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ZAPISNIK
8. redne seje Sveta KS Žabnica (v nadaljevanju: SKSŽ), ki je bila 14. 5. 2019 ob 19.00 uri v OŠ Žabnica.
PRISOTNI člani SKSŽ: Marija Zakrajšek Martinjak, Aleš Šifrer, Erika Vrhovnik, Nataša Plavc, Ljubo Tomažič, Mateja
Porenta
OPRAVIČENO odsotni člani SKSŽ: Matic Oman
Predlagan in sprejet je bil naslednji DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled osnutka zapisnika 7. redne seje Sveta KS Žabnica ter realizacija nalog (priloga)
Pregled prejete pošte
EPK 2025 (Kranj)
Ekskurzija po KS Žabnici, 18.5.2019
Razno

1. Pregled osnutka zapisnika 7. izredne seje Sveta KS Žabnica ter realizacija nalog
-

-

Vzdrževanje zemljišča »trikotnika« na Šutni; ga. Olga Košenina, lastnica, je prejela poziv KS Žabnica. Dogovorjeno
je, da se zemljišče uredi, vzdržuje.
Predstavniki MOK (M. Buh) in JP Komunala Kranj so bili na ogledu terena; skladno s predlogi KS Žabnica in
obstoječo zakonodajo bo KS Žabnica posredovan zapisnik o ogledu in predlogi za postavitev, da jih prouči in potrdit
oziroma poda pripombe. Ogled je vključeval naslednje predloge: Table za označitev naselji Šutna in Žabnica,
omejitev hitrosti po vasi, označitev pokopališča (označena bo uradna pot na pokopališče, ne tista, ki jo uporabljajo
domačini), nasutje bankin na cesti od Miklavža mimo farme (to cesto bi bilo potrebno v prihodnosti razširiti),
opozorilni znak o prekoračitvi hitrosti v Sp. Žabnici (testno), usmeritev snopov javne razsvetljave;
Drevje na Šutni, ki nevarno visi na cesto (drevje je potrebno obrezati, da ne bo prišlo do nesreče, opozarjajo krajani,
mimoidoči). Lastniki so bili opozorjeni, pri nekaterih je odziv bil, pri drugih ne. Ponovno prosimo lastnike, da v izogib
morebitnim težavam drevje obrežejo (V. Hafner, Jergovi), gre za zasebna zemljišča, v katera KS ne sme posegati.
Defibrilator; krožijo informacije, da lastniki na trenutni lokaciji niso zadovoljni s prestavitvijo aparata. Lokacija se
trenutno ohrani. Glede na to, da bo v prostorih ŠD Žabnica predvidoma vrtec, bi ponovno preverili pri ga. Predikaka,
da se aparat prestavi na ŠD Žabnica. E. Vrhovnik obvesti in se o tej temi pogovori z ga. Predikaka.
Popravilo nadstreška pri lopi za shranjevanje pri OŠ Žabnica (še vedno ni popravljeno) – zadolžen MATIC OMAN.
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Sprejet je bil SKLEP št. 18/2018-2022/KS Žabnica (ZA:6, PROTI: 0, VZDRŽANI: 0): Potrjen je zapisnik 7.
redne seje SKSŽ (9. 4. 2019).

