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MESTNA OBČINA KRANJ 

Krajevna skupnost 
ŽABNICA 

Žabnica 20, 4209 ŽABNICA 
 

OSNUTEK, potrjen 18. 5. 2021 
Številka:  16/SKSŽ zapisnik/2018_22 
Datum:    15. 9. 2020 
 
 

Z  A P I S N I K 
 
 
16. redne seje Sveta KS Žabnica (v nadaljevanju: SKSŽ), ki je bila 15. 9. 2020 ob 19.30 uri v OŠ 
Žabnica. 
 
PRISOTNI člani SKSŽ: Marija Zakrajšek Martinjak, Aleš Šifrer, Erika Vrhovnik, Ljubo Tomažič, Nataša 
Plavc, Matic Oman 
OPRAVIČENO odsotni člani SKSŽ: Mateja Porenta 
 
 
Predlagan in sprejet je bil naslednji DNEVNI RED: 
 
1. Uporaba herbicidov in druge zadeve glede urejanja Pokopališča Žabnica (vabljen: 

Matjaž Humar, Flora) 
2. Pregled osnutka zapisnika 15. redne seje Sveta KS Žabnica (priloga) ter pregled 

realizacije nalog (priloga) 
3. Pregled prejete pošte  

- Pozitivne novičke iz KS za Kranjske novičke (poslati po mailu) 
4. Finančni načrt KS Žabnica – ostanek 2019, poraba 2020  
5. Uporaba prostorov KS Žabnica za poučevanje glasbene dejavnosti – prejeta prošnja 
6. Razno 
 
 
1. Uporaba herbicidov in druge zadeve glede urejanja Pokopališča Žabnica (vabljen: 
Matjaž Humar, Flora) 
Gospod Matjaž Humar iz podjetja Flora je povedal, da je Slovenija leta 2017 prevzela evropsko direktivo 
(katera se je v praksi pričela uporabljati v letu 2020), na podlagi katere se pri uničevanju plevela na 
javnih površinah ne uporablja več pesticidov (kar vključuje vse javne površine…med drugim tudi 
pokopališča, v našem primeru pokopališče Žabnica). Uporabljati se npr. ne sme tudi kisa in alkohola 
zaradi živali na javnih površinah (kužki, mačke). Alternative: 
- Ročno odstranjevanje plevela (način, ki ga pesek na pokopališču Žabnica onemogoča) 
- Z napravami, ki toplo vodo ogrejejo in uporabljajo biološko razgradljivo peno. Testno je bil ta načini 

uporabljen na pokopališču v Žabnici. Enkratni strošek je cca 400 EUR, nekatere rastline potrebujejo 
več ponovitev, za začetek je potrebno najmanj 3 ponovitve, potem pa najmanj trikrat letno, ker 
nekatere rastline potrebujejo več ponovitev. Za zdaj je to edina alternativa med dovoljenimi. 
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Člani SKSB so se zahvalili za pojasnilo in povedali, da bodo odločitev o dodatnih ponovitvah sprejeli 
spomladi in o tem obvestili podjetje Flora. 
Glede peska, ki se nabira na pokopališču, bo zadevo uredil A. Šifrer. V prihodnje pa se območje, kjer se 
nabira ta pesek tlakuje in postavi tja klopca. Dokončna odločitev se prav tako sprejme spomladi. 
Potrebno je preveriti cene, pridobiti ponudbe. 
N. Plavc je povedala, da bi krajanka A. Orehar rada, da se podre grm na pokopališču. M. Kumar je 
povedal, da gre za okrasno jabolko na vhodu levo. Je posebna vrsta drevesa, najbolje bi ga bilo 
odstraniti v celoti. Odločitev o odstranitvi ni bila sprejeta. 
 
 
2. Pregled osnutka zapisnika 15. redne seje Sveta KS Žabnica (priloga) ter pregled 
realizacije nalog (priloga) 
 
- Postavitev luči javne razsvetljave; 1. lokacija na Pokopališču Žabnica, solarna luč (preveriti pri Vigred, 

katera luč bi bila najbolj racionalna in praktična možnost – nismo določili nosilca naloge za Vigred) – določiti 
kje na pokopališču in koliko (preveriti ali je možni vir: Proračun Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: MOK), 
Projektna pisarna MOK, kontakt Luka Šmid). Ostale lokacije: 1. Na vogalu Bara Ledine pri Grašiču, 2. pri 
bivši trgovini ob cesti, 3. pri Dom Trade Žabnica (predviden vir: Proračun MOK, Urad za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe, kontakt Nataša Žibrat) 
Predlog na MOK se poda za vse navedene luči. Na MOK preveri Marija Zakrajšek Martinjak (Šmid, Žibrat, v 
vednost: T.Kocijančič. Potrebno preveriti na MOK tudi (preveri L. Tomažič pri občinski upravi) – ali je 
potrebno dovoljenje za postavitev luči – bližnjih stanovalcev in če ni na javni cesti; preveriti protokol na 
MOK). 
Naloga se prestavi na mesec november, ko so dnevi krajši in bo mogoče določiti potrebe po 
dodatnih lučeh javne razsvetljave. 

- Koši za pasje iztrebke; postavi se dodaten koš pri Benovem kozolcu (pri znaku za MOK, ocenjen strošek 
500 €) in preveri, kdo ga bo čistil - L.Tomažič. Predhodno se preveri pri T. Kocijančič ali se lahko postavi iz 
sredstev MOK (če ne se bo postavil iz sredstev KS Žabnica) in ali se lahko vključi v sistem praznenja košev 
dodaten koš (pri T. Kocijanič preveri M. Zakrajšek Martinjak). Dodatnih košev za pasje iztrebke za 
enkrat ne bo (naloga zaključena). 

