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MESTNA OBČINA KRANJ 

Krajevna skupnost 
ŽABNICA 

Žabnica 20, 4209 ŽABNICA 
 

OSNUTEK, potrjen 26. 3. 2019. 
Številka:  05/SKSŽ_zapisnik/2018_22 
Datum:    12. 3. 2019 
 

 
Z A P I S N I K 

 
5.  redne seje Sveta KS Žabnica (v nadaljevanju: SKSŽ), ki je bila  12. 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 
OPRAVIČENO odsotni člani SKSŽ: Matic Oman, Mateja Porenta 
PRISOTNI od povabljenih pri posameznih točkah: Marta Predikaka (pri točki 3) 
 
 
Predlagan in sprejet je bil naslednji DNEVNI RED: 
 
1. Pregled osnutka zapisnika 4. redne seje Sveta KS Žabnica ter realizacija nalog  
2. Pregled prejete pošte  
3. RK, aparat za oživljanje, ga. Predikaka 
4. Imenovanje komisij KS Žabnica v mandatu 2018-2022 in nosilcev za realizacijo posamezne naloge/projekta 

KS Žabnica 
5. Krajevni praznik – organizacija prireditev 
6. Glasilo KS Žabnica 
7. Razno. 
 
 
1. Pregled osnutka zapisnika 4. redne seje Sveta KS Žabnica ter realizacija nalog  
 
M. Zakrajšek Martinjak je podala informacije glede realiziranih nalog iz osnutka zapisnika; 
- Knjigobežnice; Izda se naročilnica za mizarja (Maček) v višini 200€+DDV 
- Vzdrževanje zemljišča »trikotnika« na Šutni; g. Košenina je sporočil (tel. klic), da ni lastnik zemljišča. Predvidevamo, 

da je lastnica njegova mama, ga. Olga Košenina. L. TOMAŽIČ poskuša pridobiti njen naslov. 

- Napis KS Žabnica na ŠD Žabnica; čakamo na povratno informacijo ravnatelja in ravnateljice, ZADOLŽEN: M. 

OMAN 

- Čiščenje struge potoka Žabnica; nimamo novih informacijo. Čakamo, da bo M. Oman preveril, kako je potekalo 

čiščenje struge v občini Škofja Loka (plačnik storitve). Potem se ukrepa dalje (mogoče pridobiti informacije na VPG 

Kranj), razmisliti kako. ZADOLŽENA: M. OMAN, A. ŠIFRER 

- Razgovor z An.Šifrerjem (ŠD); z prestavitvijo defibrilatorja na ŠD Žabnica se strinja, za ozvočenje na prireditvi je 

dogovorjeno, modne revije na prireditvi predvidoma ne bo. 
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Sprejet je bil SKLEP št. 12/2018-2022/KS Žabnica (ZA: 5, PROTI: 0, VZDRŽANI: 0): Potrjen je zapisnik 4. 
redne seje SKSŽ (19.2.2019). 
 
 
2. Pregled prejete pošte  

 
Prejet je bil račun KGZ Sloga za uporabo stavbnega zemljišča za ZD Žabnica. Račun se posreduje A. Šifrerju, da 
preveri pri KGZ na osnovi česa je bil račun izstavljen (v preteklosti KS Žabnica takega računa ni prejela). 

 
 

3. RK, aparat za oživljanje, ga. Predikaka 
 
Pri obravnavi točke je bila prisotna ga. Marta Predikaka, predstavnica Rdečega križa v KS Žabnica. Povedala je, da sta v 
kraju 2 defibrilatorja (eden na GD Žabnica – za področje Spodnje Žabnice in eden na Šutni, »pri Matiju« – za področje 
Zgornje Žabnice in Šutne, več starejših prebivalcev je na Šutni). Lokacijo na Šutni je našla sama, ker povratne 
informacije, predlogov od sokrajanov ni prejela. Sedaj je problem pes, ki je ponoči zaprt, čez dan pa ne. V kolikor se 
najde ustrezna nadomestna lokacija za Zgornjo Žabnico in Šutno se strinja s prestavitvijo. Je pa izrecno proti lokaciji na 
ŠD Žabnica. Argumenti: lokacija je preblizu GD Žabnica, kjer je že en defibrilator, prevelika verjetnost za vandalizem, 
strošek takega aparata je 2.000 €, prispeval ga je RK. Trenutna lokacija na Šutni ima pomanjkljivosti (pes, dostopnost z 
avtom, lokacija ni dovolj dobro označena), je pa aparat pod kontrolo (ni možnosti vandalizma).  
E. Vrhovnik je predlagala nadomestno lokacijo – pri Rajglju (družina Demšar pri oglasni deski na Šutni). Za to lokacijo je 
potrebno pridobiti dovoljenje lastnika in tudi možnost dostopa do elektrike (oceniti je potrebno porabo elektrike v ta 
namen). Možnost preveri M. Zakrajšek Martinjak. V kolikor pridobi dovoljenje, se organizira prestavitev aparata. 
 

