Nekaj svetniških vprašanj oz. pobud, danih v korist
KS Majde Šilc

Ustrezna osvetlitev mesta Novo mesto
Datum: 22. 01. 2016
Urad: Urad za gospodarske javne službe
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda
Vprašanje, ali je mesto Novo mesto na celotnem območju v nočnem času ustrezno osvetljeno oz. ali javna
razsvetljava dosega predpisane standarde, ki veljajo na tem področju?
Obrazložitev: številni meščani so me opozorili, da so v nočnem času določeni predeli slabo osvetljeni.
Počutijo se manj varne in zato po previsu dneva v noč ne hodijo več ven, ker jih je strah. Poznano mi je, da
veljajo na tem področju novi standardi, ki napotujejo na manjšo svetlobno onesnaženost.
Toda to ne bi smelo pomeniti, da stranske ožje ulice niso osvetljene (stranske, ki vodijo iz smeri Glavnega
trga in drugod), slabo osvetljeno pa je tudi celotno območje Žibertovega hriba (tam so štiri oz. pet ulic; tam
so svetlobna telesa v neskladju z veljavnimi predpisi – zamenjava se obljublja že več let).

Odgovor
Občinska uprava bo preverila vse kritične lokacije za katere obstaja sum, da v nočnem času niso dovolj
osvetljene oziroma ali javna razsvetljava dosega predpisane standarde in ustrezno ukrepala v okviru
finančnih možnosti.
Miloš DULAR
Podsekretar
mag. Jože KOBE
VODJA URADA

dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ
DIREKTORICA OBČINSKE

UPRAVE

9001-2/2019-67 Razlogi za nekajletno odmikanje
obljubljene sanacije neustrezne javne razsvetljave na
Žibertovem hribu
Datum: 14. 03. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda
Potrebno je pripraviti projekt in zamenjati neustrezno javno razsvetljavo na celotnem območju Žibertovega
hriba. Ta je neustrezna tako z vidika preslabe osvetljenosti (po izjavah strokovnjakov so med lučmi predolge
razdalje) kot dotrajanih instalacij.
razsvetljava žibertov hrib.pdf

Odgovor
Prenova javne razsvetljave Žibertovega hriba žal ni prišla v prioriteto novih investicij, ker smo reševali
območja, ulice in ceste, kjer je bilo zaradi prometno varnostnih razlogov izgradnja le te nujna. Obstaja še
veliko predelov, kjer so ulice neosvetljene in kot take iz varnostnega vidika nevarne. K izvedbi popisa in
oceni vrednosti vseh potrebnih del ter pripravi akcijskega načrta za izvedbo prenove bomo pristopili
predvidoma v prvi polovici letošnjega leta.

Pripravil:
Miloš Dular
vodja Oddelka za promet in mobilnost

dr. Vida Čadonič Špelič
direktorica občinske uprave

9001-3/2019-82 Sanacija smradu po fekalijah iz
kanalizacijskega jaška v območju stare pošte v Kandiji
oz. pri spomeniku Leonu Štuklju – pobuda
Datum: 18. 04. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda
Na območju pešprehoda iz Ragovske ulice na Kandijski most mimo spomenika Leonu Štuklju v večini dni
prihaja do močnega smradu po fekalijah iz kanalizacijskega jaška na tem območju. Očitno gre za tehnično
napako pri obnovi kanalizacijskega omrežja na Kandijski cesti, izvedenega pred leti.
Na organe KS Majde Šilc prejemamo številne kritike in zahteve po sanaciji. Stanje pa je potrebno sanirati
tudi zaradi turistov in drugih, ki se ustavljajo pri bližnjem spomeniku Leonu Štuklju.
Prosim, da se o ukrepih obvesti tudi KS Majde Šilc, da bomo lahko objavili odgovor na spletni strani KS oz.
to uporabili v drugih oblikah komunikacije.

