drugimi izvajalci (organizator Društvo upokojencev Žabnica). 

Brez zglednega sodelovanja z rekreativci, osebjem šole, s predstavniki KS, DU in še neka-
terimi posamezniki, bi bilo vzdrževanje objekta in delo z njim precej težje. Ne smemo poza-
biti tudi na naše najbližje sosede Maticeljnove, Jernačeve, Grogcove, Bonceljnove in
Omanove. S prenovo šole in vrtca, posebno pa z novo telovadnico, se je »živ-žav« okoli
šolskih objektov močno spremenil, kar močno vpliva na njihovo vsakdanje življenje. Radi bi
se zahvalili vsem naštetim za njihovo pomoč, razumevanje in potrpljenje. Do sedaj smo z
dobro besedo in s človeškim pristopom reševali vse težave, ki so se pojavljale pri delovanju
objekta, ki smo si ga mnogo let vsi želeli.

za ŠD Žabnica
Miha Kovačič

KLUB PLANČAN

Poteka že 13. sezona rekreacijskega pohodništva na Planico.
Aktivnost je bila ustanovljena z namenom počastitve Krajevnega
praznika, ki ga praznujemo 27. marca.

Na sezono normo za klub 'Plančan' naredi okoli 80 pohodnikov. Okoli
petnajst jih ima povprečno več kot 100 vpisov, rekorderji pa dosežejo
tudi 365 vpisov. Naj kot zanimivost povem, da je v trinajstih sezonah
osem pohodnikov zbralo preko 1000 vpisov, medtem pa je eden

dosegel že preko 2500 vpisov. Normo vpisov je v teh letih naredilo skoraj 200 pohodnikov,
medtem ko smo skupaj zabeležili skoraj 50.000 vpisov. V zadnjih dveh sezonah je nekoliko
manjši vpis, to je okoli 4000 vpisov na sezono.

Kot določajo pravila, 15. marca zaključimo vpisovanje za prejšnjo sezono in obenem
začnemo z novo sezono. Zaključno srečanje vseh članov pripravljamo konec aprila na
Planici. Vsi člani so postreženi s pijačo in toplo malico, ki jo pripravijo pri Brčnku. Vsak član
pa proti plačilu 5 € dobi majico z logotipom kluba 'Plančan'. Naj še dodam, da smo za vse,
ki so člani in so dosegali normo že vseh 11 let, pripravili posebne praktične nagrade -
naglavne lučke. Ob tej priliki bi se vsem sodelujočim lepo zahvalil, seveda pa tudi vsem
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Brčnkovim (Hribrnikovim). Posebna zahvala pa gre Urošu Ziherlu, ki že vsa leta pomaga pri
dejavnostih v zvezi z Planico.

Naj na koncu izkoristim priložnost in vse ljubitelje narave, pohodništva in rekreacije pova-
bim, da se nam pridružijo na Planici. Kot vedno poudarjamo, vpisovanje nima tekmovalne-
ga, temveč zgolj družabno-rekreativni značaj. Skrb, da ima nekdo več vpisov, je brezpred-
metna. Vsi torej lepo vabljeni na Planico. 

Za konec še enkrat prilagam pravila kluba, katera pa je treba spoštovati:

• vpis velja samo peš ali s kolesom,
• sezona vpisovanja traja od 15. MARCA eno leto,
• vsaj dvajset (20) vpisov zadostuje za članstvo,
• veljaven je le en (1x) vpis dnevno,
• vsak lahko vpiše samo sebe,
• število vpisov se ne prenaša v naslednjo sezono,
• pristojbina za članstvo je letno plačilo članarine in se lahko plača pri BRČNKU,
• enkrat letno se priredi zaključek in razglasi rezultate.

za Plančane
Andrej Šifrer
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KULTURA NA VASI
ali Kulturno prosvetno društvo Tone Šifrer Žabnica v zimskem spanju

Že nekaj zimskih sezon je minilo, kar je prenehalo delo našega vaškega odra v Zadružnem
domu Žabnica. Še vedno pa srečujemo ljudi, ki se na nas obračajo z enakimi vprašanji:
Boste še kdaj igrali? Se bomo še kdaj lahko tako nasmejali?

Žal na vsa ta vprašanja ne moremo odgovoriti z informacijo, da pripravljamo novo priredi-
tev, čeprav bi si marsikdo tudi iz skupine nekoč nastopajočih tega želel. Prireditev, ki jih je
desetletje in pol vsako jesen in zimo izvajala skupina nekaj zanesenjakov in so razveselje-
vale staro in mlado od blizu in daleč, žal ni enostavno ponavljati v neskončnost. Tudi pri-
prava in izvedba take prireditve v enaki obliki kot nekoč, bi v današnjem času pomenila
precej velik organizacijski zalogaj, če pomislimo le na obveznost davčnih blagajn.

