Krajevna skupnost Žabja vas
Šentjernejska cesta 6
8000 Novo mesto
15.04.2019
ZADEVA:
Zapisnik 4. seje Sveta KS Žabja vas, z dne 15.04.2019 od 16:00 do 18:00, v prostorih KS Žabja vas.

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

Dnevni red
1. Pregled zapisnika prejšnje seje.
2. Priprava 4 letnega plana delovanja KS.
3. Razno.

1 Točka: Pregled zapisnika prejšnje seje.
PROSTORI KS: Predsednik Robert Sotler je bil na razgovoru z direktorjem KZ d.o.o. Dogovoril se je, da
bodo KS in Krajevni organizaciji RK, dodelili vstopni kodi za vstopanje v prostore izven delovnega časa
ZNC. To nam bo omogočalo pogosteje uporabljati prostore, ki jih imamo v najemu. Le-ti bodo
neomejeno na voljo tudi članicam Rdečega križa in obenem bodo namenjeni skladišču za njihove
potrebe. Po dogovoru s KZ bo potrebno predhodno najaviti vsak prihod izven delovnega časa ZNC,
navodila bodo podana ob prevzemu vstopnih kod.
PROSTORI ZA MLADINO: Na razpolago je zapuščena hiša kmetije Župevec, ki se do izgradnje obvoznice
in kasnejšega pričetka obnove križišča v Žabji vasi, načeloma nebi rušila vsaj še za 3-4 leta. Na DRI je
bila poslana prošnja za brezplačni najem hiše. Hišo bi lahko uporabljali krajani, društva in klubi,
mladina… Vsaj ta leta, dokler se ne bo rušila in urejalo križišče. Končni dogovor še čakamo.
Dokončna ureditev športnega parka. Prijavili smo se na razpis MO za sofinanciranje izgradnje
dodatnega igrišča in klančine za namen pešpoti. Travnate površine obeh igrišč se bo pustilo v
neokrnjeni obliki. Asfaltiral se bo dodatni plato na pesku – za namen košarkarskega igrišča za igranje
ulične košarke z enim košem. Skupna cena izgradnje je 11.600,39 EUR. Ponudbo je pripravil Alojz
Globevnik s.p., ki je bil tudi najugodnejši prijavljeni na razpisu za prvotno gradnjo igrišča. V ceno je
všteta izgradnja drenaže na delu terena kjer bo položen asfaltni plato igrišča. Košarkarski koš bo
obrnjen proti gozdu, zaradi varnosti manjših otrok in zaščite bližnjih vrtov pred možnimi premeti žoge
čez ograjo. V okviru razpisa je bila navedena še izgradnja utrjene klančine (pešpoti) do gozda v smeri
zip-line-gozd. Ponudba za izgradnjo je ocenjena na 900 EUR.
Oba projekta smo prijavili na razpis MO za sofinanciranje v razmerju deležev: MO-70% in KS-30% in
bili uspešno izbrani. Na seji je bila podana ideja, da bi se lahko klančino uredilo z delovno akcijo
krajanov. Po razpravi smo se odločili, da ta poseg izvede izbrani izvajalec na razpisu.
Omejitev dostopa na igrišče. Glede na primarno zasnovo igrišča/športnega parka, ki naj bi bilo
namenjeno športu in rekreacije, smo razmišljali o postavitvi table za prepovedan dovoz in o zaprtju

igrišča za promet z motornimi vozili. Kje točno zapreti pot, ali tik pred igriščem ali na začetku ob vstopu
s ceste, bomo razpravljali na naslednji seji.
S strani MO smo bili pozvani, da določimo tri prioritete za preplastitve ulic in zamenjavo javne
razsvetljave. Soglasno smo določili prioritete v KS Žabja vas na področju preplastitve in prioritete na
področju razsvetljave. Dokument bo še danes oddan na MO preko spletne pošte.
Priloga: dogovor o prioritetah, investicij v ulicah KS.
Sklep Ad1: Zapisnik se potrjuje s strani vseh prisotnih, s pogojno izjemo programa delovanja KS, ki ga
bomo še dopolnjevali do 6.5.2019 in ga bomo po izteku tega datuma korespondenčno potrdili.

