KRAJEVNA SKUPNOST MESTNE NJIVE
Mestne njive 4a
8000 Novo mesto

ZAPISN IK

5. redne seje sveta KS Mestne njive, ki je bila dne 28. januarja 2020 ob 18. uri v prostorih
krajevne skupnosti, Mestne njive 4a.
Prisotni člani sveta: Istok Zorko, Mirko Šegula, Barbara Cesar, Daniel Krivec, Matjaž Smodiš,
Darinka Redling.
Opravičeno odsotna: Mateja Kovačič.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Ugotovitev prisotnosti
Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje sveta
Poročilo o delu v letu 2019
Plan dela v letu 2020
Razno

1. točka
Na seji je bilo prisotnih šest članov sveta KS Mestne njive.
2. točka
Na zapisnik 4. redne seje sveta ni bilo podanih pripomb, zato je je bil zapisnik soglasno potrjen.
3. točka
Poročilo o delu v letu 2019
➢ Poročilo o delu v letu 2019 je oddano na Mestno občino Novo mesto. V poročilu so
navedene naloge, ki so bile realizirane v letu 2019.
Na objavljen poziv MONM za sofinanciranje projektov KS MONM smo prijavili projekt
celostne ureditve infrastrukture Cankarjeve ulice vključno z ureditvijo prometa, ki naj bi
bila izvedena do konca leta 2022. Dobili smo odločbo MONM, maja 2019 podpisana
pogodba z MONM za izvedbo projekta. Projekt v letu 2019 ni bil realiziran, dogovorjeno je
bilo, da se prenese v leto 2020.
Krajevna skupnost se je prijavila na razpis Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje
obnove kulturnih spomenikov za leto 2019 in na razpisu pridobila sredstva za obnovo
gradbenega dela spomenika »Obnova francoskega znamenja na Mestnih njivah« v višini
2.000 EUR, 500 EUR je kot donacijo prispevalo podjetje Revoz d. d. Novo mesto.
1

4. točka
Plan dela v letu 2020
Ključni projekti in aktivnosti v letu 2020 predstavljajo:
- Elaborat celostne prometne ureditve na območju Mestnih njiv, ki bo osnova za
spremembo prometnega režima. Dokumentacija je bila poslana na MONM.
- Najpomembnejši projekt za mandatno obdobje 2019-2022 je celovita obnova
Cankarjeve in Lamutove ulice. V letu 2020 je predvidena izdelava projektne
dokumentacije v sodelovanju z MONM.
- Ureditev javne razsvetljave po pripravljenem planu.
5. točka
Razno
Marjan Kamenšek je posredoval prošnjo glede možnosti financiranja izgradnje opornega
zidu na Lamutovi 7 s strani KS. Povedano mu je bilo, naj prošnjo posreduje na MONM.
Podana je bila pobuda, da se obnovi zaščitna mreža ograje na otroškem igrišču in hkrati
preveri, ali je osnovna konstrukcija ograje v redu.

Seja je bila zaključena ob 19.45 uri.

Datum: 04.02.2019
Zapisala:
Darinka Redling

Predsednik sveta KS Mestne njive
Istok Zorko
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