
Stran 1 od 2 

 

                    
MESTNA OBČINA KRANJ 

Krajevna skupnost 
ŽABNICA 

Žabnica 20, 4209 ŽABNICA 
 

OSNUTEK, potrjen 9. 4. 2019. 
Številka:  06/SKSŽ_zapisnik/2018_22 
Datum:    26. 3. 2019 
 
 

 
Z A P I S N I K 

 
 
6.  izredne seje Sveta KS Žabnica (v nadaljevanju: SKSŽ), ki je bila  26. 3. 2019 ob 19.00 uri v OŠ Žabnica. 
 
PRISOTNI člani SKSŽ: Marija Zakrajšek Martinjak, Aleš Šifrer, Erika Vrhovnik, Nataša Plavc, Mateja Porenta, Ljubo 
Tomažič, Matic Oman, Mateja Porenta 
OPRAVIČENO odsotni člani SKSŽ:  
PRISOTNI od povabljenih pri posameznih točkah: Jože Frelih (pri točki 2) 
 
Predlagan in sprejet je bil naslednji DNEVNI RED: 
 
1. Pregled osnutka zapisnika 5. redne seje Sveta KS Žabnica in realizacija nalog  
2. ZD Žabnica 
3. Praznik KS Žabnica 
4. Razno 
 
 
1. Pregled osnutka zapisnika 5. redne seje Sveta KS Žabnica in realizacija nalog  
 
- Tabla za napisom KS Žabnica; Dovoljenje šole je pridobljeno, Matic Oman prenese tablo iz ŠD Žabnica hišniku, da 

tablo namesti na dogovorjeno mesto na šoli. Izvedba: pred soboto, 30.3.2019 
- Ceste po Šutni bodo do sobote 30.3.2019 urejene. Obljuba g. Lukan, Komunala (info: L. Tomažič) 
- Vzdrževanje zemljišča »trikotnika« na Šutni; g. Košenina je sporočil (tel. klic), da ni lastnik zemljišča. Predvidevamo, 

da je lastnica njegova mama, ga. Olga Košenina. Ugotovljeno je, da gospa Olga Košenina živi na istem  
naslovu kot Rado Košenina. Dopis se pošlje ponovno (njej). 

- Kup peska na pokopališču je podjetje Flora odstranilo. 
- 6. 4. 2019 (sobota dopoldne), gredo člani SKSŽ na ogled po KS – »ekskurzija« po Žabnici«. Povabi se krajane, da 

se jim pridružijo in predstavijo probleme (vabilo se objavi na FB). – datum se prestavi, nov datum se določi na  
naslednji seji SKSŽ 

- Table za označitev naselji Šutna in Žabnica; poslati prošnjo na MOK, da pridejo na ogled pred postavitvijo (kontakt: 
A. Šifrer, L. Tomažič). Čakamo na povratno informacijo iz MOK. 

- L. Tomažič je opozoril na drevje na Šutni, ki nevarno visi na cesto. A. Šifrer preveri pri Boštjanu in Janezu Šifrer, 
kdo je lastnik oziroma če je lastnik pripravljen ustrezno obrezati drevje, da ne bi prišlo do nesreče. A. Šifrer preveri 
do naslednje seje SKSŽ. 

- Defibrilator; Pridobljeno je dovoljenje za namestitev aparat na Šutno k Rajglju (družina Demšar). O 
premestitvi aparata se je potrebno dogovoriti z ga. Predikaka . 

 
 
Sprejet je bil SKLEP št. 14/2018-2022/KS Žabnica (ZA: 7, PROTI: 0, VZDRŽANI: 0): Potrjen je zapisnik 5. 
redne seje SKSŽ (12.3.2019). 
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2. ZD Žabnica 
 
KS Žabnica je bil posredovan osnutek najemne pogodbe za ZD Žabnica (KGZ Sloga). Prav tako je bil sklican sestanek 
med direktorjem KGZ Sloga in predstavniki KS (M. Zakrajšek, A. Šifrer). Na seji je potekala razprava glede osnutka 
prejete pogodbe. 
 
Nekateri pogoji v pogodbi so nesprejemljivi, to je bilo na sestanku povedano tudi direktorju KGZ Sloga (plačilo 
investicijskega vzdrževanja,  plačilo nadomestila za stavbno zemljišče v celoti,…). Letni stroški brez nadomestila 
stavbnega zemljišča so trenutno cca 700 €. Z ekonomskega vidika najem ni racionalen. Za posamezno prireditev se 
lahko najeme telovadnica pri OŠ Žabnica, kjer so prostori bolj prijetni. Glede na število prireditev, bi bil letni strošek nižji 
od trenutnih letnih stroškov za ZD Žabnica. KGZ Sloga vizije za uporabo ZD nima (potrebna bi bila investicijska vlaganja, 
načrtovana je le obnova fasade, ki jo bo naredil Top Dom), slišijo se različne ideje, katere niso preverjene (med drugim, 
da bi bil v prostorih začasno vrtec). V kolikor bi želeli skleniti pogodbo, bi jo morali delno spremeniti (izločiti člen o 
investicijskem vzdrževanju, KS plača le 1/3 letnega nadomestila za stavbno zemljišče). Nekateri krajani, predvsem 
starejši, imajo do stavbe zgodovinsko navezanost. Pred dokončno odločitvijo glede najema ZD bi bilo potrebno pridobiti 
mnenje krajanov, društev v KS ter jim predstaviti pogoje najema ter jih soočiti z dejstvom, da pod takimi pogoji KS sama 
ne more najeti ZD Žabnica (preveriti ali so društvo pripravljena prispevati, sodelovati pri najemu). 
 
Na podlagi razprave je bil sprejet SKLEP št. 15/2018-2022/KS Žabnica (ZA: 7, PROTI: 0, VZDRŽANI: 0):  
KS Žabnica pri KGZ Sloga zaprosi za odlog sklenitve najemne pogodbe, dokler KS ne predstavi situacije tudi 
ostalim akterjem v kraju (društva, krajani, kmetje…). Z ekonomskega vidika je najem ZD Žabnica za KS Žabnica 
nesprejemljiv. Problematika se predstavi krajanom in društvom v kraju, ponudi se jim, da lahko kdo drug 
prevzame najem ZD Žabnica namesto KS (kako društvo v kraju). V prihodnosti se pripravi posvet na temu ZD 
Žabnica, na katerega se povabi: društva KS (DU, PGD, RK, ZB NOB, KUD), kmete in druge krajane, predstavnike 
TOP DOM. 
 
 
3. Praznik KS Žabnica 
 
Člani SKSŽ so natančno definirali aktivnosti za izvedbo prireditev ob krajevnem prazniku, ki bodo v soboto, 30.3.2019 
(spominska slovesnost na Planici, čistilna akcija, druženje krajanov pred OŠ Žabnica). 
 
 
4. Razno 
 
J. Frelih bo za glasilo KS Žabnica pripravil članek o bivši železniški postaji. 
 
Potrebno je najti kartico za izdelavo ključev za ZD Žabnica. 
 

 
 

Seja je bila zaključena ob 21.30 uri. Naslednja seja bo predvidoma 9. 4. 2019. 
 
Zapisala:  M. Jurjevec 
 
 

 

                                                                                                           

 
 


