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MESTNA OBČINA KRANJ 

Krajevna skupnost 
ŽABNICA 

Žabnica 20, 4209 ŽABNICA 
 

OSNUTEK, potrjen 15.9.2020. 
Številka:  15/SKSŽ zapisnik/2018_22 
Datum:    26. 5. 2020 
 

Z A P I S N I K 
 
15. redne seje Sveta KS Žabnica (v nadaljevanju: SKSŽ), ki je bila 26. 5. 2020 ob 19.30 uri v OŠ Žabnica. 
 
PRISOTNI člani SKSŽ: Marija Zakrajšek Martinjak, Aleš Šifrer, Erika Vrhovnik, Ljubo Tomažič, Nataša Plavc, Mateja 
Porenta 
OPRAVIČENO odsotni člani SKSŽ: Matic Oman 
 
Predlagan in sprejet je bil naslednji DNEVNI RED: 
 
1. Pregled osnutka zapisnika 14. redne seje Sveta KS Žabnica ter realizacija nalog (priloga) 
2. Pregled prejete pošte  
3. Grobarnine  
4. Finančni načrt KS Žabnica – ostanek 2019, poraba 2020 
5. Nova številka Žab(ni)ce KS Žabnica  
6. Razno 
 
 
1. Pregled osnutka zapisnika 14. redne seje Sveta KS Žabnica ter realizacija 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). 

- 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). 

- 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. 
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Pri G. Petrcu se tudi preveri služnost za ta most (preveri: L. Tomažič). 
 

Nerealizirane naloge (preveriti realizacijo oziroma ali so še aktualne): 
- Na FB se objavi na novo postavljen znak za omejitev prometa v Spodnji Žabnici (objavi in fotografira M. Oman). 
- 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). Informacije pridobi in se dogovori 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. 
 
Sprejet je bil SKLEP št. 33/2018-2022/KS Žabnica (ZA:6, PROTI: 0, VZDRŽANI: 0): Potrjen je zapisnik 14. 
redne seje SKSŽ (3. 3. 2020). 
 
 
2. Pregled prejete pošte  
 
- 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). 

 
 
3. Grobarnine  
 
Zadnji cenik najemnin za grobove na Pokopališču Žabnica velja od leta 2012 dalje. Zaradi dviga stroškov 
vzdrževanja pokopališča, se mora potrditi nov cenik. Cena najemnine za posamezno vrsto groba se poviša za 4 
EUR, najemnina za otroški grob pa se ukine. Nov cenik najema grobov na Pokopališču Žabnica se objavi v glasilu 
KS Žabnica Žab(ni)ca. 
Sprejet je bil SKLEP št. 34/2018-2022/KS Žabnica (ZA:6, PROTI: 0, VZDRŽANI: 0): Cena najemnine za 
posamezno vrsto groba na Pokopališču Žabnica se poviša za 4 EUR, najemnina za otroški grob pa se ukine. 
Potrdijo se nove cene za najem grobov na Pokopališču v Žabnici, ki veljajo za leto 2020 in do preklica 
oziroma sprejetja novega cenika: 
 

OTROŠKI GROB 0, 00 EUR 

ENOJNI GROB 18,00 EUR 

ENOJNI GROB POVEČANI (enojni in pol) 25,00 EUR 

DVOJNI GROB 32,00 EUR 

DVOJNI GROB POVEČANI (dvojni in pol) 39,00 EUR 

TROJNI GROB 46,00 EUR 

Ponovno se preverijo neplačane terjatve za najem grobov iz preteklih let. 
 
 
 
 
 



Stran 3 od 3 

4. Finančni načrt KS Žabnica – ostanek 2019, poraba 2020 
 
Podani so bili predlogi za izboljšave v kraju, katerih vir financiranja bi bil presežek sredstev v FN KS Žabnica iz 
preteklih let: 
- Postavitev klopic na Pokopališču Žabnica; tam kjer ljudje sedaj odlagajo smeti, pesek bi namestili dodatni 

klopi (fiksne, betonske, enake kot so obstoječe, obstoječe pa bi malo obnovili, prebarvali) – potrebno je pridobiti 
ponudbe, N. Plavc preveri pri J. Frelih, kdo je postavljal obstoječe klopi. 

- Table po Šutni – smerokazi; za promet, omejitev hitrosti (preveriti ali se znaki lahko pridobijo preko MOK) 
- Otroška igrala: Dopolnitev in popravilo obstoječih (ni povratnih informacij M. Oman) 
- 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). 

 
 
5. Nova številka Žab(ni)ce KS Žabnica  

 
Rok za oddajo člankov je 31. 5. 2020. 
 
 
6. Razno 
 
- Tabla pri Miklavžu (Žabnica –Breg) je zasukana, potrebno jo je prestaviti, ker je preblizu cestišča. Na MOK javi 

M. Buh - L. Tomažič. 
 
- Znak za omejitev hitrosti v Spodnji Žabnici ne dela Na MOK javi M. Buh - L. Tomažič. 

 
- 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 (predlog ponudnika: krovec David – ni bil določen nosilec naloge) 
 
 

Seja je bila zaključena ob 21.45 uri.  
 
Naslednja seja bo predvidoma 8.9.2020. 
 
 
Zapisala:  M. Jurjevec 

 
 

 
 