2. Točka: Glasilo KS Žabja vas
Dogovorili smo se za prispevke, ki jih pripravijo nekateri člani sveta in drugi krajani. Sklenjeno je bilo,
da se do 30.4.2019 oddajo prispevki za glasilo Polonci Centa na mail. Skrajni rok za oddajo je 5.5.2019.
Sklep Ad 2: Polonca Centa je urednica glasila in zadolžena za zbiranje ter urejanje prispevkov.

3.1 Točka: Ulični sestanki s krajani
Sestanki bodo namenjeni razpravi o problematiki posamezne ulice v KS Žabja vas. Sestanke na ulicah
smo razdelili na dva dela. In sicer bomo prvi del KS Žabja vas pregledali pred poletjem. Jeseni pa pride
na vrsto še drugi del KS Žabja vas. Dogovorili smo se za datume sestankov za prvi del, ki bodo v kratkem
tudi javno objavljeni, da bodo s tem seznanjeni vsi krajani, da bi se sestankov lahko udeležili v čim
večjem številu.
•
•
•
•
•
•

Drejčetova pot in Ravnikarjeva ulica – 23.5.2019. Ob 17 uri.
Knafeljčeva ulica - 23.5.2019. Ob 19 uri.
Na Lazu – 6.6.2019 ob 17 uri.
Avšičeva ulica – 6.6.2019 ob 19 uri.
Pot na Gorjance – 13.6.2019 ob 17 uri.
Na Skali – 13.6.2019 ob 19 uri.

Podane so bile ideje, da bi se določene ulice uredilo enosmerno, ker se vse bolj povečuje gostota
prometa, poleg tega ni pohodnih površin za pešce. Matevž Šega bo pripravil skico ulic, brez puščic in
brez predlaganih smeri. Krajani bodo na sestanku sami povedali, kaj bi si želeli. Šele potem bomo
predstavili naše idejne rešitve. Če bo preveč razhajanj, bomo sestanek ponovili čez najmanj mesec dni,
oziroma po dogovoru s krajani.
3.2 Točka: Čistilna akcija in ekologija
Čistilna akcija je uspela. Udeležilo se jo je preko 40 krajanov, med njimi veliko otrok.
Kot najbolj kritično točko smo izpostavili Drgančevje, ki se spreminja v odlagališče gradbenih in ostalih
odpadkov. Opravljen je bil ogled z inšpektorico MO. Komunala bo očistila okolico okoli nekdanjega
doma KS (poleg OMV), ker je to občinsko zemljišče. Pri vstopu v Drgančevje -smer desno, nasproti
Mestnika, nastaja odlagališče gradbenih odpadkov. Predsednik je z dopisom seznanil Ministrstvo za
okolje. Podali so pojasnilo, da so seznanjeni s problemom. Ko pride zadeva na vrsto, bodo primer
obravnavali in nas o tem obvestili.

