
Stran 1 od 3 

 

                    
MESTNA OBČINA KRANJ 

Krajevna skupnost 
ŽABNICA 

Žabnica 20, 4209 ŽABNICA 
 

OSNUTEK, potrjen 12. 11. 2019 
Številka:  11/SKSŽ zapisnik/2018_22 
Datum:    15. 10. 2019 
 
 

 
Z A P I S N I K 

 
 
11.  redne seje Sveta KS Žabnica (v nadaljevanju: SKSŽ), ki je bila 15. 10. 2019 ob 19.30 uri v OŠ Žabnica. 
 
PRISOTNI člani SKSŽ: Marija Zakrajšek Martinjak, Aleš Šifrer, Erika Vrhovnik, Nataša Plavc, Ljubo Tomažič, Matic 
Oman, Mateja Porenta 
OPRAVIČENO odsotni člani SKSŽ: / 
 
 
Predlagan in sprejet je bil naslednji DNEVNI RED: 
 
1. Pregled osnutka zapisnika 10. redne seje Sveta KS Žabnica ter realizacija nalog 
2. Defibrilator (M. Predikaka, RK) 
3. Pregled prejete pošte  
4. Inventura (popis OS in DI na dan 31.12.2019) – potrditev navodil in imenovanje popisne komisije 
5. Novo leto (obisk dedka Mraza, novoletni bazar, obdaritev najstarejših krajanov, novoletna večerja, darila, 

voščilnice, …) 
6. Izdaja glasila Žab(ni)ca v decembru – vsebina, prispevki, sponzorji 
7. Nadgradnja spletne strani KS Žabnica 
8. Ocenjevanje najlepše urejenih objektov 
9. Razno 
 
 
1. Pregled osnutka zapisnika 10. redne seje Sveta KS Žabnica ter realizacija nalog  
 
- Luč na pokopališču; M. Zakrajšek Martinjak je posredovala informacije N. Žibrat na Mestno občino Kranj (v 

nadaljevanju: MOK), čakamo na povratne informacije MOK ali bo možna postavitev luči javne razsvetljave 
neposredno iz sredstev proračuna MOK. 

- Označitev pešpoti na Planico; M. Oman preveri pri A. Šifrer.  
- Koši za pasje iztrebke; se ne prestavijo. Preveri se možnost za postavitev dodatnega koša ob igralih pri cerkvi, 

zraven pokopališča. Prav tako se tam ponovno postavi koš za smeti, kjer je bil, sedaj ga ni več (ne koša, ne stojala 
za koš). Možnost postavitve dodatnih košev preveri L. Tomažič (poklicati Floro, M. Kumar). 

- Asfalt pri mostu pri Ratink (predlog krajana); Na MOK se preveri VIR sredstev za financiranje asfalta. 
- Satelitski posnetek Žabnica in Šutne; čakamo na povratne informacije MOK. 
- Nevaren Križarjev most na Suho; Na ogledu v KS Žabnica, sta opravila ogled mostu M. Buh (MOK) in J. Lukan 

(Komunala Kranj). Podala sta mnenje, da je most konstrukcijsko dobro sestavljen. M. Buh je obljubil, da bo preveril 
lastništvo zemljišča, na katerem je most in poslal na KS Žabnica dopis z ugotovitvami. Povratna informacije na KS 
Žabnica do danes ni bila prejeta. Glede na to, da so bile prejete pripombe, mnenja krajanov, da se pri uporabi mostu 
ne počutijo varne, SKSŽ posreduje pobudo na MOK (M. Buh), da se pridobi uradno mnenje, statični izračun o stanju 
mostu – ocena varnosti ter ocena stroškov sanacije. 
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- Promet po Spodnji Žabnici; Glede problematike prometa v Spodnji Žabnici se pošlje dopis na Policijsko upravo 
Kranj. Predstavi se jim problem ter njihove predstavnike povabi na naslednjo sejo SKSŽ z namenom, da se jim 
predstavijo problematične točke in se najdejo rešitve (ureja, pripravi dopis M. Zakrajšek Martinjak). Poleg 
navedenega, se posreduje na MOK (M. Buh) predlog za postavitev radarske kontrole ter postavitev opozorilne table 
za prekoračitev (in meritev) hitrosti. Na ogledu v KS Žabnica je M. Buh podal mnenje, da ležeči policaji niso 
priporočljivi. Potrebno je najti rešitev, ki bo dolgoročno rešila situacijo. 
 

Sprejet je bil SKLEP št. 24/2018-2022/KS Žabnica (ZA:7, PROTI: 0, VZDRŽANI: 0): Potrjen je zapisnik 10. 
redne seje SKSŽ (10. 9. 2019). 
 
 
2. Defibrilator (ga. Predikaka, RK)  
 
M. Predikaka (Rdeči križ) kljub najavi na sejo ni bilo. 
 
Glede na to, da M. Predikaka ponovno ne dovoli prestavitve defibrilatorja (razlog: neodzivnost SKSŽ na predstavitev 
delovanja defibrilatorja v organizaciji RK; vabilo je bilo zavajajoče v datumu, zato se člani SKSŽ predstavitve niso 
udeležili), se SKSŽ z prestavitvijo defibrilatorja ne ukvarja več. Ostane naj, kjer je. V nalogo je bilo vloženo preveč časa 
in energije, ki pa nista dala nobenega rezultata. 
 
