MESTNA OBČINA KRANJ
Krajevna skupnost
ŽABNICA
Žabnica 20, 4209 ŽABNICA
OSNUTEK, potrjen na seji 12.3.2019.
Številka: 04/SKSŽ_zapisnik/2018_22
Datum: 19. 2. 2019

ZAPISNIK
4. redne seje Sveta KS Žabnica (v nadaljevanju: SKSŽ), ki je bila 19. 2. 2019 ob 19.00 uri v OŠ Žabnica.
PRISOTNI člani SKSŽ: Marija Zakrajšek Martinjak, Aleš Šifrer, Erika Vrhovnik, Nataša Plavc, Mateja Pornta, Ljubo
Tomažič
OPRAVIČENO odsotni člani SKSŽ: Matic Oman
PRISOTNI od povabljenih pri posameznih točkah: Nataša Ravnikar, Vanja Terček, Alenka Jenko, Jože Frelih

Predlagan in sprejet je bil naslednji DNEVNI RED:
1. Pregled osnutka zapisnika 3. redne seje Sveta KS Žabnica ter realizacija nalog (priloga)
2. Pregled prejete pošte
3. Nabor projektov v mandatu 2018-2022 in obravnava Osnutka načrta dela 2019 – ponovni pregled osnutka in
določitev prioritet (priloga)
4. Imenovanje komisij KS Žabnica v mandatu 2018-2022 in nosilcev za realizacijo posamezne naloge/projekta KS
Žabnica
5. Sodelovanje z OŠ Žabnica (vabljene ga. Nataša Ravnikar, ga. Vanja Terček in ga. Alenka Jenko)
6. Zadružni dom Žabnica (vabljen g. Jože Frelih)
7. Prireditve ob krajevnem prazniku (priloga - predlogi)
8. Glasilo KS Žabnica
9. Razno.

1. Pregled osnutka zapisnika 3. redne seje Sveta KS Žabnica ter realizacija nalog (priloga)
M. Zakrajšek Martinjak je podala informacije glede realiziranih nalog iz osnutka zapisnika;
- Na Mestno občino Kranj (v nadaljevanju: MOK) je bila posredovana prošnja za postavitev ograje pri šoli/vrtcu
Žabnica in semaforja (skupaj z KS Bitnje).
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Glede pokopališča je bila prejeta neuradno informacija MOK, da se bo prestavila meja, posledično pokopališče
Žabnica ostane v MOK. Glede na to, da so dogovori v teku, imenovana člana projektne skupine Občine Škofja Loka
za urejanje pokopališke dejavnosti iz KS Žabnica ostaneta in sodelujeta v njej.
- Slaba preglednost zaradi prevelike žive meje na Šutni
E. Vrhovnik je pripravila podatke za dopis, je v pripravi. Pripravljen bo »pavšalni« dopis, ki se v takih primerih pošlje kot
vljudno, prijazno opozorilo krajanom (v koliko opozorilo ne zaleže, se pošlje pristojnim službam, medobčinskemu
inšpektoratu).
- Pobudi za Škofjo Loko (ureditev cestišča mimo benovih kozolcev, postavitev javne razsvetljave na poti do
Crngroba), pripravila M. Zakrajšek Martinjak, odposlati.
- Knjigobežnice
V obliki vitrine s poličkami, nekaj strehe (oblika ptičje hišice), potrebno določiti lokacijo (kje na Športnem domu) in
pridobiti predračun (Boštjan Fik). ZADOLŽENA še naprej: E. VRHOVNIK
- Vzdrževanje zemljišča »trikotnika« na Šutni
Pridobljen le telefon, L. Tomažič pridobi naslov, da se lastniku zemljišča pošlje prijazno »pavšalno« opozorilo« – na
domači ali elektronski naslov g. Košenine ZADOLŽEN: L. TOMAŽIČ.
- Napis KS Žabnica na ŠD Žabnica
Uredi M. Oman. Glede namestitve napisa je predhodno potrebno opraviti razgovor z vodstvom OŠ Žabnica. N. Ravnikar
preveri pri ravnatelju ZADOLŽEN: M. OMAN, čakamo povratno informacije N. RAVNIKAR(OŠ).
- Čiščenje struge potoka Žabnica
Fotografije za pripravo dopisa je posredoval A. Šifrer. Potrebno je pripraviti dopis - opis stanja z navedenimi lokacijami in
fotografijami. Prav tako čakamo na povratno informacijo M. Omana glede Občine Škofja Loka. Kdo financira čiščenje
struge. Opaženo je bilo, da se trenutno ureja, čisti struga na Šutni. Potrebno je pridobiti informacije, kdo je izvajale,
naročnik dela. Glede na povratne informacije se bo o reševanju problema odločalo dalje.
ZADOLŽENA: ALEŠ ŠIFRER, MATIC OMAN
Sprejet je bil SKLEP št. 11/2018-2022/KSŽabnica (ZA: 6, PROTI: 0, VZDRŽANI: 0): Potrjen je zapisnik 3. redne seje
SKSŽ (29.1.2019)

