KRAJEVNA SKUPNOST MESTNE NJIVE
Mestne njive 4a
8000 Novo mesto

ZAPISN IK

9. redne seje sveta KS Mestne njive, ki je bila dne 21. decembra 2021 ob 18. uri v prostorih
krajevne skupnosti, Mestne njive 4a.
Prisotni člani sveta: Istok Zorko, Matjaž Smodiš, Mirko Šegula, Daniel Krivec, Barbara Cesar,
Darinka Redling.
Opravičeno odsotna: Mateja Kovačič.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Ugotovitev prisotnosti
Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje sveta
Plan dela za leto 2022
Razno

1. točka
Na seji je bilo prisotnih šest članov sveta KS Mestne njive. Dnevni red se dopolni s točko
Elaborat prometne ureditve na območju KS Mestne njive -točka 3, tako da se Plan dela za leto
2022 preštevilči iz točke 3 na 4. točko in točka Razno pod točko 5. dnevnega reda.
2. točka
Na zapisnik 8. redne seje sveta ni bilo podanih pripomb, zato je je bil zapisnik soglasno potrjen.
3. točka
Elaborat prometne ureditve na območju KS Mestne njive
Predsednik sveta je podal vsebino izdelanega Elaborata prometne ureditve na območju KS
Mestne njive.
Problematika prometa in parkiranje je bila prepoznana kot ena od večjih težav na območju KS,
zato smo si rešitev tega in izdelavo Elaborata celostne prometne ureditve zadali kot ključni
projekt v letu 2021. MONM je izvedla razpis za izvajalca, izbrano je bilo podjetje Dromos d.o.o.
iz Tolmina, ki je Elaborat tudi izdelalo.
Iz proračuna MONM je bilo zagotovljeno sofinanciranje v višini 70%, 30% pa iz lastnih sredstev
KS Mestne njive od celotne vrednosti projekta. Elaborat mora potrditi še občinski svet MONM.
Elaborat obsega ureditev prometa treh ulic in sicer ulice Mestne njive, Cankarjeve ulice in del
Koštialove ulice.
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Elaborat prometne ureditve se krajanom predstavi na zboru krajanov v mesecu februarju.
Točen datum se bo določil skupaj z Na predstavitev se povabi izdelovalca podjetje Dromos,
predstavnika MONM Klemna Beličiča in župana MONM.
Člani sveta KS smo mnenja, da se istočasno s spremenjeno prometno ureditvijo obvezno uredi
delovanje semaforja na križišču s Seidlovo (Motoroil), ki s svojim delovanjem »sili« k uporabi
izvza na Cankarjevi in Koštialove pri pokopališču v Ločni. (povečanje časa za izvoz iz Koštialove
ulice).
S strani članov sveta je podana pobuda za ureditev ekološkega otoka na Cankarjevi ulici.
Predsednik sveta s pobudo seznani Komunalo NM.
4. točka
Plan dela za leto 2022
V razpravi je bilo izpostavljenih nekaj prioritet za leto 2022 in sicer:
➢ Ob zaključeni rekonstrukciji vodovoda in kanalizacije se preplasti še del Lamutove ulice
ceste proti kužnemu znamenju na mestu, kjer stojijo zabojniki za komunalne odpadke.
➢ Preplasti se del Prisojne poti (pot proti Marofu), kjer je bila izvedena sanacije
kanalizacije, preplastitev pa ni bila izvedena.
➢ Pregled infrastrukture na delu Prisojne poti (peš pot od križišča do cestnih rešetk) ter
ureditev tega dela poti.
5. točka
Razno
Krajani stanujoči ob Koštialovi ulici od številke 6 do 18, so ponovno podali pobudo za
ureditev brežine ob Seidlovi cesti. Obstaja nevarnost posedanja terena in rušenja brežine.
Predsednik sveta pove, da je bil na sestanku pri županu MONM, s problematiko
stanovalcev je župan že seznanjen.
Projekt ureditve brežine ob Seidlovi cesti od Motoroila do Tuša je v izdelavi, po levi stani
cestišča je predvidena dvignjena kolesarska steza in ureditev brežine, po desni pa pločnik.
Ko bo osnutek ureditve narejen, se ga predstavi na zboru krajanov, predvidoma bo to v
začetku leta 2022.
Seja je bila zaključena ob 20. uri.
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Darinka Redling

Predsednik sveta KS Mestne njive
Istok Zorko
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