Krajevna skupnost Žabja vas
Šentjernejska cesta 10
8000 Novo mesto

13.1.2022

Zadeva: Zapisnik 17. seje Sveta KS Žabja vas, z dne 13.1.2022, v prostorih KS Žabja vas.
Prisotni:
Marta Medle, Matija Šega, Emil Pureber, Robert Sotler in Andrej Kastelic
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 16. seje Sveta KS Žabja vas
2. Finančno poročilo za leto 2021
3. Prijava na projekte MO za sofinanciranje KS za leto 2022
4. Prijava na projekt MO za sofinanciranje otroških igral in varovalne ograje
5. Razno

Ad 1: Pregled zapisnika 16. seje Sveta KS Žabja vas
Robert Sotler povzame zapisnik, ki ga soglasno potrdimo.
Ad 2: Finančno poročilo za leto 2021
Finančno poročilo za leto 2021 smo po predstavitvi sprejeli soglasno. Poročilo je v celoti objavljeno na
spletni strani KS Žabja vas in dostopno javnosti.
Ad 3: Prijava na projekte MO za sofinanciranje KS za leto 2022
Stanje finančnih sredstev na podračunu KS na dan 31.12.2021 je 13.224,70 EUR.
Glede na omejena finančna sredstva smo se odločili za selektivno prijavljanje na projekte. Cene
gradbenih materialov in storitev so v letu 2021 močno narastle, zato smo še dodatno omejeni pri
izvedbi projektov. V krajevni hiši bi želeli urediti še podstrešne prostore in dostopno stopnišče ter
okolico. Pridobili smo že predračun za izolativno pleskarska dela z mavčenjem stropne konstrukcije
(6.500 EUR), okvirni predračun za elektromaterial (najmanj 1.000 EUR). Trenutno smo v pridobivanju
ponudb za stopnišče. Pričetek prenove podstrešnih prostorov je odvisen od dodatnega priliva
donacijskih sredstev. Če sredstev v letu 2022 ne bomo uspeli pridobiti, bo ta investicija čakala na
naslednja leta.
V letu 2022 se bomo osredotočili na povečanje prometne varnosti in dodatne osvetlitve naših ulic. V
načrtu imamo nabavo treh premičnih prikazovalnikov hitrosti z neodvisnim napajanjem preko solarnih
celic. Prikazovalnike bi postavili najprej na Drejčetovo ulico (ob Športnem parku), Knafelčevo ulico (nad
Petrolom) in na vrhu klančine na Lobetovi ulici. Na slednji ulici in ob izteku Drejčetove poti želimo
namestiti nizke hitrostne ovire (30km/h). Na posameznih ulicah je nekje potrebno dodati prometne
znake in osvežiti talne označbe. V naslednjih dneh nas bodo obiskali prometni strokovnjaki iz
Medobčinske uprave, ki bodo ocenili stanje na kritičnih točkah naših ulic in predlagali ukrepe za
izboljšanje prometne varnosti.

Najslabše osvetljena ulica v KS je Avšičeva ulica, ki jo bomo v letu 2022 dodatno osvetlili z lučmi javne
razsvetljave. V načrtu je še osvetlitev slepega kraka na Lobetovi ulici z eno svetilko in postavitev
dodatne svetilke ob križanju Drejčetove poti in ulice Na Lazu, saj je ta krak ulice temen. Ob izteku
Drejčetove poti pri spomeniku, se bo lično preuredil ekološki otok za zbiranje komunalnih odpadkov.
Na tej lokaciji bo potrebno prestaviti drog javne razsvetljave za cca 2 m.
Ad 4: Prijava na projekt MO za sofinanciranje otroških igral in varovalne ograje
Pri krajevni hiši načrtujemo postavitev multifunkcijskega otroškega igrala, dve zunanje klopi in mizo
ter varovalno ograjo. Za izvedbo se bomo prijavili na projekt za sofinanciranje MO v razmerju 50%
MO in 50% KS.
Ad 5: Razno
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Izvaja se projektiranje rekonstrukcije Šentjernejske ceste v celotnem poteku od križišča do
Cikave. Prva faza gradnje naj bi načeloma potekala v ovinku od uvoza na Lobetovo ulico in ulico
Žabja vas in vse do uvoza v Drgančevje. Promet bi bil preusmerjen na Lobetovo ulico.
Potekajo uvajalna dela za gradnjo nasipa v glavnem križišču in zavarovanje glavnega plinovoda,
ki poteka pod traso gradbišča. Iz smeri Ločna proti centru bo podaljšana večnamenska pot za
pešce in kolesarje. Ob rekonstrukciji glavnega križišča bo površina nasipa služila kot ustrezna
podlaga za gradnjo prometnega zavijalnega pasu.
Obnova podstrešja objekta: Podjetje Jure d.o.o. je pripravljeno brezplačno izvesti groba
elektroinstalacijska dela. Podjetje Izpušni sistemi Novak d.o.o. pa nam je ponovno ponudilo
pomoč pri povračilu stroška eletromateriala. Pred tem je potrebno postaviti kovinsko
podkonstrukcijo za mavčne plošče, da se bo lahko ustrezno razpeljalo elektriko. Podjetje Klimaj
d.o.o, nam je doniralo klimatsko napravo. Zunanja enota je že nameščena na zunanje pročelje
fasade, notranjo enoto pa bodo namestili po končanih slikopleskarskih delih na podstrešju.
Ob izboljšanju vremenskih pogojev, se bomo za donacijo hiše in pomoč pri obnovi s
slovesnostjo javno zahvalili go. Marti Medle in županu. Robert bo dogodek usklajeval s
tajništvom župana, če bo možno bi dogodek sovpadal s praznikom MO. Na dogodek bomo
povabili vse krajane KS Žabja vas in donatorje ter župana s sodelavci.
Krajan Marjan Fabjan bo izvedel izkop zemljine in s peskom utrdil površino za parkiranje
avtomobilov. Po ureditvi površine bo to glavni dovoz do krajevne hiše iz smeri ZNC, kajti
obstoječi uvoz iz Šentjernejske ceste je premajhen in slabo pregleden.
Zavarovanje krajevne hiše. Pridobili smo ugodno ponudbo s strani zavarovalnice Merkur.
Strošek zavarovanja bo 230 EUR in bo v celoti plačan iz sredstev KS.
Potrdili smo predlog R.Sotlerja, da manjšo sobo desno pri vhodu uporabljajo izključno člani
Krajevne organizacije RK Žabja vas.
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