Inšpektorica je prosila, da jo glede novih odlagališč kjerkoli v KS obveščamo tudi v bodoče.
V ulici Na Tratah se krajani pritožujejo na nered v okolici stanovanjske hiše. Naštetih je bilo 9
zapuščenih avtomobilov iz katerih uhajajo za okolje strupene in nevarne vnetljive tekočine. KS je
podala prijavo na inšpektorat.
Posek dreves v Drgančevju: krajani so bili močno vznemirjeni glede masovnega poseka dreves in
morebitne postavitve bazne postaje. Izkazalo se je, da je šlo v tem primeru za letni posek dreves, ki je
bil naročen s stani MO. Upamo, da bodo z delom kmalu končali, ker je stanje po poseku neurejeno.
MO bomo opozorili, da izvajalci sečnje ostanke dreves pospravijo in zemljišče uredijo v stanje kot je
bilo pred sečnjo. Če se v doglednem času ne uredi, jih bomo na to ponovno opozorili.
3.3 Razno
Prireditev za otroke, »Gremo na igrišče«, načrtovana v Športnem parku Žabja vas, dne 5.4.2019,je bila
odpovedana zaradi slabega vremena.
Pobuda - pitnik vode pri igrišču. Za sedaj to ne pride v poštev, ker na igrišču nimamo vodovodne
napeljave. Če bi jo imeli, igrišče ni v liniji uporabnikov in bi bila voda oporečna ter zato neprimerna za
pitje.
Potekala je laična zatravitev in dognojevanje igrišča. V kratkem je potrebno odmakniti bale sena, ki že
razpadajo.
Komunalno podjetje bo v kratkem na igrišču namestila manjše smetnjake in poskrbela za košnjo trave.
Odlagališče in predelava gradbenih odpadkov v obrtni coni Cikava: Poziv ARSO – večina krajanov KS
Mali Slatnik, ni ponovno vložila dopolnitve v zvezi odlagališča. KS Mali Slatnik in Žabja vas sta dopolnitev
vložili in čakamo odgovor.
Člani Sveta KS smo soglasno sprejeli stališče glede varovanja okolja in ob tem pooblastili
predsednika, da ta stališča neomajno zastopa.
»Krajani KS Žabja vas želimo živeti v čistem in zdravem okolju, kar je naša nesporna ustavna
pravica. Člani Sveta KS zastopamo interese naše lokalne skupnosti in smo k temu zavezani v
mandatnem obdobju. Zato kategorično nasprotujemo in bomo še naprej nasprotovali vsakemu
poizkusu umestitve kakršnekoli nove dejavnosti v oddaljenosti do 5 km do naše KS, ki bo
vključevala zbiranje in predelavo odpadkov.«

Napoleonova vrba – S strani Zavoda za varstvo narave bo prišel na ogled drevesa strokovnjak, g. Denis
Žitnik. Načrtovan termin je 24.4. 2019 ob 8uri. Na ogled bo povabljen Jože Kastelic, lastnik zemljišča in
Stane Prešern kot skrbnik drevesa ter Janez Kastelic, ki novo sadiko vrbe zaliva in nadzoruje. Nova
sadika vrbe že odganja, kot pa vse kaže je stara vrba žal odmrla. Gospod Žitnik bo pripravil strokovno
analizo, ali je drevo za posek ali ne. Naša vrba je svojevrsten fenomen v SLO, ker ta drevesa po 100
letih odmrejo. Naše drevo je doseglo častitljivo starost, preko 200 let. Pogovor bo potekal tudi v smeri
Napoleonove poti.
Olimpijske igre KS v NM. Vsi se strinjamo z udeležbo in zastopanjem ter s tem, da KS Žabja vas pokrije
stroške udeležbe.
Sekcija za šport in kulturo: Predsednik Robert Sotler je predlagal ustanovitev sekcije: Svet KS Žabja vas
– sekcija za šport in kulturo. Za predsednika se predlaga Matija Šega. Vsi prisotni so predlog soglasno
potrdili.

Oglasne table: Opažamo, da se oglasne table KS zlorablja za neurejeno plakatiranje raznih dogodkov
izven KS. Predlagamo predelavo oglasnih tabel v zaprte omarice s ključavnicami za namen obvestil s
strani KS. V omaricah bodo kovinske plošče, za pripenjanje obvestil z magneti. Raziskali bomo tržišče
ponudnikov artiklov in o tem razpravljali na naslednji seji KS.

Zapisal:
Matija Šega
Tajnik KS Žabja vas

Robert Sotler, predsednik Sveta KS Žabja vas

