Krajevna skupnost Žabja vas
Šentjernejska cesta 6
8000 Novo mesto

ZADEVA:
Zapisnik 2. seje Sveta Krajevne skupnosti Žabja vas, z dne 10.1.2019 ob 16:00 uri, v prostorih
KS Žabja vas

DNEVNI RED

1. Pregled finančnega stanja in predstavitev nedokončanih projektov- predstavi Matija Šega.
2. Predstavitev osnutka projekta obnove Lobetove ulice in ob tem izgradnje pločnika na državni
cesti z ureditvijo avtobusnega postajališča Drgančevje na obeh straneh ceste.
3. Predlogi za nove projekte.
4. Načini črpanja sredstev iz naslova MO
5. Razno.

Prisotni člani KS Žabja vas:
Polonca Centa, Marta Medle, Emil Pureber, Andrej Kastelic, Robert Sotler in Matija Šega
Prisotni člani razširjene sestave:
Alenka Šercelj, Andreja Kastelic in Matevž Šega

Ad. 1
Pregled finančnega stanja in predstavitev nedokončanih projektov.
Na seji je Matija Šega predstavil zneske, ki so bili v preteklih letih porabljeni za izgradnjo
igrišča. Koliko je sofinancirala mestna občina in koliko je za igrišče namenila krajevna
skupnost. Stroške, ki so nastali s prireditvijo ob otvoritvi igrišča in donatorska sredstva, ki so
jih namenili donatorji za omenjeno otvoritev. Prav tako je prisotne seznanil tudi o ostalih
stroških, kjer izstopajo stroški najemnine prostora. Drugih večjih stroškov pa krajevna skupnost
v zadnjem obdobju ni imela.
Finančno stanje na dan seje, to je 10.1.2019 znaša 12.537 eur.
Sklep: Člani Sveta KS so se seznanili s pregledom finančnega stanja in poslovanja KS ter
z nedokončanimi projekti, ki so jih zastavili člani prejšnje sestave.