Sama zgodovina delovanja ljubiteljske kulture v našem okolju, ki je popisana v prispevku,
objavljenem v zborniku NA ROBU POJOČE RAVNINE, nam govori, da je bilo delovanje dru-
štva vedno odvisno predvsem od zavzetosti skupine posameznikov, ki jim je tako ljubitelj-
stvo blizu in bi si tudi sami želeli udejstvovati na tak način. Vsekakor je možnost ponovnega
oživljanja dejavnosti možno iskati med mladimi, ki so tako kot vedno, verjetno tudi tokrat
polni idej. In nedvomno bi se temu novemu valu pridružil tudi kdo iz »izkušene stare garde«.
Vsekakor bi bilo potrebno narediti korak, toda kdo bi ga bil sposoben? Čakanje na korak
pa pomeni le še eno sezono praznine.

Nekaj besed je vredna tudi omemba potrebe po novem odru. Dvorana Zadružnega doma
je prijetna in nosi nostalgijo nekdanjih časov. Toda žal za kakšna gostovanja amaterskih
odrov iz bližnje okolice, ki še vedno pripravljajo predstave in bi lahko nastopala tudi pri nas,
obstoječi oder preprosto ni dovolj velik. Edina rešitev se zato kaže v nakupu zložljivega
odra, ki bi ga za take predstave lahko postavili v telovadnici. Potreba po takem odru se
pokaže tudi ob vsakokratnih prireditvah, ki jih v prostoru telovadnice sedaj organizira DU
ali PŠ Žabnica. Z namenom shranjevanja zložljivega odra je KS pred leti izvedla tudi posta-
vitev skladiščnega prostora poleg telovadnice. Ob takih pogojih bi društvo nedvomno
lahko v vsaki zimski sezoni organiziralo vsaj štiri do pet gostujočih predstav. Glede na šte-
vilo obiskov predstav v manjših krajih, ki skrbijo predvsem za stalnost, bi lahko pomenilo
tudi nov začetek dela društva v naši skupnosti. V tem primeru bi morda lahko razmišljali
celo o začetku neformalnega abonmaja Ljubiteljski oder za razliko od predstav, ki se odvi-
jajo v naši okolici. Verjetno bi tak »abonma« s svojo stalnostjo pritegnil redni krog in število
obiskovalcev. S tem pa morda spodbudil k novemu delu tudi prej omenjene mlade in del
»izkušene stare garde«.

Do takrat pa nam ostajajo le kulturne prireditve, ki jih organizirajo in izvajajo prizadevni člani
Društva upokojencev ter vsakoletni obisk Dedka Mraza z upanjem, da nam izpolni te dobre
želje.

Matjaž Eržen
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PGD ŽABNICA 110 LET

Naše PGD ima za krajane že od nekdaj širši pomen, saj skrbi tudi za
zanimivo koristno druženje ter kulturno udejstvovanje. Naši predniki so
svoje delovanje razširili na dramsko sekcijo, godbo, tombolo, veselico
in druga družabna srečanja. 

Že naši predniki so se zavedali, kako pomembna je hitra pomoč ob
nesreči, še zlasti, ko se kje pokažejo ognjeni zublji. Napredni krajani so
se zbrali, organizirano nastopili v boju zoper nesrečo in bili pripravljeni

nesebično reševati in pomagati. Delali so prostovoljno in to redko navado vcepili poznejšim
rodovom. Zakaj vam vse to pišem? 

Naše PGD v letu 2016 praznuje 110-letnico obstoja. V zadnjem obdobju smo gasilci veliko
pomagali ob poplavah, zlasti v vasi Šutna, kjer smo skupaj z ostalimi krajani z vso opremo
sodelovali v čistilni akciji. Oskrba s požarno vodo se je precej izboljšala z napeljavo novega
vodovodnega omrežja in novimi nadtalnimi hidranti. Pogasili smo tudi več začetnih poža-
rov, sodelovali pa smo tudi pri gašenju velikega požara na gospodarskem poslopju v
Stražišču. Naše delo je vezano na poseben točkovnik GZ MO Kranj. V njem so zajete vse
starostne skupine od pionirjev do veteranov. V oktobru, mesecu požarne varnosti, je bila
izvedena tudi evakuacija iz osnovne šole Žabnica. Vse redne vaje z mladino pa se izvajajo
ob torkih in četrtkih. V oktobru so bili pregledani vsi vodni viri in hidrantna omrežja. V
decembru bo potekal pregled gasilnih aparatov. V letu 2015 sta bili organizirani tudi dve
veselici z ansambloma Mladi gamsi in Modrijani. Sedaj pa poteka akcija nabave nove
motorne črpalke, kajti sedanja (22 let stara) se nam je na zadnji nočni vaji pokvarila.

