Krajevna skupnost Žabja vas
Šentjernejska cesta 6
8000 Novo mesto
09.03.2019
ZADEVA:
Zapisnik 3. seje Sveta KS Žabja vas, z dne 09.03.2019 ob 09:00 uri , v prostorih ZNC Žabja vas.

Prisotni: Emil Pureber, Polonca Centa, Marta Medle, Robert Sotler in Matija Šega
Opravičeno odsoten: Andrej Kastelic

Dnevni red
1. Pregled zapisnika prejšnje seje.
2. Priprava načrta delovanja KS za obdobje od 2019-2022.
3. Razno.

1 Točka: Pregled zapisnika prejšnje seje.
-

-

-

-

-

-

V arhivu KS smo našli projektno dokumentacijo, izdelano s strani GPI d.o.o. iz leta 2007, v zvezi
celovite prenovitve Lobetove ulice. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev do obnove ni prišlo.
Cilj – do zaključka mandata se prične z deli na Lobetovi ulici.
Krajanka se je obrnila na predsednika s pritožbo, da se hodi po njihovem travniku. Predsednik
ji je po e-pošti podal pojasnilo je, da KS žal nima pristojnosti urejati promet na zasebnih
zemljiščih, bo pa osebno opozoril krajane ulice, kjer se nahaja njihov travnik.
Problematika prostora za KS – podanih je bilo več opcij (hišica in Drgančevje). Poslan je bil
dopis na MO, s predlogi lokacij.
Prometna preureditev ulice Na Lazu, zaradi povečanega prometa z osebnimi vozili. Idejna
zasnova je v pripravi. Idejno zasnovo bomo neposredno predstavili krajanom te ulice in jih
povprašali še o njihovih predlogih. Po uskladitvi z njimi bomo pripravili predlog ureditve na
MO. V kolikor se večina krajanov te ulice nebo strinjala s predlaganimi rešitvami, pri
spremembi prometne ureditve ne bomo vztrajali.
Določili bomo termine za srečanja s krajani posameznih ulic: vsak drugi četrtek v mesecu se
bomo dobili na eni od ulic in se s krajani pogovorili o prometni problematiki v njihovi ulici z
namenom iskanja rešitev in podaje konstruktivnih predlogov.
Prijava na razpis za sofinanciranje projektov KS v letu 2019. Trenutno sta odprta dva razpisa,
na katera se bomo prijavili (načrt preplastitve ulic in obnova javne razsvetljave, izgradnja
dodatnega košarkarskega igrišča in nabava fitnes naprava v okviru Športnega parka).
Povezovalna cesta do novega prometnega kraka tretje razvojne osi avtoceste naj bi bila
domnevno brez protihrupnih ograj. Neuradno pojasnilo investitorja je, da bo cesta vkopana in
hrup ne bo moteč za okoliške prebivalce. Počakali bomo na dokončno izgradnjo ceste in ob
morebitnem motečem hrupu zahtevali izvedbo meritev in po potrebi izgradnjo protihrupnih
ograj.

-

-

Podvoz pri Vrbi. Podhod za pešce bo, ne bo pa podvoza za prehod vozil.
Urejenost oglasnih tabel v KS Žabja vas. Zamenjali bomo obstoječe deske z novimi na vseh 5
oglasnih točkah.
Krajevno glasilo. Polonca Centa bo urednica glasila. Emil Pureber bo napisal prispevek o
obeležjih in spomenikih. Matija Šega o Športnem parku in o športnih aktivnostih V KS. Jure
Zrimšek bo napisal prispevek o razvoju kolesarstva v KS, Andrej Kastelic bo predstavil
zgodovino kmetij v KS, Jožica Fabjan o delovanju ZB, Komunala Novo mesto bo pripravila
prispevek o ločevanju odpadkov, Marta Medle bo predstavila aktivnosti Krajevnega odbora RK,
nekaj prostora pa bomo odstopili prispevku s strani MO. K sodelovanju za prispevek, bomo
povabili še najstarejšo krajanko, Tončko Ivanež (95 let), ki še vozi avto. Pripravili bomo
prispevek o skrbnikih Napoleonove vrbe in zapisali vse dosedanje aktivnosti Sveta KS in naše
prihodnje načrte.
Športne igre – pričenjamo z objavami na FB, da krajane spomnimo, da se bliža čas iger, kjer
lahko sodelujejo.
23.3. je čistilna akcija – obvestila bomo raznosili po vseh gospodinjstvih v KS.
Pridobivanje donacij. Z aktivnostjo bomo pričeli pri našem novem glasilu. Povabili bomo vse
krajevne podjetnike k sodelovanju.

Zapisnik 2. seje je bil potrjen. Točke smo v glavnem realizirali.

2. Točka: Priprava programa za obdobje od 2019 - 2022
1.

Dokončanje kolesarske poti ob Levičnikovi cesti do vstopa na Kandijsko cesto.

2.
Izvajanje aktivnosti za pridobitev lastnih prostorov za potrebe delovanja KS, za tukajšnja
društva in predvsem za krajane. Kot alternativa lahko tudi najete prostore z lastnim vhodom in
ustreznim dostopom brez časovnih in drugačnih omejitev.
3.

Ureditev pločnikov in prehodov, ki bodo povsem ustrezni tudi invalidom in otrokom.

4.

Pridobivanje sredstev za urejanje javnih površin in igrišč.

