MESTNA OBČINA KRANJ
Krajevna skupnost
ŽABNICA
Žabnica 20, 4209 ŽABNICA
OSNUTEK, potrjen 10. 9. 2019

Številka: 09/SKSŽ_zapisnik/2018_22
Datum: 11. 6. 2019

ZAPISNIK
9. redne seje Sveta KS Žabnica (v nadaljevanju: SKSŽ), ki je bila 11. 6. 2019 ob 19.00 uri v OŠ Žabnica.
PRISOTNI člani SKSŽ: Marija Zakrajšek Martinjak, Aleš Šifrer, Erika Vrhovnik, Nataša Plavc, Ljubo Tomažič, Mateja
Porenta, Matic Oman
OPRAVIČENO odsotni člani SKSŽ: /
Predlagan in sprejet je bil naslednji DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled osnutka zapisnika 8. redne seje Sveta KS Žabnica ter realizacija nalog (priloga)
Pregled prejete pošte
Kadrovske zadeve (sprememba podpredsednika KS Žabnica)
Pokopališče Žabnica (javna razsvetljava in odvoz odpadkov)
Razno

1. Pregled osnutka zapisnika 8. redne seje Sveta KS Žabnica ter realizacija nalog
-

-

-

Kot je bilo dogovorjeno z predstavniki MOK, so bile bankine nasute, prometni znaki za pokopališče in označitev
naselij bodo postavljeni.
Usmeritev snopov javne razsvetljave; namestiti senčnike na kandelaber pri Šutni 88. Potrebno je javiti N. Žibert,
MOK, da izda nalog za namestitev podjetju Vigred. To je bilo dogovorjeno z M. Buh, MOK (R. Gašperlin).
Dopolniti seznam tudi z: kandelaber pri Žabnici 18a in črta na tleh pri Šutni 19. Na ostalo ni pripomb.
Problem je le pri družini H., Šutna 35 (nepregledna in neurejena živa meja, skale na zasebnem zemljišču so preveč
ob javni cesti). Pošlje se jim prijazen dopis, da mora biti živa meja 1m od ceste, večje skale pa 0,5 m od ceste
(Okvirna vsebina dopisa: na vogalu zemljišča, stičišču glavne in stranske poti so skale, ki jih je potrebno odstranit.
Ker je to že del javne poti prosimo, da skale odstranijo. Prav tako prosimo, da uredijo živo mejo ob javni cesti, zaradi
nepreglednosti, ki je nevarna za udeležence v prometu skozi vas. Odziv preveri L. Tomažič).
Drevje na Šutni; pustimo, glede na to, da gre za zasebno zemljišče, v kar KS ne sme posegati.
Defibrator; z prestavitvijo počakamo do informacije – ali bo v ŠD Žabnica vrtec. E. Vrhovnik preveri ponovno pri g.
Predikaka.
Popravilo nadstreška pri lopi za shranjevanje pri OŠ Žabnica– M. Oman je povedat, da skuša priti v kontakt z
izvajalcem (ključavničarstvo Košnik), ampak je neodzivno. M. Oman naj vztraja naprej, ga kliče tudi večkrat dnevno.
Posreduje mu stališče KS Žabnica; zahtevamo, da popravi nadstrešek, saj bo v nasprotnem primeru sam plačal
stroške posledice škode, ki se dela. M. Oman o poteku dogodkov člane SKSŽ na mail.
Ekskurzija članov SKSŽ po KS Žabnica je bila izvedena.
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-

Podžupan za KS Robert Nograšek je bil na obisku v KS Žabnica. Člani SKSŽ so ga obvestili o problemih na
področju KS Žabnica.

Sprejet je bil SKLEP št. 20/2018-2022/KS Žabnica (ZA:6, PROTI: 0, VZDRŽANI: 0): Potrjen je zapisnik 8.
redne seje SKSŽ (14. 5. 2019).

2. Pregled prejete pošte
/

3. Kadrovske zadeve
M. Oman je pojasnil, da ostaja član SKSŽ, le obveznosti mu onemogočajo, da bi opravljal funkcijo podpredsednika KS
Žabnica.

4. Pokopališče Žabnica (javna razsvetljava in odvoz odpadkov)
-

Pokopališče Žabnica bo do nadaljnjega v opravljanju KS Žabnica.
Potrebno je obnoviti igrala pri cerkvi in namestiti koše pri igralih (L. Tomažič kontaktira N. Žibrat, MOK).
N. Plavc bo spremljala, kako pogosto je potreben odvoz odpadkov na Pokopališču Žabnica.
Potrebno je postaviti luč javne razsvetljave na Pokopališču Žabnica (ocena stroška in vir sredstev, inf. N. Žibrat,
MOK).
Kontakt za pokopališče je N. Plavc. Krajanom se lahko posreduje njen kontakt, objavi.

5. Razno
-

Sponzorji: M. Oman v prihodnje opravi razgovor z potencialnimi sponzorji pri praznovanju krajevnega praznika in
izdaji glasila KS Žabnica Žab(ni)ca.
Glasilo Žab(ni)ca: Na FB se objavi obvestilo ali so ga prejela vsa gospodinjstva KS Žabnica.
Petrov most na koncu Šutne; v gozdu, nevaren. Ali je v zasebni lasti (V. Hafner ?)
Neizkoriščen potencial, športno igrišče ob ŠD Žabnica. Lokal ne obratuje več. Potrebno je počakati do jeseni, ko se
bo vedelo ali je tam vrtec ali ne.
Dopis M. Šifrer, Žabnica; gradbena deponija pri Miklavžu ni urejena za prodajo avtomobilov, gre za grob posega v
prostor (ali je upoštevana prostorska zakonodaja glede onesnaževanja okolja). Hkrati gre za zasebno zemljišče, ne
posega v javni prostor.

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri. Naslednja seja bo predvidoma 10. 9. 2019.
Zapisala: M. Jurjevec
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