Krajevna skupnost Majde Šilc
Ragovska 7a, 8000 Novo mesto

Mestna občina Novo mesto
Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto

PRIJAVA NA POZIV – PROGRAMI KS 2020 – prvi sklop
Vaš poziv št. 4110 – 47/2019 z 25.11.2019
Spoštovani,
v nadaljevanju vam skladno z vašim pozivom pošiljamo prvi sklop predlogov
projektov KS za sofinanciranje v letu 2020.

1.Projekti, ki jih na območju naše KS ne moremo izvesti s
sofinanciranjem KS
Že na sestanku med županom in predsedniki svetov KS 6.11.2019 smo temu
pojasnili, da višina naših lastnih
sofinanciranje projektov

sredstev ne omogoča kandidiranje za

sanacije preplastitev dotrajanih vozišč ulic v naši

KS, sanacije javne razsvetljave na Žibertovem hribu in izgradnjo povezovalne
pešpoti ter kolesarske steze iz Žibertovega hriba na Levičnikovo cesto.
Njihova vrednost je na eni strani previsoka, na drugi pa je njihova
realizacija nujna. Posebej pri sanaciji dotrajanih uličnih površin gre za take
ulice, katerih pomen presega meje KS. Izrazito tak primer je nujna sanacija
teh površin na Ragovski ulici, ki je postala » notranja obvoznica «. Na njej
se je promet še dodatno povečal po zaprtju prometa v mestnem jedru. Svet
KS zato predlaga, da se med preplastitvami izmed prioritet najprej izvede
preplastitev na Ragovski ulici.
Prve tri prioritete na področju cest in javne razsvetljave smo vam že
posredovali lani in jih v prilogi tega dopisa še enkrat. Ko boste odločali o
njihovi realizaciji, vas prosimo, da nas povabite na usklajevalni pogovor.
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Ta dela je torej potrebno izvesti iz virov, namenjenih za vzdrževanje ali
drugih ustreznih virov. Za potrebe informiranja sokrajanov vas prosimo, da
sporočite vaše odločitve v zvezi s tem.

2. prijava prvega sklopa projektov za sofinanciranje 30 – 70 %
Zaradi vaše zahteve, da predlogom priložimo popis del, usklajen z g. Sašom
Klememnčičem, prijavljamo le prvi sklop projektov, ki naj bi se realizirali s
sofinanciranjem med KS in MO Novo mesto. Projekti so v prilogi tega dopisa.
Skupna vrednost prijavljenih projektov v tem sklopu je 24.871,96 eur.
Lepo vas pozdravljamo !
Novo mesto, 8.1.2020
Priloga: 1. Prioritete – naš dopis
2. … predlogov projektov
Mag. Adolf Zupan
Predsednik Sveta KS Majde Šilc

2

1. P R I J A V A na P O Z I V
za sofinanciranje projektov krajevnih skupnostih Mestne občine Novo mesto za leto
2020
SPLOŠNI PODATKI PRIJAVITELJA
PRIJAVITELJ (krajevna skupnost )

Majde Šilc

Naslov

Ragovska 7a

Telefonska številka

041 322 322 ( predsednik sveta KS Adolf Zupan )

E - naslov

adolf.zupan@gmail.com

Predsednik sveta KS

Adolf Zupan

Kontaktna oseba

Adolf Zupan

Davčni zavezanec (vnesi X)

DA: X

NE:

1. Na POZIV PRIJAVLJAMO naslednji projekt (ustrezno vpiši)

Projekt in opis projekta
Razširitev rešetk oz. ureditev dela meteorne kanalizacije na spodnjem delu
Ragovske in ulice V Ragov log

1.

OPOMBA: projekt za sofinanciranje izbran že v letu 2019. Izvedeno javno
naročilo in izbran izvajalec. Zato se projekt prelaga v letošnje leto. Vrednosti
so iz ponudbe izbranega ponudnika. Popis del pri tem projektu ni potreben.
Dokumentacija je na razpolago na MO NM. Naročilnici MO NM in KS izvajalcu
že izdani.

2. FINANČNA KONSTRUKCIJA PROJEKTA (VIRI)
VIRI SOFINANCIRANJA PROJEKTA

Znesek (EUR)

Delež (%)

Pričakovana sredstva Mestne občine Novo mesto (do

2520,68

70

Lastna sredstva

1080,00

30

Drugi viri
Sponzorji in donatorji
Ostalo
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SKUPAJ VREDNOST CELOTNEGA PROJEKTA:

3600,98

100

Utemeljitev projekta s podatki o njegovi pomembnosti za oskrbo občanov oziroma za
življenje v Krajevni skupnosti, število uporabnikov bodočega projekta ...
Razširitev rešetk oz. ureditev dela meteorne kanalizacije na spodnjem delu Ragovske in
ulice V ragov log. Ureditev je potrebna za preprečitev izliva v tamkajšnje hiše ob večjih
nalivih.

