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

Prečna, 11.4.2019

ZAPISNIK 3. SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI PREČNA
z dne 10. 4. 2019 ob 19.00 uri

Prisotni svetniki KS: Simon Judež, Robert Bozovičar, Lidija Zadnik, Mario Krapež, Maja
Makše, Niko Bobnar, Martin Luštek
Odsotni svetniki KS:
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Preverjanje prisotnosti in potrditev zapisnika predhodne seje
Planirana dela za leto 2019
Poročilo Predsednika KS Prečna
Razno (zbor krajanov, pobude in vprašanja svetnikov)

K 1. točki:
Na seji prisotno 7 svetnic in svetnikov. Na zapisnik 2 seje sveta KS Prečna ni
pripomb,zato predsednik predlaga potrditev zapisnika.
Sklep: Zapisnik 2. seje sveta KS Prečna se soglasno potrdi (Za 7, Proti 0)

K 2. točki:
Že pričeta planirana dela v letu 2019:
-

Odločba MONM v sklopu projektov KS – MONM
o
o
o
o
o

-

Dograditi in asfaltirati dovozno pot do Športnega parka Prečna
Izdelati strelovod za krajevni dom ter spremljevalne objekte
Nakup ozvočenja in projektorja za potrebe Krajevnega doma Prečna
PZI javne razsvetljave v naselju Češča vas
Pridobitev PZI za pločnik Podbreznik – Češča vas

Dokončanje igrišč v Športnem parku Prečna (rusko kegljišče, balinišče)
Izgradnja kanalizacijskega voda Kuzarjev kal
Izgradnja sredinskega avtobusnega postajališča
PZI in sama izgradnja fekalnega voda na odseku Češče vasi
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K 3. točki:
-

-

-

-

-

Dobavljeno igralo za igro na vrvici (rusko kegljišče) se v dogovoru z dobaviteljem
zamenja za otroško igralo. Razliko pokrije KS iz lastnih sredstev.
Za igrišče (rusko kegljišče), smo do sedaj nabavili ustrezne keglje (ŠD Prečna),
podložno ploščo (KS) ter plastične podložke (DU). Prostor kjer se bo izvajalo igranje
na vrvici bo uredilo ŠD in DU v lastni režiji. Za samo pomoč pri pravilnosti urejanja
kegljišča je bil s strani DU zaprošen Rudi Vidmar. Material potreben za izvedbo
urejenosti prostora zagotovi KS.
9.4.2019 je bil s predstavnikom MONM opravljen ogled vseh cest v KS Prečna.
Sestavljen je bil popis poškodovanih cestnih odsekov in je bil razvrščen po prioritetah.
Izvedba sanacije posameznega odseka je odvisna od razpoložljivih finančnih sredstev
na MONM.
Načrti za izvedbo projektov kanalizacije sredinski del Prečne (v smeri proti
Kuzarjevemu kalu) ter sredinskega avtobusnega postajališča (na perilih) so na ogled v
prostorih sveta KS Prečna. Predviden pričetek del je v mesecu juniju.
Projekt brvi preko reke Temenice se zaradi naravovarstvenega soglasja premika v
prihodnje leto.
Posamezna društva so podala pisno izjavo glede njihovega videnja plačevanja tekočih
stroškov za njihovo delovanje v Krajevnem domu Prečna. Njihova mnenja bomo
upoštevali v nadaljnjih korakih, pri zagotavljanju poštenega in transparentnega
obračunavanja stroškov vzdrževanja doma.
Letošnje Igre KS bodo v KS Drska 18.5.2019. Zaradi bližine iger in potrebe po oddaji
prijavnic (20.4.2019) je potreba po hitrem posredovanju.
Letošnja čistilna akcija je bila zelo uspešna. Udeležilo se jo je preko 50 posameznikov.
Oddaja skupnih prostorov se je izvajala po planu. Vsi fizični uporabniki, kakor tudi PD
Novo mesto (Rudolfovanje) so plačali uporabnino za najem prostorov.

K 4. točki:
Predlogi svetnikov:
Predlog: Ob najemu prostorov v Krajevnem domu Prečna (dvorana z pripadajočimi prostori,
zunanji predprostor ter igrišče) se zaračunava:
-za krajane KS: v zimskem času s kurjavo 70 evrov v letnem terminu 50 evrov
-za ostale najemnike: v zimskem času s kurjavo 100 evrov v letnem terminu 70 evrov
-za krajane KS in ostale najemnike, ki so sodelovali pri sami obnovi objekta ali trenutno izvajajo
vzdrževalna oziroma sanacijska dela na in ob objektu v korist KS Prečna: 50% popust

Sklep: Svetniki so soglasno sprejeli predlagani sklep. (za 7, Proti 0) Sprejeti sklep stopi v
veljavo po objavi zapisnika 3 seje sveta KS Prečna na spletni strani KS Prečna.
Predlog: Zbor krajanov 28.4.2019 ob 8 uri v Krajevnem domu Prečna.
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Sklep: Svetniki so soglasno sprejeli predlagani sklep. (za 7, Proti 0) Sprejeti sklep stopi v
veljavo po objavi zapisnika 3 seje sveta KS Prečna na spletni strani KS Prečna.

Pripombe svetnikov:
Simon Judež:
- Izvajalec javne razsvetljave »Elektromehanika Gregorič« ni popravilo omarice elektro
vodov na igrišču v Podbrezniku. Potrebno ponovno opozorilo. Za ponovno opozorilo izvajalca
»Elektromehanika Gregorič« se zadolži Krapež Mario.
Luštek Martin:
- Tabla Kuzerjev kal je potrebno zamenjati za tablo Kuzarjev kal. Pripomba se nanašajo
na izvedbo pločnika. Za opozorilo MONM o nepravilnosti se zadolži Krapež Mario.

Seja je bila končana ob 21:30 uri.

Podpredsednik KS Prečna
Robert Bozovičar

Predsednik KS Prečna
Mario Krapež
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