MESTNA OBČINA KRANJ
Krajevna skupnost
ŽABNICA
Žabnica 20, 4209 ŽABNICA
OSNUTEK, potrjen na seji 21.1.2020

Številka: 12/SKSŽ zapisnik/2018_22
Datum: 12. 11. 2019

ZAPISNIK
12. redne seje Sveta KS Žabnica (v nadaljevanju: SKSŽ), ki je bila 12. 11. 2019 ob 19.30 uri v OŠ Žabnica.
PRISOTNI člani SKSŽ: Marija Zakrajšek Martinjak, Aleš Šifrer, Erika Vrhovnik, Nataša Plavc, Ljubo Tomažič, Matic
Oman, Mateja Porenta
OPRAVIČENO odsotni člani SKSŽ: /
Predlagan in sprejet je bil naslednji DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pregled osnutka zapisnika 11. redne seje Sveta KS Žabnica ter realizacija nalog (priloga)
Pregled prejete pošte
Novo leto (kar še ni dogovorjeno)
Izdaja glasila Žab(ni)c v decembru
Nadgradnja spletne strani KS Žabnica
Ocenjevanje najlepše urejenih objektov
Nov cenik grobov (predlog J. Frelih, posredovan po e-pošti)
Problematika vlomov na področju KS Žabnica (M. Oman)
Razno

1. Pregled osnutka zapisnika 11. redne seje Sveta KS Žabnica ter realizacija nalog (priloga)
-

-

Luč na pokopališču; M. Zakrajšek Martinjak je na MOK pridobila informacije o možnosti postavitve luči javne
razsvetljave na dveh lokacija (predvidoma na obeh lokacijah v letu 2020) in sicer:
1. lokacija: luč na cesti proti Šutni (takoj za pošto oziroma pri bivši trgovini), v kolikor se stanovalci strinjajo
(razgovor z njimi Aleš Šifrer?). Vir: Proračun MOK, Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe, kontakt N.
Žibrat).
2. lokacija: pokopališče (vir: Proračun MOK, Projektna pisarna MOK, kontakt Luka Šmid). Potrebno določiti, kjer
postaviti luči in koliko.
Označitev pešpoti na Planico; Počakamo na novo vodstvo ŠD Žabnica.
Koši za pasje iztrebke; se ne prestavijo. Preveri se možnost za postavitev dodatnega koša pri igralih pri cerkvi,
zraven pokopališča. Prav tako se tam ponovno postavi koš za smeti, kjer je bil, sedaj ga ni več (ne koša, ne stojala
za koš). Možnost postavitve dodatnih košev preveri L. Tomažič (poklicati Floro, M. Kumar).
Asfalt pri mostu pri Ratink (predlog krajana); Glede na to, da gre za zasebno zemljišče, asfaltiranje ne bo
mogoče.
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-

