Krajevna skupnost Žabja vas
Šentjernejska cesta 6
8000 Novo mesto

9.6.2020

Zadeva: Zapisnik 12. seje Sveta KS Žabja vas, z dne 9.6.2020, v prostorih KS Žabja vas.

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

Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje.
2. Seznanitev s stanjem v krajevni blagajni.
3. Razmislek in razprava o investicijah KS za leto 2021.
4. Seznanitev s potekom izgradnje prizidka pri MIR-u.
5. Zabojniki za komunalne odpadke.
6. Razno.
Ad 1: SKLEP: Zapisnik prejšnje seje je bil soglasno potrjen brez pripomb.

Ad 2: Finančno stanje: poročilo o stanju je podal Matija Šega.
Sklep: Od zadnje seje nismo imeli posebnih izdatkov v breme KS. Najemnina za uporabo prostora, se
mesečno nakazuje KZ Krka.

Ad 3: Načrtovanje investicij za leto 2021.
V letu 2021 se načrtuje nadaljevanje obnove ulične razsvetljave in ostala vzdrževalna dela na cestnih
površinah, infrastrukturi ulic v KS in pri vzpostavitvah urejenih ekoloških otokov. Načrtovana je
povezava dobro uveljavljene Machove poti med KS Mali Slatnik in KS Žabja vas. Trasa našega odseka
skozi KS bo potekala po obstoječih uhojenih peš poteh in je že označena z markacijami (Knafelčeva in
Jakobova pot). Dodali bomo še markacijo Machove poti, tj. metulj v rumeni barvi. Ob tem je potrebno
pozvati krajane k razmisleku, kaj bi lahko bila dodana vrednost ali poslovna priložnost za krajane KS, če
bomo realizirali povezavo z Machovo potjo. Ideja je, da bi bila idealna vstopna točka na pešpot ob
Športnem parku KS Žabja vas, kjer bi bilo na voljo vsaj 10 parkirišč za avtomobile. Na delu naše trase bi
se vzpostavila aplikacija »Google maps« za orientacijo obiskovalcev. Promocija našega odseka poti bi
bila vključena v splošno promocijo preko TIC Novo mesto.
Sklep: V letu 2021 se bomo prijavili na razpis MO za sofinanciranje projektov z namenom prednostne
vzpostavitve povezave z Machovo potjo.

Ad 4: Izgradnja prizidka ob trgovskem centru MIR, se ni pričela zaradi zastoja pri pridobivanju dovoljenj
za izgradnjo. Ko bo prizidek zgrajen, se predvideva občutno zmanjšanje zelo motečega hrupa za bližnje
sosede, ob prevzemu in oddaji blaga v trgovski center MIR.
Sklep: Člani Sveta so bili seznanjeni s potekom izgradnje prizidka ob trgovskem centru MIR.

Ad 5: V KS Žabja vas si želimo celovito ureditev ekoloških otokov in naj bi postali vzorčen primer na
področju MO Novo mesto. Ugotavljamo, da bo izvedba na nekaterih lokacijah zelo otežena, ker za to
ni predvidenih mest na javni površini. Krajane kljub vsemu prosimo, da dosledno ločujejo odpadke. S
strani Komunale se bodo izvajale naključne kontrole vsebine odpadkov.
Sklep: Na Komunalo bo poslan uradni dopis, da si v KS želimo vzorčno ureditev ekoloških otokov. Preko
dopisov, glasila in spleta bomo ozaveščali krajane, da komunalne odpadke ločujejo in na ta način
poskrbijo za ekologijo in se izognejo ukrepom kaznovanja.

Ad 6: Razno
S strani krajevne organizacije ZB NOB smo prejeli prošnjo za donacijo pri urejanju dveh spomenikov.
Sklep: Krajevni organizaciji bomo izdali naročilnico za nakup cvetja in sveč v vrednosti do 100 EUR.
Na željo številnih krajanov bomo do oktobra pripravili naslednjo številko krajevnega glasila. Sklep:
Urednica glasila, Polonca Centa, prevzame organizacijo priprave glasila in spodbudi avtorje k pripravi
prispevkov do sredine septembra.
Kot vse kaže se bodo »korona ukrepi« nadaljevali in bomo morali še nekaj časa nositi obrazne zaščitne
maske. Sklep: Na pobudo predsednika smo se odločili, da nabavimo zaščitne obrazne maske in
higienske vrečke z zapiralom. Krajani bodo maske in higienske vrečke prejeli z glasilom. Priloženo bo
obvestilo, kje lahko še dobijo dodatne maske in vrečke. Obrazne zaščitne maske bodo nabavljene na
osnovi zbiranja najmanj treh uradnih ponudb in izbrali bomo najcenejšega in kakovostno primerljivega
ponudnika. Poročilo o poteku zbiranja ponudb bo predsednik predstavil na eni od naslednjih sej.

Zapisal:
Matija Šega
Tajnik KS Žabja vas

Robert Sotler, predsednik Sveta KS Žabja vas