Odgovor
Vzrok za smrad na območju peš prehoda iz Ragovske ulice na Kandijski most je obstoječi razbremenilnik
mešanih vod, ki je lociran v neposredni bližini. Vpliv smradu se lahko zmanjša z zamenjavo obstoječega
pokrova razbremenilnika. Ker na tem območju še vedno prevladuje mešan kanalizacijski sistem vpliva
smradu v celoti ni mogoče odpraviti. Mestna občina Novo mesto ima za to območje izdelano projektno
dokumentacijo ureditve, v sklopu katere je previdena tudi zamenjava pokrova razbremenilnika.

Pripravil:
Franci Starbek
Vodja oddelka za investicije

Dr. Iztok Kovačič
Vodja urada za prostor in razvoj
dr. Vida Čadonič Špelič
direktorica

9001-2/2019-68 Sanacija vozišča in kamnite opore na
Ulici Ilke Vašte
Datum: 14. 03. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda
Prošnja, da se še enkrat odredi od sodelavcev že potrjeno strokovno potrjeno oceno, da je potrebno
sanirati poškodovan del ulične površine na Ulici Ilke Vašte. Razlog je v tem, da gre za nevarno uporabo te
površine, sanacija pa še do danes ni bila izvedena kljub obljubi, da bo asfalt saniran že lani, kamnita opora
pa letos spomladi.
sanacija cestišča ulica ilke vašte.pdf

Odgovor
Na podlagi terenskega ogleda je bilo ugotovljeno, da ne gre za nujne ukrepe, kljub temu pa smo sanaciji
vključili v letošnji plan rednega vzdrževanja.

Pripravil:

mag. Janez Zore
podsekretar

Miloš Dular
vodja Oddelka za promet in mobilnost

9001-1/2019-37 Pobuda za čimprejšnji odgovor
predstavnikom vasi Ragovo glede uničenih površin
Datum: 31. 01. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj

Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda
Pred časom je predstavnik vasi Ragovo podal na več občinskih naslovov prošnjo, da se jim pomaga rešiti
posledice, ki so nastale po odvozu podrtega drevja v Ragovem logu. Uničene so bile tudi asfaltne površine.
S strani Občinske uprave ni bilo podanega nobenega odgovora, zato pobuda, da se uvede način za primer,
ko pride od KS ali kogarkoli drugega vprašanje oz. pobuda, da se s strani Občinske uprave naslovniku čim
prej odgovori ter v odgovoru navede, kdo je zadolžen za reševanje.

Odgovor
Na območju Ragovega smo opravili terenski ogled občinskih cest. Poškodbe smo vključili v plan letošnjega
vzdrževanja oz. preplastitev.

Pripravil:

Miloš Dular

mag. Janez Zore
podsekretar

vodja Oddelka za promet in mobilnost

Strokovna priprava možnih ukrepov izboljšanja
prometne varnosti v naselju Ragovo
Datum: 15. 12. 2016
Urad: Urad za gospodarske javne službe
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda
Pobuda za strokovno pripravo možnih ukrepov izboljšanja prometne varnosti v naselju Ragovo, ki je po
oceni več vaščanov te vasi slaba in po njihovi oceni pomeni veliko nevarnost za otroke, starejše in tudi
ostale vaščane in obiskovalce te vasi.
Utemeljitev:
Ta je razvidna iz pisma, prejetega na KS Majde Šilc v e-obliki. Vsebina iz tega pisma je enaka oz. podobna
tudi pričakovanjem, ki so jih vaščani že večkrat posredovali članom sveta KS.
V nadaljevanju kopija pisma, ki je označena v narekovajih, in sicer:
»Pišem zaradi srečanja (sestanek varnostnega sveta KS s sokrajani) KS Majde Šilc, ki ga boste imeli
danes. Pišem kot mama dveh otrok, ki je vsakodnevno v naselju Ragovo, za katerega sploh ne boste
namenili veliko pozornosti. Zame je varnost pomembna, sama pa vidim, da otroka v tej idilični vasi nista
varna zaradi prometa. Za to vidim dva krivca, vrtec in vaško gostilno. Starši, ki hodijo iz/v vrtec, ne vozijo
počasi, kar me zelo preseneča, saj imajo sami otroke, za katere verjetno tudi želijo varnost v prometu.
Vsakodnevno se vozijo skozi vas, pa nikakor ne pomislijo na vaške otroke.
Drugi problem pa so obiskovalci vaške gostilne, ki nepotrebno vozijo skozi vas.