2. Pregled prejete pošte
-

PGD Žabnica, vabilo na občni zbor
Ponudba za nakup aparata za oživljanje; glede na to, da sta v KS Žabnica že 2 taka aparata, novega ne
potrebujemo. Bi pa obstoječega prestavili na bolj dostopno mesto vsem krajanom. Predlog: Športni doma Žabnica.
Opravi se razgovor za An. Šifrerjem (ŠD) o možnosti namestitve in kam, hkrati se pogovoriti tudi za ozvočenje in
modno revijo na prireditvi ter o lokaciji knjigobežnic.
ZADOLŽENA: M. Zakajšek Martinjak razgovor glede ozvočenja in modne revije, namestitve defibrilatorja
ŠD Žabnica
ZADOLŽENA: E. Vrhovnik razgovor glede lokacije knjigobežnic
ZADOLŽEN: L. Tomažič, razgovor z ga. Marto Predikaka RK (stališče glede prestavitve defibrilatorja)

3. Nabor projektov v mandatu 2018-2022 in obravnava Osnutka načrta dela 2019 – ponovni pregled
osnutka in določitev prioritet (priloga)
Določiti je potrebno prioritete tako za Nabor projektov v mandatu 2018-2022 kot za Načrt dela KS Žabnica 2019;
- Tradicionalne, utečene prireditve, ki bodo organizirane vsako leto, morajo ostati: obisk dedka Mraza, spominska
slovesnost na Planici, prireditev za najstarejše krajane.
- Novi predlogi: šolski bazar pred novim letom, dramska uprizoritev ob novem letu.
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Ob krajevnem prazniku: povezati spominsko slovesnost in čistilno akcijo, razdeliti sadike in organizirati
razglasitev najlepše okrašenih hiš.
Izdati 2 glasila KS letno.
Nadgraditi obstoječo spletno stran.
Podati pobudo za postaje KRsKOLESOM tudi v KS Žabnica.
Čim več realno izvedljivih projektov vključiti v proračun MOK (preplastitev ceste ob železnici, vrtec, jasli,…).
Vzpostavitev železniške postaje v Žabnici (dodatna postaja med Kranjem in Trato).
Tekoče naloge s področja prometa: podati na MOK predloge za omejitev hitrosti po kraju (način omejitve in
lokacije), podati na MOK predlog za postavitev tabel za označbo naselja Šutna.

4. Imenovanje komisij KS Žabnica v mandatu 2018-2022 in nosilcev za realizacijo posamezne
naloge/projekta KS Žabnica
Točka je prestavljena na eno izmed prihodnjih sej SKSŽ.

