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MESTNA OBČINA KRANJ 

Krajevna skupnost 
ŽABNICA 

Žabnica 20, 4209 ŽABNICA 
 

OSNUTEK, potrjen na seji 3. marca 2020 
Številka:  13/SKSŽ zapisnik/2018_22 
Datum:    21. 1. 2020 
 
 

 
Z A P I S N I K 

 
 
13.  redne seje Sveta KS Žabnica (v nadaljevanju: SKSŽ), ki je bila 21. 1. 2020 ob 19.30 uri v OŠ Žabnica. 
 
PRISOTNI člani SKSŽ: Marija Zakrajšek Martinjak, Aleš Šifrer, Erika Vrhovnik, Ljubo Tomažič, Matic Oman, Mateja 
Porenta 
OPRAVIČENO odsotni člani SKSŽ: Nataša Plavc, 
 
 
Predlagan in sprejet je bil naslednji DNEVNI RED: 
 
1. Pregled osnutka zapisnika 12. redne seje Sveta KS Žabnica ter realizacija nalog (priloga) 
2. Pregled prejete pošte  
3. Naloge KS Žabnica – pregled realiziranih nalog v letu 2019 in določitev prioritet v letu 2020 (določitev 

nosilcev nalog) 
4. Grobarnine (določitev nove cene) 
5. ZD Žabnica (plačilo stavbnega nadomestila) 
6. Sodelovanje z društvi, ki delujejo v KS Žabnica 
7. RK rabi nove člane 
8. Inventura 
9. Obrazložitev realizacije finančnega načrta KS Žabnica za leto 2019  
10. Sejnine 2020 
11. Razno 
 
 
1. Pregled osnutka zapisnika 12. redne seje Sveta KS Žabnica ter realizacija nalog (priloga) 
 
- Luč na pokopališču; M. Zakrajšek Martinjak je na Mestni občini Kranj (v nadaljevanju: 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. 
2. lokacija: pokopališče (vir: Proračun MOK, Projektna pisarna MOK, kontakt Luka Šmid). Potrebno določiti, kjer 
postaviti luči in koliko. 

- Koši za pasje iztrebke; se ne prestavijo. Preveri se možnost za postavitev dodatnega koša pri 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).  
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- 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. 

- Promet po Spodnji Žabnici; Glede problematike prometa v Spodnji Žabnici se pošlje dopis na Policijsko upravo 
Kranj ter Medobčinski inšpektorat, mestno redarstvo Kranj (Sandi Pavlovič). Problematično je število avtomobilov in 
visoke hitrosti. Ta cesta ni več lokalna, ampak občinska. Na MOK se poda zahteva, da se cesta prekategorizira 
nazaj na cesto, omejeno za lokalni promet, dovoljena uporaba za stanovalce in lastnike parcel (posredovati na 
ustrezne pristojne službe, tudi županu v vednost). Pristojne je potrebno opozarjati na situacijo, dokler ne bo urejeno.         
Osnutek dopisa pripravi A. Šifrer. 

  
 

Sprejet je bil SKLEP št. 27/2018-2022/KS Žabnica (ZA:6, PROTI: 0, VZDRŽANI: 0): Potrjen je zapisnik 12. 
redne seje SKSŽ (12. 11. 2019). 
 
 
2. Pregled prejete pošte 
 
Prejete so bile voščilnice in različni IOP obrazci dobaviteljev. 
 
 
3. Naloge KS Žabnica – pregled realiziranih nalog v letu 2019 in določitev prioritet v letu 2020 

(določitev nosilcev nalog) 
 

Pregled realiziranih prioritetnih nalog v letu 2019: 
- Ureditev lastništva pokopališča Žabnica - urejeno 
- Omejitev hitrosti in prometa Trata-Žabnica, Šutna  - se izvaja 
- Koši za pasje iztrebke – se izvaja 
- Popravilo nadstreška pri OŠ - urejeno 
- Prireditve: praznik ks, starejši krajani ob novem letu, dedek mraz, najlepše urejene hiše, novoletni bazar – razen 

izbora najlepše urejene hiše, kateri iz objektivnih razlogov ni bila izveden, so bile prireditve izvedene 
- Pokopališče Žabnica – tekoče vzdrževanje je izvedeno 
 