Jezi me, da moramo vedno paziti na ta promet, sama si nikakor ne upam pustiti otroke same na dvorišču in
cesti. Ko smo bili mi majhni, ni bilo teh problemov, ker toliko prometa sploh ni bilo.. Ne vem kaj lahko
naredite za to, ampak za varnost otrok se splača potruditi. Sama se jezim na voznike, verjetno mislijo, da
sem zmešana. Ko bo prišlo do nesreče, bo prepozno. Mogoče bi opozorili obiskovalce vrtca in gostilne,
njihove lastnike... Sama bom še naprej na preži na cesti in po svoje bom reagirala.«
KS Majde Šilc bo poskušala izvesti tiste ukrepe, ki jih lahko sama (pogovor z vodstvom vrtca, lastnikom
lokala in drugo). Morda bi v naselju namestili tudi znake, ki bi omejili hitrost na 10 km/h (glej znak v prilogi
pdf). Strokovno pripravljene predloge bi po pripravi predstavili vaščanom oz. sokrajanom in v sodelovanju z
njimi sprejeli dokončno rešitev.

Odgovor
Mestna občina Novo mesto bo pristopila k obravnavi prometno varnostnega stanja v naselju Ragovo in
pripravila nabor ukrepov iz področja prometne varnosti. O možnih rešitvah in izvedbi ukrepov bo pristojni
urad Mestne občine Novo mesto obvestil KS Majde Šilc.

Pripravil:
Jure Duh
višji svetovalec

mag. Jože Kobe
vodja urada

dr. Vida Čadonič Špelič
direktorica Občinske uprave

Funkcionalna zemljišča okoli stanovanjskih blokov
Datum: 23. 02. 2016
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda
Vprašanje, kako poteka in na kakšni stopnji reševanja je določanje funkcionalnih zemljišč okoli
stanovanjskih blokov.
Zaprosilo za kratko informacijo o tej zadevi, kajti lastnike stanovanjskih blokov zanima, kdaj bodo to
informacijo prejeli. To bo tudi podlaga za rešitev vprašanj, kot npr. kdo je odgovoren za urejanje in skrb
zemljišč okoli blokov, vprašanje propadajočih barak in garaž, ipd.

Odgovor
Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju Občina) aktivno sodeluje pri urejanju pripadajočih zemljišč na
bmočju Novega mesta in širše. V nadaljevanju vam posredujemo kratko pojasnilo o načinu urejanja
lastništva na pripadajočih zemljiščih.
Lastništvo na pripadajočih zemljiščih se lahko ureja sporazumno med Občino kot zemljiškoknjižnim
lastnikom in etažnimi lastniki kot dejanskimi lastniki, v kolikor so slednji s tem strinjajo (strinjati se morajo

vsi). Če temu ni tako, imajo etažni lastniki možnost, da na pristojnem sodišču vložijo predlog za določitev
pripadajočega zemljišča.
Ne glede na navedeno je ureditev lastništva na pripadajočih zemljiščih odvisna predvsem od aktivnosti
etažnih lastnikov, saj gre za njihovo pravico in obenem obveznost, da poskrbijo za svojo lastnino.
Trenutno na sodišču poteka pet postopkov (dva sta v zaključni fazi (Nad mlini 1 in 3 ter Šegova ulica 7, 9 in
11), trije so v teku), sporazumno pa je bila rešena ena zadeva (Drska 46), več pa jih je v teku (ena je v fazi
podpisovanja pogodbe (Jerebova 20), druge (Mestne njive; Trdinova ulica 5a, 5b, 5c; Ulica Danila Bučarja,
Kandijska cesta 37, 39, 41, 43, 45; Jakčeva ulica) so v začetni fazi).