3. Navedbo investitorja - kdo bo izvedel javno naročilo (MO Novo mesto, KS,
drugo).
KS
4. Podatki o stanju dokumentacije in dovoljenj za graditev objekta (popis del,
projekt za izvedbo, gradbeno dovoljenje, …).
Potrebna zgolj strokovna rešitev, ki jo bo sprejel pristojni občinski sodelavec.

5. Podatki o pridobljenih pravicah za gradnjo na zasebnih zemljiščih (služnostne
pogodbe, soglasja, …)

6. Predvideni rok začetka in konca izvedbe s predlogom dinamike koriščenja
sredstev.

7. Drugi podatki, za katere KS meni da so pomembni za utemeljitev investicije.

Kraj in datum: 8.1.2020

Predsednik sveta KS
Adolf Zupan
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2. P R I J A V A na P O Z I V
za sofinanciranje projektov krajevnih skupnostih Mestne občine Novo mesto za leto
2020
SPLOŠNI PODATKI PRIJAVITELJA
PRIJAVITELJ (krajevna skupnost )

Majde Šilc

Naslov

Ragovska 7a

Telefonska številka

041 322 322 ( predsednik sveta KS Adolf Zupan )

E - naslov

adolf.zupan@gmail.com

Predsednik sveta KS

Adolf Zupan

Kontaktna oseba

Adolf Zupan

Davčni zavezanec (vnesi X)

DA: X

NE:

1. Na POZIV PRIJAVLJAMO naslednji projekt (ustrezno vpiši)

Projekt in opis projekta
Podiranje starih in nevarnih dreves, obrezovanje teh, namestitev parkovnih
klopi.

1.

Opomba: popis ni možen, ker se bo oddaja del izvedla na podlagi ogleda.
Drevesa bo lahko predhodno pregledal g. Železnik iz MO NM.

2. FINANČNA KONSTRUKCIJA PROJEKTA (VIRI)
VIRI SOFINANCIRANJA PROJEKTA

Znesek (EUR)

Delež (%)

Pričakovana sredstva Mestne občine Novo mesto (do 2100
70%)

70

Lastna sredstva

900

30

3000

100

Drugi viri
Sponzorji in donatorji
Ostalo
SKUPAJ VREDNOST CELOTNEGA PROJEKTA:
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3. Utemeljitev projekta s podatki o njegovi pomembnosti za oskrbo občanov
oziroma za življenje v krajevni skupnosti, število uporabnikov bodočega
projekta ...
4. Navedbo investitorja - kdo bo izvedel javno naročilo (MO Novo mesto, KS,
drugo).
KS
5. Podatki o stanju dokumentacije in dovoljenj za graditev objekta (popis del,
projekt za izvedbo, gradbeno dovoljenje, …).
Ni potrebna
6. Podatki o pridobljenih pravicah za gradnjo na zasebnih zemljiščih (služnostne
pogodbe, soglasja, …)
7. Predvideni rok začetka in konca izvedbe s predlogom dinamike koriščenja
sredstev.
Skozi celo leto
8. Drugi podatki, za katere KS meni da so pomembni za utemeljitev investicije.

Novo mesto, 8.1.2020
Predsednik Sveta KS
Adolf Zupan
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3. P R I J A V A na P O Z I V
za sofinanciranje projektov krajevnih skupnostih Mestne občine Novo mesto za leto
2020
SPLOŠNI PODATKI PRIJAVITELJA
PRIJAVITELJ (krajevna skupnost )

Majde Šilc

Naslov

Ragovska 7a

Telefonska številka

041 322 322 ( predsednik sveta KS Adolf Zupan )

E - naslov

adolf.zupan@gmail.com

Predsednik sveta KS

Adolf Zupan

Kontaktna oseba

Adolf Zupan

Davčni zavezanec (vnesi X)

DA: X

NE:

1. Na POZIV PRIJAVLJAMO naslednji projekt (ustrezno vpiši)

Projekt in opis projekta
Izdelava projekta za pešpot in kolesarsko stezo iz Tavčarjeve ulice ( Žibertovega
hriba ) na pešpot oz. kolesarsko stezo ob Levičnikovo cesti.

1.

