MESTNA OBČINA NOVO MESTO
KRAJEVNA SKUPNOST PREČNA
Prečna 8, 8000 Novo mesto
Matična št.: 5030269
Davčna št.: 68789670

Prečna, 30. 4. 2019

ZAPISNIK ZBORA KRAJANOV KRAJEVNE SKUPNOSTI PREČNA,
ki je potekala dne 28. 4. 2019, ob 8.00 uri
Prisotni svetniki KS Prečna:
Krapež Mario, Bozovičar Robert, Bobnar Niko, Judež Simon, Zadnik Lidija
Odsotni svetniki KS Prečna:
Luštek Martin, Makše Maja

Dnevni red:
1. Pregled opravljenega dela v letu 2015 – 2018
2. Plan investicij in izboljšav v letih 2019 - 2022
3. Predvidene investicije v okviru danih zmožnosti letu 2019
4. Razno
K 1. točki:
Pregled opravljenega dela v letu 2015 – 2018
Projekti ki so bili izvedeni na naslednjih področjih:
Krajevni dom Prečna
- Obnova pomožnih objektov
- Rekonstrukcija in dograditev električne napeljave
- Nakup nove kuhinje z opremo
- Rekonstrukcija in obnova prostorov sveta KS
- Dobava in vgraditev električnih zidnih radiatorjev
- Izgradnja strelišča v dvorani
- Razsvetljava krajevnega doma
- Gasilni aparati po stavbi
- Defibrilator na vhodu v stavbo
Športni park Prečna
- Pridobili zemljišče v last za 25 let
- Izgradnja dvosteznega balinišča ter košarkarskega igrišča

- Izgradnja objekta za igro na vrvici (Rusko kegljišče)
- Postavitev igral za otroke ter zunanjih fitnes naprav
- Razsvetljava športnih objektov
Športni park Podbreznik
- Razsvetljava košarkarskega igrišča
- Postavitev igrala za otroke
Javne poti in okolica
- Izdelava in postavitev oglasnih tabel
- Dobava in izgradnja ter umeščanje dodatnih EKO otokov
- Postavitev dodatnih cestnih ogledal
- Pločnik domačija Štamfelj – domačija Kapš
- Obnova preko 3000 metrov makadamskih poti
- Razširitev cestišča domačija Uršič – domačija Gobec
- Obcestne prepreke v Češči vasi
- Čiščenje struge reke Temenice
- Čiščenje prebojev za meteorno vodo pod cestiščem na relaciji
novega pločnika
- Odmera in odkup zemljišč za razširitev cestišča (Uršič – Gobec)
- Odmera in odkup zemljišč za cesto v Češči vasi
- Odmera in odkup zemljišč za potrebe KS v naselju Groblje
Izdelani projekti (PZI)
- Arhitekturna zasnova Športnega parka Prečna
- DIIP za igrišče (potreba za razpis)
- Kanalizacija Kuzarjev kal
- Osvetlitev igrišča Podbreznik
- Požarni red za Krajevni dom Prečna
- Sredinsko avtobusno postajališče (Perile)
- Avtobusna postajališča pri pokopališču
- Razsvetljava pločnika Krajevni dom Prečna – Perile
Glede na vse projekte smo v letu 2018 organizirali tudi Igre KS v MONM v našem
kraju. Ob tem dogodku smo tudi uradno odprli Športni park Prečna. Za sam potek
iger je bilo zadolžilo PGD Prečna, katero je izvedbo iger opravilo z odliko. Hvala
vsem udeležencem za požrtvovalno delo. Posebej moram javno pohvaliti
glavnega organizatorja Kapš Andreja, brez katerega si ne predstavljamo tako
dobro izpeljane prireditve.
Razprava o preteklih 4 letih dela:
S strani krajanov ni bilo pripomb.

