MESTNA OBČINA KRANJ
Krajevna skupnost
ŽABNICA
Žabnica 20, 4209 ŽABNICA
OSNUTEK, potrjen 14. 9. 2021.
Številka: 18/SKSŽ zapisnik/2018_22
Datum: 8. 6. 2021

ZAPISNIK
18. redne seje Sveta KS Žabnica (v nadaljevanju: SKSŽ), ki je bila 8. 6. 2021 ob 19.30 uri v OŠ Žabnica.
PRISOTNI člani SKSŽ: Marija Zakrajšek Martinjak, Aleš Šifrer, Ljubo Tomažič, Nataša Plavc,
OPRAVIČENO odsotni člani SKSŽ: Mateja Porenta, Matic Oman
Predlagan in sprejet je bil naslednji DNEVNI RED:
1. Pregled osnutka zapisnika 17. redne seje Sveta KS Žabnica (priloga) ter pregled (ne)realiziranih
nalog
2. Pregled prejete pošte
3. Projekti za KS (iz proračuna MOK), projekti participativnega proračuna in odprta vprašanja z MOK
4. Razno

1. Pregled osnutka zapisnika 17. redne seje Sveta KS Žabnica (priloga) ter pregled realizacije
nalog
Urejanje Pokopališča Žabnica
Okvirna cena za podlago, ureditev tlakovcev je 500 EUR. Predlog za klopco M. Oman – se predlog sprejme ali
išče dalje? Preveri se pri M. Oman ali bi se lahko sedalni del naredil iz letvic, da ne bi bil iz polnega materiala.
Pridobiti tudi dodatne ponudbe.
Ob klopci se posadijo drevesa (breze) za senco, N. Plavc se dogovori kam in kaj (predvidoma na južno stran)
z Floro/Antolinom.
V čim krajšem času se je potrebno sestati z krovcem Davidom, da se pridobi ponudba za popravilo strehe.
Sledi še (ponovni) ogled z Vigradom, da se odloči glede postavitve dodatnih luči. Za postavitev luči pri vhodu
na pokopališče se dogovori tudi z Natašo Žibert iz MOK (naročilnica za 4 luči na senzor gibanja).
Vse večji problem predstavlja tudi plevel na pokopališču.
MOK se ponovno opozori, preveri stanje glede reševanja problematike nerealiziranih nalog (Most čez
potok Žabnica, Križajev most, …)
Sprejet je bil SKLEP št. 45/2018-2022/KS Žabnica (ZA:5, PROTI: 0, VZDRŽANI: 0): Potrjen je zapisnik 17.
redne seje SKSŽ (18. 5. 2021).
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2. Pregled prejete pošte
/
3. Projekti za KS (iz proračuna MOK), projekti participativnega proračuna in odprta vprašanja
z MOK
PARTICEPATORNI PRORAČUN
Je bil zaradi nesoglasij na seji MOK sprejet le delno. Vsaka KS dobi 24.000 EUR letno za manjše investicije
pri katerih sodelujejo krajani s predlogi. Predlogi SKSŽ:
vzpostavitev centra v KS, ki bi omogočil otrokom druženje
rešitev problematike zmede pri hišnih številkah
ideje krajanov s pridobijo tako, da se objavi anketa v novi številki glasila KS Žabnica Žabca, ki bo izšlo
konec meseca junija

4. Razno
Dodatni prometni znaki
L. Tomažič je podal informacijo, da v četrtek pridejo predstavniki MOK na ogled terena za postavitev dodatnih
prometnih znakov. V koliko ima kdo od članov SKSŽ čas, je vabljen, da se mu pridruži.

Seja je bila zaključena ob 21.45 uri.
Naslednja seja bo predvidoma 14. 9. 2021.
Zapisala: M. Jurjevec Porenta.
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