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MESTNA OBČINA KRANJ 

Krajevna skupnost 
ŽABNICA 

Žabnica 20, 4209 ŽABNICA 
 

OSNUTEK, potrjen na seji 8. 6. 2021. 
Številka:  17/SKSŽ zapisnik/2018_22 
Datum:    18. 5. 2021 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
17. redne seje Sveta KS Žabnica (v nadaljevanju: SKSŽ), ki je bila 18. 5. 2021 ob 19.30 uri v OŠ Žabnica. 
 
PRISOTNI člani SKSŽ: Marija Zakrajšek Martinjak, Aleš Šifrer, Ljubo Tomažič, Nataša Plavc, Matic Oman, 
Andrej Šifrer (ŠD Žabnica), najemnik lokala Ledine 
OPRAVIČENO odsotni člani SKSŽ: Mateja Porenta, Erika Vrhovnik 
 
 
Predlagan in sprejet je bil naslednji DNEVNI RED: 
 
1. Pregled osnutka zapisnika 16. redne seje Sveta KS Žabnica (priloga) ter pregled (ne)realiziranih 

nalog 
2. Ponovna potrditev sklepov iz korespondenčnih sej: potrditev popisne komisije za leto 2020, 

potrditev rebalansa 2021 in potrditev izplačila sejnin za leto 2021  
3. Pregled prejete pošte  
4. Nova številka glasila KS Žabnica (rok za oddajo člankov 23. 5. 2021, izid okrog 20. 6. 2021) 
5. Projekti za KS (iz proračuna MOK) in odprta vprašanja z MOK  
6. Ureditev športnega igrišča (na sejo sta povabljena tudi predstavnik ŠD Žabnica in najemnik lokala 

v ŠD Žabnica) 
7. Razno 
 
 
1. Pregled osnutka zapisnika 16. redne seje Sveta KS Žabnica ter pregled realizacije nalog  
 

a. Urejanje Pokopališča Žabnica  
Glede peska, ki se nabira na pokopališču, bo zadevo uredil A. Šifrer (podlaga s tlakovci). Ponudbo za klopco 
pridobi M. Oman (Mlinar). Okvirna cena za podlago in klopco 300 EUR. 
Popravilo strehe na pomožnem objektu na Pokopališču Žabnica (karner, hišica za skladiščenje). Glede strehe 
na pokopališču – A.Šifrer / L.Tomažič pridobita ponudbo krovca Davida. 

b. Postavitev dodatnih luči javne razsvetljave 
A.Šifrer / L.Tomažič pridobita ponudbo za postavitev solarnih luči pri Podjetju Vigred (pride na ogled – glede 
na ceno se ponudba pridobi za 2 oziroma 4 luči). Na osnovi prejete ponudbe se odloča o viru financiranja 
(lastna sredstva KS Žabnica ali MOK).  

c. 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 
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razširitve in obnove mostu. G. Peterc ni imel pripomb na razširitev mostu, povratne informacije MOK na dopis še vedno nismo prejeli. Pri tej točki je bilo izpostavljeno 

tudi divje odlagališče salonita, L. Tomažič posreduje prijavo na Medobčinski inšpektorat. Odgovora MOK še vedno ni. 
 

Sprejet je bil SKLEP št. 36/2018-2022/KS Žabnica (ZA:5, PROTI: 0, VZDRŽANI: 0): Potrjen je zapisnik 16. 
redne seje SKSŽ (15. 9. 2020). 
 
 
2. Ponovna potrditev sklepov iz korespondenčnih sej: potrditev popisne komisije za leto 
2020, potrditev rebalansa 2021 in potrditev izplačila sejnin za leto 2021  
 
Sprejet je bil SKLEP št. 37/2018-2022/KS Žabnica (ZA:5, PROTI: 0, VZDRŽANI: 0): Potrdi se sklep o izvedbi 
rednega letnega popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev KS Žabnica za leto 2020 in imenovanje 
popisne komisije v sestavi: Nataša Plavc (predsednik), Mateja Porent (član) in Erika Vrhovnik (član). 
 
Sprejet je bil SKLEP št. 38/2018-2022/KS Žabnica (ZA:5, PROTI: 0, VZDRŽANI: 0): Potrdi se Rebalans FN 
2021 KS Žabnica. 
 
Sprejet je bil SKLEP št. 39/2018-2022/KS Žabnica (ZA:5, PROTI: 0, VZDRŽANI: 0): Potrdi se izplačilo sejnin 
članom SKSŽ za leto 2021 (za največ 8 sej letno, sredstva v višini 1.456 EUR so načrtovana v FN KS Žabnica 
za leto 2021 in sicer za člana 20,76 EUR na sejo in predsednico 41,52 EUR na sejo – nominalni bruto 
znesek). 
 