K 2. točki:
Plan investicij in izboljšav v letih 2019 - 2022
Ciljev in želja za izboljšave je v naših krajih precej. Da vseh ne bomo mogli
izvesti je vsem popolnoma jasno. Trudili se bomo, da jih uspešno izvedemo čim
več. Velikokrat ni največja težava finančna sredstva ampak človeški faktor. Vsi
vemo, da nam v naši KS manjka še zelo veliko takih dobrin, katera so za druge
KS nekaj samoumevne (optika, avtobusna postajališča, trgovine, pločnik,…). Pač
spadamo v primestne KS v MONM, katere se vse soočajo s podobnimi težavami.
Vem, da bomo s skupno pomočjo in strpnostjo uspeli rešiti še tako perečo težavo,
ki se nam bo pojavila pri izvedbah posameznih projektov.
V prihodnjem štiriletnem obdobju ima svet KS Prečna plan izvesti naslednje
projekte:
- Izgradnjo sredinskega avtobusnega postajališča
- Izgradnjo avtobusnega postajališča pri pokopališču
- Odkup zemljišča za avtobusno obračališče (Kapš)
- Izdelava PZI za avtobusno obračališče (Kapš)
- Izgradnjo fekalnega voda naselje Prečna v smeri Kuzarjev kal
z izgradnjo voda za meteorne vode ter obnova cestišča na trasi
- Izgradnjo fekalnega voda, razsvetljave ter asfaltiranje
cestišča v Češči vasi (Ogulin)
- Izgradnja razsvetljave (Krajevni dom – perile)
- Izdelavo PZI za razsvetljavo naselja Češča vas
- Izgradnjo razsvetljave naselja Češča vas
- Izdelava PZI za pločnik Podbreznik – Češča vas
- Izgradnjo pločnika Podbreznik – Češča vas
- Dograditev igrišč v Športnem parku Podbreznik (IMOS)
- Obnova in popravilo dotrajanih cestišč po celotni KS
- Izdelava PZI za križišče pri Gasilskem domu Prečna z
priključnimi cestami ter cestiščem do kmetij (Bobnar, Dular,
Šilar)
- Umestiti v prostor EKO otok med Gasilskim domom in
Perilam
- V Grobljah postavitev oglasne deske ter EKO otoka
- Postavitev oglasne deske v zgornjem delu Češče vasi
- Izgradnja dveh brvi čez reko Temenico
- Izgradnjo sprehajalne poti ob reki Temenici
- Izdelava PZI za pot do jame v Luknji

- Asfaltirati dovozno pot na Športni park Prečna ter dograditev
balinišča z pralnimi ploščami ob strani balinišč
- Nabava še potrebnih igral za športni park Prečna (rusko
kegljišče)
- Pomoč MONM pri projektu Krka živi pri projektih ki so v
naši KS (Temenica)
- Nakup ozvočenja ter projektorja za potrebe KS
- Na stavbi Krajevnega doma izgraditi potrebni strelovod
- Na stavbi Krajevnega doma zamenjati dotrajana okna
- Stavbo v notranjosti prepleskati, popraviti fasado, predelati
spodnje skladiščne prostore za potrebo raznih društev
To so okvirne smernice sveta KS Prečna. Vsak nov predlog za nov projekt bo svet
obravnaval in ga umestil na časovnico izvedbe.
Svet KS se bo še vnaprej trudil, da bo zadovoljil kar največ želja posameznih
društev kakor tudi posameznikov po taki pomoči.

K 3. točki:
Predvidene investicije v okviru danih zmožnosti letu 2019
V letu 2019 imamo v planu izvesti naslednje projekte:
- Izgradnjo sredinskega avtobusnega postajališča
- Izgradnjo fekalnega voda naselje Prečna v smeri Kuzarjev kal
z izgradnjo voda za meteorne vode ter obnova cestišča na trasi
- Izgradnjo fekalnega voda v Češči vasi (Ogulin)
- Izdelavo PZI za razsvetljavo naselja Češča vas
- Izdelava PZI za pločnik Podbreznik – Češča vas
- Obnova in popravilo dotrajanih cestišč (po terminskem planu
MONM)
- V Grobljah postavitev oglasne deske ter EKO otoka
- Oglasna deska v zgornjem delu Češče vasi
- Asfaltirati dovozno pot na Športni park Prečna ter dograditev
balinišča z pralnimi ploščami ob strani balinišč
- Nabava še potrebnih igral za športni park Prečna (rusko
kegljišče)
- Nakup ozvočenja ter projektorja za potrebe KS
- Na stavbi Krajevnega doma izgraditi potrebni strelovod
To so smernice za leto 2019. Koliko bomo uspešni pa je odvisno od več
dejavnikov.