Ob praznovanju 110-letnice načrtujemo osrednje praznovanje, ki bo 16. in 17. julija 2016 z
gasilsko parado in slovesno izročitvijo nove motorne črpalke. Nastopala bosta ansambel
Dejana Vunjaka in ansambel Modrijani. Slavnostna seja pa bo že en teden prej.

Omeniti moram še, da v gasilskem domu v prvem nadstropju gostuje vrtec. 

To je bil le bežen opis nekaterih naših aktivnosti, veliko truda pa je potrebnega tudi pri
vzdrževanju gasilskega doma, gasilskih avtomobilov in druge opreme. Zato se vsem kraja-
nom zahvaljujem za nesebično pomoč in upam, da nas boste še naprej podpirali. Mi pa se
bomo tudi v bodoče trudili, da upravičimo vaše zaupanje.

NA POMOČ!

Peter Škerjanc, predsednik

PGD  ÆABNICA
1906
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PREGLEDNOST OB CESTNEM SVETU IN GRADNJA 
V VAROVALNEM PASU CESTE

Medobčinski inšpektorat Kranj tako kot policija 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 elementov, ki bi ogrožali ali bili nevarni za vse
udeležence v prometu. Višji posevki od 75 centimetrov tik
ob cestišču zmanjšujejo vidljivost in preglednost na vozišču
(drevesa, grmovnice, višje poljščine, kot npr. koruza), ki z
vejami segajo v zračni prostor ceste. 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 prostor javnih cest, saj to zelo vpliva na varno odvi-
janje 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 spre-
membe v varovalnem pasu občinskih
cest, tudi postavljenje ograj, so dovolje-
ne le s soglasjem občine, čeprav ta dela
potekajo na zasebnem zemljišču. Po 97.
členu Zakona o cestah se varovalni pas
občinske ceste meri od zunanjega roba
cestnega sveta v smeri prečne in vzdol-
žne osi, pri premostitvenih objektih pa od
tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih
robov objekta na zemljišče. Ta pri lokal-
nih 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
soglasjem upravljalca ceste gradi ali rekonstruira stavbo ali objekte ali v njem postavlja
kakršnekoli druge objekte ali naprave ter izvaja kakršnakoli dela na pripadajočih zemljiščih.
Pravni osebi, samostojnemu podjetniku posamezniku in posamezniku, ki samostojno opra-
vlja dejavnost, ki stori enak prekršek kot v prejšnjem stavku, se izreče globa 2000 EUR, za
njihove odgovorne osebe pa globa znaša 200 EUR.
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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

PS.: Tudi v naši KS bi se našla kakšna primerna fotografija za tole in naslednjo rubriko,
zato prosimo krajane, da stvari uredijo sami, preden bodo deležni kakšne spodbude s
strani inšpektorjev. Zavedati se moramo, da tudi stvari, ki so v skupni ali družbeni lasti in
z njimi ne ravnamo odgovorno, v končni fazi bremenijo nas, posameznike. Prav tako pa
je izgled okolice, preglednost in stanje cest pomembno za varno uporabo in zadovoljno
sobivanje vseh krajanov.

V primeru vprašanj in nejasnosti glede urejanja okolice javnih površin se lahko obrnete na
Medobčinski inšpektorat Kranj.

Janez Šifrer



28

GLASILO KRAJEVNE SKUPNOSTI ŽABNICA DECEMBER 2015

ONESNAŽENJE CEST IN NEPRAVILNA RAZDALJA 
PRI ORANJU

Medobčinski inšpektorat Kranj v varovalnem pasu ceste nadzoruje na cesti onesnaženja z
blatom in zemljo, oranje preblizu ceste in gradnjo v varovalnem pasu brez soglasja. Javni
interes uporabnikov javnih cest je, da so te normalno prevozne in da na njih ni elementov,
ki ogrožajo ali so potencialno nevarni za vse udeležence v prometu. Kmetje v času polje-
delskih opravil pripeljejo delovne stroje oz. traktorje in delajo na poljih, njivah, travnikih in v
gozdovih. Kar nekaj površin se nahaja v bližini javnih poti in cest, katerih lastnik je občina.

