Krajevna skupnost Žabja vas
Šentjernejska cesta 6
8000 Novo mesto
2.9.2019

Zadeva: Zapisnik 6. seje Sveta KS Žabja vas, z dne 2.9.2019, v prostorih KS Žabja vas.

Prisotni: Emil Pureber, Marta Medle, Robert Sotler in Matija Šega

Dnevni red
1. Pregled aktivnosti od 1.6. do 31.8.2019.
2. Predlog investicije v izgradnjo pločnika in javne razsvetljave na delu Knafelčeve ulice v
smeri poteka ulice Pot na Gorjance.
3. Izhodišča proračuna za leto 2020/2021.
4. Poročilo meritve prometa na Knafelčevi ulici.
5. Pridobitev samodejne postaje za mestna kolesa.
6. Prošnja za pridobitev lekarniške dejavnosti.
7. Povezava Machove poti z našo KS.
8. Aktivnosti glede pridobitve prostorov za delovanje KS.
9. Razno.

Ad1:
S strani CGP je bila po nalogu DRI izvedena temeljita sanacija poškodovanega dela državne ceste v
poteku Šentjernejske ceste. V pripravi je dokumentacija za ureditev celotne ceste od glavnega križišča
v Žabji vasi do Cikave.
V mesecu maju smo opravili vse načrtovane ulične sestanke. Zabeležili smo vse pripombe in ideje, ki
jih sistematično rešujemo v okviru naših pristojnosti in razpoložljivih finančnih sredstev.
Po celotnem območju KS so bili dodani zabojniki za ostale frakcije odpadkov. Z odgovorno osebo
komunalnega podjetja so bile pregledane številne lokacije zabojnikov. Ugotovljeno je, da so na
področju KS še vedno posamezni zabojniki ob stanovanjskih hišah, ki bodo umaknjeni do izteka
koledarskega leta. Zabojniki, ki se nahajajo na križanju Avšičeve in Knafelčeve ulice, bodo premaknjeni
na osrednji del Avšičeve ulice, da bi se zmanjšalo splošno odlaganje odpadkov s strani ne-krajanov KS.
Lokacija zabojnikov za Šentjernejsko ulico in del Žabje vasi bo pri spodnjem delu parcele Fabjan, ob
stopnicah v križišče in ob robu pločnika na Šentjernejski cesti in ob cesti med parcelama Mestnikove in
Babićeve hiše. Na Lobetovi ulici bodo tri lokacije: ob Medletovi hiši, na vrhu hriba in ob vznožju ulice
proti Cikavi. Na Tratah bo začasna lokacija ob parceli Jeričkove hiše, trajna in urejena lokacija bo ob
zadnji parceli pred gozdom. Na Knafelčevi ulici in Na Lazu bodo lokacije zabojnikov ostale
nespremenjene. Največjo težavo predstavljajo ulice Pot na Gorjance in Drejčetova pot, kajti na teh
ulicah sta cesti ozki in brez možnosti, da bi postavili zabojnike na občinskem zemljišču.

Na stičišču Lobetove ulice in ulice Na Tratah je bilo postavljeno dodatno ogledalo. Ogledalo na stičišču
državne ceste z Lobetovo in ulico Žabja vas bo dodano v okviru celovite sanacije Šentjernejske ceste v
poteku Cikava-križišče Žabja vas.
Na gradbišču porušenih hiš na Knafelčevi ulici ob poteku državne ceste je bila opravljena odstranitev
grmičevja in odstranitev delno porušene ograje. V poteku je dogovor z MO in DRI za navoz zemljine.
Na vozni površini ulice Na Lazu je bil zamenjan poškodovan pokrov kanalizacijskega jaška. S strani MO
so pregledali stanje cestišč, jaškov na vseh ostalih ulicah naše KS in sanacije umestili v načrt za redno
vzdrževanje ulic.
Izveden je bil sestanek z odgovorno osebo podjetja Panvita glede motenja jutranjega mira pri dovozu
in odvozu materiala, glede neustreznega parkiranja dostavnih vozil in metanja bioloških odpadkov v
običajne zabojnike. Dogovorili smo se, da bo podjetje kmalu zgradilo zaprto nakladalno mesto, kar bo
bistveno omejilo hrup in promet. Ravni tako bodo preučili možnost ureditve zabojnikov in bodo v
prihodnje doslednejši pri shranjevanju bioloških odpadkov v za to ustrezna mesta, ki so v hladilnici
stavbe.
V delu je izdelava dopolnitve načrta za izgradnjo dodatne površine v Športnem parku KS.
Sklep: Svet KS se seznani z aktivnostmi od 1.5. do 31.8. 2019.