Na podlagi razprave je bil sprejet je bil SKLEP št. 13/2018-2022/KS Žabnica (ZA: 5, PROTI: 0, 
VZDRŽANI: 0): V kolikor bodo lastniki dovolili, se defibrilator prestavi k Rajglju (Šutna, družina Demšar, kjer je oglasna 
deska). Za dovoljenje vpraša M. Zakrajšek Martinjak. V vsakem primeru se izboljša označitev lokacije defibrilatoja 
(zelene tablice, tako kot v občini Škofja Loka, v kolikor bo potrebno, se dokupijo). Hkrati se oceni strošek porabe 
elektrike za aparat. 
 
M. Zakrajšek je tudi prosila M. Predikaka, da bi predstavniki RK Kranj na prireditvi ob krajevnem prazniku imeli 
predstavitev uporabe defibrilatorja (predstavniki PGD Žabica so na ta dan že zasedeni). M. Predikaka bo obvestila v 
prihodnjem tednu o možnosti izvedbe.  
 
 

4. Imenovanje komisij KS Žabnica v mandatu 2018-2022 in nosilcev za realizacijo posamezne 
naloge/projekta KS Žabnica 

 
Določeni so bili nosilci posameznih nalog KS Žabnica (priloga tega zapisnika). Po potrebi, se komisije lahko določijo po 
področjih ali po nalogah. Pomembno je, da se pri izvajanju vključijo tudi drugi ljudje iz kraja, izven kroga KS, da bi se 
krajani bolj povezali. 
 
 

5. Krajevni praznik – organizacija prireditev 
 
Glede prireditev ob krajevnem prazniku 30. 3. 2019 je bilo dogovorjeno sledeče (več na sestanku, ki bo sklican za 
sodelujoče v namen organizacije krajevnega praznika): 
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- ozvočenje je, modne revije ne bo ali pa bodo stojala namesto manekenov, 
- ugodna ponudba za čevape Štajnbirt (A. Šifrer), 
- določiti fotografa prireditve (Demšar, preveri M. Zakrajšek Martinjak), 
- Antolin (kupončki za rože), 
- predstavitev uporabe defibrilatorja na prireditvi, izvede oseba RK (ga. Predikaka sporoči), preverjanje holesterola, 

tlaka, letos ne, 
- na mizi KS se namesti knjiga pritožb, predlogov krajanov, 
- članek o prireditvi objaviti v Gorenjskem Glasu, FB, glasilu. 
 
 

6. Glasilo KS Žabnica 
 

Z zbiranjem, pripravo člankov se prične. Predviden izid je meseca maja. 
 
 

7. Razno. 
- Prejeto je bilo vprašanje glede kupa peska na pokopališču (Gorenjski glas). Podjetju Flora se naroči (N. Plavc), da 

kup odstrani. 
- M. Zakrajšek Martinjak naroči J. Lukanu (JP Komunala Kranj), da počistijo (pomedejo) po Šutni. 
- 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). 
- Kranj EPK 2025; vsak posameznik, KS se lahko prijavi k sodelovanju. KS bi lahko sodelovale in predstavile svoje 

delo (tematika bo obravnavana na eni izmed naslednjih seje SKSŽ). 
- L. Tomažič je opozoril na problematiko onesnaževanja na območju industrijske cone Laze v Stražišču (posledice za 

KS Stražišče in sosednje KS). 
- Table za označitev naselji Šutna in Žabnica; poslati prošnjo na MOK, da pridejo na ogled pred postavitvijo (kontakt: 

A. Šifrer, L. Tomažič). 
- 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. 
 
 

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

 

                                                                                                           

 
 
 

Priloga: 
- naloge, projekti KS Žabnica in njihovi nosilci 

 


