Krajevna skupnost Žabja vas
Šentjernejska cesta 6
8000 Novo mesto
8.10.2019

Zadeva: Zapisnik 7. seje Sveta KS Žabja vas, z dne 8.10.2019, v prostorih KS Žabja vas.

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

Dnevni red
1. Pregled realizacije zapisnika zadnje seje.
2. Pregled realizacije programa delovanja KS.
3. Sklenitev dogovora s podjetjem Panvita d.d., za ureditev vstopnega in izstopnega mesta za
artikle.
4. Seznanitev z varnostnim pregledom območja KS v prisotnosti okrajnega policista.
5. Razno.

Ad 1:
Lastnik zemljišča (država) je zagotovil, da bodo napeljali zemljino na gradbišče porušenih hiš v poteku
Knafelčeve ulice in Pot na Gorjance. V sklopu prenove križišča, se bo KS z MO dogovorila še za sanacijo
uličnega pločnika, javne razsvetljave in ureditve ekološkega otoka.
Glede lastnih prostorov KS, smo kljub našemu trudu še vedno na začetku. V naslednjih mesecih bo
opravljen ogled lokacije pri bencinskem servisu OMV. V načrtu je bil nakup stare stanovanjske hiše pri
ZNC. Lastnik je močno povišal ceno, zato od te možnosti odstopamo. Prenova stavbe bi bila izjemno
draga, na skrite konstrukcijske napake pod fasado, so nas opozorili krajani.
Športni park. Želja KS je pridobitev dela travnika in gozda ob tem parku za namen izgradnje trim steze
in povezovalne poti z Machovo potjo.
G. Ravbar nam je ponudil možnost zanimivega potopisnega predavanja. Počakali bomo na nov delovni
čas trgovine in se bomo takrat dogovorili za termin.
Sklep: Člani Sveta KS so se seznanili s pregledom zapisnika prejšnje seje.

Ad 2:
Svet KS želi izpolniti vse zapisane programske usmeritve. Izpolnitev ciljev bo potekalo etapno. Krajane
bomo po izteka koledarskega leta seznanjali s pomočjo krajevnega glasila.
Aktivnosti za pridobitev lastnih prostorov: Bivši dom KS je lahko ponovno odprta opcija, če bi MO
financirala sanacijo ostrešja. Mnenja smo, da bi polovica stavbe zadostovala potrebam KS, druga
polovica pa bi ostala v uporabo obstoječim najemnikom. Na podstrešja objekta je veliko uporabne
strešne opeke. Župan je bil s stanjem seznanjen in čakamo njegov odgovor.

Športni park: V teku je priprava vloge za pridobitev dodatnega zemljišča, kot je opisano v 1. točki
zapisnika. Postavitev fitnes naprav je v izvedbi. Na že nameščenih igralih smo opazili pokanje varov,
zato bomo pri izvajalcu uveljavljali reklamacijo.
Ekološki otoki: Na podjetje Komunala smo poslali vlogo za dopolnitev zabojnikov za vseh 5 frakcij
odpadkov. Želimo postati vzorčna KS po urejenosti ekoloških otokov v MO Novo mesto.
Defibrilatorji za oživljanje: V teku so pogovori s podjetji Mercator, Petrol in MIR za nakup in postavitev
dodatnih defibrilatorjev v naši KS. Pri Kmetiji Kastelic je že nameščen aparat, ki ga bomo zabeležili na
spletni srani KS.
Obvestilne table: Počakali bomo na razpis MO za nabavo, oziroma prenovitev obvestilnih tabel. V KS
si želimo obvestilne table zaprtega tipa, da bi na ta način preprečili vsesplošno plakatiranje.
Krajevno glasilo: Urednici glasila, Polonci Centa, bomo spodaj navedeni poslali prispevke v e-obliki, ki
jih bo lektorirala in posredovala grafičnemu oblikovalcu krajanu Branku Babiču.
-

Andrej Kastelic bo opisal zgodovino kmetij v KS.
Z g. Serinijem bo Polonca Centa opravila pogovor in pripravila prispevek.
Jure Zrimšek je poslal obširne podatke o zgodovini »žabrskega« kolesarstva. Prispevek je
potrebno urediti in recenzirati ter ponovno preveriti ustreznost številnih datumov.
Matija Šega in Robert Sotler bosta pripravila povzetke uličnih srečanj s krajani.
Marta Medle bo pripravila prispevek o najstarejši krajanki Tončki Ivanež.
V glasilo bomo priložili letak z navodili Komunale o pravilnem ločevanje odpadkov.
Matija Šega bo pripravil kratko poročilo o namestitvi novih fitnes naprav in o sodelovanju KS
na Olimpijadi KS v MO Novo mesto.
Župan bo pripravil nagovor.
Marta Medle bo pripravila prispevek o prostovoljkah krajevnega RK in opisala s kakšnimi
težavami se soočajo na terenu in čemu je članarina namenjena ter porabljena.