Ad 2:
Na lokaciji parcel porušenih stanovanjskih hiš ob robu Knafelčeve ulice in Pot Na Gorjance, bi bilo
smiselno čim prej izgraditi pločnik, razširiti cestišče ter urediti javno razsvetljavo in ekološki otok. Poleg
tega bi se zasadil zeleni protihrupni pas še pred sanacijo glavnega križišča, ki bo predvidoma šele čez
nekaj let. Potek aktivnosti predstavi R. Sotler.
Sklep: Sveta KS podpira predlog R.Sotlerja, da se v letu 2020 planira in sofinancira ureditev lokacije.

Ad 3:
S strani MO smo bili pozvani k podaji dopolnitev proračuna MO za leto 2020/2021. E-pošto s pozivom
smo prejeli šele 1.8.2019, v času letnih dopustov. Ugotovljeno je, da e-pošte nismo prejeli na naslov
KS.
Sklep: Obvesti se MO.

Ad 4:
S strani MO smo prejeli analizi meritev hitrosti na Knefelčevi ulici in Šentjernejski cesti, ki nista pokazala
kritičnega preseganja hitrosti.
Sklep: Prikazovalniki hitrosti so dober ukrep za umirjanje prometa, zato bomo na MO naslovili
prošnjo za trajno postavitev merilnikov na kritičnih točkah v KS.

Ad 5:
MO se je odzvala na našo pobudo in v načrtu je postavitev samodejne postaje za kolesa v letu 2020
na lokaciji pri MIR.

Ad 6:
Na izkazano pobudo po lekarniški dejavnosti v naši KS, nam je odgovorila direktorica Občinske uprave,
ga. dr. Vida Čadonič Špelič. Našo pobudo bodo upoštevali ob morebitni širitvi te dejavnosti.

Ad 7:
V teku so konkretni dogovori o povezavo Machove poti z našo KS. C prvi fazi do pričetka ulice Na Tratah,
v nadaljevanju se bomo povezali še z ulico Drejčetova pot. Predhodno se je potrebno dogovoriti za
soglasje z lastniki zemljišč.

Ad 8:
R. Sotler je opravil ogled stavbe in prostorov ob bencinski črpalki OMV. Stavba je skoraj popolnoma
zasedena z najemniki, na voljo je še malo večji prostor. Ocenil je, da je stavba v slabem stanju, nujna je
sanacija strehe in žlebov. V stavbi ni povezave na vodovodni in kanalizacijski priključek.
Sklep: Svet KS ocenjuje, da bi bila obnova stavbe prevelik zalogaj za proračun KS. Kljub vsemu bo KS
podala pobudo na MO za obnovo ostrešja in žlebov in priključitev na infrastrukturo (voda,
kanalizacija). V primeru sanacije s strani MO, bi KS sofinancirala notranjo obnovo polovice stavbe, ki
bi bila namenjena samo za potrebe KS.
Svetnica Marta Medle bo preučila možnost nakupa stanovanjske hiše, ki bi bila namenjena za
delovanje organizacij v Žabji vasi. Ko bomo imeli pozitivno informacijo, bomo prestrukturirali naš
finančni načrt in sredstva usmerili v nakup objekta.

Ad 9:
Športni park bi želeli povezati z Machovo potjo in ob tem zagotoviti prostor za telovadna orodja.
Idealna rešitev bi bila pridobitev dodatnega zemljišča (gozda) s strani Sklada kmetijskih zemljišč.
Pripravljen bo dopis s pobudo MO.
Krajan g. Ravbar nam je ponudil možnost izvedbe brezplačnega predavanja (utrinki z njegovih potovanj
po svetu). Predavanje bomo organizirali pred nastopom zime.
Krajan g. Babič je potrdil, da bo urejal našo spletno stran.

Zapisal:
Matija Šega
Tajnik KS Žabja vas

Robert Sotler, predsednik Sveta KS Žabja vas

