MESTNA OBČINA KRANJ
Krajevna skupnost
ŽABNICA
Žabnica 20, 4209 ŽABNICA
OSNUTEK, potrjen na seji 14.5.2019

Številka: 07/SKSŽ_zapisnik/2018_22
Datum: 9. 4. 2019

ZAPISNIK
7. redne seje Sveta KS Žabnica (v nadaljevanju: SKSŽ), ki je bila 9. 4. 2019 ob 19.00 uri v OŠ Žabnica.
PRISOTNI člani SKSŽ: Marija Zakrajšek Martinjak, Aleš Šifrer, Erika Vrhovnik, Nataša Plavc, Ljubo Tomažič
OPRAVIČENO odsotni člani SKSŽ: Matic Oman, Mateja Porenta
Predlagan in sprejet je bil naslednji DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled osnutka zapisnika 6. izredne seje Sveta KS Žabnica ter realizacija nalog (priloga)
Pregled prejete pošte
Praznovanje krajevnega praznika – evalvacija
Določitev datuma » ekskurzije« članov KS po KS Žabnica
Glasilo KS Žabnica
Razno

1. Pregled osnutka zapisnika 6. izredne seje Sveta KS Žabnica ter realizacija nalog
-

Tabla z napisom KS Žabnica je premeščena na OŠ Žabnica.
Ceste po Šutni so bile do 30.3.2019 urejene.
Vzdrževanje zemljišča »trikotnika« na Šutni; g. Košenina je sporočil (tel. klic), da ni lastnik zemljišča. Predvidevamo,
da je lastnica njegova mama, ga. Olga Košenina. POSLATI PONOVNO (na pravi naslov ga. Olge Košenina).
Table za označitev naselji Šutna in Žabnica; poslati prošnjo na MOK, da pridejo na ogled pred postavitvijo (kontakt:
A. Šifrer, L. Tomažič). Čakamo na povratno informacijo iz MOK – POSLATI PONOVNO.
L. Tomažič je opozoril na drevje na Šutni, ki nevarno visi na cesto (potrebno je drevje obrezati, da ne bo prišlo do
nesreče). A. Šifrer je preveril kdo je lastnik; večji del Sajovic, Žabnica 6 ter manjši del V. Hafner. A. Šifrer prosi
Sajovice, da to uredijo. V. Hafner pa prosi E. Vrhovnik.
Defibrilator; Pridobljeno je dovoljenje za namestitev aparata na Šutno k Rajglju (družina Demšar). O premestitvi
aparata se je potrebno dogovoriti z ga. Predikaka. Po praznikih se kontaktira T. Demšar in ga. Predikaka, da se
aparat prestavi (M. Zakrajšek M).

Sprejet je bil SKLEP št. 16/2018-2022/KS Žabnica (ZA: 5, PROTI: 0, VZDRŽANI: 0): Potrjen je zapisnik 5.
redne seje SKSŽ (26. 3. 2019).
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2. Pregled prejete pošte
-

-

Obvestilo JP Komunala Kranj o spremembi odvoza odpadkov na pokopališču – objava na FB, splet.
Odgovor občine Škofja Loka glede ureditve ceste na Šutno mimo Benovih kozolcev in postavitve JR proti Crngrobu.
Za ureditev ceste je pristojna KS Sv. Duh, katera za to nima finančnih sredstev. Postavitev JR proti Crngrobu pa naj
bi povzročala svetlobno onesnaževanje. M. Zakrajšek M. je tudi podala informacijo, da je naslednji dan sestanek z
občino Škofja Loka, skupaj s KS Bitnje na temo obvoznice in preusmeritve prometa skozi Žabnico in Bitnje na cesto
Kranj-Jeprca. Vključena bo tudi tema meje med občino Škofja Loka in MOK pri Pokopališču Žabnica (Zadeva se
zapleta, sklep Sveta KS Sv. Duh, da pokopališče ostane v Škofji Loki, kljub obrazložitvi A. in P. Šifrer, da je v
lastništvu KS, lastnina krajanov Žabnice). Pred tem bo preverila v pravni službi MOK ali ima KS Žabnica, kot lastnik
pokopališča na meji med obema občinama, možnost da se sama odloči, v katero občino sodi. Na sestanku bo
prisotna tudi podpredsednica KS Sv.Duh.
Vabilo Odbora za organizacijo spominske slovesnosti na Planici – evalvacija izvedbe prireditve. Sestanka se udeleži
M. Zakrajšek M., ki je povedala, da je po njenem mnenju slovesnost na Planici lepo izpadla.

