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Uvodna beseda
Spoštovane krajanke in
krajani!
Z volitvami v novembru 2018 je
krajevna skupnost Žabnica dobila novo sestavo Sveta krajevne
skupnosti. Vsak začetek je težak, a
sklenili smo, da se bomo trudili po
najboljših močeh delovati v korist
svojega kraja, in upamo, da bo trud na koncu
poplačan z rezultati.
Pred vami je nova oblika našega krajevnega glasila. Drugačno je, kot ste ga bili vajeni v preteklih
letih. Včasih je bila krajevna skupnost (nekdaj
celo občina) Žabnica živahno kulturno, športno
in družabno središče Sorškega polja, a žal ni več
tako. Tako smo dosedanje ime glasila »Sorško
polje« spremenili v ŽABniCO in se pri izdaji glasila povezovali s sosednjo KS Bitnje. Člani obeh
Svetov KS menimo, da bomo tako dosegli boljši
pretok informacij med sosednjimi krajani in več
sodelovanja. Opazili boste, da imamo krajani na
tem območju podobne probleme ter interese in
morda nas bo glasilo še bolj povezalo. Izhajalo bo
predvidoma dvakrat letno.
Članki ene in druge krajevne skupnosti so
smiselno ločeni. Če glasilo berete z ene strani, boste brali glasilo Krajevne skupnosti
Bitnje (Informator, št. 51), če pa ga obrnete in
pričnete brati z druge strani, pa boste brali
glasilo Krajevne skupnosti Žabnica (ŽABCA
št. 1) . Skupni članki, ki zadevajo obe krajevni
skupnosti, se nahajajo na sredini.
Kaj lahko pričakujete od novega Sveta KS Žabnica?
Kljub temu, da je bilo v preteklosti že ogromno
narejenega na področju infrastrukture, ugotavljamo, da se tudi v našem mandatnem obdobju
ne bomo mogli izogniti betonu, železu in asfaltu.
Prioritete delovanja na področju infrastrukture
bodo usmerjene v varnejšo prometno ureditev
okolice šole (semafor in ograja pri POŠ Žabnica),
razbremenitev in ureditev ceste Kranj – Žabnica
(pločnik, osvetlitev), ureditev meje in osvetlitev

pokopališča Žabnica, preplastitev ceste Šutna Bitnje ter razširitev ceste Žabnica - Meja. Med
manjšimi projekti bomo skušali doseči postavitev tabel za Šutno in tablic za domača hišna
imena, umiriti hitrost prometa skozi obe vasi,
dodatno osvetliti prehode za pešce, popraviti
most pri gasilskem domu, postaviti dodatne
koše za pasje iztrebke ter skupaj s KS Bitnje in
Jošt označiti pohodniške poti.
Podpirali bomo obnovo in oživitev športnega
igrišča Ledine, predlagali revitalizacijo železniške postaje Žabnica in vključitev v sistem
KRsKOLESOM.
Vsi se strinjamo, da se je v zadnjih letih marsikaj spremenilo. Ljudje ne najdejo več časa niti
zase, kaj šele za udejstvovanje v kulturnem in
družabnem življenju svojega kraja, šport pa je
postal nujno veselje ali zlo za ohranitev zdravja
posameznika. Vsemu navkljub si bomo prizadevali tudi za oživitev kulturnega, družabnega in
športnega življenja v krajevni skupnosti Žabnica,
da se bomo doma počutili prijetno!
KS Žabnica ima vzpostavljeno spletno stran
(https://zabnica.si), na kateri so zbrane splošne
informacije, zapisniki sej in podobno. Ob koncu
leta 2018 smo odprli Facebook stran Krajevna
skupnost Žabnica, kjer objavljamo vse aktualno
dogajanje. Veseli smo, da smo dosegli že skoraj
toliko všečkov, kot je gospodinjstev v naši KS, in
da nam sledite številni krajani. Spremljajte in
vključujte se v dogajanje še najprej.
Pozivamo pa vas tudi, da se nam javite s pripombami, predlogi, problemi ali vprašanji, ki
zadevajo našo krajevno skupnost. Vabljeni vsi
krajani, da pošljete prispevke ali fotografije za
novo glasilo. Morebitna vprašanja in predloge za sejo pošljite pisno na naslov KS Žabnica
najkasneje 14 dni pred sejo, da jih pravočasno
uvrstimo na dnevni red. Skratka, vabljeni k čim
boljšemu sodelovanju na vseh področjih!
Marija Zakrajšek Martinjak, predsednica sveta
KS Žabnica

Svet KS
obvešča
Novi člani sveta KS Žabnica smo:
Marija Zakrajšek Martinjak,
predsednica
Aleš Šifrer, podpredsednik
Erika Vrhovnik, članica
Ljubo Tomažič, član
Mateja Porenta, članica
Matic Oman, član
Nataša Plavc, članica

Kontakti:

Krajevna skupnost
Žabnica, Žabnica 20,
4209 Žabnica
e-mail:
ks.zabnica@gmail.com
telefon: 031 615 960
spletna stran:
www.zabnica.si
Facebook stran:
Krajevna skupnost
Žabnica
Sestanek je možen po
predhodnem dogovoru.