5.
Dokončanje igrišča, tudi s pokritimi prostori (lesena hiška), parkirišče, miza in klopi, naprave
za fitnes na prostem, dodatne asfaltne površine, smetnjaki. Vzpodbuditi dogajanje na igrišču in
pripraviti različne prireditve. Ustanovitev športno rekreativne sekcije KS Žabja vas.
6.
Ureditve javne razsvetljave z zamenjavo žarnic za varčne, dopolniti javno razsvetljavo na
mestih, kjer je le ta pomanjkljiva.
7.
Sodelovati pri organizaciji srečanj starejših krajanov, ki jih sicer organizira KORK. – Stalna
naloga KS.
8.
Popisati, poslikati in voditi evidence o vseh obeležjih in kulturnih spomenikih v Žabji vasi in
določiti skrbnika zanje. Emil Pureber bo skrbnik.
9.
Vsaj enkrat letno organizirati očiščevalno akcijo celotne KS, ki naj se na koncu konča z
druženjem krajanov na igrišču. Stalna naloga.
10.

Omogočiti prostor krajanom za organizacijo skupinske telovadbe na prostem (šola zdravja).

11.
Veliko aktivnosti bomo namenili za ureditev ustreznih ekoloških otokov na ulicah in
postavitev košev za odpadke ob avtobusnih postajališčih. Ureditev oglasnih tabel.
12.
Ureditev gozdnih površin na obrobju KS. S tem povezati odmaknjene ulice in omogočiti
krajanom varen dostop do igrišča. Začrtati sprehajalno pot, »Napoleonovo pot«.
13.
Začeti s kompletnimi prenovami ulic, kot prednostno bomo obravnavali Lobetovo, za katero
že obstajajo načrti in nadaljevali z Drejčetovo potjo. Na osnovi sestankov s krajani, bomo opredelili
rešitve in načrte obnov.
14.
Organizacija srečanj krajanov po ulicah, da se seznanimo s tekočo problematiko krajanov, vse
dogovorjen rešitve bomo uvrstili v načrt dela. S srečanji krajanov bomo pričeli v mesecu maju z ulico
Na Lazu, do izteka jeseni bomo obiskali vse ulice.
15.

Ureditev namenskega objekta s soglasjem MO na področju Drgančevja za potrebe mlajših.

16.
Vzpostavitev dobrih vezi z vsemi poslovnimi subjekti v KS in ob njej. Posredovali jim bomo
naša stališča do onesnaževanja našega okolja in jim predstavili naše predloge za izboljšanje stanja.
17.
Opozarjali bomo MO na nevzdržnost bivanja ob prometno preobremenjenih vpadnicah in z
njimi iskali ustrezne rešitve.
18.
Celovita ureditev državne ceste- Šentjernejska cesta, da bo cesta prijazna za pešce in
kolesarje. Projektna dokumentacija je v pripravi.
19.
Preplastitev asfaltnih in manjših asfaltnih površin po ulicah, za katere je potrebno izdelati
prioritete.
20.

Nameniti več skrbi oglasnim tablam, ker takšne kot so, nam niso v ponos.

21.

Poskrbeti moramo, da bomo po koncu našega mandata imeli v KS vsaj še 2 defibrilatorja..

22.

Žabja vas je del Novega mesta, zato imamo krajani nesporno pravico živeti kot meščani.

Prioritete:
-

Zagotovitev prostorov za delovanje KS.
Dokončna ureditev podobe Športnega parka in vzpostavitev raznih prostočasnih aktivnosti.
Preplastitev cest, zamenjava stare javne razsvetljave z ekološkimi lučmi, ureditev
infrastrukture ulic, pločnikov, prehodov za pešce in kolesarskih poti.
Zavezanost k čistemu okolju in k zmanjševanju hrupa za sobivanje.
Opozarjanje na izpuste škodljivih primesi, ki nastajajo s strani industrijskih onesnaževalcev.
Prijazna podoba ekoloških otokov, oglasnih tabel in ulic v KS.
Opozarjanje MO na nevzdržnost bivanja ob prometno preobremenjenih vpadnicah in skupaj z
njimi iskanje ustreznih rešitev.
Opozarjanje državnih organov za razvoj cestnega omrežja, da naj se prednostno ureja
problematika prometa in hrupa na področju naše KS.

3.Točka: Razno
Priprava prijave na projekt sofinanciranja s strani občine (30% KS, 70% MONM). Odločitev, da se
prijavimo za sofinanciranje izgradnje dodatnega košarkarskega igrišča in pešpoti do gozda.

Nabava zunanjih rekreativnih fitnes naprav za potrebe mladine in odraslih. Dogovorili se bomo z MO,
o možnosti financiranja z udeležbo MO/KS, v razmerju 50/50%.
Vzdrževanje igrišča. Predvidena letna sredstva s strani MO so 1500 eur. To dodatno ne bo bremenilo
proračuna KS. Za vzdrževalna dela na igrišču je pristojen Zavod za šport, za košnjo in odpadke pa
Komunala Novo mesto.
Na vljuden dopis tovarni Revoz za sklic sestanka, žal nismo prejeli odgovora. Napisali bomo nov dopis.
Problematika ločevanja odpadkov. Svetniki bomo diskretno motivirali in opozarjali krajane na pomen
ločevanja odpadkov.
Na zadnji strani krajevnega glasila bo dodano soglasje za krajane, kateri bodo želeli, da jih obveščamo
o aktualnih dogodkih po elektronski pošti ali preko družabnih omrežij.
Vsak drugi četrtek v mesecu, se bomo s krajani ulic sestali v eni od ulic v KS. Pogovarjali se bomo o
problematiki posamezne ulice. Termine sestankov za posamezno ulico, bomo sporočili preko
krajevnega glasila.

Zapisal:
Matija Šega
Tajnik KS Žabja vas

Robert Sotler, predsednik Sveta KS Žabja vas

