Krajevna skupnost Žabja vas
Šentjernejska cesta 6
8000 Novo mesto

Program delovanja Sveta KS za obdobje od 2019 – 2022

1.
Izvajanje aktivnosti za pridobitev lastnih prostorov za potrebe delovanja KS, za tukajšnja
društva in krajane. Kot alternativna možnost je najem prostorov z lastnim vhodom in ustreznim
dostopom brez časovnih in drugačnih omejitev.
2.
Skrb za ureditev pločnikov in prehodov za pešce, ki bodo ustrezali tudi invalidom in otrokom z
navezavo na novo povezovalno pot, ki poteka ob Levičnikovi cesti vse do Ločne.
3.
Prijava na vse razpise za pridobivanje sredstev za urejanje javnih površin in igrišč. Stalna naloga
Sveta KS.
4.
Zaprtje investicije v Športni park. Postavitev lesene hiške za športne rekvizite, ureditev
parkirišča, postavitev mize in klopi, postavitev naprav za fitnes vadbo odraslih, izgradnja dodatne
asfaltne površine igrišča za košarko, izgraditev povezovalne poti v klančino proti gozdu-smer ulice Na
Tratah, postavitev ločevalnih smetnjakov. Vzpodbuditi krajane vseh generacij za aktivno vadbo na
igrišču s pripravo različnih dogodkov. Do izteka koledarskega leta 2019, bomo ustanovili Športno
rekreativno sekcijo KS Žabja vas.
5.
Zavzemanje za celostno podobo ulic v KS. Ureditev ulične javne razsvetljave z zamenjavo žarnic
za varčne in postavitev dodatnih luči na mestih, kjer je le ta pomanjkljiva. Zavzemanje za preplastitve
in prenove ulic. Do izteka 2021 predvidevamo pričetek celovite prenove Lobetove ulice, z zamenjavo
celotne infrastrukture. V tej ulici so namreč še azbestne vodovodne cevi, ki so škodljive zdravju.
6.
Sodelovanje pri organizaciji srečanj starejših krajanov, ki jih sicer organizira KORK. Ob tem se
bomo zavzemali za dostojno oskrbo in življenje starejših občanov – Stalna naloga KORK in KS .
7.

Vodenje evidence o vseh obeležjih in kulturnih spomenikih v Žabji vasi in določitev skrbnika.

8.
Enkrat letno bomo organizirali očiščevalno akcijo celotne KS, z namenom ozaveščanja in
druženja krajanov z družabnim zaključkom na igrišču.
10.
Omogočanje prostora krajanom za organizacijo skupinske telovadbe na prostem (šola zdravja)
in izvajanje ostalih družabno rekreativnih aktivnosti.
11.
Poskrbeli bomo za ureditev okolju prijaznih ekoloških otokov na ulicah in postavitev košev za
odpadke ob avtobusnih postajališčih.
12.
Prijavili se bomo na razpis za sofinanciranje ureditve gozdnih sprehajalnih površin na obrobju
KS. Želimo povezati odmaknjene ulice in omogočiti krajanom varen dostop do Športnega parka in
sosednjih ulic. V načrtu imamo vzpostaviti povezovalno sprehajalno pot s sosednjo KS Mali Slatnik in
tako zaokrožiti njihovo dobro obiskano Machovo pot.
13.
Organizirali bomo letne sestanke s krajani posameznih ulic, da bomo skupaj opredelili težave
in rešitve za boljše so-bivanje v KS.

14.
Zavzemali se bomo za ureditev namenskega objekta s strani MO na področju Drgančevja za
izvajanje kulturno-družabnih aktivnosti naših mladostnikov.
15.

Ohranjali bomo dobre vezi z vsemi poslovnimi subjekti v KS in ob njej.

16.
Pristojne organe in medije bomo opozarjali na nevzdržnost bivanja ob prometno
preobremenjenih vpadnicah in z njimi iskali ustrezne rešitve.
17.
Zahtevali bomo aktivno vključitev Sveta KS pri načrtovanju in ureditvi državne ceste na trasi
Cikava- Šentjernejska cesta, da bo cesta varna za vključevanje motornih vozil pešcev in kolesarjev.
18.

Skrbeli bomo za celostno podobo KS in oglasnih tabel.

19.
Izvajali bomo aktivnosti za postavitev dodatnega avtomatskega električnega defibrilatorja na
lokaciji KS.
20.
Skrb za prepoznavno božično novoletno okrasitev KS s prepoznavnim zelenimi žabicami.
Odvisno od finančnih sredstev in donacij, bi želeli pripraviti še simbolično obdarovanje otrok s
pripadajočim programom v prostorih ZNC Žabja vas.
21.
Redno bomo izvajali obveščanje krajanov s pomočjo krajevnega glasila, ki bo izhajalo najmanj
2 x letno.
22.
Gospodarno in pregledno bomo ravnali s skromnimi prilivi finančnih sredstev. Finančno
poročilo in letni načrt, bosta sestavni del vsebine krajevnega glasila, ki bo izšlo v začetku koledarskega
leta.
22.

Žabja vas je del Novega mesta, zato imamo krajani nesporno pravico živeti kot meščani.

»Krajani KS Žabja vas želimo živeti v čistem in zdravem okolju, kar je naša nesporna ustavna
pravica. Člani Sveta KS zastopamo interese naše lokalne skupnosti in smo k temu zavezani v
mandatnem obdobju. Zato kategorično nasprotujemo in bomo še naprej nasprotovali vsakemu
poizkusu umestitve kakršnekoli nove dejavnosti v oddaljenosti do 5 km do naše KS, ki bo
vključevala zbiranje in predelavo odpadkov.«

Prednostne naloge:
-

-

Zagotovitev prostorov za delovanje KS, raznih krajevnih organizacij in društev.
Dokončna ureditev Športnega parka in vzpostavitev raznih prostočasnih aktivnosti.
Zavezanost k čistemu okolju in k zmanjševanju hrupa za sobivanje. Opozarjanje pristojnih
organov na nevzdržnost bivanja ob prometno preobremenjenih vpadnicah. Opozarjanje na
izpuste škodljivih primesi, ki nastajajo s strani industrijskih onesnaževalcev.
Prijazna podoba ekoloških otokov, oglasnih tabel in ulic v KS.
Opozarjanje državnih organov za razvoj cestnega omrežja, da naj se prednostno ureja
problematika prometa in hrupa na področju naše KS.
Redno obveščanje krajanov o tekočih dogajanjih v KS z izdajo glasila 1 do 2x letno.
Izgradnja povezovalne pešpoti poti skozi gozd med ulicami KS in povezava z Machovo potjo.
Postopna preplastitev cest, zamenjava stare javne razsvetljave z ekološkimi lučmi, ureditev
infrastrukture ulic, pločnikov, prehodov za pešce in kolesarskih poti.

