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MESTNA OBČINA KRANJ 

Krajevna skupnost 
ŽABNICA 

Žabnica 20, 4209 ŽABNICA 
 

OSNUTEK, potrjen na seji 26. 5. 2020 
Številka:  14/SKSŽ zapisnik/2018_22 
Datum:    3. 3. 2020 
 
 

 
Z A P I S N I K 

 
 
14. redne seje Sveta KS Žabnica (v nadaljevanju: SKSŽ), ki je bila 3. 3. 2020 ob 19.30 uri v OŠ Žabnica. 
 
PRISOTNI člani SKSŽ: Marija Zakrajšek Martinjak, Aleš Šifrer, Erika Vrhovnik, Ljubo Tomažič, Matic Oman, Mateja 
Porenta, Nataša Plavc, 
OPRAVIČENO odsotni člani SKSŽ: / 
 
 
Predlagan in sprejet je bil naslednji DNEVNI RED: 
 
1. Sistem dela Sveta KS Žabnica (potrditev pristojnosti posameznih članov po področjih) 
2. Pregled osnutka zapisnika 13. redne seje Sveta KS Žabnica ter realizacija nalog (priloga) 
3. Pregled prejete pošte  
4. Ureditev otroških igral 
5. Prijava na LAS, gorenjska košarica 
6. ZD Žabnica (plačilo stavbnega nadomestila) 
7. Praznovanje krajevnega praznika 2020 z vključeno Čistilno akcijo 2020 
8. Razno 
 
 
1. Sistem dela Sveta KS Žabnica (potrditev pristojnosti posameznih članov po področjih) 
 
Na porazdelitev nalog na pretekli seji, člani SKSŽ niso podali pripomb; 
 
NOSILCI NALOG 2020 
- Marija Zakrajšek Martinjak: Semafor in ograja pri OŠ, prijave na razpise, sodelovanje v projektih z ostalimi KS, 

prometne ureditve ob državni cesti, predstavljanje KS, sosvet za KS 
- Aleš Šifrer: komunala, tehnika, promet (mostovi?), urejanje bankin  
- Ljubo Tomažič: urejanje Žab(ni)ce, skrb za urejenost kraja, razsvetljava, ropotajoči pokrovi, okrasitev kraja v 

decembru  
- Nataša Plavc: pokopališče: obratovanje, vzdrževanje (s Floro) in sodelovanje pri novi ureditvi pokopališča  
- Matic Oman: Športno društvo, igrišče, igrala za otroke (ureditev igral, lastništva), FB, dedek mraz (skupaj z Matejo 

Potočnik) 
- Mateja Potočnik: prireditve (praznik KS, FB) 
- Erika Vrhovnik: koši za pse, obdaritev najstarejših občanov (skupaj z Maticem/Matejo), nove prireditve, na primer 

dramske igre in podobno 
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Pri izvedbi prireditev je potrebno pritegniti društva, krajane za pomoč. Ne glede na nosilca naloge, pri izvedbi prireditve 
sodelujejo in so prisotni vsi člani SKSŽ. 
 
Pr Benovem kozolcih naj postavijo še en koš za smeti (pasje odpadke), pri znaku za Mestno občino Kranj (v 
nadaljevanju: MOK). 
 
 
2. Pregled osnutka zapisnika 13. redne seje Sveta KS Žabnica ter realizacija nalog (priloga) 
 
- Luč na pokopališču; M. Zakrajšek Martinjak je na MOK pridobila informacije o možnosti postavitve luči javne 

razsvetljave na  dveh lokacija (predvidoma na obeh lokacijah v letu 2020) in sicer:  
1. lokacija: luč na cesti proti Šutni (takoj za pošto oziroma pri bivši trgovini), v kolikor se stanovalci strinjajo Vir: 
Proračun MOK, Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe, kontakt N. Žibrat/J. Krgovič).  
V bližini živeče krajane je potrebno vprašati ali bodo dali soglasje za postavitev luči (tam je »mrtvi kot«, zato bi 
postavili luč javne razsvetljave); Markota Štular, Markota Grašič –vpraša A. Šifrer, Ružo - vpraša E. Vrhovnik. 
Mrtvi kot je tudi pri GD, pri Dom Trade – kako ga rešiti ?  
2. lokacija: pokopališče (vir: Proračun MOK, Projektna pisarna MOK, kontakt Luka Šmid). Potrebno določiti, kjer 
postaviti luči in koliko. 

