Krajevna skupnost Žabja vas
Šentjernejska cesta 6
8000 Novo mesto
27.12.2019
Zadeva: Zapisnik 9. seje Sveta KS Žabja vas – korespondenčna seja s pričetkom
23.12.2019 in z zaključkom 27.12.2109

Sodelujoči: Marta Medle, Polonca Centa, Andrej Kastelic, Emil Pureber, Matija Šega in
Robert Sotler

Dnevni red:
1. Seznanitev s potekom projektov na območju KS Žabja vas.
2. Poziv MO za sofinanciranje projektov v KS v letu 2020.
3. Reševanje brezdomca.

Ad 1:

Kljub velikim naporom, nam je žal dokončno "izpadel" projekt izgradnje dodatne
površine za ulično košarko. Uredili smo vse potrebno (zagotovili finančna sredstva,
pripravili projektno dokumentacijo, na razpisu je bil izbran izvajalec in oddana je bila
vloga na UO Novo mesto). V zadnjem hipu nam je realizacijo preprečila lastnica
sosednjega zemljišča, ki si je žal premislila in noče več dati soglasja za izgradnjo.
Zahteva 4 metrski odmik od meje, kar ne pride v poštev zaradi prostorske omejitve
površine igrišča. Že odobrena sredstva za leto 2019, smo uspeli pravočasno prenesti
v naslednje leto.
V teku je intenzivna priprava projekta za podaljšanje Levičnikove kolesarske steze v
križišče. Investitor (država) se je uspel dogovoriti z našo krajanko za odkup njene hiše
s parcelo, pri gostilni Belokranjec je odločeno, da se bo odstranila živa meja, ravno
tako se bo pri naslednji hiši proti centru odstranila škarpa in ciprese.
V pripravi je projekt celovite prenove Šentjernejske ceste s pločniki in kolesarsko stezo.
KS bi želela biti vključena že v zgodnji fazi priprave projekta. Pomembno je, da bo
vsem lastnikom zemljišč omogočen ustrezni dostop, krajanom pa varen dostop do
avtobusnih postajališč. Vztrajali bomo pri izgradnji krožišča ob izteku Lobetove ulice
proti Cikavi, kot je bilo to sprva predvideno za potrebe študentskega kampusa.
Na željo KS se pripravlja idejni načrt prenove semaforiziranega križišča še pred
končno rekonstrukcijo križišča. Gradnja obvoznice se bo predvidoma zavlekla za več
kot 5 let, semaforji pa so tehnološko zastareli in ne delujejo optimalno.
Očitno je, da s strani MO nebo kmalu prišlo do sanacije ostrešja bivše vojašnice ob
bencinskem servisu OMV. Glede na nadaljnje propadanje stavbe, zaradi vdiranja
meteorne vode, smo opustili razmišljanje, da bi na tej lokaciji urejali svoje prostore.

Na zadnji predstavitvi projekta MIR za izgradnjo protihrupnega prevzemnega mesta,
je KS dala pozitivno mnenje. Za gradnjo bencinskega servisa pri Hoferju pa negativno
mnenje.
Sklep: Člani Sveta KS so bili s strani predsednika seznanjeni s potekom
projektov na območju KS in s tem soglašajo.
Ad 2:
S strani MO smo prejeli poziv za prijavo projektov za sofinanciranje. Glede na
dogovorjeni načrt Sveta KS, smo predlagali prednostno prijavo projekta za zamenjavo
uličnih svetilk v poteku ulic Na Tratah in spodnjega dela naselja Žabje vasi.
Odobrena in neporabljena sredstva iz leta 2019, bomo namenili prijavi na projekt za
novelacijo gradbenega načrta za prenovo Lobetove ulice.
Sklep: Člani Sveta KS sprejmejo sklep, da se KS prijavi na projekt za zamenjavo
uličnih svetilk za varčne v ulicah Na Tratah in Žabja vas (od Fabjana do izteka
ulice pri Seriniju).
Finančna sredstva iz naslova projekta za leta 2019 (neuspešne izgradnje
površine za ulično košarko), se bo porabil za novelacijo projekta prenove
Lobetove ulice.
Ad 3:
V zapuščenih hišah neposredno ob križišču Žabja vas, je dlje časa prebival
brezdomec. Zaradi vidnega poslabšanja njegovega zdravstvenega stanja, smo
nedavno poslali županu zaprosilo, da se brezdomcu pomaga in se ga namesti v
ustrezno bivališče. Z veseljem sporočamo, da je brezdomec nameščen v ustrezno
bivalno enoto.
Sklep: Člani Sveta KS so seznanjeni z reševanjem brezdomca na območju
KS.
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