Pokopa lišče ža b n ica
Na pokopališču v Žabnici se že
nekaj časa pojavlja problem odlaganja odpadkov, kot so zemlja,
pesek in nagrobni okvirji, ki jih
uporabniki odlagajo na robu pokopališča. Marca smo poskrbeli
za odvoz tega materiala, vendar
opažamo, da že nastaja nov kupček nezaželenih odpadkov.
Ko smo se ozirali za primeri dobrih praks v drugih krajih, smo
ugotovili, da imajo dosledno urejeno odlaganje odpadkov edino
na ljubljanskih Žalah, vsa druga
pokopališča pa iščejo vsaka svojo
rešitev. Razmišljamo v smeri, da
prostor, kjer se že sedaj zbirajo
odpadki, uredimo tako, da bo
možen pogostejši odvoz.
Nataša Plavc
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Kotiček iz
šole in vrtca

Vrte c Ž abnica – Gozdn i vrtec
V članku bi vam radi predstavili prednostno nalogo našega vrtca. V začetku šolskega leta smo se strokovne
delavke vrtca pri OŠ Stražišče odločile, da se pridružimo mreži gozdnih vrtcev. Kaj to pomeni za otroke
in kakšni so cilji gozdne pedagogike?
Glavni cilj je razvijanje naravoslovne metode dela s poudarkom na spoznavanju in promociji slovenskih gozdov
z željo približati naravoslovje otrokom. Stremimo k temu, da se čim več dejavnosti prenese v naravo.
Učenje na prostem je naravno. Narava je neprecenljivo terapevtsko in razvojno okolje, ki spodbuja razvoj
otroka na vseh področjih in krepi otrokove sposobnosti. Gozd je prostor, kjer delamo v sozvočju z naravo
gozda in naravo otrok.
Poti v gozd, na polje, do bližnjega potoka ali travnika so tako v letošnjem šolskem letu postale del življenja
naših otrok v času bivanja v vrtcu.
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Ob opazovanju otrok pri igri v gozdni igralnici smo zaznali, da se otroci veliko hitreje umirijo, so bolj sproščeni,
napredek je viden pri medsebojnih odnosih, veliko je medsebojnega dogovarjanja in sodelovanja. Preko igre
v gozdu se krepi socialna mreža. Predvsem pa v gozdu neizmerno uživajo, ko premagujejo različne ovire,
ki jih najdejo. Otroci se plazijo, plezajo, hodijo po hlodih, gugajo se na naravnih gugalnicah, tečejo v breg …
Vse to so naravne oblike gibanja, ki jih otrok doživi le v naravi. Pomirjajo jih zvoki gozda, spoznavajo ga
preko vseh čutil – vonjajo gozd, opazujejo spremembe, ki se dogajajo v vseh letnih časih, tipajo, občudujejo
pisano jesensko listje, belino zime in nežno zelenje v pomladi. Prepoznavajo drevesa, živali ter rastline.
Tudi pravljice najdejo pot v gozd, pesem zveni v gozdu lepše kot v igralnici. Ustvarjali so čudovite mandale iz
snovi, ki nam jih ponuja gozd, v gozdni igralnici so nastale hiške iz vej in naravne gugalnice, jame, v kateri se
skriva Bedanec. Pred novoletnimi prazniki smo okrasili jelko s smrekovimi storži ter pod njo pustili repo in
korenje za živali ter semena za ptice. V gozdu otroci utrjujejo matematične pojme, urijo se v grafomotoriki,
opismenjevanju. Vse je veliko lažje in prijetnejše kot v igralnici. Ob gregorjevem smo po potoku, ki teče skozi
gozd, spustili papirnate gregorčke. Otroci so postali zelo občutljivi na smeti, ki jih je žal še vedno veliko.
Značilen je njihov izrek: »Spet so po gozdu hodili VELIKI NEMARNI ŠKORNJI!«
Skupaj s starši smo se zadnjo soboto v marcu podali na Planico. Pot smo si krajšali z nalogami o naravi, pri
kateri so sodelovali otroci skupaj s starši.
V pomladnih dneh, ki so pred nami, se bomo srečali z gozdarjem in lovcem.
Zaključek naše gozdne dogodivščine bo tridnevno letovanje v Kočevju – v osrčju slovenskih gozdov, kjer
nas čaka še ena zanimiva izkušnja in predvsem dogodivščina, ki bo otrokom še bolj približala gozd.
Gozdna pedagogika nas bo spremljala tudi v prihodnjem šolskem letu. Nadgradili jo bomo ter se trudili,
da bomo v naravi preživeli še več časa, da bodo otroci pridobili pristen stik z naravo ter razvijali občutek
za odgovornost do nje, da jo bodo znali ceniti in varovati.
Vanja Trček
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Pe s em z a m am ico
Danes je dan
posvečen vam,
ti si moja roža,
ki nikoli ne uveni.
To je moje darilo,
upam, da te bo razveselilo.
Sva dve roži: ti si rožica,
jaz pa trobentica.
Sreča lahko dolgo traja
in vem, da se imava rada.
Gaber Langerholc, 5. r

Draga moja mamica,
sonce s tabo se igra,
roža tvojega srca
vedno lepše ti igra.
Zato darilo ti podam,
rožo, da srečna boš vsak dan.
To zlata je trobentica,
ki tebi srečo ti poda,
zato povem ti, da rada te imam.
Leja Stare, 5.r

Danes je dan,
ko mami srečo ima.
Trobentica zaigra,
sonce darilo ji da.

Mami ti si moja ljubezen,
ker te rad imam.
Sonce posije, rožo ti dam,
trobentico za srečo imaš.
Dominik Imeraj, 5. r

Draga mami,
ti si kot darilo,
si kot roža,
tvoj nasmeh pa vsako srce
poboža.
Ker ti sreče želim obilo,
ti podarjam to darilo.
Sonce naj tvojo žalost prežene
stran,
moja mami, rada te imam!
Kaja Štefančič, 5.r

Mami tebe imam rada kot sonce,
ki rožico obsije.
Kot trobentica na travniku,
ki izkazuje ljubezen in darilo.
Mami tebi bom podarila vse,
tudi srce in moje znanje.
Danes je materinski dan.
Dan, ki sije pod soncem.