- Koši za pasje iztrebke; Ljubo Tomažič – se bo potrudil za postavitev dodatnih košev. 
- Asfalt pri mostu pri Ratink (predlog krajana); Glede na to, da gre za zasebno zemljišče, asfaltiranje ne bo 

mogoče; ponovno preveriti lastništvo 
- Nevaren Križarjev most na Suho/Petrov most; 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. Povratne 
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. 

- Na FB se objavi na novo postavljen znak za omejitev prometa v Spodnji Žabnici (objavi in fotografira M. Oman). 
 

Sprejet je bil SKLEP št. 31/2018-2022/KS Žabnica (ZA:7, PROTI: 0, VZDRŽANI: 0): Potrjen je zapisnik 13. 
redne seje SKSŽ (21. 1. 2020). 
 
 
3. Pregled prejete pošte 
 
/ 
 

 
4. Ureditev otroških igral 
 
a) Igrala pri Ledinah; Glede na to, da gre za igrala ob Športnem domu se ŠD Žabnica predlaga, da bi z skupno akcijo 

(ŠD in KS) obnovili igrala in uredili okolico igrišča. M. Oman preveri pri ŠD ali so pripravljeni sodelovati pri obnovi 
igral tako, da bodo uporabna in ne bodo več nevarna. 

b) Igrala pri cerkvi; Župnika (ali ključarja) vprašati ali so igrala lahko še tam. V kolikor so še lahko, se tudi ta igrala 
obnovijo tako, da bodo še v naprej uporabna in doda se klopca. Prav tako je potrebno pridobiti informacijo kako je s 
košem za odpadke (kdo ga prazni in ponovno postaviti). Informacije pridobi in se dogovori M. Oman. 

 
 
5. Prijava na LAS, gorenjska košarica 
 
M. Zakrajšek Martinjak je predlagala, da bi se KS Žabnica skupaj s KS Bitnje prijavila na razpis za pridobitev (evropskih) 
sredstev preko Mestne občine Kranj, za ureditev krajevne skupnosti. Prijavo pripravi M. Zakrajšek Martinjak, vsebovala 
bo 3 nivoje: 
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a) 1. nivo – ureditev vaškega jedra pri Ledinah; revitalizirali, uredili bi prostor pri Ledinah, igrišče bi pokrili, 
preplastili, uredili igrala, celotno dogajanje na igrišču bi bilo lahko pokrito, prostor bi se uporabljal v športne 
namene, za namene druženja, uporabljala ga bi društva, lahko bi imeli pokrito tržnico. 

b) 2. nivo – kmetije 
c) 3. nivo – ureditev ustrezne infrastrukture (ceste, kolesarska steza…). 

Prioriteta za KS Žabnica je 1. nivo (ureditev vaškega jedra): 
 
Člani SKSŽ niso imeli pripomb na predlog M. Zakrajšek Martinjak, sprejet je bil SKLEP št. 32/2018-2022/KS 
Žabnica (ZA:7, PROTI: 0, VZDRŽANI: 0): SKSŽ potrjuje prijavo KS Žabnica skupaj s KS Bitnje za 
sredstva LAS, Gorenjska košarica za razvoj krajevnih skupnosti. Potrjeni so vsi trije sklopi, ki jih je 
predstavila M. Zakrajšek Martinjak. 
 