-

-

-

-

Satelitski posnetek Žabnica in Šutne; Naročiti na MOK pri Urošu Kavdik (najbolje pri njem na MOK). Zemljevid
naj ima vključene: parcelne številke, hišne številke, ki so na zemljevidu, cerkev, potok…
Nevaren Križarjev most na Suho; 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 pobudo na MOK (M. Buh), da se pridobi uradno mnenje, statični izračun o stanju
mostu – ocena varnosti ter ocena stroškov sanacije.
Promet po Spodnji Žabnici; 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). Poleg
navedenega, se posreduje na MOK (M. Buh) predlog za postavitev radarske kontrole ter postavitev opozorilne table
za prekoračitev (in meritev) hitrosti. Na ogledu v KS Žabnica je M. Buh podal mnenje, da ležeči policaji niso
priporočljivi. Potrebno je najti rešitev, ki bo rešila situacijo dolgoročno.
Glede problematike prometa v Spodnji Žabnici se pošlje dopis na Policijsko upravo Kranj ter Medobčinski
inšpektorat, mestno redarstvo Kranj (Sandi Pavlovič). Problematično je število avtomobilov in visoke
hitrosti. Ta cesta ni več lokalna, ampak občinska. Na MOK se poda zahteva, da se cesta prekategorizira
nazaj na cesto, omejeno za lokalni promet, dovoljena uporaba za stanovalce in lastnike parcel (posredovati
na ustrezne pristojne službe, tudi županu v vednost). Pristojne je potrebno opozarjati na situacijo, dokler ne
bo urejeno.
A. Šifrer je opozoril, da je potrebno urediti bankine na poti proti industrijski coni Trata. O tem je potrebno obvestiti
MOK (M. Buh, J. Lukan) ter KS Sv. Duh (poklicati predsednika). Predsednik KS Sv. Duh je povedal, da bo s strani
KS Sv. Duh urejeno, ko bodo vremenske razmere primerne. Glede ceste na polju bodo za del, ki sodi v področje KS
Žabnica poslali dopis na našo KS. M. Zakrajšek je opozorila, da KS Žabnica sama nima sredstev za tekoče
vzdrževanje, ampak da le to poteka neposredno preko MOK.
Ureditev igral, otroškega igrišča – potrebno je urediti oba otroška igrišča: pri cerkvi in pri ŠD Žabnica (peskovnik,
dodatna igrala, obnovitev igral). Bil je podan predlog, da bi ureditev otroškega igrišča pri cerkvi financirala MOK, pri
ŠD pa KS sama, iz lastnih sredstev KS Žabnica. M. Oman je vzpostavil kontakt z slikopleskarjem, ki bi lahko uredil
igrala.
V prihodnje, pridobiti mnenje A. Šifrerja (ŠD) kako vzpostaviti (otroško) igrišče v kraju (kje, ograjeno, ponoči
zavarovano), prestaviti igrala, da bi bila skupaj na enem mestu.
V letu 2020 se na eno izmed prihodnjih sej se povabi predstavnike društev, ki delujejo v KS Žabnica, da se
pridobi njihov pogled, vizijo na sodelovanje s KS Žabnica. Kako pridobiti krajane, da bi se družili, povezovali med
sabo.
V letu 2020 je potrebno zbornike Na robu pojoče ravnine prenesti v arhiv KS Žabnica (sedaj so pri A. Šifrer).

Sprejet je bil SKLEP št. 26/2018-2022/KS Žabnica (ZA:7, PROTI: 0, VZDRŽANI: 0): Potrjen je zapisnik 11.
redne seje SKSŽ (15. 10. 2019).

2. Pregled prejete pošte
Odstopna izjava ga. Predikaka kot vodje Krajevnega odbora Rdečega Križa (v nadaljevanju: RK) ob koncu leta 2019
(zdravstveni razlogi, starost, premalo aktivnih članov RK). Gospe za zahvali za njeno delo v glasilu Žabca. Pridobivanje
novih članov, vodstva RK ni neposredno naloga KS Žabnica (ampak Območne enote RK Kranj).

3. Novo leto
Novoletni bazar in obdaritev najstarejših krajanov bosta potekala 6.12. in 7.12.2019 (telovadnica OŠ Žabnica).
Obdaritev otrok z dedkom Mrazom bo predvidoma v soboto, 28. decembra (objava v glasilu Žabca in na FB).

Stran 2 od 3

4. Izdaja glasila Žab(ni)c v decembru – vsebina, prispevki, sponzorji
Vsi člani SKSŽ poskusijo pridobiti sponzorje za glasilo (Tuš, Top Dom,…).

5. Nadgradnja spletne strani KS Žabnica
Predvidoma v drugi polovici decembra – M. Zakrajšek Martinjak (podobno: KS Bitnje, KS Škofije).

6. Ocenjevanje najlepše urejenih objektov
Letos ni uspelo – prihodnje leto.

7. Nov cenik grobov (predlog J. Frelih, posredovan po e-pošti)
Obravnava točke se prestavi na naslednjo sejo

8. Problematika vlomov na področju KS Žabnica (M. Oman)
Opozorilo je bilo objavljeno na FB.

9. Razno
VVO Sorško polje; M. Zakrajšek Martinjak je podala informacijo o Vodno varstvenem območju za zajetje Sorško polje (v
nadaljevanju: VVO Sorško polje). V kolikor bo Uredba o vodovarstvenih območjih za občini Škofja Loka in Gorenja vasPoljane (v nadaljevanju: Uredba) sprejeta, bo območje Sorškega polja spadalo pod strog režim vodno varstvenega
območja, kar bo vplivalo na kvaliteto življenja tudi na območju KS Žabnica. Krajevne skupnosti s področja Soškega polja
(tudi KS Žabnica) so zato proti sprejetju Uredbe oziroma VVO Sorško polje.

Seja je bila zaključena ob 21.55 uri. Naslednja seja bo v januarju 2020.
Zapisala: M. Jurjevec
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