Draga mami,
danes je tvoj materinski dan
in jaz te zelo rad imam.
Bodi srečna in vesela
kakor rožica,
naj te sonce boža,
in poje naj ti trobentica.
Zato pa mami, bodi srečna,
ker je danes materinski dan
in jaz zelo rad te imam.
Bor Martinjak, 5.r

Mami moja, rada te imam,
si kot sonce, ki žari ves dan.
Danes praznuješ
in me razveseljuješ.
Jaz ti rožo podarim,
in ti srečo zaželim.
Hvala ti za vse stvari,
ki naredila si mi jih ti.
Danes praznik je tvoj,
zato upam, da ne padeš v gnoj.
Tinkara Knez, 5. r

Vita Šmid, 5. r

Sonce, sreča, roža
veseli so, darilo se odpre,
rečem hvala in rad te imam.
Nejc Jugovic, 5. r

rožnik 2019 | Žab(ni)ca 1 | 7 |

Kotiček
Društva
upokojencv
Žabnica

R azstava
us t va rja lk
ročn ih del
Ustvarjalke smo se pod imenom
»Zankarice« prvič predstavile v
preteklem letu na razstavi v društvenih prostorih DU Žabnica. Spretne
roke so pridno ustvarjale, ideje, lepe misli so vtkane v vsako zanko,
petljo našega izdelka. Ob torkih popoldne se zbiramo, prepletamo
nitke in se družimo. Druženje pomeni sprostitev, odmik od vsakdanjih
skrbi, prijateljstvo, sodelovanje, predvsem pa nam bogati dušo in
srce. Vezemo, kvačkamo, pletemo, ustvarjamo z velikim žarom. Oko
se spočije in srce razneži, ko postavimo izdelek na ogled.
Anka Orehar, vodja sekcije ročnih del

K r at k i p ohodi
Ena od dejavnosti društva so tudi
kratki pohodi. Imenujemo jih tudi
»čveka pohodi«. Z njimi začnemo
vsako leto marca s pohodom na
Planico, ko se udeležimo proslave ob spomeniku. Zaključimo
jih v oktobru ali novembru s
pohodom v neznano. Včasih nam
ponagaja vreme in posamezni
pohod tudi odpade. Vse pohode
imamo v bližnji okolici (Crngrob,
Kokrica, Šmarjetna gora, Sorica,
Smledniški grad, Preddvor itd.).
Spoznavamo nove kraje, njihove
naravne in kulturno - zgodovinske

znamenitosti ter uživamo v lepotah narave. Nekoliko daljši je le
zaključni pohod v neznano. Smer
pohoda udeleženci izvedo šele na
dan pohoda. Lani je bil to pohod po
Poti kulturne dediščine Žirovnica,
drugi del. Med drugimi znamenitostmi smo z vodenim strokovnim
ogledom spoznali rojstni hiši pisatelja Janeza Jalna in jezikoslovca
in literarnega zgodovinarja Matije
Čopa. Izvedeli smo veliko novega
o življenju in delu obeh znamenitih Slovencev. Prvi del te poti z
ogledom rojstnih hiš našega največjega pesnika Franceta Prešerna
in pisatelja Frana Saleškega
Finžgarja smo prehodili eno leto

V r a z mis l e k
Po 14. letih članstva v Društvu upokojencev Žabnica,
ko sem se Štajerka končno vživela v ta del Slovenije,
so moje misli preko dneva in v neprespanih nočeh
vse bolj črnoglede. Z veseljem in ponosom sem članica tega društva, kjer sem našla veliko prijateljic,
zagnanih in delovnih, ter najrazličnejše aktivnosti,
ki so mi bile všeč in bolj ali manj pisane na kožo.
Rade smo delale, iskale nove ideje, nove zamisli,
kako oplemenititi življenje članov društva in kako
pomagati tistim, ki so pomoči potrebni. Danes smo
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prej. Obvezni del vsakega našega
pohoda je seveda tudi malica v eni
izmed gostinskih lokalov v kraju,
kjer se nahajamo.
Naši kratki čveka pohodi so zanimivi in zabavni, druženja prijetna
in nam krepijo dušo in telo.
Ana Mešič, vodja sekcije prireditve
in kratki pohodi

edino društvo upokojencev v Sloveniji, ki že več kot
deset let vsako leto prireja dobrodelne prireditve z
zbiranjem hrane. Čeprav je delo zahtevalo odpovedovanje uresničitve svojih interesov, tudi v škodo
bolnih družinskih članov, ker je bilo zanje manj časa,
in v škodo lastnega zdravja, smo z mislijo: le še to
moramo izpeljati, saj bo bolje, malo čaja in limone,
pa bo, vselej izpeljale svoje zamisli. In tako se je ta
»pa bo« počasi in hinavsko zalezel v naš organizem.
Leta so tekla, kdo bi jih štel, me pa počasi izgorevale.
Prva med nami je bila Zdenka Frelih; bila je gonilna
sila društva, vztrajna, kritična, poštena in zahtevna.

V lanskem letu, pred njenim slovesom, smo želele
tri članice prenehati z delom zaradi zdravja in zaradi
nakopičenih let, ki ti preprosto jemljejo sapo in moč
inovativnega razmišljanja. Pa smo zaradi pietete do
pokojne predsednice znova zbrale moči in rekle:
»Nadaljujmo z delom še leto dni, medtem bomo našle
nove in mlajše člane, ki bodo prevzeli naše delo.«
Toda žal jih ni in komaj verjamemo, da je tako!
Ostali smo brez predsednika društva in trenutno
ne vidimo izhoda oziroma razmišljamo o možnosti
priključitve k drugemu društvu. Kakšna škoda, saj se
je v Žabnici dogajalo marsikaj zanimivega v okviru

našega društva in to se sedaj dogaja prav v času, ko
se nam obeta boljše sodelovanje s KS Žabnica. Danes
vidim odsev prihodnosti društva tudi v zunanji podobi razpadajoče dvorane zadružnega doma. Tukaj smo
se trudili dvorano vsaj za silo pripraviti za sprejem
gostov in spomnim se besed Adija Smolarja: »A v
tej luknji opravljate kulturno poslanstvo? Žal ne
poznam Boga, ki bi vas za to delo nagradil, ne tukaj
in ne na oni strani.«
Vse to me žalosti in mi povzroča nemirne noči.
Jerica Kraševec, vodja kulturne sekcije