 
6. ZD Žabnica (plačilo stavbnega nadomestila) 
 
KS Žabnica ne razpolaga z pravno formalno podlago za plačilo stavbnega nadomestila za ZD Žabnica (posledično je bil 
E-račun za leto 2019 tudi zavrnjen), zato je bila sprejeta odločitev, da se KS Žabnica objektu odpoveduje. Osnutek 
pogodbe, posredovan s strani podjetja Sloga d.d. za KS Žabnica ni sprejemljiv, tudi društvom v kraju uporaba prostora v 
ZD Žabnica ni prioriteta, društva nimajo pričakovanj ne zavez do uporabe prostora. KS Žabnica ne bo vztrajala pri 
uporabi prostora, saj so pogoji nesprejemljivi, prav tako ni urejeno lastništvo objekta. 
 
O odločitvi KS Žabnica se obvesti direktorja Sloge d.d. (J. Porenta s priporočeno pošto), prav tako se odpove plačilo 
stroškov elektrike in komunalnih storitev. 
 
 
7. Praznovanje krajevnega praznika 2020 z vključeno Čistilno akcijo 2020 
 

- Praznovanje krajevnega praznika in čistilna akcija bosta potekala v soboto, 28.3.2020. 

- Skupaj s OŠ Žabnica je bila sprejeta odločitev, da bo zaključna prireditev pri Ledinah (ŠD Žabnica), prostor je 
bolj primeren, varen. Zbirališče ob začetku je za otroke pri šoli, za krajane pa pri Ledinah. 

- Organizator prireditve: M. Porenta (pripravi program), program je v osnovi enak kot lani, naloge so porazdeljene 
kot lani. Hrana in pijača se razdeli kot lani. Predlog: tovornjak namesto odra. 

- Povabiti k sodelovanju, pomoč pri izvedbi (delitev hrane, peciva, animacija najmlajših): krajane, društva, aktiv 
kmečkih žena, oratorci, … 

- Čistilna akcija: Rokavice, vrečke prevzame M. Porenta, golaž M. Oman, poti (4) čistilne akcije določi A. Šifrer 

- Mize pri gasilcih prepelje A. Šifrer, figure za šah dostavita A. Šifrer, M. Oman, nogometa ne bo, napihljivi grad s 
poslikavo bo, kužki bodo ? 

- Naroči pri šoli zabojnik za papir pri šoli. 

- Vabila se objavijo na FB in razpošljejo po gospodinjstvih (oblikovanje, tisk). 
 
 
8. Razno 
 
M. Zakrajšek Martinjak je podala naslednje informacije:  

- skupaj z L. Tomažič sta bila na sestanku pri direktorju občinske uprave, prisotna je bila tudi T. Kocijančič, vodja 
Službe za KS pri MOK. Dana je bila obljuba, da T. Kocijančič pripravi odgovor za KS Žabnica, katere investicije, 
projekti se financirajo preko redne dejavnosti in katere neposredno iz proračuna MOK (preko NRP)  

- predsedniki KS iz stranke PLS (KS: Bitnje, Žabnica, Jošt, Podblica, Orehek, Besnica) so mnenja, da bi bilo potrebno 
g. župana opozoriti, kdo ga je podprl že v prvem krogu lokalnih volitev, saj je razvoj občine osredotočen predvsem v 
mestne KS. Sredstva se morajo nameniti tudi za razvoj primestnih KS 
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- Na območju Sorškega polja se bo zaščitil eden od vodnih virov in bil razglašen za vodno varstveno območje. 
Posledica za krajane na tem področju (vključuje tudi KS Bitnje in KS Žabnica) bodo slabe, vpliv na kvaliteto življenja 
krajanov, živečih na tem področju. Vključene krajevne skupnosti se še naprej borijo proti vzpostavitvi VVO na tem 
območju (zbiranje in priprava ustrezne dokumentacije, dopisi). 

 
DU Žabnica ima novo predsednico, predstavi se v novi številki Žab(ni)ce. 
 
Potrebno je izdati naročilnico za popravilo obstoječih in namestitev novih zastav, kjer so bile uničene. 
 
M. Oman se pogovori z ŠD glede priklopa na zemeljski plin. 
 
M. Oman je podal predlog, da se posreduje vzorčit prst iz igrišča. 

 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21.45 uri. Naslednja seja bo predvidoma 14. aprila 2020. 
 
 
 
 
Zapisala:  M. Jurjevec 
 
 
 
 
 

 

 


