MESTNA OBČINA NOVO MESTO
KRAJEVNA SKUPNOST PREČNA
Prečna 8, 8000 Novo mesto
Matična št.: 5030269
Davčna št.: 68789670

Prečna, 11.1.2020

ZAPISNIK 5. SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI PREČNA
z dne 11. 1. 2020 ob 18.00 uri

Prisotni svetniki KS: Mario Krapež, Maja Makše, Robert Bozovičar, Simon Judež, Martin
Luštek, Lidija Zadnik, Niko Bobnar
Ostali prisotni: predstavnik PGD Prečna, predstavnica KORK Prečna, predstavnika DU
Prečna
Opravičeno odsoten: Predstavnik KD Prečna

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled dela za leto 2019.
Razprava (delo v letu 2019)
Predstavitev planiranih dela v letu 2020.
Razprava in potrditev plana (delo v letu 2020)
Razno.

K 1. točki:
Predsednik se zahvali vsem gostom za njihovo udeležbo na sestanku. Zahvali se jim za
njihovo dosedanje delo v okviru boljšega življenja v kraju.
Predsednik poda poročilo o delu v letu 2019.
V letu 2019 smo v sklopu MONM podali pobudo za pet projekov:
1. Pridobitev PZI za javno razsvetljavo naselja Češča vas.
2. Ureditev in pridobitev PZI za izgradnjo pločnika Podbreznik – Češča vas
3. Nakup ozvočenja in projektorja za Krajevni dom Prečna
4. Izgradnja strelovoda na Krajevnem domu Prečna
5. Dograditi in asfaltirati dovozno pot na Športni park Prečna
Zaradi neizvedljivosti projekta – (Ureditev in pridobitev PZI za izgradnjo pločnika Podbreznik
– Češča vas) smo pridobili projekt – (Ureditev meja in odmero cestišča na področju KS Prečna).
Štirje projekti so bili izvedeni eden pa ni bil izveden.
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Predviden plan dela KS Prečna za leto 2019 je vseboval tudi 12 drugih projektov. Od 12
načrtovanih projektov se je izvedlo oziroma dokončalo 3 projekte. Ostali projekti pa so v
izvajanju ali pa se preložijo v plan za leto 2020.

K 2. točki:
Razprava:
Luštek Martin
- Problemi s cesto na Suhor in Kuzarjev kal se niso odpravili. Velik problem je zaradi
zalivanja meteorne vode v stanovanjsko stavbo v naselju Suhor. Potrebna je celovita
rekonstrukcija asfaltne podlage na celotnem cestišču v naseljih Suhor in Kuzarjev kal
Bobnar Niko
- Kljub dogovoru z MONM o ureditvi meteorne vode pod novozgrajenim pločnikom ni
prišlo do izvedbe.
K 3. točki:
Planirana dela za leto 2020;
Za leto 2020 smo v sklopu projektov KS-MONM podali pobudo za pet projektov. Koliko jih
bomo izvedli je odvisno od razpisov MONM.
- Izgradnja odtočnih kanalet nad opornim zidom
- Izgradnja razsvetljave in asfaltiranje v delu naselja Češča vas
- Nakup ozvočenja in projektorja
- Ureditev in nivelacija križišča v Prečni
Poleg prijavljenih projektov ima KS še plan lastnih projektov za leto 2020. Projekti KS so:
-

Nadaljevati delo z umestitvijo avtobusnih postajališč v naselju Prečna.
Urediti in sanirati okolico krajevnega doma ter sam krajevni dom ( pleskanje
prostorov in oken,..).
Končati z odkupom zemljišč za razširitev cestišča domačija Uršič – domačija Gobec.
(potreben odkup le še od Uršič Jožeta).
Urediti odvodnjavanje cestišča na klancu proti Kuzarjevemu kalu in sanacija cevovoda
pri Dularju.
Pričeti s pridobivanjem soglasij za odkup zemljišč na trasi pločnika Podbreznik - Češča
vas.
Sanacija fekalnega voda Češča vas.
Pričeti z izgradnjo fekalnega voda Češča vas.
Umestiti v prostor EKO otok med gasilskim domom in sredinskim avtobusnim
postajališčem po možnosti ga tudi izgraditi.
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-

Pomoč MONM pri pripravi dokumentacije za sanacijo brvi čez reko Temenico pri
sitotisku Smak ter dodatno brvjo pri KŠC ČV.

K 4. točki:
Razprava in predlogi:
Simon Judež
- Razsvetljava v Podbrezniku je v slabem stanju. S strani MONM je potrebno pridobiti
mnenje o morebitni zamenjavi svetil ali pa o kaki drugi rešitvi.
- Potrebno je urediti ustrezno otroško igrišče. Po možnosti poleg košarkarskega igrišča
dograditi igrišče za odbojko.
- Urediti je potrebno tudi sprehajalne poti na območju Podbreznika in okolice
Robi Bozovičar
- Preveriti, kdaj je možno pričakovati optično omrejžje po naselju, kjer so že končana
zemeljska dela
Niko Bobnar
- Z letom 2020 je potrebno pričeti z umestitvijo cestišča v stari del naselje Prečna in
ureditvijo križišča pri gasilskem domu.
Martin Luštek
- Na celotnem področju KS Prečna je potrebno posvečati več pozornosti za sanacijo
asfaltnih površin
Maja Makše
- Problem iztekanja fekalnih vod ob nalivih v naselju Češča vas, še vedno ni urejen.
Rudi Vidmar (predstavnik DU Prečna)
- Velika potreba po izgradnji avtobusnih postajališč pri pokopališču v Prečni in na koncu
naselja pri vhodu na letališče Prečna. Po možnosti uvedba mestnega potniškega prometa
po celotni KS Prečna.
- V naselju nasproti pokopališča je potrebno preplastiti uničeno asfaltno plast cestišča
Vsi podani predlogi so bili s strani svetnikov soglasno sprejeti. Predlogi, ki bodo dobili soglasje
s strani MONM bodo dodani k planu projektov v KS Prečna.

K 5. točki:
Predstavniki društev so se zahvalili svetu KS Prečna za povabilo na skupni sestanek in
se zahvalili za dosedanjo podporo pri njihovem delu.
Seja je bila končana ob 22:00 uri.
Podpredsednik KS Prečna
Robert Bozovičar

Predsednik KS Prečna
Mario Krapež

3