Prioritetne naloge v letu 2020: 
- Semafor in ograja pri OŠ, prehodi (3) za pešce 
- Javna razsvetljava: pokopališče, vogal proti Šutni, pločnik 
- Vaško jedro (posvet z društvi, krajani, prijava na MOK) 
- Most pri GD 
- Ureditev pokopališča (razsvetljava, žarne niše, kanalizacija, nadstrešek nad zabojniki) 
- Načrt športnega igrišča 
- Ureditev otroških igral 
- Oživitev kulturnega dogajanja (nove prireditve, npr. dramske igre, itd.) 
- Novi avtobusni postaji (konstrukcija) 
 
GLAVNI PRIORITETI: VARNOST V PROMETU (pozivati pristojne službe), RAZVOJ KRAJA, OŽIVITEV KRAJA, 
DOGAJANJA V KRAJU 
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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, tehnnika, promet (mostovi?), urejanje bankin  
- Ljubo Tomažič: urejanje Žab(ni)ce, skrb za urejenost krajev, 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 
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. 

 
 
4. Grobarnine (določitev nove cene)  
 
Točka se prestavi na naslednjo sejo. 
 
 
5. ZD Žabnica (plačilo stavbnega nadomestila) 
 
Odločitev ni bila sprejeta, točka se prestavi na naslednjo sejo. 

 
 
6. Sodelovanje z društvi, ki delujejo v KS Žabnica 
 
Srečanje SKSŽ in predstavnikov društev, ki delujejo v kraju bo predvidoma 13.2.2020. 
 
 
7. RK rabi nove člane 
 
Odbor RK Žabnica potrebuje novo vodstvo in člane. Predlogi za vodstvo niso bili podani, iščejo se še naprej. 
 
 
8. Inventura 
 
Popisna komisija v sestavi Nataša Plavc (predsednica), Matic Oman (član) in Mateja Porenta (član) je predstavila 
Poročilo o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2019 na podlagi katerega je bil sprejet SKLEP 
št. 28/2018-2022/KS Žabnica (ZA:6, PROTI: 0, VZDRŽANI: 0): Potrdi se Poročilo o popisu sredstev in obveznosti do 
virov sredstev KS Žabnica na dan 31.12.2019 in sklep o likvidaciji popisnih razlik (odpišejo se GSM aparat Samsung, 4 
stoli Iso Cagli in 3 stoli Roma). 
 
 
9. Obrazložitev realizacije finančnega načrta KS Žabnica za leto 2019  
 
Sprejet je bil SKLEP št. 29/2018-2022/KS Žabnica (ZA:6, PROTI: 0, VZDRŽANI: 0): Svet KS Žabnica je obravnaval 
predlog Obrazložitve realizacije Finančnega načrta KS Žabnica za leto 2019 in ga potrdil. 
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10. Sejnine 
 
Sprejet je bil SKLEP št. 30/2018-2022/KS Žabnica (ZA: 6, PROTI: 0, VZDRŽANI: 0): V proračunskem letu 2020 se 
članom SKSŽ, sredstva za izplačilo nagrade za udeležbo in opravljeno delo na seji sveta krajevne skupnosti (za največ 
4 seje letno), ki so planirana v finančnem načrtu krajevne skupnosti za leto 2020 in so zagotovljena v proračunu MOK za 
leto 2020 in znašajo v višini 728 EUR oziroma v nominalnem  bruto znesku za predsednika 41,52 EUR in za člana 20,76 
EUR – izplačuje. 
 
 
11. Razno 
 
- Na predlog E. Vrhovnik se v naslednji številki glasila Žabca objavi članek s fotografijami jaslic g. Pavleta. Gradivo bo 

E. Vrhovnik tudi posredovala. 
 
- Še vedno čakamo na obisk občinske uprave v Žabnici. 
 
- Spominska slovesnost na Planici bo v letu 2020 financirana neposredno iz proračuna MOK (ne več iz proračuna KS 

Žabnica in KS Jošt). MOK vabi vsa lokalna društva, da se na dan slovesnosti udeležijo vodenega pohoda na 
Planico (pripravljene bodo 2-3 izhodiščne točke za pohod). 

 
- Na FB se objavi na novo postavljen znak za omejitev prometa v Spodnji Žabnici (objavi in fotografira M. Oman). 
 
- Seja je bila zaključena ob 21.55 uri. Naslednja seja bo predvidoma 3. marca 2020. 
 
 
 
Zapisala:  M. Jurjevec 
 

 

 
 
 

 