Ad. 2
Predstavitev osnutka projekta obnove Lobetove ulice in ob tem izgradnje pločnika na državni
cesti z ureditvijo avtobusnega postajališča Drgančevje na obeh straneh ceste.
Kot vabljena, se je sestanka udeležila Andreja Kastelic, ki je s strokovnega vidika obrazložila
situacijo in možnosti glede rekonstrukcije omenjene cestne vpadnice s pripadajočo
infrastrukturo.
Dne, 24.1.2019, bo župan MO NM domnevno prisostvoval sestanku z odgovornimi za razvoj
cestne infrastrukture, kjer bodo načrtovali 4 letni program prioritet. Če želimo, da se v programu
upošteva ureditev pločnika in avtobusnega postajališča, je potrebno v kratkem poslati dopis na
MO, ali se najaviti za obisk pri županu z namenom podrobnejše predstavitve programa. Ob tem
obstaja možnost, da se je možno javiti na razpis za sofinanciranje projekta.
Andreja Kastelic je predstavila tudi dokumentacijo analize nevarnosti na omenjenem odseku,
ki jo je pripravila Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI). Strokovnjaki so cestni odsek opredelili
kot potencialno nevaren, čemur pritrjuje analitično poročilo. Kot neposredno bivajoča ob
nevarnem odseku dodaja, da je nesreč z materialno škodo bistveno več, a niso vse zabeležene
v policijskih poročilih. Leta 2008 se je stanje izboljšalo saj so z gradbenimi deli in pločnikom
ovinek nekoliko izravnali. Še vedno pa ostaja nevaren ovinek za prečkanje pešcev, dnevno ga
prečkajo tudi otroci, ki gredo na avtobusno postajo oz. naprej na pločnik proti Cikavi. Žal na
tem odseku ni prehoda za pešce. Z izgradnjo tretje razvojne osi, bo omenjeni cestni odsek
izdatneje obremenjen, saj bo deloval kot najbližja povezava s centrom mesta. Ocenjujemo, da
bi morda v 4 letih lahko prišlo do realizacije projekta.
Po Zakonu o cestah, so občine dolžne zagotoviti varnost znotraj naselja. Kar pomeni, da
želimo, da se v reševanje problematike aktivno vključi MO, kljub temu da gre za državno cesto.
Andrej Kastelic je predstavil, koliko in kaj je bilo že narejenega na omenjenem projektu v
preteklosti. Vloga za sofinanciranje projektne dokumentacije je v preteklosti že bila oddana in
odobrena. Predvidena sredstva za projekt so bila ocenjena na 4.000 eur za KS in 10.000 eur za
MO NM. Omenil je, da žal na občini ni bilo posluha, da bi se omenjeni projekt dejansko začel
izvajati.
Sklep: Člani Sveta KS smo si bili enotni, da želimo vsaj tako urejeno in varno vpadnico v
mesto, kot jo imajo KS v ostalih delih mesta. Želimo, da se upošteva širše prostorsko
načrtovanje in projekcije naraščanja gostote prometa. Razvoj avtoceste namreč na omenjeno
cestišče prinaša dodaten promet, več nevarnosti, hrupa, kajti že sedaj je evidentno, da obstoječa
vpadnica komaj zadostuje sedanjim potrebam prometa. Istočasno bi bilo potrebno razmišljati
še o navezavi in obnovi ceste v smeri načrtovanega rondoja iz smeri Cikava. Kot dodaten
argument za nujno obnovo ceste proti Cikavi je tudi obnova križišča v Žabji vasi. V kolikor se
to križišče zapre ali delno zapre, se bo promet po omenjeni cesti usmeril na avtocesto, ki bo
takrat že zgrajena. Kar za krajane pomeni bistveno več prometa na omenjeni vpadnici, ki že
sedaj ne ustreza potrebam.
Sklep:
Polonca Centa se bo najavila za posvet pri županu, o iskanju možnosti za realizacijo
omenjenega projekta in sodelovanja MO.

Ad. 3
Napoleonova vrba/pot
Gre za dodano vrednost KS Žabja vas, saj je »Napoleonova« vrba med najpomembnejšimi
zgodovinskimi obeležji v naši KS. Po zgledu ureditve Machove poti v sosedni krajevni
skupnosti, je Robert Sotler podal idejo, da bi se načrtovala izgradnja »Napoleonove poti«, v
spomin na padlega francoskega vojaka in prisotnost Napoleona v slovenski zgodovini. Z
ureditvijo poti bi v gozdu povezali sedaj ločena naselja KS (ulica Drejčetova in Na Tratah) in
pridobili dostop do krajevnega igrišča.
Sklep: Z idejo smo se strinjali vsi prisotni. Pobudo za ureditev okolice vrbe in omenjene poti,
bomo najprej podali na MO. K sodelovanju bomo povabili Društvo slovensko francoskega
prijateljstva in podjetje Revoz d.d..
Prostori krajevne skupnosti
Vsi prisotni smo si enotni, da imamo v obstoječih prostorih številne časovne in prostorske
omejitve, da bi jih lahko uporabljali tudi ostali krajani in člani Krajevnega odbora RK in
KOZB, DU ter za ostali v Žabji vasi. S tega vidika se strinjamo, da bi bilo smiselno stremeti k
iskanju nove alternative. Predlaganih je bilo več idej, vendar trenutno prave rešitve še nimamo.
V prvi vrsti načrtujemo pridobitev lastnih prostorov, sprijaznili se bomo tudi z najetimi
prostori, ki bi krajanom ponujali več možnosti uporabe prostorov kot imamo sedaj.
Prometna ureditev v ulici Na Lazu
Matevž Šega nas je seznanil s slabo prometno pretočnostjo ulice Na Lazu. Dogovorjeno je, da
izdelamo osnutek prometne ureditve in to osebno predstavimo krajanom te ulice.
Prostori za prostočasno dejavnost mladih v Drgančevju
Člani sveta KS podpiramo aktivnosti in vključevanje mlajših v razvoj in delovanje KS. Pri MO
bomo opravili poizvedbo za uporabo namenskih prostorov v Drgančevju. Splošno znano
dejstvo je, da so bivša vojaška skladišča v slabem stanju, vlažna, zato bi bilo vzdrževanje drago.
Vprašljiva je tudi varnost objektov in opreme, kajti objekti so neosvetljeni ter v gozdu in tako
idealni za vlomilce/vandale.
Sklep: Vsi člani bomo aktivni pri iskanju alternativne rešitve za lastne, oziroma ustrezne najete
prostore za potrebe krajanov Žabje vasi.