2. FINANČNA KONSTRUKCIJA PROJEKTA (VIRI)
VIRI SOFINANCIRANJA PROJEKTA

Znesek (EUR)

Delež (%)

Pričakovana sredstva Mestne občine Novo mesto (do

3500

70

Lastna sredstva

1500

30

5000

100

Drugi viri
Sponzorji in donatorji
Ostalo
SKUPAJ VREDNOST CELOTNEGA PROJEKTA:
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3. Utemeljitev projekta s podatki o njegovi pomembnosti za oskrbo občanov
oziroma za življenje v Krajevni skupnosti, število uporabnikov bodočega
projekta ...
Na območju Žibertovega hriba živi preko 300 naših sokrajanov. Ti želijo, da bi na nov
pločnik in kolesarsko stezo ob Levičnikovi cesti imeli peš dostop in dostop s kolesom.
Poleg njih bi bila taka prometna povezava koristna tudi za sokrajane na Ulici Marjana
Kozine in tudi številne ostale meščane in druge ljudi.
Do sedaj so bili izvedeni že trije poskusi izbire izvajalca za izdelavo projekta po
izdelani projektni nalogi. V vseh primerih je bila ponujena cena previsoka.
Na podlagi informativnega poizvedovanja se je stanje na trgu ponudb spremenilo
tako, da obstaja velika verjetnost, da bo možno pridobiti bistveno nižjo ponudbo oz.
ponudbo v okviru predlaganega zneska.

4. Navedbo investitorja - kdo bo izvedel javno naročilo (MO Novo mesto, KS,
drugo).
MO Novo mesto
5. Podatki o stanju dokumentacije in dovoljenj za graditev objekta (popis del,
projekt za izvedbo, gradbeno dovoljenje, …).
Izdelana je projektna naloga – v prilogi.
6. Podatki o pridobljenih pravicah za gradnjo na zasebnih zemljiščih (služnostne
pogodbe, soglasja, …)
Potrebno pridobiti pravico priključitve od upravljalca Levičnikove ceste. To nalogo bo
imel izdelovalec projekta.
7. Predvideni rok začetka in konca izvedbe s predlogom dinamike koriščenja
sredstev.
Junij začetek in konec avgust
8. Drugi podatki, za katere KS meni da so pomembni za utemeljitev investicije.

Kraj in datum: 8.1.2020

Predsednik sveta KS
Adolf Zupan
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4. P R I J A V A na P O Z I V
za sofinanciranje projektov krajevnih skupnostih Mestne občine Novo mesto za leto
2020
SPLOŠNI PODATKI PRIJAVITELJA
PRIJAVITELJ (krajevna skupnost )

Majde Šilc

Naslov

Ragovska 7a

Telefonska številka

041 322 322 ( predsednik sveta KS Adolf Zupan )

E - naslov

adolf.zupan@gmail.com

Predsednik sveta KS

Adolf Zupan

Kontaktna oseba

Adolf Zupan

Davčni zavezanec (vnesi X)

DA: X

NE:

1. Na POZIV PRIJAVLJAMO naslednji projekt (ustrezno vpiši)

Projekt in opis projekta
1.
Namestitev javne razsvetljave na območju » temnih lis « na Maistrovi ulici, in
na koncu Ulice Marjana Kozine

2. FINANČNA KONSTRUKCIJA PROJEKTA (VIRI)
VIRI SOFINANCIRANJA PROJEKTA

Znesek (EUR)

Delež (%)

Pričakovana sredstva Mestne občine Novo mesto (do 9.290,37
70%)

70

Lastna sredstva

3.981,59

30

13.271,96

100

Drugi viri
Sponzorji in donatorji
Ostalo
SKUPAJ VREDNOST CELOTNEGA PROJEKTA:
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Utemeljitev projekta s podatki o njegovi pomembnosti za oskrbo občanov oziroma za
življenje v Krajevni skupnosti, število uporabnikov bodočega projekta ...
Med javno razsvetljavo na Ulici Marjana Kozine in javno razsvetljavo na Tavčarjevi ulici je
cca. 200 m brez razsvetljave. Podoben primer je v spodnjem delu stopnic iz Ulice Marjana
Kozine na Maistrovo ulico. Za zagotovitev potrebne varnosti je potrebno t.i. temni lisi osvetliti.
Utemeljenost umestitve dveh drogov javne razsvetljave je bila preverjena s pripravljalcem
popisa del.
3. Navedbo investitorja - kdo bo izvedel javno naročilo (MO Novo mesto, KS,
drugo).
KS
4. Podatki o stanju dokumentacije in dovoljenj za graditev objekta (popis del,
projekt za izvedbo, gradbeno dovoljenje, …).
Ni potrebno
5. Podatki o pridobljenih pravicah za gradnjo na zasebnih zemljiščih (služnostne
pogodbe, soglasja, …)
6. Predvideni rok začetka in konca izvedbe s predlogom dinamike koriščenja
sredstev.
7. Drugi podatki, za katere KS meni da so pomembni za utemeljitev investicije.

Kraj in datum: 29.11.2018

Predsednik sveta KS
Adolf Zupan
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