Krajevna skupnost Žabja vas
Šentjernejska cesta 6
8000 Novo mesto

28.1.2020

Zadeva: Zapisnik 10. seje Sveta KS Žabja vas, z dne 28.01.2020, v prostorih KS Žabja vas.
Prisotni: Marta Medle. Polonca Centa, Matija Šega, Emil Pureber, Robert Sotler
Odsotni: Branko Gregorič, Andrej Kastelic

Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje.
2. Pregled poteka prijav za sofinanciranje projektov KS.
3. Pregled in potrditev letnega poročila za leto 2019.
4. Pregled finančnega stanja na računu KS na dan 28.1.2020.
5. Predstavitev financiranja krajevnega glasila.
6. Odpis iztrošene računalniške opreme in nabava multifunkcijskega tiskalnika.
7. Razno.
Ad 1: SKLEP: Zapisnik prejšnje seje je bil soglasno potrjen brez pripomb.
Ad 2: Na poziv MO Novo mesto za sofinanciranje projektov KS sta bili oddani dve vlogi.
-

-

Sofinanciranje zamenjave uličnih svetilk z varčnimi v ulici Na Tratah in dopolnitev javne
razsvetljave s 3. novimi svetilkami na lokacijah kjer je osvetljenost te ulice slabša. Ocenjena
skupna vrednost projekta je 19.161,64 EUR, od tega naj bi KS financirala 30% delež iz lastnih
sredstev, kar znaša 5.748,92 EUR.
Sofinanciranje novelacije projekta celovite rekonstrukcije Lobetove ulice. Ocenjena skupna
vrednost projekta je 16.000 EUR, od tega naj bi KS financirala 30% delež iz lastnih sredstev,
kar znaša približno 4.800 EUR.

Ocenjena skupna vrednost obeh projektov je bila podana s strani strokovnjakov, ki so predhodno
izvedli situacijski ogled potencialnih gradbišč s prisotnostjo predsednika KS in predstavnika MO Novo
mesto. Zamenjava in dopolnitev javne razsvetljave se bo nadaljevala v letu 2020/2021 še na območju
ostalih ulic v KS.
SKLEP: Člani Sveta KS so bili seznanjeni z vlogama za sofinanciranje projektov KS, ki sta skladni z
okvirnim načrtom KS za prenovo ulic in javne razsvetljave.
Ad 3: Člani Sveta KS so se seznanili z letnim poročilom KS za koledarsko leto in ga brez pripomb
potrdili. Poročilo bo javno dostopno na spletni strani KS.
Ad 4: Tajnik KS, Matija Šega, nas je seznanil s stanjem na računu KS. Na današnji dan je na računu KS
17.034,61 EUR. Do današnjega dne so bile plačane vse zapadle terjatve, razen ene najemnine za
pisarno KS, zaradi ne-izstavljenega e-računa, ki pa ga sedaj imamo in bo poravnan v kratkem.

Ad 5: Marta Medle nas je seznanila s stroški v zvezi izdaje dveh številk krajevnega glasila. Obe glasili
sta bili v celoti financirani s strani donatorjev. Oblika financiranja ter dinamika izdaje glasil bo na ta
način potekala tudi v prihodnje.
Ad 6: V prostorih KS se je nahajala zastarela in dlje časa nedelujoča računalniška oprema (monitor, PC
enota in tiskalnik). Za omenjeno računalniško opremo ni več možno pridobiti ustrezne programske
opreme, ravno tako bi bila nadgradnja strojne ter programske opreme nesmotrna. Predsednik
predlaga odpis opreme ter nabavo multifunkcijske barvne naprave za tiskanje, kopiranje in skeniranje
dokumentov.
SKLEP: Zastarela računalniška oprema bo odpeljana na uničenje v zbiralnico kosovnih odpadkov
Cikava. Člani Sveta KS soglašajo z nabavo samostojne multifunkcijske naprave.
Ad 7:
-

-

-

Na MO je bila ponovno poslana pobuda za vzpostavitev lekarniške dejavnosti. Pri podajanju
pobude so se nam pridružile še nekatere KS (Mali Slatnik, Gotna vas, Dolž, Brusnice in Stopiče).
Dogovorili smo se za razdelitev del in nalog pri pripravi nove številke krajevnega glasila.
Urednica Polonca Centa bo skrbela za zapolnitev vsebine glasila.
Ponovno je opaziti pogostejša parkiranja tovornjakov v poteku Avšiče ulice. O tem je bilo
obveščeno Mestno redarstvo in naš krajevni policist.
4.2. nas bo obiskala strokovna delegacija s strani MO z namenom iskanja ustreznega prostora
za delovanje KS.
Na področju poteka Šentjernejske ceste se izvajajo geometrske izmere kot predpriprava na
cestno rekonstrukcijo v navezavi z novo obvoznico.
S strani KS je bil na MO podan ustni predlog za ponovni razmislek pristojnim, da bi se križišče
v Žabji vasi prenavljajo v krožno sodobno križišče z varnimi podhodi za pešce in kolesarje. Po
izgradnji obvoznice v smeri Osredek se pričakuje razbremenitev tovornega prometa v križišču
Žabja vas.
Na področju KS je zaznati povečanje števila vlomov. Policija budno bdi na dogajanjem in
naproša krajane, da jo obveščajo o vseh sumljivih dogajanjih in osebah.
S strani KS je bil podan predlog za podelitev nagrade MO Novo mesto naši krajanki Marti
Medle, za njeno dolgoletno humanitarno dejavnost.
Na gradbišče porušenih hiš ob križišču se bo ponovno pričela dovažati zemljina za namen
dokončne ureditve gradbišča. Gradbena dela bo izvedel krajan Marjan Fabjan.
Komunala je ocenila, da prestavitev zabojnikov za odpadke na razširjeni pločnik Šentjernejske
ceste ni smotrna, ker obstaja upravičena domneva, da se bo sčasoma vzpostavilo javno in divje
odlagališče odpadkov. Podobne prakse so bile zaznane že na drugih lokacijah občine, kjer so
zabojnike postavili neposredno ob glavne ceste. Celovito rešitev postavitve zabojnikov bo
potrebno poiskati znotraj celovite prenove Šentjernejske ceste.
Na območju Drgančevja so v decembru 2019 odprli strelišče, na kar so nas opozorili krajani. S
strani KS je bila na MO poslana poizvedba, zakaj je na tem območju strelišče in zakaj KS ni bila
s tem seznanjena ter zaprošena za podajo soglasja. Domnevamo, da strelišče ne ustreza vsem
zahtevanim pogojem in standardom varnosti. Krajani nasprotujemo vsaki dejavnosti v bližini
KS, ki bi lahko posredno ali neposredno ogrožala zdravje in življenje krajanov.

Zapisal:
Matija Šega
Tajnik KS Žabja vas

Robert Sotler, predsednik Sveta KS Žabja vas

