Mestna občina Novo mesto
Krajevna skupnost Majde Šilc,
Ragovska 7a, 8000 Novo mesto
Svet krajevne skupnosti
Zapisnik
5. seje sveta Krajevne skupnosti, v četrtek , 11.4.2019, s pričetkom ob
17.35 uri, v prostoru sedeža KS.
Prisotni: Adolf Zupan, predsednik sveta , Jasna Šinkovec, Metka Škedelj, Avgust
Vrščaj, Mitja Brudar in Tijana Pavlović, člani sveta.
Opravičeno odsotna je bila podpredsednica sveta KS Ana Bilbija.
V uvodnem delu je predsednik pojasnil razlog sklica seje zgolj v dveh dneh od
prejema vabila. Ta je v tem, da MO NM poziva, naj posredujemo prioritete za
naslednja tri leta do 15.4.2019. Člani sveta KS so bili o tem obveščeni sicer že
27.3.2019. Zaprošeni so bili, da pošljejo svoj predlog prioritet oz. prioritet na teh
dveh področjih iz svojega okolja.
Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 4. seje in pregled realizacije sklepov – predlog zapisnika ste
prejeli v tednu po datumu 4. seje
4. Določitev prioritet na področju preplastitev cest in investicijskega vzdrževanja in
investicij v javno razsvetljavo za proračunska obdobja 2020 – 2022 – del gradiva
priložen
5. seznanitev z rezultatom izvedenih meritev hitrosti na Ulici Marjana Kozine (gradivo
priloženo)
6. Razno
Ad 1:
Svet je sklepčen in je soglasno potrdil predlagani dnevni red.
Ad 2:
Zapisnik 4. seje je bil dopolnjen s pripombami Jasne Šinkovec in Avgusta Vrščaja.
Jasna Šinkovec je vprašala, če je bilo pismo s priporočilom, naj ne parkirajo na
prostorih za pešce, že posredovano. Predsednik je pojasnil, da še ne. Njen predlog,
da pripravi koncept in mu ga posreduje, je Jasna Šinkovec sprejela. Jasna Šinkovec
opozori na sestavo VS kjer bi morali biti predstavniki iz vseh četrti v KS in ne po trije
iz ene ulice. Predlaga ,da se na naslednji seji sosvet ustrezno oblikuje z novimi
predlogi.
Po pregledu realizacije sklepov in seznanitvi s sklepi, ki so še v realizaciji, je Svet KS
soglasno sprejel
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SKLEP:
Potrdi se zapisnik 4. seje Sveta.
Ad 4:
V uvodnem delu je predsednik sveta ponovno povzel, da je MO Novo mesto
26.3.2019 po mailu zaprosila vse KS v naši občini, naj ji do 15. 4.2019 pošljemo
prioritete za naslednja tri proračunska leta prioritete na področju preplastitve cest in
javne razsvetljave. 27.3.2019 je poziv od MO Novo mesto po mailu posredoval vsem
članom sveta s prošnjo, da vsaka članica/član v svojem okolju določi prioritete na
področju preplastitev cest in investicijskega vzdrževanja in investicij v javno
razsvetljavo za proračunska obdobja 2020 – 2022. Rok za posredovanje naših
predlogov je bil 8.4.2019. Pravočasno sta svoje predloge posredovala Mitja Brudar in
Avgust Vrščaj in z nekoliko zamude predsednik.
Spomnil je še, da je svet KS v okviru letošnjega proračuna posredoval vrsto
predlogov na teh dveh področjih. Nimamo povratne informacije, kaj bo od naših
predlogov upoštevano v letošnjem letu in kaj ne. Zato je po njegovem najbolj
smiselno, da bi te predloge vnesli v prioritete za leto 2020 oz. to navedli v spremnem
dopisu oz. bi vključili še leto 2019.
V razpravi so sodelovali vsi prisotni člani sveta.
Po razpravi so bili sprejeti naslednji
SKLEPI:
MO NM se posredujejo naslednje prioritete:
I. Javna razsvetljava:
1. 2019 - celovita sanacija javne razsvetljave na območju štirih ulic Žibertovega
hriba in na koncu Ulice Marjana Kozine (vključno z izgradnjo pločnika).