Ad. 4
Projekti, ki so v krajevni skupnosti nujno potrebni, KS z omejenimi sredstvi ne more financirati.
Zato smo se odločili, da na različnih razpisih MO NM kandidiramo s tremi projekti in tako
pristopimo k pridobivanju dodatnih sredstev.
Opcija 1
Prijava za projektno dokumentacijo, za rondo pri Prešernu – sodobna vpadnica z vso
pripadajočo infrastrukturo. Andreja Kastelic predlaga, da v projekt pritegnemo še državo, saj je
investicija v projekt ocenjena približno na 60.000 eur. Česar pa KS zgolj z nekim
sofinanciranjem MO NM ni zmožna izpeljat.

Opcija 2
Fazna ureditev križišča v Žabji vasi, za dokončanje večnamenske poti in desnega zavijalnega
pasu.
Opcija 3
Celostna obnova Lobetove ulice, saj je v KS edina ulica z azbestnimi vodovodnimi cevmi.
Obnova ulice zajema zamenjavo celotne infrastrukture (kanalizacija, vodovod, elektro omrežje,
plinski vod, telekomunikacijski vodi, javna razsvetljava, ureditev površin za pešce in kolesarje,
otoki za umirjanje cestnega prometa). Za obnove te ulice je že od maja 2008 izdelana projektna
dokumentacija, s strani GPI, d.o.o, po naročilu investitorja MO Novo mesto.
Sklep: V letu 2019/2010 bomo kot KS kandidirali na vse razpisih MO NM za pridobivanje
sredstev za ureditev krajanom prijaznega bivalnega okolja.

Ad.5
Pod točko razno so člani razpravljali:
Do naslednje seje pripravimo predloge za izdelavo plana dela. Iz vsega zbranega gradiva bomo
določili priorotete posameznih aktivnosti.
Navezovalna cesta Revoz - Osredek
Iz preverljivih virov smo izvedeli, da bo navezovalna cesta v sklopu tretje razvojne osi, od
Eurospina do priključka Osredek, grajena brez protihrupnih ograj.
Sklep: Prisotni člani zahtevamo namestitev protihrupnih ograj ob cestišču nove obvoznice v
celotnem poteku ceste, ki bo v bližini naselij. Robert Sotler bo pripravil osnutek dopisa županu,
ki ga bo predhodno poslal v korespondenčno obravnavo članom Sveta KS.

Podvoz pri »Napoleonovi« vrbi
V projektu izgradnje obvoznice Revoz-Osredek, ni predvideno urejanje kolovoznih poti v
navezavi podvoza. S tem bo onemogočen dostop lastnikom gozdov in kmetijskih površin z
kmetijsko mehanizacijo, čemur člani nasprotujemo.
Sklep: Robert Sotler bo pripravil osnutek dopisa za DRI, ki ga bo predhodno poslal v
korespondenčno obravnavo članom Sveta KS.
Križišče v Žabji vasi in večnamenska pot proti Ločni
Po naših informacijah bo imela prednost izvedba avtocestnega priključka in ne obnova križišča
državnih cest v Žabji vasi. Člani predvidevamo, da bo zato trajalo 4-5 let do pričetka obnove
križišča, ki je že več let prepotrebno rekonstrukcije. Glede na projektno dokumentacijo se bo
križišče delalo kot celoto. V teku je pospešena izgradnja večnamenske poti od Ločne do Žabje
vasi, ki pa se ne bo navezovala na semaforizirano križišče in bo za naše krajane uporabna le v
eno smer, tj. Ločna- Žabja vas, kar je nesmiselno. Močno ogrožena bo tudi prometna varnost
uporabnikov večnamenske poti, saj se bodo pri izstopu direktno vključevali v prometno državno
cesto pri gostilni Belokranjec.