 
3. Pregled prejete pošte  
/ 
 
 
4. Nova številka glasila KS Žabnica (rok za oddajo člankov 23. 5. 2021, izid okrog 20. 6. 2021) 
Predvideni članki SKSŽ (društva so bila že pozvana): članek o čistilni akciji (M. Porenta), projekti v KS 
Žabnica, krajevnem prazniku in članek o obdaritvi najstarejših krajanov (M. Zakrajšek Martinjak). 
 
 
5. Projekti za KS (iz proračuna MOK) in odprta vprašanja z MOK  
 
M. Zakrajšek Martinjak je posredovala naslednje informacije: 
- Semafor pri POŠ Žabnica in GD Žabnica bo, prav tako kolesarka steza in pločnik (»se odvija«) - 

pridobljene informacije MOK 
- V nabor projektov LAS Gorenjska košarica, so bili vključeni 3-je projekti KS Žabnica: pot prijateljstva 

(skupaj s KS Bitnje in KS Jošt), vaško jedro (ureditev igrišča in igral), projekt kmetije blizu mest (enotno 
označevanje kmetij) 

- Koši za odpadke na Šutni so ponovno postavljeni, pri cerkvi pa bodo dodali dodaten koš (za mešane 
odpadke). 

- MOK je naročila izdelavo DIPZ a Pokopališče Žabnica (izdelan naj bi bil v mesecu aprilu), pridobiti je 
potrebno dodatne informacije na MOK. V kolikor pokopališče ne bi bilo več v upravljanju KS Žabnica, mora 
KS obdržati možnost odločanja pri upravljanju pokopališča. 

 
Most pri trgovini, čez potok Žabnica na cesti Kranj-Škofja Loka 
Je zelo nevaren, lahko se podre. Kljub temu, da so si ga predstavniki MOK ogledali na obisku v KS Žabnica, 
jih je potrebno ponovno opozoriti na to, kako zelo je most nevaren. Potrebno ga je popraviti v celoti: urediti 
statično, vozno površino in pločnik. Z urejanjem je potrebno začeti TAKOJ !  
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Sprejet je bil SKLEP št. 40/2018-2022/KS Žabnica (ZA:5, PROTI: 0, VZDRŽANI: 0): Na MOK se posreduje 
dopis z zahtevo, da se takoj pristopi k popravilu »Mostu pri trgovini« (čez potok Žabnica na cesti Kranj-Škofja 
Loka), ki vključuje: statično ureditev, ureditev vozne površine in pločnika. 
Ureditev/zamenjava avtobusnih postaj 
Na ogledu predstavnikov MOK v Žabnici je bil podan predlog, da bi avtobusne postaje premaknili iz obstoječih 
lokacij. SKSŽ je predlog obravnaval in sprejel naslednji sklep; 

 
Sprejet je bil SKLEP št. 41/2018-2022/KS Žabnica (ZA:5, PROTI: 0, VZDRŽANI: 0): SKSŽ se je seznanil s 
predlogom projektne pisarne MOK za prestavitev avtobusnih postaj v Žabnici. Predlog se nam ne zdi 
ustrezen v celoti, predlagamo sledeče: 
- Na obstoječi lokaciji proti Kranju, se zamenja le avtobusna postaja (enaka kot so na področju celotne 

MOK, tudi v KS BITNJE), lokacija ostaja enaka. 
- Namera prestavitve avtobusne postaje proti Škofji Loki, na lokacijo nasproti OŠ Žabnica pa je smiselna, 

tudi z vidika projekta postavitve pločnika na cesti Kranj-Škofja Loka skozi Žabnico. Pri tem bi radi opozorili, 
da je obstoječa avtobusna postaja proti Škofji Loki nevarna za ljudi, saj se vedno bolj nagiba na cesto. 
Zato jo je potrebno na trenutni lokaciji zamenjati čim prej.  

 
Promet skozi Spodnjo Žabnico 
Ker se problem prometa skozi Spodnjo Žabnico še vedno ni rešil, ponovno pozivamo Redarsko službo MOK,  
da izvaja poostren nadzor vožnje skozi Spodnjo Žabnico v intervalu med 13.30 in 15.30.; glede upravičenosti 
vožnje na tej lokaciji (uporablja se kot tranzitno cesto, glede na status je dovoljena uporaba le za lokalni 
promet).  
 
Igrala 
Sprejet je bil SKLEP št. 42/2018-2022/KS Žabnica (ZA:5, PROTI: 0, VZDRŽANI: 0): MOK se pozove, da 
vzdržuje, obnoviti ter preuredi igrala pri ŠD Žabnica in pri cerkvi v Žabnici. 
Obnoviti je potrebno tudi dovoljenje/pogodbo Župnije za postavitev igral na zemljišču RK Cerkve. 
 