Društvo upokojencev Žabnica

T e r m in i a ktivnosti
Planinski pohodi

Krajši pohodi

Laniše, Mrzli vrh, Sivka Ledine - maj

potep po Radovljici - maj

Predmeja, Dolski maj, Otliški maj, Sinji vrh - junij

pot ob reki Kokri - junij

Sv Lovrenc, Lipovec, Petričev hrib - avgust

pot na Jamnik - september

Vače, Zasavska sveta gora, Slemšek - september

v neznano - oktober

Log, Rudnica, Stara Fužina - oktober

pot v Crngrob - november

neznano - november
Kulturne prireditve
Družabna srečanja

gledališka predstava – poletno gledališče

srečanje gorenjskih upokojencev - junij

Studenec - julij

piknik 22. 6. 2019
Kopalni izleti
Turistični izleti

Izola - vsak torek v juliju

Bela krajina, Jurjevanje, folklorni festival - maj

Izola - prva dva torka v avgustu

Ročna dela

Bralni debatni krožek

vsak torek od oktobra do aprila

vsako prvo sredo v mesecu

Telovadba
telovadba v športni dvorani od oktobra do marca
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Fo t o g r a f s k i u t rink i Društ va
u p okoj ence v Ž abnica

Sv. Miklavž

Velika planina

piknik

srečanje starejših

računalniški tečaj

telovadba
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Dogaja

Pr a z n i k k raj e vne s k upnosti Ža b n ica
Svet krajevne skupnosti Žabnica je na soboto, 30.
3. 2019, organiziral praznik krajevne skupnosti
Žabnica, s katerim smo krajani počastili prizadevanja
za osebno svobodo in lastno domovino v preteklosti
ter ozavestili pomen sodelovanja in povezovanja v
sedanjosti. Prav na račun povezovanja s krajani,
društvi, šolo in vrtcem je uspel pester celodnevni
program, ki je bil dobro sprejet in obiskan.
Praznik krajevne skupnosti opozarja na 77-letnico
preboja Selške čete Cankarjevega bataljona iz sovražnikovega obroča in na petnajst padlih partizanov.
Slavnostni govornik na tradicionalni spominski
slovesnosti na Planici je bil župan Mestne občine
Kranj Matjaž Rakovec, navzoče pa sta pozdravila tudi
predsednik KS Jošt Peter Zaletelj in sekretar Zveze koroških partizanov Andrej Mohar. Kulturni program so
oblikovali Pihalni orkester MOK, učenci POŠ Žabnica
in OŠ Staneta Žagarja, MePZ Svoboda Stražišče ter z
recitacijo poslanka Državnega zbora RS Mateja Udovč.
Pri polaganju vencev je poleg praporščakov prisostvovala tudi častna straža Slovenske vojske.
Poleg protokolarnega programa so se po Žabnici
skozi ves dan vrstile številne aktivnosti. Tako so že
zjutraj krenili na pohod na Planico otroci iz vrtca
Žabnica ter člani društva upokojencev Žabnica.
Šolarji POŠ Žabnica in krajani so medtem v sodelovanju z Zvezo tabornikov občine Kranj izvedli
čistilno akcijo po celotni krajevni skupnosti in zbrali
kupe smeti. Priznajmo, smeti je sicer v naravi sicer
vsako leto manj, a še vedno odločno preveč. Vsaka
smet je preveč, kaj šele divja odlagališča. Kdo in kdaj
bo pospravil, kar nekdo odvrže v naravi? Bodimo
odgovorni do sebe in svojih potomcev, če že narava
sama ni zadosten razlog za odgovoren odnos!
Po uspešno zaključeni čistilni akciji se je pričel

družabni del praznika pred in za POŠ Žabnica. Ob
krajšem kulturnem programu, v katerem je nastopil
otroški pevski zbor OŠ Žabnica (mentorica prof.
Alenka Boh Jenko) in glasbeni vrtec Glasbenium
(mentorica Ana Kavčič Pucihar), je zbrane nagovorila
predsednica krajevne skupnosti in predstavila preostale člane novega sveta ter sodelujoče na prireditvi.
Otroci so morali dopoldne vložiti kar nekaj truda v
čistilno akcijo in glasbene nastope, a so bili popoldne
za to bogato poplačani. Zabavali so se na napihljivem
gradu, ob poslikavah obraza, z mentorjem Ožbejem
Šifrerjem so igrali vrtni šah, številni pa so se razveselili obiska štirih Ambasadorjev nasmeha – posebej
izurjenih psičkov v družbi vodnikov, ki se z otroki
igrajo, berejo ali drugače družijo in tako pridobijo
njihovo zaupanje.
Za zvočno kuliso celotne prireditve je skrbel Andrej
Šifrer. Žabniški gasilci so pomagali pripravljati
prizorišče, prikazali postopke oživljanja, s hudomušnimi domislicami so animirali otroke, gasilke
pa pomagale razdeljevati hrano. Vse zbrane je nadvse
razveselil in navdušil odziv številnih gospodinj, ki so
pokazale dobro voljo in napekle dobrote, ob katerih
smo uživali še dolgo v popoldne. Na pobudo članice
sveta KS, Erike Vrhovnik, je tudi Žabnica postala
bogatejša za dve knjigobežnici; ena je postavljena v
šoli, druga pa pri igrišču Ledine. Z besedami ju je
na pot pospremil Matjaž Eržen ter poudaril pomen
branja in bralne kulture. Erika je v sodelovanju z
Vinkom Hafnerjem in Alešem Šifrerjem uresničila
še eno svojo dolgoletno zamisel. Uredila je namreč
razstavo uniform, ki smo jih tekom prireditve lahko
opazovali ob robu šolskega igrišča.
Gospa Irena Plestenjak je poskrbela, da je zaživela
prva zelemenjava v Žabnici. Na pobudo šole so krajani
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zbrali velik kup starega papirja. Spretne gospe iz
društva upokojencev Žabnica so prikazale ročna dela.
Za konec je vsako gospodinjstvo za vzpodbudo pri
urejanju domov dobilo kupon za brezplačno lončnico,
ki ga bodo vnovčili v vrtnarstvu Antolin. Letos bomo
namreč v KS Žabnica ocenjevali in proti koncu leta
podelili priznanja za najlepše urejene objekte v treh
kategorijah: kmetije, stanovanjske hiše in poslovni
objekti. Verjamemo, da nam je vsem v veselje živeti
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v čistem in urejenem okolju. Poskrbimo, da takšno
postane in ostane. Praznik krajevne skupnosti je
nakazal, da je v krajanih veliko volje do druženja in
sodelovanja, in upamo, da tako tudi ostane.
Iskrena hvala vsem za sodelovanje, podporo, dobro
voljo in udeležbo. Vabljeni k sodelovanju tudi pri
ostalih akcijah in prireditvah.
Marija Zakrajšek Martinjak