Sklep: Člani Sveta KS bomo z dopisom predlagali županu in odgovornim na MO NM, da bi se
izgradil odstavni pas, v križišče v smeri Ločna- center NM, s direktnim podaljšanjem
navezovalne večnamenske poti.
Poslane pripombe na ARSO glede nameravane izgradnje predelovalnice gradbenih odpadkov
v obrtni coni Cikava
Z dnem, 19.12.2018, smo poslali pripombe v imenu KS na ARSO. Dopis smo soglasno podprli.
Ob vpogledu v informacije javnega značaja smo ugotovili, da je v zvezi predelovalnice
odpadkov, na ARSO podala pripombe MO NM z ugotovitvami, da po veljavnem načrtu v coni
Cikava niso dopustne dejavnosti z ravnanjem z odpadki. Ravno tako nameravana gradnja ni
skladna z okoljevarstvenim zakonom, kajti v bližini so vodni viri. Ugotovitve MO so, da je
investitor že ob oddaji vloge ARSO zavajal, da je v naravi gozd, dejansko stanje pa kaže na
golosek z že izgrajenim platojem. V dopisu MO NM dodaja, da je za predelovanje gradbenih
odpadkov določena lokacija v Rajnovščah in ne lokacija na Cikavi.
Sklep: Člani Sveta KS so se seznanili z dopisom na ARSO in nasprotujejo kakršnemukoli
zbiranju in predelavi odpadkov v bližini naše KS.
Oglasne table po KS Žabja vas
V KS imamo nameščenih 5 oglasnih tabel. Soglasno smo se dogovorili, da moramo poiskati
način rednega vzdrževanja le-teh, saj table niso vzdrževane. Prav tako smo se soglasno odločili,
da na table dodamo napis »Prepovedano plakatiranje, table so namenjene izključno za potrebe
KS Žabja vas«.
Sklep: Vsi člani Sveta KS skrbimo za urejenost oglasnih tabel, vsak v svojem delu naselja.
Sproti bomo odstranjevali vsa obvestila in oglase, ki niso v zvezi KS.
Krajevno glasilo
S strani Robert Sotlerja je bil podan predlog, da bi KS dva krat letno izdala Krajevno glasilo.
Za sofinanciranje glasila bi pritegnili vsa lokalna podjetja in MO NM. V glasilu bi lahko
objavili reklamna in ostala sporočila. Preko glasila bi krajanom predstavili celotno dogajanje v
KS, obeležbe in povabila na različne dogodke v KS in MO. Dobro že deluje obveščanje preko
družabnih omrežij, za kar skrbi Marija Šega.
Sklep: Osnutek načrta pridobivanja podjetnikov pripravi Marta Medle.
Pridobivanje donacij
Marta Medle pojasni, da moramo imeti pred pričetkom zbiranja sredstev jasne načrte, za kaj
sredstva potrebujemo. Pripraviti je potrebno okvirni finančni načrt s stroškovniki. S strani
podjetnikov je lahko financiran le del.
Sklep: Za vodenje projekta pridobivanje donacij smo prosili Marto Medle. Soglašali smo, da
se v naslednjem mesecu, ko se izoblikujejo plani delovanja za naš mandat, pripravijo tudi
okvirni finančni plani.
Zapisal:
Matija Šega, tajnik KS Žabja vas

Robert Sotler
predsednik Sveta KS Žabja vas

