Krajevna skupnost Žabja vas
Šentjernejska cesta 6
8000 Novo mesto
1.7.2019

Zadeva: Zapisnik 5. seje Sveta KS Žabja vas, z dne 1.07.2019, v prostorih KS Žabja vas.

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

Dnevni red
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled nastanka prve številke glasila.
Predstavitev poteka olimpijskih iger vseh KS.
Športni park.
Sestanki na ulicah.
Obnova Lobetove ulice.
Razno.

Ad 1:
Gradiva je nastalo za 4 strani več kot smo sprva načrtovali. Naša članica ga. Marta bo imela sestanek
pri odgovorni osebi Tiskarne Vesel, da se dogovorijo glede izstavitve računa.
V pripravi imamo že teme za naslednje številke:
•
•
•

•
•
•

Zgodovina kmetij v Žabji vasi – pripravil bo Andrej Kastelic.
Kolesarstvo v Žabji vasi – pripravil bo Jure Zrimšek.
Kratka predstavitev krajanov KS z naslovom »Obrazi Žabje vasi«. V naslednji številki bomo
predstavili starejša krajana g. Serinija in go. Ivanež. V glasilu bomo dodali še rubriko »Umetniški
pogled«. V naslednji številki bomo predstavili našega krajana, ilustratorja in grafičnega
oblikovalca g. Babiča.
Predstavili bomo krajevne prostovoljke RKS.
S strani MO bomo k predstavitvi povabili direktorico Občinske uprave.
V glasilu bomo predstavili dogodke v letu 2019 in dogodke, ki se bodo V KS in MO zgodili po
izdaji glasila do izteka koledarskega leta.

Ad 2:
Matija predstavi potek iger, udeležbo, rezultate in stroške. Zaznali smo večji osip prijavljenih
tekmovalcev iz naše KS. Žal nas številni niti niso obvestili glede svoje odsotnosti, nekateri pa so
prisotnost odpovedali v zadnjih dnevih, ko ni bilo več mogoče preklicati prijave in na ta način zmanjšati
višino kotizacije. Sodelujoči smo opazili, da na igrah ni bilo ustrezno organiziranega strokovnega
nudenja prve pomoči.

Sekcija za kulturo in šport žal še ni zaživela. V načrtu imamo nakup potiskanih majic za aktivne člane
sekcije. Želimo, da bi sekcija zaživela in bi krajani pričeli z aktivnostmi na športnih površinah, ki jih
imamo V KS. Trenutno redne aktivnosti izvajajo le pod okriljem organizacije 1000 gibov.

Ad 3:
Organiziran je bil sestanek na igrišču z odgovornimi iz MO, glede reklamacij in pripomb sosedov.
Ugotovitve:
-

Zipline povzroča moteči hrup.
Table košev, vibrirajo in ropotajo, ena od tabel je poškodovana.

S strani MO so o napakah obvestili oba izvajalca, ki sta potrdila ogled stanja. S strani KS zahtevamo
menjavo tabel in popravilo oz. menjavo mehanizma na zipline. V primeru, da rešitev ni možna takoj,
zahtevamo da se zipline odstrani, dokler ne najdemo ustrezne rešitve. Z zahtevo želimo želimo ugoditi
prošnjam sosedov igrišča in čim bolj zmanjšati hrup v okolici. Trenutno še čakamo ogled s strani
odgovornih podjetij.

Ad 4:
•
•
•
•
•
•
•

Krajane smo seznanili z igriščem in načrti za dodatne investicije,
predstavili smo program delovanja KS,
pogovarjali smo se o ločevanju in odlaganju odpadkov,
krajane smo opozorili glede povečanja kraj in vlomov,
seznanili smo jih s finančnim stanjem KS,
dogovorili smo se o medsebojnem obveščanju, glasilu,
pogovorili smo se o prenovi javne razsvetljave, o prometu in načrtovanih projektih v KS.

Pomembni zaznamki s sestankov:
•
•
•
•
•
•

Problematika ekoloških otokov po celotni KS,
v ulici Na Lazu ja zaradi ozkega cestišča smiseln enosmerni promet,
na Knafeljčevi ulici je prisotno motenje nočnega miru in povečan promet ter hitrost na ulični
cesti,
Šentjernejska cesta – številni tovornjaki, promet, slaba cestna infrastruktura,
Lobetova – infrastruktura
Pot na Gorjance – ozka cesta v hrib (ob rušenju 2 objektov je bil prisoten predsednik in
poskrbel, da se je odstranila tudi ograja in neurejeno zelenje ob cesti s ciljem povečanja
preglednosti odseka).

Ad 5:
Na uličnem sestanku je bil formiran gradbeni odbor. Andrej Kralj, predsednik gradbenega odbora, je
pregledal obstoječo projektno dokumentacijo in jo ocenil kot ustrezno, ravno tako ukrepe za umiritev
prometa v obliki šikan.
Člani gradbenega odbora za prenovo Lobetove ulice:

•
•
•
•
•

Andrej Kralj - predsednik
Branko Gregorič
Polonca Centa
Robert Medle
Matevž Šega

Ad 6:
Ulica Žabja vas – ureditev dveh ekoloških otokov.
Prikazovalnik hitrosti na Šentjernejski cesti.
Na Knafelčevi ulici so bile izvedene meritve hitrosti. Statistika prikaza prometa bo objavljena v
naslednjem glasilu.
Gasilci, PGD Šmihel, so zaprosili za donacijo.
Dopisi s pobudami:
Lekarna v Žabji vasi. Župan dvomi, da bi bila lekarna rentabilna.
Zahteva za popravilo državne ceste Šentjernejska cesta- smer Cikava.
Postajališče za kolesa. S strani MO smo prejeli odgovor, da so nas uvrstili v plan za GoNM, v začetku
leta 2020. Lokacija je definirana ob koncu MRI, na jasi ob objektu.
Pridobitev lastnih prostorov. Pripravljen bo ogled bivše vojašnice pri OMV.
Krajan Branko Babič bo izdelal napis na tablah s katerim bomo opozarjali na ustrezno odlaganje in
ločevanje odpadkov.
S strani MO smo bili pozvani k imenovanju predstavnika za delovno skupino pri gradnji povezovalnih
poti ob izgradnji 3. razvojne osi. Z dopisom smo imenovali krajana Roberta Medleta.

Zapisal:
Matija Šega
Tajnik KS Žabja vas

Robert Sotler, predsednik Sveta KS Žabja vas