Pr i spe ve k g. žu p nik a
Spoštovani krajani in vsi ljudje dobre volje!
Čas leta, ki ga imenujemo kristjani tudi postni čas, se
je nagnil proti svoji dopolnitvi, ki je skrita v obhajanju
velike noči. Zaradi naglice življenjskega ritma redko
premišljujemo o zakonitostih časa, čeprav je ravno s to
stvarnostjo temeljno zaznamovano vse naše življenje.
Čas mineva, beži, tako so rekli že Stari – tempus
fugit. V tem begu se nerado zgodi, da bežimo tudi
sami pred seboj. Pred obveznostmi, nalogami, ki so
nam dodeljene, pred boleznijo in vsem, kar uhaja
našemu nadzoru. Ob tem se lahko utrne tudi misel
na prihodnost, na večnost.
Pa ostanimo v času, ki nas obdaja. V župniji Žabnica
smo v preteklem letu v sodelovanju s Krajevno
skupnostjo uredili parkirišče pred cerkvijo in župniščem. Ker je ravno ta del vasi dodatno zaščiten
zaradi najdb iz rimske dobe, smo morali postopati
zelo taktno in vse v dogovoru z Zavodom za varstvo
kulturne dediščine. Ko smo pridobili ustrezne gradbene pogoje, smo uskladili tudi potek odvodnjavanja
in potek izkopov ter novih nasipov. V letošnjem letu je
v okviru te pridobitve predvidena še vgraditev finega

asfalta in ureditev obrobnih površin. Vsi se veselimo
urejene okolice in smo hvaležni za sodelovanje in
pomoč Krajevne skupnosti ter drugih dobrih oz.
pozornih ljudi.
V župniji sami se pripravljamo na beljenje cerkve.
Minilo je že vrsto let, odkar se je cerkev znotraj belila.
S ključarji in gospodarskim svetom smo se odločili, da
k delu pristopimo celostno in temeljito. Pred beljenjem
je treba objekt cerkve statično stabilizirati in tako
preprečiti nadaljnje razpoke, ki so vidne v notranjosti.
Nekatere statične elemente je potrebno preurediti in s
tem zagotoviti, da se oboki v cerkvi ne bodo odmikali.
S tem se bo zagotovila tudi potrebna trdnost za novo
podlago in nov belež. Potek del bomo prilagodili svojim
finančnim zmožnostim. Trenutno se dogovarjamo s
statikom in arhitektom, ki bosta pripravila potrebna
izhodišča za delo ob bolj toplih dneh.
Sama zgradba cerkve tudi v teh modernih časih kliče in
vabi k razmisleku o tem, kaj v življenju resnično šteje
ter kaj v njem obstane kljub minevanju in menjavanju.
Vsem, ki berete to glasilo, želim, da vas tudi v neprazničnih dneh povezujejo vezi prijateljstva in medsebojne naklonjenosti.
Matjaž Zupan, župnik

Blagoslov in odprtje novih poslovnih prostorov
Zaposlitvenega centra SiDar zavod
Zaposlitveni center je zavod, ki ima status invalidskega podjetja, iz česar sledi, da je namenjen zaposlovanju
invalidnih oseb, ki potrebujejo zaščiteno zaposlitev.
ZC SiDar je bil ustanovljen leta 2007 v sklopu poslovnega sistema Papilot, s prenosom lastništva 2014 pa je
dobil novo ime: Si – slovensko in Dar – bil je podarjen
novi lastnici. ZC je “dar”za zaposlene, ker v njem lahko
delajo, se razvijajo in si zaslužijo dostojno plačilo za
preživetje, in je “dar” za okolje, v katerem deluje.

Z mesecem majem se ZC SiDar seli iz Ljubljane,
kjer je bil ustanovljen, v Žabnico in želi biti tudi dar
ljudem na tem področju. V obnovljenih in 5. maja
blagoslovljenih prostorih bo zaposlenih 7 invalidov
in trije strokovno usposobljeni mentorji. Namen
lastnice in zaposlenih je biti del kraja in ga bogatiti
s svojo prisotnostjo, s svojim delom in podarjanju
novih možnosti za sodelovanje in sobivanje.
M. Jurjevec
Foto: Arhiv ZC SiDar (blagoslov in otvoritev v Žabnici)
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Spominska slovesnost
pri spomeniku na Planici
nad Crngrobom
27. marca 1942 je bila na področju Malega Rovta pri Planici nad
Crngrobom največja in najbolj
tragična bitka na območju sedanje
Mestne občine Kranj. Od 32 borcev je padlo 14 partizanov in ena
partizanka, med njimi tudi član
poveljstva slovenskih partizanov
Stane Žagar, narodni heroj.
V spomin na te dogodke KS Jošt
in KS Žabnica praznujeta krajevni
praznik in vsako leto zadnjo soboto v marcu pripravita spominsko
slovesnost.
Tako smo se letos na spominski
slovesnosti zbrali 30. marca in se
se spomnili preboja Selške čete
Cankarjevega bataljona iz sovražnikovega obroča ter 15 padlih
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partizanov. Slavnostni govornik
je bil župan Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec, zbrane pa sta pozdravila tudi predsednik sveta KS
Jošt Peter Zaletelj in sekretar Zveze
koroških partizanov Andrej Mohar.
Zatem so delegacije ob spremljavi
pihalnega orkestra MOK položile vence. Sledil je lep kulturni
program, ki ga je povezovala
Monika Tavčar, oblikovali pa so
ga pihalni orkester Mestne občine
Kranj, MPZ Svoboda iz Stražišča,
poslanka Državnega zbora Mateja
Udovč ter učenke in učenci OŠ
Stane Žagar pod vodstvom mentorice Jane Kovač in POŠ Žabnica
OŠ Stražišče pod vodstvom prof.
Alenke Jenko Boh. Slovesnost so
popestrili še častna straža garde