Opomba: če to ne bo realizirano v letu 2019, prenos v prioritete za leto
2020.
2. 2020 -2022 - uskladitev obstoječe javne razsvetljave na celotnem območju
KS z novimi predpisi - vsako leto približno 1/3 luči (do sedaj je to storjeno le
na delu Jakčeve in Ragovske ulice);
3. dodati nujno nove luči zaradi preslabe razsvetljave na pri ekološkem otoku
na Ulici Ilke Vašte in na vrhu ter na koncu stopnic iz Ulice Marjana Kozine do
Vrtca Ciciban in ob stopnicah Maistrova ul. – Jakčeva ul.;
4. pod tabele se dopiše opomba, da prejemamo pripombe sokrajanov, da je
tudi na območjih, kjer so bile zamenjane luči, svetlobni prehodi zelo slabi oz.
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moteči (morda niso primerni drogovi, na katere se namešča na novo samo
zgornji del).
II. Investicije v ceste in preplastitev cest oz. ulic
1. 2019 po naših predlogih.
Opomba: del, ki ne bo realiziran v letu 2019, prenos v leto 2020.
2. 2020 - preplastitev celotnega poteka Ragovske, vključno s spodnjim delom,
preplastitev ulic v Ragovem in Jakčeve do križišča pri bivšem Hotelu Kandija
in izgradnja krožišča. Na tej ulici je potrebno zgraditi od križišča z Ulico
Marjana Kozine do novega otoka – po desni strani v smeri mesta na novo
pločnik. V križišču Ragovske z Ulico Marjane Kozine naj se vozišče dvigne oz.
zgradi ovira.
3. 2021 - izgradnja pločnika iz Ulice Marjana Kozine do naselja Ragovo in
izgradnja pločnika iz Jakčeve ulice do ekološkega otoka na Maistrovi ulici
(mimo UJP).
4. 2022 – zaradi slabega stanja površin zaradi večkratnih nestrokovnih
prekopavanj postopno preplastitev večine uličnih preplastitev s poprejšnjim
usklajenimi obnovitvami infrastrukturnega omrežja pod uličnimi površinami
5. 2020 – 2022 - trajna ureditev prometa na ulici Marjana Kozine, Maistrove ul.
in Ul. Ilke Vaštetove.
6. Poseben primer:
V KS imamo stanovanjsko hišo v zaledju Ragovega loga, do katere je možen
dostop samo po ozki makadamski poti. Lastniku je bilo s strani občine že v času
župana g. Muhiča večkrat obljubljeno, da bo stanje izboljšano že pred več leti
(razširitev in utrditev makadamskega vozišča in izgradnja javne razsvetljave).
Stanje se ni spremenilo. Potrebno je preveriti, če gre za javno pot oz. dovoz in
v katerem delu.
III. Avgust Vrščaj vnese vsebino sklepov v zahtevani obrazec in s spremnim dopisom
posreduje mag. Janezu Zoretu in g. Milošu Dularju do 15.4.2019. Zraven tabel se
priložijo tudi sprejeti sklepi.
Opomba: zraven tabel se priloži tudi te sklepe
K točki 5:
Zaradi slabih scan kopij in kljub prizadevanju Avgusta Vrščaja, da pridobi še podatke
o številu vozil in urah, se razprava ni izvedla in se je ta vsebina preložila na eno
izmed naslednjih sej.
Predsednik VS je pojasnil, da bo poročilo zaradi podatkov o prehitri vožnji,
posredoval tudi članu VS oz. rajonskemu policistu Alešu Piberčniku. Jasna Šinkovec
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predlaga, da se na sejo, ko bo obravnavana ta tematika, povabi Jureta Duha iz MO
NM.
K točki 6:
Po to točko so bile izmenjane naslednje informacije:
1. mag. Jože Kobe iz MO NM je predsednika obvestil, da je bilo oddano javno
naročilo za izdelavo projekta pešpoti in kolesarske steze iz Tavčarjeve ulice na
novo zgrajen pločnik in kolesarsko stezo ob Levičnikovi cesti. Rok izdelave je
določen 75 dni. Po njegovem pojasnilu na našo pripombo, da je to predolgo, je ta
informiral, da je realen rok 90 dni. Baje naj bi imeli izvajalci preveč dela. To naj bi
veljalo tudi za izvajalce gradbenih del.
