MESTNA OBČINA KRANJ
Krajevna skupnost
ŽABNICA
Žabnica 20, 4209 ŽABNICA
OSNUTEK, potrjen na seji 16.11.2021.
Številka: 19/SKSŽ zapisnik/2018_22
Datum: 14. 9. 2021

ZAPISNIK
19. redne seje Sveta KS Žabnica (v nadaljevanju: SKSŽ), ki je bila 14. 9. 2021 ob 19.30 uri v OŠ Žabnica.
PRISOTNI člani SKSŽ: Marija Zakrajšek Martinjak, Ljubo Tomažič, Nataša Plavc, Aleš Šifrer, Erika Vrhovnik,
Mateja Porenta
Odsotni člani SKSŽ: Matic Oman
Predlagan in sprejet je bil naslednji DNEVNI RED:
1. Pregled osnutka zapisnika 18. redne seje Sveta KS Žabnica (priloga) ter pregled (ne)realiziranih
nalog
2. Potrditev Finančnega načrta KS Žabnica za obrazložitvami za leti 2022 in 2023 (potrditev sklepa
korespondenčne seje)
3. Pregled prejete pošte
4. Pokopališče Žabnica – plevel, postavitev klopce, tlakovanja in luči javne razsvetljave
5. Projekti za KS (iz proračuna MOK), projekti participativnega proračuna
6. Razno

1. Pregled osnutka zapisnika 18. redne seje Sveta KS Žabnica (priloga) ter pregled realizacije
nalog
-

Na Mestno občino Kranj (v nadaljevanju: MOK) je bil ponovno posredovan spisek nalog, katere so lahko
rešene le v sodelovanju z MOK (nerealizirane naloge iz preteklih zapisnikov).
Dodatno se pri g. Čehovinu na MOK preveri, kako je z postavitvijo dodatnih košev za mešane odpadke.
Odstranili so 3 koše za pasje odpadke, vrnili so 2 za mešane odpadke (obljubili so 3).
Prav tako je potrebno posredovati opozorilo na MOK, da je potrebno obnoviti 2 klopci, ki sta postavljeni
pred OŠ Žabnica.

-

Naloge, povezane s Pokopališčem Žabnica bodo obravnavane pod točko 4 tega zapisnika.

- Ogled za postavitev dodatnih prometnih znakov je bil opravljen;
Pridobiti je potrebno soglasje za postavitev prometnega znaka pri hišni številki Šutna 4 (prednostna cesta).
Soglasje pridobi M. Zakrajšek Martinjak. Soglasje se pošlje na MOK in hkrati opozori, da se znak postavi tudi
pri hišni številki Šutna 78.
Sprejet je bil SKLEP št. 46/2018-2022/KS Žabnica (ZA:6, PROTI: 0, VZDRŽANI: 0): Potrjen je zapisnik 18.
redne seje SKSŽ (8. 6. 2021).
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2. Potrditev Finančnega načrta KS Žabnica za obrazložitvami za leti 2022 in 2023 (potrditev
sklepa korespondenčne seje)
Sprejet je bil SKLEP št. 47/2018-2022/KS Žabnica (ZA:6, PROTI: 0, VZDRŽANI: 0): Potrdi se Finančni
načrt KS Žabnica z obrazložitvami za leti 2022 in 2023.

3. Pregled prejete pošte
Izpolnjene ankete krajanov (objava ankete v junijski številki glasila Žabca in na spletni strani KS
Žabnica)
M. Zakrajšek Martinjak je povedala, da je bil odziv krajanov slab. Pri izpolnjenih anketah so krajani najbolj
izpostavili naslednjo problematiko: cestna infrastruktura (potreba po ležečih ovirah za omejitev hitrosti, ni
kolesarskih stez, vzdrževanje cest, ni rekreacijskih poti), ni kulturnega in športnega življenje, pokopališče
(previsoka najemnina, plevel), postavitev usmerjevalnih tabel hišnimi številkami, splošna urejenost kraja je
pomanjkljiva.
-

4. Pokopališče Žabnica – plevel, postavitev klopce, tlakovanja in luči javne razsvetljave
-

-

Streha; Krivec David je opravil ogled strehe za popravilo, čakamo na predračun. Dogovori se A. Šifrer.
Razsvetljava na pokopališču; N. Žibret iz MOK je povedala, da glede na to, da je pokopališče v lasti KS
in stoji na območju k. o. Dorfarje (Občina Škofja Loka), MOK ne more vlagati v pokopališče. Meni tudi, da
JR na pokopališču ni potrebna. L. Tomažič pridobi predračun za menjavo žarnic, barvanje kandelabrov ter
ponudbo za 4 nove solarne luči znotraj pokopališče (VIGRED).
Odstranitev plevela na pokopališču – povabiti ljudi k sodelovanju, poiskati izvajalca za pletje na
pokopališču.
Zasaditev 2 brez na pokopališču – preveriti pri g. Čehovinu na MOK, če se dajo dobiti preko MOK.
Ogled pokopališča (vsi člani sveta KS Žabnica) je v torek, 21. septembra ob 19h.
Pridobiti je potrebno ponudbo za postavitev klopce in tlakovcev (A. Šifrer), rok za izvedbo: 1. 11.
2021.
Postaviti je potrebno tablo z opozorilom, naj se ponovno ne prične odlagati material na pokopališču;
napis in oblikovanje M. Zakrajšek Martinjak.
Razmisliti za v prihodnje: ali je še racionalno, da je KS upravljalec pokopališča ?
Pridobiti ponudbe drugih izvajalcev za vzdrževanje pokopališča (Želva d. o .o.)

5. Projekti za KS (iz proračuna MOK), projekti participativnega proračuna
Seznam projektov KS je bil posredovan na MOK (sklop predlogov, ki jih predlaga svet KS – postavitev klopic
po kraju, usmerjevalnih tabel s hišnimi številkami, košev, zamenjava dotrajanih otroških igral, ureditev
pokopališča). M. Zakrajšek je posebej izpostavila potrebno po postavitvi usmerjevalnih tabel s hišnimi
številkami.
Predvidoma se bo oblikoval tudi sklop predlogov, ki jih podajo krajani sami.

6. Razno
-

V primeru, da ponovno pride do omejitve druženj, bodo seje KS Žabnica potekale preko aplikacije Zoom.
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-

Predstavnike JP Komunala Kranj je potrebno opozoriti na boljše pluženje v sezoni 2021/22, kot je bilo na
območju KS Žabnica v pretekli sezoni.

Seja je bila zaključena ob 21.30 uri.
Naslednja seja bo predvidoma 12. 10. 2021 ob 19.30 uri.
Zapisala: M. Jurjevec
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