 
6. Ureditev športnega igrišča  
 
Na seji sta bila pri obravnavi te točke prisotna tudi A. Šifrer, predstavnik Športnega društva Žabnica ter 
najemnik lokala Ledine v Športnem domu Žabnica (v nadaljevanju: ŠD). 
 
Vprašanje vseh navzočih je, kako oživiti življenje na športnem igrišču. Lastnik ŠD in igrišča ob njem je MOK, 
upravlja pa ga Športno društvo Žabnica. ŠD in igrišče bi bilo potrebno obnoviti. Pred začetkom kakršnih koli 
investicij je potrebno urediti ustrezno dokumentacijo - obnoviti pogodbo med MOK in Športnim društvom 
Žabnica, zapisati kdo s ŠD in igriščem upravlja. Pred pripravo nove pogodbe je potrebno posredovati na MOK 
informacijo o vložku Športnega društva Žabnica v celoten objekt. Pridobitev ustrezne dokumentacije je tudi 
osnova za ureditev vaškega jedra na tem območju (projekt LAS, gorenjska košarica). 
Najemnik lokala Ledine je podal predlog (ima investitorja), da se z namenom obuditve življenja v kraju pol 
igrišča zapre za »futsal«, del pa ostane za košarko (ostane v javni rabi). Pri tem je bilo izpostavljeno 
vprašanje, če bi bila potem še vedno možna izvedba veselice na igrišču.  
Ponudbo oz. pogoje investitorja za »futsal« se sicer pridobi, vendar je predhodno potrebno urediti 
dokumentacijo, kot je bilo navedeno v prejšnjem odstavku. Najemnik je izpostavil tudi problem uporabe 
parkirišča ob igrišču, kot javnega parkirišča. Ureditev oziroma uporaba parkirišča bi prav tako morala biti 
vključena v ureditev dokumentacije (upravljanje igrišča in ŠD). 
 
Na podlagi razprave je bil sprejet SKLEP št. 43/2018-2022/KS Žabnica (ZA:5, PROTI: 0, VZDRŽANI: 0): 
Sprejme se akcijski plan aktivnosti za ureditev Športnega doma in igrišča v Žabnica. Akcijski plan vključuje 
naslednje aktivnosti: 
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- Potrebno je urediti ustrezno dokumentacijo z MOK (Takoj posredovati na MOK poročilo o 
dosedanjem vložku Športnega društva Žabnica v objekt (pripravi Športno društvo Žabnica oz. Andrej Šifrer.), 
da pripravijo osnutek pogodbe in jo posredujejo v pregled, da se preverijo pogoji. Sledi sestanek z MOK, kjer 
se jim predstavijo predlogi za ureditev igrišča.). 
- Pridobiti ponudbo potencialnega investitorja za »futsal« (pridobiti vzporedno, ko se ureja 
dokumentacija z MOK, ponudba naj vključuje: pogoje, skico, vizijo) 
- Pridobiti soglasje MOK za ureditev igrišča 
- Prioritetna investicija na igrišču: ureditev javne razsvetljave (obnoviti inštalacije). 

 
Andrej Šifrer je podal informacijo, da se išče nov upravnik telovadnice pri OŠ Žabnica (trenutno je lastništvo 
telovadnice še vedno v obliki JZ partnerstva, MOK postane lastnik leta 2025). 

 
 

7. Razno 
 
Prošnja za plačilo dvojnega groba za ceno enojnega 
Prošnja najemnice groba, da plačuje enojni grob na parceli za dvojnega (grob v velikosti enojnega je 
postavljen na sredini dvojnega).  
Na podlagi razprave je bil sprejet SKLEP št. 44/2018-2022/KS Žabnica (ZA:5, PROTI: 0, VZDRŽANI: 0): 
Krajanki se poda informacija, da najemnino za enojni grob lahko plačuje le v primeru, da si spomenik uredi 
sama, prestavi tako, da bo le na eni strani parcele; dokler časa ne bo prestavljen, plačuje ceno za dvojni grob. 
 
Praznovanje 110. obletnice rojstva Toneta Šifrerja 
Praznovanje bo 8. 6. 2021 ob 17h pri hiši Toneta Šifrerja. Organizator je DU Žabnica. KS Žabnica je 
povabljena k udeležbi, izvedbi nagovora, financira tudi malico za nastopajoče (učenci OŠ Žabnica) in poskrbi 
za zastave.  
 
Dodatni prometni znaki 
L. Tomažič pripravi predloge za postavitev dodatnih prometnih znakov po vasi in jih posreduje MOK. 
 
 

 
Seja je bila zaključena ob 21.45 uri.  
 
Naslednja seja bo predvidoma 8. 6. 2021. 
 
Zapisala: M. J. Porenta 

 

 