5. Sodelovanje z OŠ Žabnica (vabljene ga. Nataša Ravnikar, ga. Vanja Terček in ga. Alenka Jenko)
Seji so se pridružile predstavnice OŠ in vrtca Žabnica (N. Ravnikar, V. Terček in A. Jenko) z namenom, da se dogovorijo
o sodelovanju med KS Žabnica ter OŠ in vrtcem Žabnica v splošnem ter še posebej o sodelovanju na prireditvah ob
krajevnem prazniku, 30. 3. 2019.
SPLOŠNO
Pogoji za uporabo, dostopanje do prostorov KS na šoli ostane enako, kot je bilo do sedaj.
- N. Ravnikar bo pri ravnatelju matične šole preverila, kako je z wi-fi dostopom. Wifi dostop je, vendar v prostorih KS
Žabnica ne dela (potrebno je rešiti težavo, namestiti dodaten routar), da bo KS Žabnica lahko uporabljala wifi.
- Tablo KS Žabnica je potrebno namestiti na zid šole (naslov OŠ je tudi naslov KS Žabnica). Glede mesta namestitve
bo N. Ravnikar preverila pri ravnatelju matične šole in hišniku. Bilo bi primerno, da se tabla KS Žabnica namesti pod
napis šole. Podana je bila informacija, da se javno zasebno partnerstvo za telovadnico pri šoli izteče leta 2026.
- M. Zakrajšek Martinjak je prisotne predstavnice šole in vrtca seznanila o dopisu za namestitev zaščitne ograje pri
šoli oziroma vrtcu in postavitev semaforja na prehodu za pešce pri šoli, ki je bil posredovan županu. V okviru
razprave je bil omenjena opcija, da se namesto ograje kupi zemljišče ob šoli za prestavitev vrtca
- Knjigobežnice; poleg načrtovane pri ŠD (Ledine – glej točko 1) bi lahko postavili še eno v avli šole (predlog N.
Ravnikar, natančna lokacija se še določi), lahko bi jo uporabljali tudi starši, ki čakajo.
- Pobuda šoli; Predlog prireditve ob zaključku leta (sodelovanje OŠ, KS) . novoletni bazar (izdelki otrok, prostovoljni
prispevki) za vse krajane, ponovno bi ga oživeli. Mogoče bi ga šola vključila v program dela, kot druženje za aktivne
ljudi (da bi bil bazar lahko na soboto).
- Sodelovanje šole pri glasilu KS Žabnica (in Bitnje), prva številka izide v maju. Podan je bil predlog, da bi PŠ Žabnica
pripravila otroški kotiček za v Informator (kot redno rubriko); kaj so učenci šole počeli, kaj še bodo, likovni
izdelek,…Vsebino »otroškega kotička« v Informatorju šola pripravi sama.
AKTIVNOSTI IN SODELOVANJE NA PRIREDITVI, DRUŽENJU KRAJANOV OB KRAJEVNEM PRAZNIKU,
30.3.2019 (spominska slovesnost na Planici, čistilna akcija, srečanje krajanov pred šolo Žabnica po zaključku
spominske slovesnosti in čistilne akcije). M. Zakrajšek Martinjak je gostjam obrazložila, kako si je SKSŽ zamislil
koncept prireditve. Gre za zbiranje, druženje občanov, medgeneracijsko srečanje z različnimi aktivnostmi za udeležence.
Radi bi spodbujali element druženja med krajani.
POTEK PRIREDITVE, AKTIVNOSTI
- spominska slovesnost na Planici se začne ob 10.00 uri, začetek pohoda je okvirno ob 8h (vsaj za vrtec)
- čistilna akcija poteka od 9.00 uri do 12.00 ure
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pohod na Planico bi radi naredili bolj zanimiv - vključitev orientacijskega pohoda za Planico, vključi se tudi Športno
društvo Žabnica, sekcija Plančan, vrtec bo organiziral pohod na Planico s starši, za otroke se lahko naredi ena igrica
ali pa kombinacija s projektom gozdni vrtec
- čistilne akcije se udeleži planinski krožek (24 otrok), udeležba za člane krožka je obvezna, ostale otroke povabimo
na čistilno akcijo ali pohod na Planico
- zaključna prireditev, zbiranje, srečanje krajanov pred OŠ in telovadnico Žabnica se prične ob 12:00 uri, ko pridejo
krajani iz Planice in se zaključi čistilna akcija
- vabila za prireditev bodo šla po vseh gospodinjstvih KS Žabnica, v šoli povabijo starše iz šole in vrtca, ob vabilu
prireditev predstavijo kot krajevni praznik. Število otrok v šoli je 85, v vrtcu pa 50.
- nastopajoče iz OŠ Žabnica na Planico pelje kombi, nazaj gredo peš in pridejo na zbirno mesto pred šolo
- v okviru čistilne akcije bo potekalo tudi zbiranje starega papirja čez vikend; zabojnik za star papir pripeljejo pred šolo
že v petek in je postavljen do ponedeljka (naj se namesti obvestilo »zaboj za star papir«
- ob slabem vremenu, spominska slovesnost na Planici vseeno je, za čistilno akcij pa je bilo do sedaj še vedno lepo
vreme
- napihljivi grad, poslikava obrazev (M. Porenta pridobi ponudbo – glej v nadaljevanju točko 8)
- gospodinje bodo spekle sladice ( pozovejo jih vsi člani SKSŽ svoje bližnje, na koncu dobijo pismo zahvale)
- razdeljevanje sadik, sledi ocenjevanje ob koncu leta v 3 kategorijah, vključiti zelemenjavo (menjava sadik)
- predstavitev delovanja defibrilatorja (sodelovanje z RK)
- beremo s tačkami, primerno za manjše skupine otrok, v okviru projekta Tačke pomagačke bi lahko imela
predstavitev ga. Golob na igrišču vrtca (preveri in se dogovori,da pride za kratek čas, N. Ravnikar).
- predstavitev športnih aktivnosti v telovadnic; šah, karate (za več ni prostora). Za šah (bi imel Ožbej) .
bi pridobili velike figure
- predstavitev uniform (premisliti do naslednje seje ali je izvedljivo in kako) – dobiti je potrebno lutke (kje), prostor za
postavitev, mogoče bi uniforme dobili pri vojski (preveri A. Šifrer). Podana je bila tudi ideja, da bi naredili modno
revijo z uniformami. Preveriti ali bi bili modeli lahko Plančani (An. Šifrer) ali pa nogometaši (M. Jerina). preveri: M.
Zakrajšek Martinjak)
- ozvočenje, ima An. Šifrer (preveri: M. Zakrajšek Martinjak)
- uporaba stranišča: zunanji vrtca in v telovadnici
- predlagan je tudi (A. Jenko) kratek program ob zaključku prireditve: glasbeni vrtec in učenci prečne flavte (Ana
Kavčič Pucihar) ter otroški PZ PŠ Žabnica
-