Razprava o predvidenih projektih ter planu za leto 2019:
Krajani so pohvalili prizadevanje sveta KS za prizadevanje pri razvoju kraja. Na
same plane niso imeli pripomb. Krajani so podali nekaj dodatnih predlogov ter
pripomb.
Predlogi in pripombe krajanov
- Koko poteka umestitev optičnega omrežja po KS
Odgovor Krapež Mario ( MONM se zavzema, da bi v dveh letih
omogočili priklop na optično omrežje vsakemu gospodinjstva. Z
izgradnjo fekalnega voda v delu naselij Prečna in Češča vas bo
sočasno omogočen vkop potrebne infrastrukture za naknadni priklop
na optično omrežje. Ostali deli naselij pa bodo opremljeni po planu
Telekoma, kateri omrežje tudi gradi)
- Kdo nadzira prekope občinskih cest in njihovo sanacijo. (glede na
dosedanje izkušnje je nadzor ničen saj se povsod izkazujejo udori
prekopov in slabšanje voznih površin)
Za pisni odgovor Krapež Mario zaprosi OU na MONM. Pisni
odgovor MONM bo objavljen na spletni strani KS Prečna.
- Jašek za odvodnjavanje meteorne vode je pri hišni številki 47
znatno nad višino cestišča. Zaradi višine, je bil velikokrat tudi
vzrok prometnih nesreč. Kdaj se bo saniral in vrnil na višino
cestišča?
Za pisni odgovor Krapež Mario zaprosi OU na MONM. Pisni
odgovor MONM bo objavljen na spletni strani KS Prečna.
- Cestni odcep za Kuzarjev kal na Mirnopeški cesti je dodobra
uničen. Večkrat se pojavijo težave z dostopom in vožnjo po
cestišču zaradi kamionov, kateri stojijo na cestišču.
Za pisni odgovor Krapež Mario zaprosi OU na MONM. Pisni
odgovor MONM bo objavljen na spletni strani KS Prečna.
- Na Krajevnem domu se ob močnem vetru sliši ropotanje
pločevine. Predvsem na levi strani nad vhodom v stavbo.
Odgovor Krapež Mario (KS bo zaprosila stavbnega kleparja, da
streho pregleda in jo po potrebi popravi)
- Pločnik na Suhorju je popolnoma neurejen. Potrebno bi ga bilo
pomesti in obsekati veje katere segajo na pločnik.
Za pisni odgovor Krapež Mario zaprosi OU na MONM. Pisni
odgovor MONM bo objavljen na spletni strani KS Prečna.

K 3. točki:
Razno
Krajevni dom Prečna.
Svet KS Prečna je na 3 seji sprejel sklep o povišanju cen uporabe skupnih
prostorov.
Ob najemu prostorov v Krajevnem domu Prečna (dvorana z
pripadajočimi prostori, zunanji predprostor ter igrišče) se
zaračunava:
-za krajane KS: v zimskem času s kurjavo 70 evrov v letnem
terminu 50 evrov
-za ostale najemnike: v zimskem času s kurjavo 100 evrov v letnem
terminu 70 evrov
-za krajane KS in ostale najemnike, ki so sodelovali pri sami
obnovi objekta ali trenutno izvajajo vzdrževalna oziroma
sanacijska dela na in ob objektu v korist KS Prečna: 50% popust
Svet KS bo na eno prihodnjih, ko bo razpravljal o stroških Krajevnega doma
povabil tudi predsednike društev, ki dom uporabljajo na skupni sestanek. Želja
je, da se sestanka udeležijo izključno predsedniki društev, saj so le oni
odgovorni za delovanje društev. Na seji jim bo predstavljeno finančno stanje ter
pridobljeni predlogi posameznih društev. Kako bomo delovali v prihodnjih
letih, se bomo skušali dogovoriti soglasno z upoštevanjem vseh meril in
predlogov.

Zbor je bila končan ob 9:30 uri.
Podpredsednik KS Prečna
Robert Bozovičar

Predsednik KS Prečna
Mario Krapež