Slovenske vojske in praporščaki.
Po končani slovesnosti so se udeleženci zadržali v sproščenem
pogovoru, se odpravili na krajši
sprehod po okolici ali pa se okrepčali v bližnjih turističnih kmetijah.
Nekaj dni pred dogodkom je delegacija ZB za vrednote NOB Bitnje
in Žabnica uredila spominska
obeležja na področju KS Jošt in
položila vence.
Za uspešno izvedbo slovesnosti se
zahvaljujemo organizacijskemu
odboru, KS Jošt in KS Žabnica,
Mestni občini Kranj za finančno in
organizacijsko pomoč ter seveda
izvajalcem kulturnega programa.
Vili Knez

Tradicionalno srečanje sosedov na šutni
ter ob klepetu družno »pospravijo« jedačo in pijačo,
ki jim je ostala od praznikov.

Najbrž ga ni med nami, ki ne bi rad živel v urejeni
in prijazni soseski. A kaj, ko vse prevečkrat tudi med
sosedi pride do razprtij in nasprotij. Da je sožitje med
sosedi vrednota, ki jo velja spoštovati in negovati,
dokazujejo vaščani zgornje Šutne. Že četrto leto se
vsakega 2. januarja in 25. junija zberejo kar na cesti

Nikoli jim ne zmanjka pogovora o načrtih glede
gradnje, urejanja okolice in sodelovanja med sosedi.
Srečanja, ki traja celo popoldne, se udeležijo stari in
mladi oziroma, kot je dandanes moderno reči, gre
za medgeneracijsko srečanje dvanajstih sosedskih
družin. Tradicijo nameravajo nadaljevati tudi v
prihodnje in želijo postati dober zgled tudi za ostale,
saj menijo, da bi bilo veliko manj nesoglasij, če bi
se ljudje več družili in pogovarjali.
Ljubo Tomažič
Foto: Ljubo Tomažič

Š D P l a nčan

medtem ko smo skupaj zabeležili
skoraj 70.000 vpisov.

brezpredmetna. Vsi lepo vabljeni
na Planico.!

Daljnega leta 2003 smo pri ŠD
Žabnica uvedli dodatno športno
aktivnost, in sicer rekreacijsko
pohodništvo na Planico nad
Crngrobom. Aktivnost je bila
tedaj ustanovljena z namenom
počastitve krajevnega praznika,
ki ga praznujemo 27. marca. Pr’
Brčnk na Planici smo uvedli dve
vpisni knjigi, eno zunaj v kovinski
skrinjici in eno v veži. Na res prijetni in slikoviti poti na Planico
srečujemo vedno nove obraze in
veseli nas, da so ljudje pripravljeni
nekaj storiti za svoje zdravje in
sprostitev. Lahko rečem, da se je
stvar dobro prijela.

Pravila določajo, da 15. marca
zaključimo vpisovanje za prejšnjo
sezono, hkrati pa začnemo z
novo sezono. Zaključno srečanje
vseh članov pripravljamo enkrat
v aprilu na Planici. Vsi člani so
postreženi s pijačo in toplo malico,
ki jo pripravijo na kmetiji odprtih
vrat Pr’ Brčnk. Vsak član ob plačilu
5 € dobi majico z logotipom kluba
'Plančan'. Naj še dodam, da za vse
člane, ki sodelujejo in dosegajo
normo že vseh 16 let, vsakih pet
let pripravljamo posebne praktične nagrade. Vsak član pa za vsak
mejnik, ki ga premaga (500 vpisov,
1000 vpisov, 2000 vpisov ...) dobi
spominsko plaketo.

Za konec prilagam pravila kluba,
ki jih je treba spoštovati:

Na sezono normo za klub 'Plančan'
naredi okoli 60 pohodnikov. Vsaj
15 jih ima povprečno več kot 100
vpisov, rekorderji pa dosežejo tudi
365 vpisov. Naj kot zanimivost povem, da je v šestnajstih sezonah
17 pohodnikov zbralo preko 1000,
trije pa imajo že več kot 3000 vpisov. Normo vpisov je v teh letih
naredilo skoraj 200 pohodnikov,

Naj na koncu izkoristim priložnost in vse ljubitelje narave, pohodništva in rekreacije povabim,
da se nam pridružijo na Planici.
Kljub zgornji statistiki pa še
vedno poudarjamo, da vpisovanje nima tekmovalnega, temveč
zgolj družabno rekreativni značaj.
Skrb, da ima nekdo več vpisov, je

• vpis velja samo peš ali s
kolesom,
• sezona vpisovanja traja eno
leto, z začetkom 15. marca,
• 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,
• enkrat letno se priredi zaključek in razglasi rezultate.
za Plančane
Andrej Šifrer
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Železniška postaja Žabnica
Vedno bolj pogosta je želja tistih krajanov, ki se
vozijo na delo v Ljubljano, da bi se v Žabnici ponovno
aktivirala železniška postaja. Ker je temu naklonjen
tudi nov sklic Sveta KS Žabnica, sem se odločil, da
malo osvežim spomin na to postajo.

Po vojni so vse dodatne tire odstranili. Sredi 30-ih
let 20. stoletja so zaradi povečanja prometa na ŽP
Žabnica postavili izogibni tir, da so se lahko vlaki
srečevali. S tem je nekaj ljudi dobilo zaposlitev, saj
so rabili kretničarje.

