Krajevna skupnost Žabja vas
Šentjernejska cesta 6
8000 Novo mesto
10.3.2020

Zadeva: Zapisnik 11. seje Sveta KS Žabja vas – korespondenčna seja s pričetkom
10.3.2020 in z zaključkom 17.3.2020

Sodelujoči: Marta Medle, Polonca Centa, Andrej Kastelic, Emil Pureber, Matija Šega,
Robert Sotler
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 10. seje Sveta KS Žabja vas.
2. Poziv MO za sofinanciranje nakupa in dobave igral ter opreme z montažo na
igriščih KS.
3. Čistilna akcija.
4. Razno.

Ad1:

S strani MO smo prejeli »Odločbo« s katero smo bili seznanjeni, da je bila vloga KS za
prijavo sofinanciranja projektov KS v letu 2020 pripravljena ustrezno. MO bo
sofinancirala oba projekta KS (izdelava novelacije projekta rekonstrukcije Lobetove
ulice in ekološka ureditev javne razsvetljave v poteku ulice Na Tratah). Skupna
vrednost projektov je 35.161,00 EUR, od tega bo KS sofinancirala 11.200,00 EUR.
Oba projekta morata biti izpeljana do izteka leta 2020.
Zastarela računalniška oprema je bila odpeljana na odpad v uničenje.
Skladno s predhodnim dogovorom, nas je dne 4. 2. 2020 obiskal župan na lokaciji
Drgančevje. V prisotnosti strokovnega sodelavca MO smo si ogledali nekatere objekte,
ki bi morda ustrezali uporabi za namen KS. Ohranjeni ter primerni objekti so žal že
oddani najemnikom, na razpolago je le stavba ob OMV, ki je v izjemno slabem stanju.
MO bo razmislila ali je smotrno ta objekt obnoviti ali porušiti in nas o tem obvestila.
Župana smo ob obisku seznanili tudi z divjimi odlagališči gradbenih odpadkov na
območju Drgančevja (ob bivši Tiskarni Vesel) in s problematiko strelišča. Do danes so
odstranili vse gradbene odpadke v okolici bivše tiskarne. Strelišče je opredeljeno kot
športna dejavnost in ima za obratovanje pridobljena ustrezna soglasja ter dovoljenje
MO in župana. Pogovarjali smo se še o cestni navezavi Drgančevja, Lobetove ulice in
Šentjernejske ceste. Župan je pojasnil, da v okviru sprejetega OPPN ni več predvideno
krožišče ob stičišču omenjenih treh cest, kajti projekt študentskega kampusa je
prestavljen za nedoločen čas in krožišče ni potrebno. Predsednik je župana opozoril,
da je izgradnja krožišča v Drgančevje utemeljena, saj se vse bolj povečuje promet
skozi to lokacijo, tudi za namen hitrejšega vključevanja vozil na Levičnikovo cesto proti
KS Ločna. Poleg tega je izrazil zaskrbljenost ali bo ob prenovi Šentjernejske ceste
lastnikom zemljišč omogočen varen ter ustrezne dostop do njihovih zemljišč.