- 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 DOPIS na MOK (M. 
Buh), da se pridobi uradno mnenje, statični izračun o stanju mostu – ocena varnosti ter ocena stroškov 
sanacije. Opozori se, da je most nevaren, potrebna je odobritev in izvedba razširitve in obnove mostu. Pri G. 
Petrcu se tudi preveri služnost za ta most (preveri: L. Tomažič). G. Peterc ni imel pripomb na razširitev 
mostu.  Dopis je bil posredovan na MOK, povratne informacije nismo prejeli. Pri tej točki je 
bilo izpostavljeno tudi divje odlagališče salonita, L. Tomažič posreduje prijavo na 
Medobčinski inšpektorat. 

- Prejet je bil predlog MOK za zamenjavo avtobusnih postaj na območju KS Žabnica (Urad za 
gospodarstvo in gospodarske javne službe, vodja Marko Čehovin, Kontakt: Slavko Savić); SKSŽ je 
posredovan predlog preučil. Predlagane nove avtobusne postaje so glede na lokacijo v KS Žabnica 
nefunkcionalne, prenizke. Posredovan predlog je funkcionalen za samo mesto Kranj, da so avtobusne 
postaje bolj pregledne,  v primeru KS Žabnica pa ne. Podan je bil predlog, da pristojni iz MOK pridejo na 
ogled na terenu, da se jim predstavi situacija in podajo predlogi za nove avtobusne postaje, ki ustrezajo KS 
Žabnica (odgovoriti na elektronsko pošto/povabiti na ogled).Na MOK je bilo posredovano elektronsko 
sporočilo, povratne informacije ni bilo. Posredujemo ponovno. 
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Nerealizirane naloge, katere se prestavijo na naslednjo sejo; 
 
- IGRALA 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. 
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). Ali se 
odločiti za popravilo in obnovo obstoječih igral (sredstva iz FN KS Žabnica). Najti je 
potrebno celostno rešitev M. Oman.  

- M. Oman se pogovori z ŠD glede priklopa na zemeljski plin.  
- M. Oman je podal predlog, da se posreduje vzorčit prst iz igrišča.  
- Popravilo strehe na pomožnem objektu na Pokopališču Žabnica (karner, hišica za skladiščenje). 

Streho je potrebno pregledati in oceniti stroške popravila strehe. Pridobiti ponudbo za popravilo 
strehe oziroma informacijo ali zadošča le popravilo strehe.  A. Šifrer in L. Tomažič sta v navezi  s 
krovcem Davidom, da bo naredil čim prej predračun. 

- Oživitev kulturnega, družabnega življenja v kraju; oživitev gledaliških iger, lahko v obliki 
abonmaja z pogostitvijo, kot v preteklosti, za krajane bi bil obisk brezplačen, zaželjeni prostovoljni 
prispevki, tudi v obliki pogostitve (če bodo razmere ugodne) plačilo igre, potnih stroškov 
nastopajočih plača KS Žabnica – okvirni strošek do 200 EUR na predstavo. Predlog je podala M. 
Zakrajšek Martinjak, na to temo se bo pogovorila tudi z M. Erženom, vodjem KPD Žabnica. 
Potrebno je preveriti ali kapacitete v dvorani pri OŠ Žabnica zadostujejo oziroma ali je potrebno še 
kaj dokupiti (oder, rekviziti, stoli, zavesa). Izvedba, v kolikor se bo situacija s COVID-19 umirila. 
Glede rekvizitov se preveri spletno stran uranjek.si. 

 
Sprejet je bil SKLEP št. 35/2018-2022/KS Žabnica (ZA:6, PROTI: 0, VZDRŽANI: 0): Potrjen je 
zapisnik 15. redne seje SKSŽ (26. 5. 2020). 
 
 
3. Pregled prejete pošte  
- Pozitivne novičke iz KS za Kranjske novičke (poslati po mailu)  
Točka se ni obravnavala. 
 
 
4. Finančni načrt KS Žabnica – ostanek 2019, poraba 2020  
Odločitev o porabi še ni bila sprejeta. Predvidoma se uredijo igrala in dodatno uredi pokopališče. 
 
 
5. Uporaba prostorov KS Žabnica za poučevanje glasbene dejavnosti  
Prejeta je bila prošnja ga. Ane Pucihar za uporabo prostorov KS Žabnica,  za glasbene dejavnosti 
učencev OŠ Žabnica – prošnji se ugodi, vsi člani SKSŽ se strinjajo. 
 
 
6. Razno 
- Objavi se zahvala PGD Žabnica za pomoč ob začetku šolskega leta  
- Neustrezno parkiranje v okolici Ledin – M. Oman fotografira in pošlje prijavo na Medobčinski 
inšpektorat. 
- Do naslednje seje se pripravi ideje za novoletna darila, novoletno večerjo, mogoče 2 gledališki 
predstavi (VSI) 
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- Izpostavljen je bil problem slabo vzdrževanih EKO otokov pri ŠD Žabnica (enako je tudi v sosednjih 
KS). L. Tomažič pokliče na Komunalo g. Markuna in ga na to opozori. 

 
 

Seja je bila zaključena ob 21.45 uri.  
 
Naslednja seja bo predvidoma 20.10.2020. 
 
Zapisala:  M. Jurjevec 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