3. Praznovanje krajevnega praznika – evalvacija
Prireditev je lepo uspela, vreme je bilo prireditvi naklonjeno, obisk je bil dober. Kaj popraviti, spremeniti naslednje leto:
- Imeti na voljo več pribora ali celo uporabljati svoje pribor.
- Premajhno število ljudi je sodelovalo pri organizaciji (v glavnem SKSŽ). V prihodnje vključiti v organizacijo več
krajanov in bolj preudarno razdeliti naloge, da ni preveč nalog na enega. A. Šifrer je bil preobremenjen, pri
razdeljevanju hrane so situacijo reševalke gasilke in gospodinje.
- Na občnem zboru PGD se jim je potrebno zahvaliti za sodelovanje (gasilke, mladi gasilci), tudi šoli se je potrebno
zahvaliti za sodelovanje.
- Potrebno je še bolj obveščati ljudi, osebno vabiti, da pride še več ljudi. Ne samo staršev otrok, ki so se udeležili
pohoda ali čistilne akcije.
- Pohoda na Planico se je udeležilo cca 25 otrok iz vrtca, luštna skupinica, zadovoljivo število otrok.
- Nogometaši fizično ne morejo sodelovati v Žabnici, ker imajo svojo čistilno akcijo (vedeti za v prihodnje).
- Ozvočenje naj bo v prihodnje bolj enakomerno.
- Knjigobežnice so bile na prireditvi odprte in se lepo polnijo.

4. Določitev datuma » ekskurzije« članov KS po KS Žabnica
Nov datum je sobota, 18.5.2019. Zbor je ob 9h pred OŠ Žabnica (za vse člane SKSŽ). Načrt – kje/kam, kje so najbolj
kritične točke v kraju naredi L.Tomažič.

5. Glasilo KS Žabnica
M. Zakrajšek M. je povedala, da so vsi člani SKSŽ vabljeni, da pripravijo članke in fotografije za novo številko glasila in
jih pošljejo na elektronski naslov KS Žabnica. Pridobljeni so že članki: šole, vrtca, gospoda župnika, ŠD, J. Frelih.
Vključili bi še:
- Obvestilo o kupu peska, ki se ponovno nabira na pokopališču, obvestilo, naj obiskovalci pokopališča tega ne počno
več (N. Plavc).
- Članek o srečanju s krajani, sosedi Šutne (L. Tomažič).
- Za popestritev vključiti kako pesmico.
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Potrebovali bi pomoč pri pregledovanju, krajšanju, lekturi člankov za glasilo (M. Zakrajšek M. vpraša M. Porenta, če bi
sodelovala). Določili bi tudi novo imel glasila. Sorško polje je (pre)širok geografski pojem, ki ni neposredno povezan
samo s KS Žabnica. Ali se krajani poistovetijo s tem imenom. Podani so bili naslednji predlogi: Žabica, Žabca,
ŽAB(ni)CA, Žabnčan. Vsi člani SKSŽ so vabljeni, da pridobijo sponzorje za v glasilo. Sprejet je bil cenik oglaševanja KS
Žabnica, ki je priloga tega zapisnika.

Sprejet je bil SKLEP št. 17/2018-2022/KS Žabnica (ZA: 5, PROTI: 0, VZDRŽANI: 0): Potrjen je bil cenik za
oglaševanje sponzorjev v glasilu KS Žabnica in na drugih dogodkih, ki jih organizira KS Žabnica za
svoje krajane.

6. Razno.
-

Ureditev tabel z oznakami za: Pokopališče Žabnica in defibrilator (vprašati M. Kovačič)
Kresovanje na Šutni; L. Tomažič posreduje obvestilo, ki se objavi na FB (obvestila za objavo na FB se lahko
posredujejo M. Porenta)
Otvoritev zaposlitvenega centra za invalide v Žabnici; informacijo posredoval L.Tomažič. Slovesna otvoritev bo
predvidoma 27.4.2019 ob 16h. Vabljeni so vsi člani SKSŽ, povabljen bo tudi župan MOK. Na FB se kreira dogodek.
Popravilo nadstreška pri lopi za shranjevanje pri OŠ Žabnica (še vedno ni popravljeno) – zadolžen MATIC OMAN.

Seja je bila zaključena ob 21.30 uri. Naslednja seja bo predvidoma 14. 5. 2019.
Zapisala: M. Jurjevec

Priloga:
- Cenik oglaševanja KS Žabnica
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