ZAPISNIK SEJE
Sveta krajevne skupnosti Center Novo mesto,

ki je potekala v sredo, 16. januarja 2019 ob 18:00 v sejni sobi, na Rozmanovi ulici 10 v
Novem mestu.
Predlagan dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Ugotavljanje prisotnosti in potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnika predhodne seje sveta KS Center Novo mesto
Pregled realizacije sklepov predhodne redne seje sveta KS Center Novo mesto
Predlogi projektov v okviru Programov krajevnih skupnosti v Mestne občine Novo
mesto v letu 2019 in razprava
5. Pregled načrtovanih rednih aktivnosti v letu 2019
6. Razno
Prisotnost: na seji so bili prisotni Luka Blažič, Ana Granda Jakše, Stojan Luzar, Cvetka
Potočar, Urška Račečič Skrt, Peter Železnik in Matija Škof
K 1. točki: Ugotavljanje prisotnosti in potrditev dnevnega reda
Na seji so bili prisotni vsi člani sveta KS Center, ki so potrdili predlagani dnevni red.
SKLEP: Seja je bila sklepčna. Svet je soglasno potrdil predlagani dnevni red.
K 2. točki: Potrditev zapisnika predhodne seje sveta KS Center Novo mesto
Člani sveta so zapisnik predhodne seje prejeli po elektronski pošti.
SKLEP: Člani sveta so soglasno potrdili zapisnik predhodne seje.
K 3. točki: Pregled realizacije sklepov predhodne redne seje sveta KS Center Novo
mesto
Ana Granda Jakše je predstavila sklepe prejšnje seje.
SKLEP: Člani sveta so soglasno ugotovili, da so bili vsi sklepi prejšnje seje realizirani.
K 4. točki: Predlogi projektov v okviru Programov krajevnih skupnosti Mestne občine
Novo mesto v letu 2019 in razprava.
Glede na lastno zaznavo problematike ter potreb v KS Center ter v skladu s pobudami
krajanov so člani sveta razpravljali o možnosti realizacije sledečih projektih.


Ureditev dostopa do sprehajališča Šance s smeri Kapiteljske ulice za invalidske
vozičke, otroške vozičke in kolesa.
SKLEP: Člani so se strinjali, da je projekt ustrezen za prijavo na razpis Programov
krajevnih skupnosti v Mestne občine Novo mesto v letu 2019. Pred prijavo bo
Matija Škof opravil ogled z člani društva Est=etika, Ana Granda Jakše bo na občini
preverila, kakšno je njihovo stališče do ureditve dostopa ter pridobivanji soglasja.



Širša ureditev Šanc oziroma sprehajališča.
SKLEP: Peter Železnik je predlagal, da se k ureditvi Šanc pristopi celovito - z
zasaditvijo dreves ter ureditvijo strme poti, ki vodi od Šanc do Loke. Prostor nad
omenjeno potjo je tudi potencialen prostor za postavitev igral iz Loke.
Za odločitev o morebitni izvedbi projekta bo Urška Račečič Skrt pripravila analizo
obstoječega terena južnega mestnega pobočja (za potrebe KS Center), ki se

nanašajo na preureditev obstoječe peš poti in možnosti umestitev igral na
zemljišče v lasti MONM.


Ureditev prostora na Rozmanovi 10
SKLEP: Realizacija projekta je odvisna predvsem od načrtov MO Novo mesto. V ta
namen bo Matija Škof pri občini preveril, kdo uporablja sejno sobo ter kakšni so
načrti občine glede ureditve objekta.



Označitev javnih dostopov do Krke.
SKLEP: Urška Račečič Skrt bo preverila lokacije dostopov do reke Krke na
zemljiščih v lasti MONM, ki bi jih uredili (in vključili v turistično ponudbo mesta)
skladno s strategijo razvoja turizma v NONM.



Ureditev dotrajanih cestišč v KS Center.
o

Sanacija parkirišča iz granitnih kock Detelova – Dilančeva ulica.
SKLEP: S strani krajanov je prišla pobuda za sanacijo parkirišča na
križišču Dilančeve in Detelove ulice. Po razpravi so se člani sveta strinjali,
da obnove ne bo sofinancirala KS, saj gre za parkirišče, za katerega občina
pobira parkirnino. KS bo na občino posredoval pobudo za ureditev
parkirišča.

o

Ureditev križišča Dilančeve in Šolske ulice.
SKLEP: Predstavnika sveta sta si križišče ogledala s predstavnikom CGPja, ki je podal okvirno oceno vrednosti projekta – 5000 €. Člani sveta so se
strinjali, da se projekt prijavi na razpis.

o

Sanacija cestišča in brežine na Šolski ulici.
SKLEP: Predhodno je bil izveden ogled s predstavnikom CGP. Projekt
zaradi zahtevnosti ni primeren za prijavo na projekte. Si bo pa predstavnik
CGP-ja situacijo, ki jo je nujno potrebno sanirati, ogledal z odgovornimi na
občini. KS bo skušala po svojih močeh vplivati na čim prejšnjo sanacijo
cestišča.



Realizacija lanskega projekta – Predstavitve ljudi, po katerih smo poimenovane
ulice v novomeškem mestne jedru – postavitev informativnih tabel.
SKLEP: Projekt se izvede v tem letu. Ponovna prijava ni potrebna, saj je bila
naročilnica že izdana, a projekt lansko leto ni bil izveden zaradi nesoglasja
ZVKDNM.



