MESTNA OBČINA KRANJ
Krajevna skupnost
ŽABNICA
Žabnica 20, 4209 ŽABNICA
OSNUTEK, potrjen 15. 10. 2019
Številka: 10/SKSŽ_zapisnik/2018_22
Datum: 10. 9. 2019

ZAPISNIK
10. redne seje Sveta KS Žabnica (v nadaljevanju: SKSŽ), ki je bila 10. 9. 2019 ob 19.00 uri v OŠ Žabnica.
PRISOTNI člani SKSŽ: Marija Zakrajšek Martinjak, Aleš Šifrer, Erika Vrhovnik, Nataša Plavc, Ljubo Tomažič, Matic
Oman
OPRAVIČENO odsotni člani SKSŽ: Mateja Porenta
Predlagan in sprejet je bil naslednji DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Pregled osnutka zapisnika 9. redne seje Sveta KS Žabnica ter realizacija nalog (priloga)
Pregled prejete pošte
Potrditev Finančnega načrta KS Žabnica za leti 2020 in 2021
Razno

1. Pregled osnutka zapisnika 9. redne seje Sveta KS Žabnica ter realizacija nalog (priloga)
-

-

-

Senčila zaradi javne razsvetljave; pri Šutni 88 so že nameščena, namestiti še pri Žabnici 18a (L. Tomažič kontaktira
Mestno občino Kranj (v nadaljevanju: MOK) za izvedbo.)
Popravilo nadstreška pri lopi za shranjevanje pri OŠ Žabnica; M. Oman je povedal, da je nadstrešek popravljen, ne
zamaka več, nameščeni so tudi snegolovi. Vse je šlo v stroške garancije.
Dopis Matevžu Šifrer, Žabnica; gradbena deponija pri Miklavžu - zadeva ostaja odprta.
Defibrilator; ga. Predikaka dovoli prestavitev na ŠD Žabnica. Potrebno ga je prestaviti ter postaviti označbe (iz vsake
strani enega na kandelabra, na stavbo ŠD, kjer bo nameščen ter ob cesti ob znakih za pokopališče iz obeh strani).
V novi številki glasila se objavi članek o novi lokaciji ter navodila za uporabo, prav tako se članek objavi na obvestilu
za DU Žabnica. L. Tomažič in E. Vrhovnik pridobita informacije, kje dobiti oznake za defibrilator (na MOK/
Komunali). Prav tako ga je potrebno vpisati v register defibrilatorjev.
Smeti na pokopališču; N. Plavc še naprej redno preverja odvoz smeti. Njen kontakt se objavi kot kontakt za
Pokopališče Žabnica v naslednji številki glasila.
Luč na pokopališču; glede sredstev za postavitev luči javne razsvetljave na pokopališču (ocenjena vrednost in vir
sredstev), čakamo na povratno informacijo N. Žibrat, MOK (ureja M. Zakrajšek Martinjak).

Sprejet je bil SKLEP št. 21/2018-2022/KS Žabnica (ZA:6, PROTI: 0, VZDRŽANI: 0): Potrjen je zapisnik 9.
redne seje SKSŽ (11. 6. 2019).

2. Pregled prejete pošte
Prejeti le računi, poravnava preteklih obveznosti, za katere so potem dobavitelji izstavili ustrezen E-račun (Arvaj,
Telemach).
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3. Potrditev Finančnega načrta KS Žabnica za leti 2020 in 2021
Sprejet je bil SKLEP št. 22/2018-2022/KS Žabnica (ZA:6, PROTI: 0, VZDRŽANI: 0): Sprejet je Finančni
načrt KS Žabnica za leti 2020 in 2021 z obrazložitvami (v nadaljevanju: Finančni načrt), ki je bil potrjen
tudi na dopisni seji KS Žabnica. SKSŽ potrjuje Finančni načrt z opombo, ki je bila pri oddaji
Finančnega načrta posredovana na MOK; Na pripravo Finančnega načrta oziroma višino sredstev, ki
so na voljo ima SKSŽ konkretne pripombe, kateri bo predsednica M. Zakrajšek Martinjak podala na seji
Sosveta za KS.
Znesek za osnovno dejavnost ni indeksiran, kar pomeni, da dejansko prejemamo za opravljanje osnovne dejavnosti
vsako leto manj sredstev. Že v osnovi je dotacija za opravljanje osnovne dejavnosti prenizka, saj sama KS ne more kriti
večjih stroških, niti manjših investicij (npr. do višine 1.000 €), za katere nas prosijo krajani in bi bile potrebne za
izboljšanje kakovosti bivanja v krajevni skupnosti. Povratnih informacij na seznam investicij na področju KS Žabnica, ki je
bil posredovana na MOK (NRP KS Žabnica) ni bilo. Komunikacija med MOK in KS je problematična, informacije
dobivamo po medijih, ne neposredno na KS. Predvolilne obljube za področje delovanja KS se ne izvršujejo, kot je bilo
obljubljeno. V koliko se stanje ne izboljša, je predsednica pripravljena podati svoj odstop.

4. Razno
-

Asfalt pri mostu čez potok Žabnica pri Ratink (predlog krajana); Na MOK se preveri VIR sredstev za financiranje
asfalta.
Nevaren Križarjev most na Suho; čez katerega pelje pot; Potrebno preveriti ali je most v javni ali zasebni lasti ter
potem ukrepati dalje (po potrebi opozoriti lastnika).
Zbor krajanov KS Žabnica; za enkrat se ne organizira.
Označitev pešpoti na Planico; M. Oman preveri pri A. Šifrer.
Udeležba na pohodu od Litije do Čateža; v kolikor bo prevoz na pohod organiziran tudi letos, vabilo objavi tudi KS
(FB) in povabi krajane, da se pohoda udeležijo.
Aktivnosti v decembru (novo leto: bazar, dedek mraz, obdaritev starostnikov in izdaja nove številke glasila) se
obravnavajo na naslednji seji.
Koši za pasje iztrebke – L. Tomazič se s Komunalo dogovori za prestavitev košev za pasje iztrebke (predlog E.
Vrhovnik) ter preveri možnost za postavitev dodatnih košev.
Promet po Spodnji Žabnici; A. Šifrer je opozoril na pereč problem gostega prometa po Spodnji Žabnici, posledica
razvoja industrijske cone Trata, ceste pa temu niso ustrezno prilagojene, zato vozniki uporabljajo cesto skozi
Spodnjo Žabnico kot bližnjico. Na podlagi razprave je bil sprejet SKLEP št. 23/2018-2022/KS Žabnica (ZA:6,

PROTI: 0, VZDRŽANI: 0): Glede problematike prometa v Spodnji Žabnici se pošlje dopis na
Policijsko upravo Kranj. Predstavi se jim problem ter njihove predstavnike povabi na naslednjo
sejo SKSŽ z namenom, da se jim predstavijo problematične točke in se najdejo rešitve (ureja,
-

pripravi dopis M. Zakrajšek Martinjak).
Satelitski posnetek Žabnica in Šutne; naroči se na MOK

Seja je bila zaključena ob 21.30 uri. Naslednja seja bo predvidoma 15. 10. 2019.
Zapisala: M. Jurjevec
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