2. Pregled prejete pošte
-

-

-

Posredovano v vednost KS Žabnica; dopis MOK generalnemu direktorju Pošte Slovenije d.o.o. »Zaprtje,
preoblikovanje oziroma omejevanje delovnega časa poštnih poslovalnic na območju MOK – reklamacija«. MOK se
ne strinja z zapiranjem poslovalnic Pošte Slovenje d.o.o. na območju MOK, nedavno je bila zaprta tudi Pošta
Žabnica.
Posredovano v vednost KS Žabnica; Sklep sveta KS Sv. Duh o ureditvi meje med Občino Škofja Loka in Mestno
občino Kranj tako, da se zemljiške parcele, kjer je pokopališče Žabnica (280/4, 280/5, 280/6, 280/7, 283/3, 286/3 in
286/4 vse k.o. 2028 Dorfarje v celoti prenesejo iz Občine Škofja Loka na Mestno občino Kranj, k.o.o. 2134 Žabnica).
MOK je sklep o ureditvi mej že sprejela, še vedno pa meja ni bila potrjena na Občini Škofja Loka.; posledično so
predstavniki KS Žabnica vabljeni na sestanke o ureditvi pokopališč na področju Škofje Loke. Potrebno je pridobiti
informacijo, kdaj bo meja med občinama potrjena tudi na svetu Občine Škofja Loka (MZM).
Zapisnik OO za pripravo spominske slovesnosti na Planici nad Crngrobom; splošna ocena organizacijskega odbora
je, da je bila slovesnost 30. 3. 2019 lepo izpeljana, z manjšimi napakami. Glede na to, da so bili zapleti pri
financiranju, se za prihodnje leto predlaga MOK, da bi slovesnost postala občinska proslava za dan spomina na
žrtve v boju proti fašizmu, s tem bilo financiranje v celoti preneseno na MOK (ni več prispevka KS).

3. EPK 2025 (Kranj)
Projekt Kranj, Evropska prestolnica kulture 2025 je bil predstavljen na seji Sosveta KS. Konkurenca drugih mest je
močna. Tudi KS lahko sodelujejo v projektu oziroma dajejo predloge. Prednost imajo predlogi, ki ne bodo »živeli« le v
letu 2025, ampak tudi po tem letu in so povezani s kulturo.
S področja KS Žabnica bi lahko vključili: kulturno krajino, hube (posebnost), področje je gosto poseljeno s kozolci
(odstraniti ali obnoviti ?), smiselno bi bilo sodelovanje s KS Bitnje.
Čas za podajanje idej, predlogov je do konca leta 2019.

4. Ekskurzija po Žabnici, 18. 5. 2019
Ekskurzija članov SKSŽ po terenu bo v soboto, 18.5.2019, zbor ob 9h pred OŠ Žabnica. Traja predvidoma do 12h. M.
Porenta pripravi objavo za na FB, v kateri predstavi okvirno traso (od šole po vasi, pri Jergu čez mostiček na Šutno, po
Šutni gor do Žabnice in potem čez cesto do Spodnje Žabnice).
Na podlagi ogleda na terenu se vključijo dodatni predlogi v NRP KS Žabnica ter postavijo prioritete.

5. Razno
-

-

M. Zakrajšek Martinjak je podala informacijo, da bosta predvidoma do konca meseca maja na ogled KS Žabnica
prišla podžupan Robert Nograšek in Tatjana Kocijančič (Služba za KS); na obisku se predstavnikoma MOK
predstavi NRP KS Žabnica na terenu (le ta se po potrebi dopolni na »ekskurziji po Žabnici 18.5.2019«), izpostavi se
prioritete (varnost pri OŠ Žabnica in vrtcu).
Na JP Komunala Kranj je potrebno preveriti ali obstaja pokopališki red in ga objaviti v glasilu KS Žabnica (pripravi N.
Plavc, prav tako članek o odlaganju odpadkov na robu pokopališča).
Člani SKSŽ so določili obliko naslova glasila KS Žabnica – Žab(ni)ca; malo večje tiskane črke, »ni« je zapisano
navpično.
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-

Pred začetkom seje je bila prejeta elektronska pošta podpredsednika KS Žabnica Matica Omana, da odstopa kot
podpredsednik KS Žabnica. Na osnovi navedene informacije je sledila razprava, na kateri je bil sprejet

SKLEP št. 19/2018-2022/KS Žabnica (ZA:6, PROTI: 0, VZDRŽANI: 0): Imenuje se nov podpredsednik
KS Žabnica in sicer; za podpredsednika KS Žabnica se soglasno imenuje Aleš Šifrer.
Podpredsednika Aleša Šifrer se določi za podpisnika finančno materialne dokumentacije KS
Žabnica.

Seja je bila zaključena ob 21.30 uri. Naslednja seja bo predvidoma 11. 6. 2019.
Zapisala: M. Jurjevec
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