6. Zadružni dom Žabnica (vabljen g. Jože Frelih)
Glede možnosti ureditve ZD Žabnica je A. Sifrer pridobil naslednje informacije; obljubljen je priklop na kanalizacijo, v
sodelovanju z Dom Trade bo urejena tudi zunanjost. Bila je podana pripomba,da trenutna zunanjost ZD Žabnica kazi
izgled kraja.

7. Prireditve ob krajevnem prazniku
Glavna prireditev je v soboto, 30. 3. 2019, prireditev za krajane po spominski slovesnosti na Planici in čistilni akciji pred
osnovno šolo in telovadnico. Naloge med člane SKSŽ so okvirno razdeljene – preglednica z nalogami je bila vsem
posredovana.
Dogovori glede glede organizacije prireditve:
- Hrana bo postrežena na gasilski mizah.
- Hrana za otroke: čevapčiči (okvirno 50 porcij) – M. Porenta kontaktira gostinca za peko čevapčičev (Gitadela,
Štajnbirt), delno s sponzorstvom
- Hrana ostali: golaž v okviru čistilne akcije (pridobiti večjo termo posodo – mogoče jo ima gostinec, ki bo pekel
čevapčiče).
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-

-

Koordinator za hrano: L. Tomažič (hrana od tabornikov, posoda od gostincev, hrana se mora iti iskat,
čevapčiči za otroke, kotel za gretje golaža (Boštjan Šifrer Fik),
Kupiti: pribor, pijačo (Resman Dorfarje, Davidov hram).
Določiti dežurne za pijačo (deljenje pijače).
Napihljivi grad – M. Porenta preveri pogoje pri dosedanji sodelujoči Urška Sermek (cena, vključuje samo grad
ali še kake druge aktivnosti: poslikave, možnost sponzorstva). Alternativo ima tudi M. Zakrajšek M (prodaja
kokice, balone…).
Privabiti sodelujoče, pomočnike za izvedbo prireditve (Mateja, brat s partnerko).
»dobrote naših gospodinj« (povabiti gospodinje, da kaj spečejo in same prinesejo)
Sadike rož – mogoče sponzorstvo Antolin (obesi se logotip na igrišče, da »s krajem zadiha«), povprašati –
ZADOLŽEN: A. Šifrer – tudi da obvesti glede Škofica ali TUŠ-a, preveri tudi možnost glede najema stojnice pri
Antolinu
Potrebno pridobiti sodelujočo gospo, ki bo razdeljevala rože; 1 roža / 1 gospodinjstvo.
KS ima svojo mizo, na kateri so dostopne informacije o vseh aktivnostih (ves čas en predstavnik SKSŽ za
mizo). Naredijo se plakati (ZADOLŽENA: M. Porenta), za usmeritev obiskovalcev k posameznim aktivnostim.
Mize se okrasijo (Tedi, Ynsk material), za sadike bi bila najboljša stojnica, mogoče Antolin sponzorira stojnico,
si naredi reklamo.
Na eni izmed miz se lahko tudi piše, riše…kar se obiskovalcem zahoče.

8. Glasilo KS Žabnica
Točka je prestavljena na eno izmed prihodnjih sej SKSŽ.

9. Razno
L. Tomažič je podal informacijo, da naj bi bil prvo soboto v juniju organiziran pohod župana MOK na Brezje.

Seja je bila zaključena ob 22.00 uri. Naslednja seja bo predvidoma 12. 3. 2019.
Zapisala: M. Jurjevec.

-
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