Stavba je bila zgrajena leta 1939 in bi bila letos stara
80 let. Žal objekta železniške postaje ni več, saj se
je vodstvo železnice lani odločilo, da ga poruši, ker
je bil strošek vzdrževanja prevelik. V lasti železnice
pa je še vedno zemljišče, ki pa niti ni tako majhno
in bi bilo primerno za ureditev parkirnih prostorov.
Na tem zemljišču še vedno stoji vodnjak, ki je služil
stanovalcem, ter rezervoar s fontano, ki je služil
potnikom vlakov za pitno vodo.

ŽP Žabnica so ukinili leta 1964, ko so progo elektrificirali, odstranili pa so tudi izogibni tir. Od
takrat naprej je postaja samevala oz. je služila le kot
stanovanjski objekt. Danes tudi stavbe ni več. Ker pa
potreba in želja po ponovni oživitvi postaje narašča,
je prav, da se za tako oživitev zavzemamo. Če bi
se na vlak ponovno vkrcavali in izkrcavali potniki
na ŽP Žabnica, bi postajo z veseljem koristili tudi
prebivalci Drulovke, Brega ob Savi in drugih vasi
na tem področju.

V glasilu KS Žabnica je bil širši sestavek o železnici in
železniški postaji, sedaj pa naj povzamem le nekatere
podatke. Kmalu po odprtju železnice leta 1870 je
bila postavljena prva železniška postaja na Sorškem
polju, ki se je sprva imenovala ŽP Bitnje. Ker pa je
stala na področju KO Žabnica, se je tudi prav kmalu
preimenovala v ŽP Žabnica. Prva postaja je stala
kakšnih 30 m severneje kot stavba. Na temeljih stare
zgradbe je bil postavljen leseni objekt, ki je služil kot
skladišče in garderoba.
Že med prvo svetovno vojno je bila v Žabnici postaja
zelo povečana, saj je bila ranžirna postaja (nekaj tirov
je bilo speljanih prav do vasi) in so jo uporabljali za
natovarjanje in raztovarjanje materiala za potrebe
Soške fronte. Na postajo so vozili tudi ranjence,
ki so jih oskrbeli v žabniškem gasilskem domu.
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Zato je prav, da vsi skupaj podpremo pobudo Sveta
KS Žabnica, da se postajališče ponovno aktivira.
Jože Frelih

Skupne strani KS Bitnje in KS Žabnica
Spoštovane krajanke in krajani KS Bitnje in KS Žabnica!
Po kranjski občini je zavel nov veter in njegova sapica je zapihala vse
do najbolj južne krajevne skupnosti, do Žabnice. Z volitvami je Žabnica
dobila popolnoma nov Svet krajevne skupnosti, ki je z veseljem sprejel
pobudo Sveta KS Bitnje po skupnem glasilu.
V slovenskem merilu je prava redkost, da so vzpostavljeni dobri odnosi
med sosednjima krajevnima skupnostma. Naj pri tem tudi ostane in
upamo, da bo glasilo še okrepilo vezi, sodelovanje in dobrobit krajanov.
Prav zato menimo, da je skupno glasilo bolj smotrno, odziv krajanov pa
bo tisti, ki nam bo povedal, ali je tudi smiselno.
Krajevni skupnosti Bitnje in Žabnica geografsko ležita skupaj in marsikateri zunanji opazovalec bi lahko sklepal, da je to en kraj oz. ena
krajevna skupnost.
Članki ene in druge krajevne skupnosti so smiselno ločeni. Če glasilo
berete z ene strani, boste brali glasilo Krajevne skupnosti Bitnje
(Informator, št. 51), če pa ga obrnete in pričnete brati z druge strani, pa
boste brali glasilo Krajevne skupnosti Žabnica (ŽABCA št. 1) . Skupni
članki, ki zadevajo obe krajevni skupnosti, se nahajajo na sredini.
Upamo, da vam je nov format všeč, morebitne pohvale oz. pripombe pa
nam lahko sporočite preko obrazca na spletni strani bitnje.si oziroma
zabnica.si .
Tomaž Ogris, predsednik KS Bitnje
Marija Zakrajšek Martinjak, predsednica KS Žabnica
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Pomembno obvestilo!
Te koče vzdr žev a nj e na p o d roč j u KS B it nj e
in KS Ža b nic a
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 sklepu, uporabljajte naslednjo telefonsko številko oziroma elektronski naslov:
tel.: 080 1885
email: mok@kranj.si

Prijavo okvarjene obcestne svetilke lahko prijavite
preko spletnega obrazca na naslovu:
http://www.vigred-elektro.si/kontakti.php.
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

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:
Javna razsvetljava, otroška igrišča Janez Lukan
T: 04 28 11 352
v lasti Mestne občine Kranj,
M: 041 649 461
obrezovanje dreves na javnih
E: janez.lukan@komunala-kranj.si
površinah:
Mestna občina Kranj, Urad za
Komunala Kranj, Delovna enota
gospodarstvo in gospodarske javne
Javne površine:
službe
Marjan Tušar
Nataša Žibert
T: 04 28 11 375
tel.: (04)237-31-96
M: 030 610 450
e-mail: natasa.zibert@kranj.si
E: marjan.tusar@komunalakranj.si
tel. tajništvo: (04)237-31-40