Ko bo izvajalec izbran, bomo poskušali doseči krajši rok izdelave. Ker pa bo projekt
pločnika in kolesarske steze zaključen prej, ko bo pripravljeno za oddajo naročila
za izgradnjo povezave peš oz. kolesarske poti, bomo poskušali doseči, da bi v tem
delu spoj bil pripravljen tako, da ne bo kasneje potrebno razbijanje robnikov in
podobno.
Predsednik si prizadeva, da bi izdelavo projekta plačala MO NM v celoti.
2. V kratkem naj bi bilo dano javno naročilo za izbor izvajalca sanacije stopnišča iz
Ulice M. Kozine na Maistrovo ulico, ki je poškodovano do te mere, da bo potrebna
izgradnja novega. Predvideno je, da se ob stopnišču zgradi tudi klančina za otroški
oz. invalidski voziček. To bo najkrajša pot za take uporabnike iz te ulice oz. proti
centru mesta iz širšega dela tega dela naše KS. Javno naročilo bo zaradi
zahtevnosti izvedla MO NM. Naročilo sta s strani kakovostno pripravila Avgust
Vrščaj in Ksenija Avsec.
4. Trenutno je na TRR KS okrog 7000 eur. To je naš del, ki ga bomo v pretežni meri
porabili kot naš 30 % delež za sofinanciranje naših projektov. Letos nam je uspelo
MO NM prepričati, da bo sofinancirala naše projekte v višini 70 %.
3. O aktivnostih za odstranitev razpadajočih garaž je informirala člane sveta Jasna
Šinkovec. Pri tem je navedla, med bloki na Jakčevi na etažne lastnike. Lastniki
garaž, ki so črna gradnja pa bodo pozvani k da je na Jakčevi še 35 garaž. Na seji
Sveta za določitev stavbnih zemljišč ,ki jo je sklical na njeno pobudo Primož Skubic
in ki so se je udeležili predstavniki KS Bršljin in Kandija-Grm ter predstavniki Zarje
in Terce je bilo povedano ,da nov gradbeni zakon daje večje pristojnosti
občinskemu inšpektoratu ter da tečejo postopki prenosa zemljišč odstranitvi le teh.
4. Predsednik je pozval, da do konca tega meseca iz svojega bivalnega okolja
napišemo predloge za ureditev ekoloških otokov. Po izdelavi zbira predlogov se bo
poskušalo s Komunalo doseči, da uredi čim več predlaganih ekoloških otokov.
5. Predsednik je člane obvestil, da je bilo obvestilo člana sveta Mitje Brudarja o
zapuščenih vozilih odstopljeno Medobčinskemu inšpektoratu.
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6. Članom sveta je bilo posredovano gradivo o lokaciji naprav za meritev kakovosti
zraka. O tem smo govorili na eni izmed sej. Meritve se izvajajo tudi na območju
Žibertovega hriba.
7. Jasna Šinkovec je predlagala, da se UJP na Kandijski pozove, da naj preskrbi nekaj
parkirnih prostorov za svoje stranke. S tem bi se izognili parkiranju na bližnjih
pločnikih in uličnih površinah. Tak pristop tega organa pa bi bil tudi prijazen do
svojih strank. Predsednik je pojasnil, da bo poskusil to urediti s posebnim pismom
oz. svetniško pobudo.
8. Predsednik je prisotne informiral, da ga je investitor gradnje novih stanovanj na
Jakčevi obvestil, da naj bi se gradnja začela letos jeseni.
9. Predsednik je prisotne še informiral, da naj bi se v maju izvedlo podiranje dreves
oz. suhih vej.
10. Na vprašanje Tijane Pavlović ali so seje sveta KS javne, je bilo pojasnjeno, da so
te javne. Vabila so objavljena na spletni strani KS. Težava je zgolj prostorska.
Seja je bila zaključena ob 18.40 uri.
Zapisal
mag. Adolf Zupan

Predsednik
mag. Adolf Zupan
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