Sklep: Prispevki morajo biti urednici oddani do 10.11.2019.

Ad 3:
Sestali smo se z odgovornim predstavnikom podjetja Panvita d.d. ter si ogledali dejansko stanje na
terenu pred njihovo podružnico MIR. Sestanek je bil sklican zaradi pritožb krajanov, zaradi hrupa ob
natovarjanju in iztovarjanju. Zelo moteče je tudi parkiranje dostavnih vozil na cestni površini
Knafelčeve ulice in neurejeno odlaganje odpadkov v njihove zabojnike.
Sklep: Podjetje Panvita d.d., bo zgradila zaprti in izoliran prostor za raztovarjanje materiala ter živil.
V ta namen so pripravili predlog spremembe prostorskega načrta, ki je že v obravnavi na MO Novo
mesto. Poleg tega bo podjetje uredilo zaprt in okolju prijazen ekološki otok za svoje zabojnike. V
dogovoru smo, da bi sofinancirali še ureditev našega krajevnega ekološkega otoka. Na ta način bi
izboljšali celostno podobe naše KS.

Ad 4:
Predsednik KS je skupaj z okrajnim policistom g. Jankom Kopino, izvedel varnostni pregled na
območju celotne KS. Podal je naslednje ugotovitve, ki jih bo policist poslal v obravnavo pristojnim
osebam in službam.

1. Semaforizirano glavno križišče v KS je zastarelo. Opažamo številne kršitve, ki ogrožajo udeležence v
prometu. Posebno izpostavljeni so pešci -predlogi KS:
Namestitev dodatnih odštevalnikov za interval zelenih in rdečih luči na vseh štirih vpadnicah v križišče.
Prepričani smo, da bi se s tem ukrepom bistveno povečala pretočnost prometa skozi križišče.
Prosimo za pogostejšo prisotnost Policije in mestnih redarjev za namen izvajanja meritev hitrosti in
kaznovanja kršiteljev, ki prevozijo rumeno in vozijo skozi rdečo luč v križišče.
Predlagamo, da se podaljša časovni interval na semaforjih za pešce (signal je prekratek in ne omogoča
varnega prehoda povprečno hodečega pešca), in izklopi pogojno stikalo za prižiganje zelene luči za
pešce (naključni pešci in starejši pozabijo pritisniti na stikalo).
2. Parkiranje na površinah za pešce in ulični promet - predlogi KS:
Predlagamo pogostejše nadzore parkiranih vozil na površini za pešce (ulice in pločniki). Npr. v poteku
Avšičeve ulice tujci parkirajo tovornjake in dostavna vozila in s tem močno ovirajo ulični promet.
Izvajati nadzore prometa v celotnem poteku Šentjernejske ceste.
3. Problematika nove kolesarske poti iz smeri Levičnikove proti centru - predlogi KS:
V KS predlagamo namestitev cestne ovire za zmanjševanje hitrosti uporabnikov kolesarske poti v obe
smeri ob vstopu s kolesarske poti v naselje Žabja vas (možnost naleta kolesarjev pri izvozu vozil iz
dvorišč). Pripraviti je potrebno strokovno ureditev za vključevanje na državno cesto pri gostilni
Belokranjec, (predlagam odstranitev zgornjega dela cestno odbojne ograje za boljši pregled in
odstranitev žive meje proti centru).
4. Problematika hitrega prometa v poteku državne ceste Cikava proti centru – predlogi KS:
Predlagamo namestitev znaka za omejitev hitrosti na državni cesti že na vrhu hriba Cikava v smeri
centra, (pred prvo hišo v KS -drevesnica Prešern) in trajno namestitev prikazovalnikov hitrosti na
Šentjernejski cesti ob stičišču Lobetove ulice na obeh straneh ulice. Kot dolgoročno rešitev v KS vidimo
izgradnjo krožišča ob izteku Lobetove ulice v smeri proti Cikavi.
Ad 5:
Prebrali smo pismo krajana g. Serinija, ki bi želel s svojimi idejami in dejanji prispevati k razvoju KS.
Podpiramo in pozorno bomo preučili vse ideje ter dejanja krajank in krajanov, ki so usmerjena v
dobrobit KS.

Zapisal:
Matija Šega
Tajnik KS Žabja vas

Robert Sotler, predsednik Sveta KS Žabja vas