Krajane prosimo, da se pri nastalih problemih, ki se tičejo tekočega
vzdrževanja, obračate neposredno na zgoraj navedene kontakte na
Mestni občini Kranj. V primeru, da s strani občine ne bo odziva, obvestite krajevno skupnost, da preveri in pospeši reševanje problema.
Svet KS Bitnje in Svet KS Žabnica
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Pr ijave na mestno inšpekcijo
Medobčinski inšpektorat Kranj
Medobčinski inšpektorat Kranj kot upravni in prekrškovni organ opravlja naslednje naloge:
• opravlja nadzor nad izvajanjem državnih in občinskih predpisov, s katerimi občine ustanoviteljice urejajo
zadeve iz izvirne pristojnosti in zadeve iz prenesene pristojnosti z države na občino,
• spremlja, analizira in podaja predloge za izboljšanje stanja na področjih, ki jih nadzira,
• vodi upravni postopek na prvi in drugi stopnji s področja medobčinskega inšpektorata Kranj,
• pripravlja in izvaja proračun s področja Medobčinskega inšpektorata Kranj,
• pripravlja strokovne podlage in razpisne dokumentacije za javna naročila s področja Medobčinskega
inšpektorata Kranj,
• opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja.
Delovno področje in naloge medobčinskega redarstva kot službe v sestavi inšpektorata določa zakon ali na
podlagi zakona izdan občinski predpis. Medobčinsko redarstvo opravlja naslednje naloge:
• nadzoruje in zagotavlja pogoje za varen in neoviran cestni promet v naseljih,
• varuje ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,
• skrbi za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
• varuje javno premoženje, naravno in kulturno dediščino,
• vzdržuje javni red in mir,
• spremlja, analizira in podaja predloge za izboljšanje stanja na področjih, ki jih nadzira,
• opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja.

Prijave mestnem inšpektoratu
Krajani lahko vse nepravilnosti prijavite na Medobčinski inšpektorat Kranj. Prijave lahko podate tudi
anonimno. Prijavo lahko pošljete tudi na KS Bitnje (lahko tudi anonimno) in posredovali jo bomo naprej
na Medobčinski inšpektorat. KS Bitnje sama ne prijavlja nepravilnosti, temveč samo posreduje vaše
prijave naprej.
Po elektronski pošti lahko pošljete prijave na medobcinski.inspektorat@kranj.si.

Kontaktne osebe
Trenutno so kontaktne osebe za Medobčinski inšpektorat Kranj:
• vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj po pooblastilu župana, Aleš Bizjan (ales.bizjan@
kranj.si), 04 237 31 97,
• 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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ŽIVALI OPOZARJAM NA SVOJO PRISOTNOST,
VENDAR JIH PRI TEM NE VZNEMIRJAM.

PARKIRAM NA PARKIRIŠČIH.
Vozilo ustavljam in parkiram tako, da ne oviram drugih. Tudi če sem trenutno sam, zagoto-

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

vim prehodnost stranskih vlak in poti ter
omogočim parkiranje tudi drugim.

jem in jih ne hranim. Psa imam
pod nadzorom. Ne
povzročam nepotrebnega hrupa in
spoštujem pravico do
miru v naravi.

SEM ZGLED DRUGIM.
Slovenija leži na stiku med alpsko, sredozemsko in celinsko regijo
Evrope, zato je njena narava raznolika in lepa. S sistemskim varstvom

S spoštljivim odnosom do narave, s širjenjem naravovarstvene zavesti in s podporo organizacijam, ki

in izvajanjem številnih aktivnosti želimo zagotoviti, da bi sedanje generacije, 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-

se ukvarjajo z ohranjanjem narave, sem zgled drugim. Ravnam v skladu s pravili in zakoni ohranjanja narave ter o morebitnih kršitvah obvestim pristojne organe.

SPOŠTUJEM LASTNINO.
TUJA LAST NI MOJA PRAVICA.
Na večini območij v Sloveniji se izvajata kmetijska in gozdarska dejavnost. Brez dovoljenja lastnika ne uporabljam zemljišč ali nabiram
pridelkov, kot so sadje, kmetijski pridelki ali drva. Prav tako ne uporabljam lovskih opazovalnic in drugih zgradb.
Vrata ograd pašnikov zapiram za seboj.

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

SPOŠTUJEM SEBE.

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.

POZNAM SVOJE ZMOŽNOSTI IN JIH
UPOŠTEVAM.

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.

Obisk narave načrtujem in prilagajam trenutnim vremenskim pogojem, svojemu znanju, zmožnostim in sposobnostim. Izvedem ga tako, da bom v njem užival in hkrati
spoštoval naravo in njene prebivalce. Poskrbim za svojo
varnost in varnost drugih.

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, gojilnic školjk in ribiških ladij med delom.

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.

SPOŠTUJEM NARAVO.
NE PUŠČAM SLEDI.
Odpadke, tudi biološke in še posebej nevarne, odnesem s seboj in odložim 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

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.

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

SPOZNAVAM IN UPORABLJAM LOKALNA IMENA.

POZDRAVLJAM.

ter pospravim. V času velike požarne ogroženosti upoštevam prepoved in ognja sploh ne zanetim.

Običaj je, da se v naravi pozdravljamo. Pozdrav je

Kulturna krajina, ki jo obiskujem, je rezul-

priložnost za komunikacijo z domačini in medsebojno izmenjavo informacij med obiskovalci.

tat tradicionalne rabe prostora, kar se
odraža tudi v imenih krajev in območij. Prispevam k ohranjanju poime-

HODIM PO POTEH.
Po poteh hodim zaradi zmanjšanega vpliva na naravo in svoje varnosti. Z motornimi vozili in kolesi se vozim po zanje namenjenih 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.

DAJEM PREDNOST ŠIBKEJŠIM.
Na poteh dajem prednost šibkejšim od sebe. V zavetiščih dajem prednost tistim, ki zavetje bolj potrebujejo. V prometu in na večnamenskih
poteh ima prednost pešec pred kolesarjem in motornimi vozili, kolesar pred
motornimi vozili. Na vodi imajo plavalci
in potapljači prednost pred plovili, premikajoče se plovilo se umakne stoječemu, manjše plovilo se umakne večjemu.

Pozanimam se o naravnih vrednotah ter varovanih in zavarovanih območjih, pravila upoštevam pri obisku v naravi. Rastline in živali samo

SKRBIM ZA VARNOST.

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

S svojim znanjem, védenjem in spremljanjem razmer ostalim pomagam po svojih zmožnostih, ne da bi ogrožal svojo varnost. V primeru nesreče pokličem 112 in sledim

vstopam v gozdne rezervate in mirne cone v gozdovih
in zavarovanih območjih. Sploh pa ne posegam v brloge, 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.
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navodilom.

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.