Sklep: Zapisnik 11. seje je bil soglasno potrjen brez pripomb. Predsednik bo
sestavil uradni dopis na MO glede pomislekov KS pri rekonstrukciji
Šentjernejske ceste.
Ad 2: Predsednik KS je predlagal zamenjavo obeh košarkarskih tabel in mehanizma
za ZIP-line (točka 1 in 2). Predlagal je še nabavo in namestitev plastičnih podlog (točka
3). Zadevi pod točko 1 in 2 se nanašata na že nameščene naprave, ki povzročajo
moteči hrup, ki močno moti bližnje stanovalce. Sledimo zavezi prejšnje sestave Sveta
KS in predsednika, ki so obljubili bližnjim stanovalcem zmanjšanje motečega hrupa.
Točka 3 se nanaša na ureditev okolice ZIP-line in kotička za počitek. V primeru
razmočene zemljine nastaja blato, ki onemogoča normalno uporabo naprave in
kotička. Predsednik ima utemeljene pomisleke glede nabave in montaže dodatnih
košev na igrišču, kajti že obstoječi koši povzročajo preveč hrupa bližnjim stanovalcem.
Sklep: Člani Sveta KS pritrdijo predlogu predsednika in sprejmejo sklep, da se v
letu 2020 prijavimo na poziv MO za sofinanciranje v športna igrišča KS. V kolikor
bi zamenjane košarkarske table evidentno povzročale manj hrupa kot sedanje, se
bomo v letu 2021 odločili za dodatno postavitev še dveh košev.
Ad 3: S strani Komunale Novo mesto in MO Novo mesto smo bili povabljeni k
sodelovanju pri tradicionalni čistilni akciji novomeških krajevnih skupnosti »Očistimo
sosesko« (20. in 21. marec).
Sklep: Glede na širjenje virusnih okužb in izvajanje priporočenih ukrepov s
strani Ministrstva za zdravje smo se odločili, da čistilno akcijo prestavimo za
nedoločen čas.
Ad 4:
S KS Mali Slatnik potekajo operativni pogovori za povezavo Machove poti z našo KS.
Predlog je, da bi Machova pot potekala do Napoleonove vrbe po lokaciji že utečene
Jakobove poti (rumene markacije). Stik bi vzpostavili na območju KS Mali Slatnik, saj
se Machova pot na eni točki približa Jakobovi poti le na 200m. Kljub zagnanosti in
prostovoljstvu krajanov pri urejanju te povezave, je to povezano tudi z določenimi
materialnimi stroški in pravnimi razmerji (obvestilne table, obeležja, barva, šablone,
brošure, zemljepisne karte, dogovori z lastniki zemljišč…). V sklopu tega je predsednik
pozval MO Novo mesto, da prevzame koordinacijo projekta in razpiše projekt za
sofinanciranje povezovalnih poti. Predsednik predlaga vstopno/izstopno mesto na
lokaciji Športnega parka, saj bi se od tam nadaljevala navezava poti v KS Gotna vas
in proti centru Novega mesta. V parku bi lahko tematsko navezovala na rekreacijo in
možno uporabo nameščenih rekreativnih naprav. V parku je na voljo tudi nekaj mest
za parkiranje avtomobilov. Ni pa posebne bojazni glede parkiranja, saj pohodniki po
izkušnjah v KS Mali Slatnik, redko uporabijo avtomobile.
Na Občinskem svetu je bil nedavno sprejet načrt širitve lekarniške dejavnosti. Tudi na
pobudo naše KS je v bližnji prihodnosti načrtovana vzpostavitev te dejavnosti v KS
Žabja vas. Predsednik se je že sestal z direktorico Dolenjskih lekarn, ob tem pa sta
iskala primerne lokacije, predlagaj ji je ZNC ali v stavbi Spar-a. Odločitev o lokaciji je
prepuščena direktorici in strokovnim službam MO. Za KS je pomembno, da bomo imeli
v bližini Lekarno.

Predsednik je na MO opravil poizvedbo kdaj bomo v KS dobili postajališče mestnih
koles, lokacija je predvidena pri stavbi »MIR«. S strani odgovorne osebe iz MO smo
prejeli naslednje pojasnilo: »Načrtovana širitev sistema GONM je odvisna od razpisov
Ekosklada in Ministrstva za infrastrukturo, zato je trenutno izvedbo težko natančno
napovedati. Vsekakor si bomo prizadevali, da se širitev izvede letos.«
Predsednik se je pogovoril z legitimno izvoljenim članom Sveta KS, Brankom
Gregoričem glede nadaljnjega sodelovanje pri delovanju Sveta KS. Zaradi objektivnih
razlogov, Branko Gregorič žal ne bo več sodeloval v Svetu KS.
Sklep: Člani Sveta KS soglašajo, da se Machova pot poveže z našo KS in
pooblaščajo predsednika za koordinacijo vodenja projekta. Predlagano
vstopno/izstopno mesto v KS Žabja vas je na lokaciji Športnega parka KS Žabja vas.

Sejo vodil in zapisal: Robert Sotler, predsednik Sveta KS Žabja vas