 
3. Pregled prejete pošte 
 
Obvestilo ZB o žalni slovesnosti pri spomeniku NOB v Žabnici za 1. november (KS Žabnica prispeva sredstva za 7 
lovorjevih vencev, enako kot lani). V imenu KS se prireditve udeležita L. Tomažič in A. Šifrer, mogoče tudi M. Oman. 
 
 
4. Inventura (popis OS in DI na dan 31.12.2019) – potrditev navodil in imenovanje popisne 

komisije 
 
Sprejet je bil SKLEP št. 25/2018-2022/KS Žabnica (ZA: 7, PROTI: 0, VZDRŽANI: 0): o izvedbi rednega 
letna popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev KS Žabnica za leto 2019 in imenovanju popisne komisije 
v sestavi: Nataša Plavc (predsednica), Mateja Porenta (članica) in Matic Oman (član). Hkrati so bila izdana 
Navodila za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev KS Žabnica za leto 2019. 
 
 
5. Novo leto (obisk dedka Mraza, novoletni bazar, obdaritev najstarejših krajanov, novoletna 

večerja, darila, voščilnice, …) 
 

- Novoletni bazar in obdaritev najstarejših krajanov bosta potekala 6.12. in 7.12.2019 (telovadnica OŠ Žabnica), 
uporabi se enaka postavitev (oder, dekoracija). 

 
- Novoletni bazar: KS bo imela stojnico z brezplačnim čajem in vinom. 
 
- Obdaritev najstarejših krajanov: program naj poteka na enak način kot v preteklih letih (dogovoriti se z OŠ Žabnica, 

ki je v preteklih letih pripravila program, v preteklosti se je pogostilo tudi nastopajoče otroke). Število povabljencev 
lani: 97 (daril: 70). 

 
- Zbirna mesta za obisk dedka Mraza bodo objavljena v glasilu in na FB (določiti okvirni datum izdaje glasila). 
 
- Novoletna večerja KS Žabnica bo predvidoma 13.12.2019 pri Silvi v Crngrobu (rezervira M. Zakrajšek Martinjak, 

povabiti med drugim tudi predstavnike KS Sveti Duh). 
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- Darila za otroke – določijo se do naslednje seje (preveriti cene pobarvank za odrasle). Število daril lani: 50 

- Darila za upokojence – vpraša, pridobi ponudbo pri Flerinu v Sp. Bitnjah A. Šifrer (med in lesena žlica, okvirna cena 
5 €/darilo) 

 

6. Izdaja glasila Žab(ni)c v decembru – vsebina, prispevki, sponzorji 
 
Nova številka glasila bo izšla v mesecu decembru. Naloga vseh članov SKSŽ je, da zbirajo članke in sponzorje (M. 
Oman – Dom Žabnica,…). Vsem se ponovno pošlje sprejeti cenik oglaševanja. 
 
Predvidena vsebina, prispevki; DU, POŠ Žabnica, PGD Žabnica, gospod župnik, M. Mravlja (kontakt: N. Plavc), objaviti 
kontakt za pokopališče (N. Plavc), obvestilo o obisku dedka Mraza,… 
 
 
7. Nadgradnja spletne strani KS Žabnica 
 
Točka se prestavi na naslednjo sejo. 
 
 
8. Ocenjevanje najlepše urejenih objektov 
 
Ocenjevanje bo potekalo 26. 10. 2019. Udeležijo se ga vsi člani SKSŽ razen N. Plavc, ki je odsotna. 
Zbor: ob 8h pred ŠD (Ledina). 

 
 

9. Razno 
 

- A. Šifrer je opozoril, da je potrebno urediti bankine na poti proti industrijski coni Trata. O tem je potrebno obvestiti 
MOK (M. Buh, J. Lukan) ter KS Sv. Duh (poklicati predsednika). 
 

- M. Zakrajšek Martinjak je podala informacijo, da je bil v Loškem utripu objavljen odlok Občine Škofja Loka iz 
katerega je razvidno, da Pokopališče Žabnica sodi v MOK. 

 
- Ureditev igral pri cerkvi -  M. Oman (dogovor, informacije Mlinar) 

 
- Na eno izmed prihodnjih sej se povabi predstavnike društev, ki delujejo v KS Žabnica, da se pridobi njihov pogled, 

vizijo na sodelovanje s KS Žabnica. Kako pridobiti krajane, da bi se družili, povezovali med sabo. Pridobiti mnenje 
A. Šifrerja (ŠD) kako vzpostaviti (otroško) igrišče v kraju (kje, ograjeno, ponoči zavarovano), prestaviti igrala, da bi 
bila skupaj na enem mestu. 

 
- Zbornike Na robu pojoče ravnine je potrebno prenesti v arhiv KS Žabnica (sedaj so pri A. Šifrer). 
 

 
Seja je bila zaključena ob 21.35 uri. Naslednja seja bo predvidoma 12. 11. 2019. 
 
Zapisala:  M. Jurjevec 
 

 