Onesnažene ceste so še posebej nevarne za voznike, kadar so mokre zaradi padavin.
Poljedelec je dolžan, da, preden se z delovnim strojem vključi na javno pot, s pnevmatik in
z delovnih strojev očistiti blato, zemljo in podobne snovi.

Onesnaženja cestišč mnogokrat povzročajo tudi tovorna vozila, ki dovažajo in odvažajo
potrebni material z gradbišč. Investitorji oziroma izvajalci gradbenih del kljub zagroženim
globam ne poskrbijo za redno čiščenje pnevmatik ob izvozu z gradbišča na cesto. Takšno
onesnaženje pomeni tudi prekršek cestno prometnih predpisov, saj 1. alinea 5. točke 2.
odstavka 5. člena Zakona o cestah določa, da je na cestišče javne ceste prepovedano
nanašati blato ali ga kako drugače onesnaževati. Za omenjen prekršek je predpisana tudi
dokaj visoka globa v višini 1000 EUR. Občina zato poziva vse poljedelce in voznike tovornih
vozil, da so pri svojem delu pozorni na kakršnokoli onesnaženje javne ceste, ki bi bila
posledica njihovega dela na kmetijskih zemljiščih ali izvozov z gradbišč.

Prav tako je potrebno poljedelce opozo-
riti na posledice nedovoljenega oranja
njiv v bližini javne ceste. 4. točka 2.
odstavka 5. člena Zakona o cestah
namreč prepoveduje orati na razdalji
manj kot 4 metre od roba cestnega sveta
v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji
manj kot 1 meter od roba cestnega sveta
vzporedno s cesto. Tudi za tovrstni pre-
kršek je predpisana globa v višini 1000
EUR. Pri tem je potrebno posebej pouda-
riti, da cestni svet ni rob asfalta. Orač in
tudi drugi morajo upoštevati, da je potre-
bno poleg roba asfalta za odmik upošte-

vati najmanj še bankino, bermo, naprave za odvodnjavanje, če so tik ob cestišču (mulda,
koritnica), nasip ali vkop, ker vse to sestavlja cestno telo in vpliva na cesto in je del cest-
nega sveta. Na sliki spodaj je naveden primer pravilnega vzdolžnega oranja, ki pri oranju
upošteva tudi odmik od cestnega telesa in ne samo od roba asfalta oziroma vozišča.

V primeru oranja pod kotom 30 stopinj se prepoveduje orati na razdalji manj kot 2,00 m od
roba cestnega sveta, pod kotom 45 stopinj je ta razdalja 2,85 m in pod kotom 60 stopinj je
ta razdalja najmanj 3,45 m. Oranje kmetijske površine bližje od predpisane v preveliko bli-
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žino cest pomeni, da se poškoduje spodnji nosilni
ustroj ceste. Posledica preorane njive preblizu bankine
ali celo v cestišče je razpokanost asfalta, posedki robu
prometnega pasu, spreminja se trdnost bankin in s tem
stabilnost samih cest, kar precej skrajšuje življenjsko
dobo cest. Poškodbe cestišča se morajo zaradi zago-
tovitve varnosti udeležencev v cestnem prometu nujno
takoj sanirati. Škoda, ki nastane, je velika, precej večja
od nekaj več pridelka in jo mora plačati občina iz pro-
računa. Namesto tega, da bi denar namenjali za nove
ceste in celovite prenove, je občina prisiljena namenjati
sredstva za popravilo obstoječih cest. Zaradi premajh-
nih odmikov od cestnega sveta orači obračajo traktorje
s priključki na cestnem svetu, celo na asfaltnem voziš-
ču, s čemer povzročajo poškodbe bankine in onesna-
ženje vozišča.

Za vsako od naštetih kršitev: poškodba ban-
kine, poškodba cestnega smernika, poškod-
ba prometnega znaka, oranje njive preblizu
ceste, onesnaženje vozišča, je predpisana
globa. Zato je ob oranju, spravilu poljskih
pridelkov in podobnem potrebno paziti, da
se stroji ne obračajo na cestišču (na bankini
in asfaltnem vozišču) in da se ne onesnaži
vozišča ter poškoduje bankin ali cestnih
smernikov. Osnovni namen članka je pre-
ventivni in želi odvrniti občane od škodljive-
ga ravnanja in posledično izrekanja sankcij
inšpekcije oziroma redarstva. Občani bi se
morali v primeru kršitev zavedati, da so odgovorni za svoje ravnanje, še posebej, če je zara-
di tovrstnih posegov ogrožena varnost v cestnem prometu.

Pripravil: Medobčinski inšpektorat Kranj
Slavko Savić, inšpektor
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