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Zadeva: Prošnja za pridobitev prostora za izvajanje društvenih in humanitarnih aktivnosti v
Krajevni skupnosti Žabja vas

Spoštovani župan.
Vljudno naprošamo, da MO preuči možnost in nam pomaga, da bi lahko naša KS zopet prišla do ustreznih
prostorov za delovanje in druženje. KS je nekoč že imela svoje prostore na lokaciji v Drgančevju, stavba
poleg bencinskega servisa OMV. Po ustnem zagotovilu tedanjih politikov smo bili prepričani, da smo
zapuščeno vojašnico dobili v trajno last, zato smo pričeli z intenzivno složno obnovo, pretežno s
prostovoljnim delom krajanov, ki se je štelo v stotinah ur. Porabljenega je bilo tudi veliko gradbenega
materiala iz računa KS, kar je več ali manj zapisano v evidencah stroškov. Ob obnovi prostorov smo se
krajani družili, zabavali in porodile so se nam številne ideje kako oplemenititi delovanje KS in pritegniti k
temu mlajše. Med ostalimi dejavnosti smo ustanovili tudi Prostovoljno gasilsko društvo, nabavili
odsluženo kombinirano vozilo, ki so ga naši prizadevni krajani brezplačno obnovili. Z nastopom župana g.
Koncilje, je za nas prišel trenutek streznitve in z Odločbo z oznako: IS-019-2/94 smo morali obnovljen
objekt, proti svoji volji, izprazniti do 1.8.1994. Z izpraznitvijo objekta so družbene dejavnosti v naši KS
popolnoma zamrle, krajani pa smo vsa leta opazovali propadanje več ali manj prazne stavbe, ki je trenutno
v zelo slabem stanju. Na popolno zamrtje družbenih dejavnosti je takratnega župana z dopisom pod
oznako: 6/98 BH/AL, zaman opozarjal takratni predsednik KS.
V naši KS delujejo izjemne prostovoljke RKS, ki se sestajajo in skladiščijo humanitarne potrebščine kar v
eni od zasebnih hiš, kar ni prav. Prostor KS bi bil namenjen še za izvajanje različnih družbenih
dejavnosti (prostovoljna društva in skupine, krožki, predavanja, društvo upokojencev, športno društvo...)
Prostore pa si močno želijo tudi naši mlajši krajani. Obstoječi najeti prostori v ZNC Žabja vas, s
časovnimi omejitvami glede na močno okrnjeni delovni čas trgovine, žal niso primerni za izvajanje
družbenih dejavnosti.
Podajam vam nekaj naših predlogov:
-

Ena od opcij, bi lahko bil prostor na zemljišču novega otroškega igrišča, v mislih imam nakup in
postavitev večje mobilne hišice iz proračuna KS. Razumemo pa, da je potrebno prostor
komunalno urediti in pridobiti vsa dovoljenja.

-

Druga opcija bi lahko bila odkup ene od zapuščenih stanovanjskih hiš.

-

Tretja opcija so prostori v Drgančevju, v »naši« nekdanji stavbi bi bilo najprimernejše. Na lokaciji
Drgančevje imamo pomisleke glede ohranjenosti stavbišč, vlage in varnosti pred vlomilci,
vprašljivi pa so tudi večji stroški ogrevanja in vzdrževanja slabo ohranjenih stavbišč.

-

Četrta opcija je pridružitev k souporabi stavbe v Drgančevju. Na primer ob ali v prostorih
Tehniškega muzeja starodobnih vozil.

-

Peta opcija kot idealna, je dogovor z ZNC, kjer imamo v najemu prostor za sestanke. Upravi ZNC
sem že poslal vljudnostno prošnjo z poizvedbo, za najem prostora s samostojnim vhodom in
stalno dostopnostjo. Kot sem neuradno seznanjen, ta možnost ne obstaja.

S prijaznimi pozdravi.
Robert Sotler, predsednik KS Žabja vas