Postavitev ogledal na ulici Mej vrti.
SKLEP: Predstavnik CGP-ja je povedal, da postavitev prometnih znakov in ogledal
ne more biti izvedljiva v okviru programov, saj gre za urejanje prometne
signalizacije, kar je v pristojnosti oddelka za promet.



Pomol v parku EU.
SKLEP: Člani sveta so mnenja, da je bolj kot pomol za dostop do Krke primerno
stopnišče. Za oceno vrednosti projekta bomo prosili podjetje Trata. Matija škof bo
v zvezi s postavitvijo stopnišča kontaktiral Direkcijo za vode in Zavod RS za

vartsvo narave ter Natalijo Zanoški in Darka Plevnika za pomoč pri izvedbi idejne
zasnove.


Drevo na križišču Vrhovčeve in Kratke ulica.
SKLEP: V okviru projektov bi na križišču Vrhovčeve in Kratke ulice zasadili drevo.
Peter Železnik pripravi oceno vrednosti projekta.

SKLEP: Projekte je potrebni oddati najkasneje 19. februarja. Posamezniki morajo vhodne
podatke po zadolžitvah posredovati najkasneje do petka, 25. januarja.
K 5. točki: Pregled in načrtovanih rednih aktivnosti v letu 2019
Tudi v letu 2019 bomo izpeljali utečene redne aktivnosti (čistilna akcija, igre oz.
olimpijada krajevnih skupnosti, piknik). Na MO Novo mesto se bomo pozanimali, ali
načrtujejo skupno izvedbo čistilne akcije.
SKLEP: Od MO Novo mesto pridobimo informacijo glede izvedbe čistilne akcije.
K 6. točki: Razno


Matija predlagal vzpostavitev digitalnega pobudnika.
SKLEP: O predlogu bomo člani sveta še razpravljali, svet ni sprejel nobene
odločitve.



Peter Železnik je predstavil idejo »Mestna popravljalnice«.
SKLEP: O ideji bomo še govorili, člani sveta smo se strinjali, da bi lahko bil dober
projekt za oživljanje mestnega jedra, druženje…



Uradne ure K Center.
SKLEP: V novem mandatu bomo uvedli uradne ure KS Center in sicer vsak prvi
ponedeljek v mesecu, med 18:00 in 19:00, najverjetnejša lokacije je Rozmanova
ulica 10. Člani sveta so izpostavili, da je dokončno urediti problem KS Center. V
kolikor bomo uradno v omenjenih prostorih, bomo verjetno morali plačevati vsaj
obratovalne stroške.



Ureditev mestnih vrtov.
Urška Račečič Skrt je predstavila idejo ureditve Mestnih vrtov na Župančičevem
sprehajališču.
SKLEP: V ta namen bo Urška Račečič Skrt preverila, koliko je vrtov, ki so potrebni
ureditve in pridobila morebitne informacije o lastnikih (kjer je mogoče). Na
podlagi tega se bo sprejela odločitev ali se bo skušalo vzpostaviti kontakt z
lastniki neurejenih zemljišč in zainteresiranimi za njihovo uporabo v namen t.i.
urbanih vrtov



Sanacija cestišč.
SKLEP: Potrebna je sanacija delov cestišča iz granitnih kock v zalednih ulicah.
Cvetka Potočar in Urška Račečič Skrt bosta pripravili popis stanja (s
fotografijami).



Ponovna postavitev zapornice k Parku EU.

SKLEP: Potrebno začeti postopke za ponovno postavitev zapornice za dostop do
brežine v parku EU. Matija Škof bo na Komunali preveril, zakaj so zapornico
umaknili.


Preobremenjeni zabojniki za smeti.
Ponovno se je izpostavila problematika praznjenja zabojnikov za smeti. V
krajevni skupnosti imamo številne nove prebivalce; predvsem delavce iz drugih
držav. Potrebno je ugotoviti, ali je bilo zaradi tega postavljenih več zabojnikov
oziroma ali se ti pogosteje praznijo.
SKLEP: Matija Škof bo preveril, ali je Komunala Novo mesto s tem seznanjena.
Potrebno je ugotoviti tudi ali imajo lokali v mestnem jedru svoje zabojnike za
smeti, saj so smetnjaki pogosto prepolni ravno zaradi odpadkov iz lokalov.



Stališče Sveta KS Center do podaljšanja obratovalnega časa.
Na MO Novo mesto je potrebno posredovati stališče KS Center do podaljšanja
obratovalnega časa določenih lokalov v KS Center preko 22h.
SKLEP: Stališče KS je, da podaljšanju obratovalnega časa ne nasprotujemo,
morajo pa nosilci dejavnosti poskrbeti za delovanje v skladu z JRM, poskrbeti za
čiščenje in pospravljanje javnih površin, za odvoz komunalnih odpadkov, ki jih ne
smejo odlagati v smeti namenjene krajanom. Ana Granda Jakše pripravi predlog
stališča.



Status parkirišč na območju Brega.
Nekateri krajani so dali pobudo, da so parkirišča na Bregu namenja izključno
prebivalcem ulice Breg in Cvelbarjeve ulice.
SKLEP: V zvezi s tem Ana Granda Jakše pridobi mnenje g. Zoreta.



Šolska ulica in ogledala.
SKLEP: Svet KS Center mora spodbujati sanacijo ceste na Šolski ulici ter
postavitev ogledal na ulici Mej vrti in Sokolski ulici.

Zapisala:
Matija Škof
Ana Granda Jakše

V Novem mestu, 23. januarja 2019
Predsednik Sveta Krajevne skupnosti Center
Matija Škof