Stanislava Bjelajac
podsekretar za premoženjske zadeve
dr. Iztok Kovačič,

dr. Vida Čadonič Špelič,

vodja Urada za prostor in razvoj

direktorica občinske uprave

Pluženje pred bloki v KS Majde Šilc
Datum: 14. 12. 2015
Urad: Urad za gospodarske javne službe
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda
Vprašanje, ali je poskrbljeno z ustreznimi pogodbami, da bo v prihajajočo zimo poskrbljeno za kakovostno
pluženje pred nekaterimi bloki v KS Majde Šilc, kar je bilo obljubljeno proti koncu pretekle zime v odgovoru
na moje svetniško vprašanje. Krajani namreč zahtevajo od sveta KS informacijo o tem?

Odgovor
Odgovor je bil podan že na 10. seji občinskega sveta dne 16.10.2015.
Pluženje pred bloki v KS Majde Šilc ter tudi v nekaterih drugih ulicah z
večstanovanjskimi objekti, se bo izvajalo v okviru koncesijske pogodbe, ki je sklenjena s
CGP d.d..
Mirko Grahek,
višji svetovalec
mag. Jože Kobe,

dr. Vida Čadonič Špelič,

vodja urada

direktorica občinske uprave

Poročilo o stanju pešpoti in stopnic v mestu Novo
mesto

Datum: 14. 12. 2015
Urad: Urad za gospodarske javne službe
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda
Pobuda, da se pripravi poročilo o stanju pešpoti in stopnic v mestu Novo mesto.
V KS se srečujemo z razpadanjem teh površin, ki jih je zagotovo več km in so bile zgrajene za krajšanje
razdalj do določenih točk v mestu. Več od njih je zgrajenih v visokih naklonih. Vsaj za KS Majde Šilc lahko
zatrdim tudi kot predsednik sveta te KS, da » zgolj z flikanjem oz. krpanjem z betonom, ki po nekaj mesecih
razpade«, ni več možna. Ti objekti so na več mestih postali zelo nevarni in poškodbe na njih ne bo mogla
kriti tudi morebitno zavarovanje odgovornosti pri zavarovalnicah (ker se nesreča lahko pričakuje).
Ob teh stopnicah in pešpoteh se zaradi nivoja odnosa do starejših (ta skupina v MO Novo mesto dosega že
skoraj število 9000 občanov, starejših od 60 let) oz. tedanjih uveljavljenih standardov za bivalno okolje pred
več desetletji ni gradilo klančin za vožnjo otrok z otroškimi vozički, za uporabo invalidov in ni se ob poteh
nameščalo oprijemalnih drogov.
Gre verjetno za dokaj visok finančni in strokovni zalogaj, ki terja celovito in enotno obravnavo, ki pa je zdaj
predvsem v »skrbi v veliki meri s strani KS« ni najbolj ustrezen.

Odgovor
Občinska uprava sprejema pobudo, ter bo v letu 2016 pripravila analizo stanja pešpoti in stopnic na
območju Mestne občine Novo mesto. Skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi bo pripravila program
obnove stopnic in pešpoti na območju Mestne občine Novo mesto.

Pripravila:
Simona PAVLIČ

mag. Jože KOBE
VODJA URADA

dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ
DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

Ureditev prometnih tokov ob zapori Glavnega trga
Datum: 07. 07. 2015
Urad: Urad za gospodarske javne službe
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda
Vprašanje, ali so dorečeni prometni tokovi po okoliških ulicah in cestah ob predvideni zapori Glavnega trga
(Kandijska cesta, Jakčeva in Ragovska ulica); ali so tudi predvidene morebitne namestitve ovir po teh
cestah in omejitve hitrosti zaradi povečane prometne obremenjenosti?
Pobuda, da se Občinski svet obvesti o novem prometnem režimu, ki bo veljal po zapori Glavnega trga.

Odgovor
Prometni tokovi se bodo pričakovano spremenili in v prvi fazi sprememb je predvidena izvedba štetja
prometa. Pridobljeni podatki bodo podlaga za pripravo podlag za izvedbo drugih ukrepov iz področja

varnosti v cestnem prometu in področja vodenja prometnih tokov. Po dokončno oblikovani prometni ureditvi
bo pripravljeno ustrezno gradivo za občinski svet.

Pripravil:
Jure DUH, višji svetovalec

mag. Jože KOBE
VODJA URADA

dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ
DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

