Mestna občina Novo mesto
Krajevna skupnost Majde Šilc
Svet KS

Mag. Gregor Macedoni,
Župan MO Novo mesto
Priprava projekta za obnovo Ragovske ulice na celotnem potezu ( od
Ragovega ) in Jakčeve ulice do križišča v Kandiji – predlogi krajevne
skupnosti
Spoštovani gospod župan,
KS je že večkrat dala pobudo, da se prometno uredi cesta od Kandije (Jakčeva
ulica., Ragovska ulica, vključno spodnji del proti nekdanji pošti v Kandiji.,
križišče z Ul. Marjana Kozine) do mostu v Ločni. Ta cesta je zaprtju Glavnega
trga postala notranja mestna obvoznica. Promet po nje se je zelo povečal. Na
njej prihaja do številnih kršitev, posebej neupoštevanja hitrosti, vožnje tovornih
vozil, turističnih avtobusov. Posebno velik problem je ob prometnih konicah.
Cesta vključno s križišči ni bila zgrajena za tako gostoto prometa in hitrosti. V
sodelovanju med KS in MO Novo mesto so se izvedli v preteklih letih nekateri
manjši posegi, ki so vsaj malo izboljšali stanje. Kljub temu je stanje tako slabo,
da nam skupine sokrajanov grozijo z zaprtjem ceste. Bojijo se za lastno varnost
in varnost svojih otrok. Na žalost je cestišče v velikem delu dotrajano – razpokan
asfalt, asfalt je valovit, na njem je več udarnih jam…
KS je na zahtevo MO Novo mesto sanacijo te ceste uvrstila med prioritete. Zato
nas je razveselila vaša napoved, da se bo začel pripravljati projekt za celovito
sanacijo navedenih uličnih oz. cestnih površin (vaša ustna informacija
predsedniku sveta KS v začetku tega meseca).
KS želi biti soudeležena pri nastajanju projekta obnove. Predlaga, da se te
površine in dodatne uredi tako, da bodo varne za pešce, kolesarje in voznike.
Potrebno je narediti ukrepe za zmanjšanje hitrosti, izboljšati preglednost in
dolgoročno narediti to cesto manj privlačno za njeno uporabo, kot obvoznice.
Predlogi KS Majde Šilc:
1. na Jakćevi ulici je potrebno izvesti ukrepe za zmanjšanje hitrosti in bolj
vidno označiti, da gre za cono 30 km/h;
2. na Ragovski ulici je potrebno izvesti dodatne ukrepe za zmanjšanje
hitrosti, predvsem v delu okoli trgovine Mercator;
3. preureditev otoka za umirjanje prometa na Ragovski ulici, saj je po našem
mnenju premalo učinkovit. Predlagamo, da se izvede bolj trajnostno in ne
iz plastičnih elementov, ki tudi estetsko ne spadajo v naše okolje;

4. urediti je potrebno drevje na strmi brežini na zgornjem delu Ragovske
ulice, gledano iz smeri mesta proti Ragovem, ki ob neurjih ogroža varnost
udeležencev v prometu. Nekaj dreves se je tam že podrlo na cesto in
sosednje vrtove hiš, k sreči pa ni bil nihče poškodovan;
5. urediti nepregledno križišče Ragovske ulice in Ul. Marjana Kozine z ukrepi
za zmanjšanje hitrosti (dvig križišča, da bo delovalo kot fizična ovira ali
samoforizacija) in povečanje preglednosti. Po meritvah so tam povprečne
hitrosti preko 60 km/h (Poročilo SOU OD, 11.6.2020);
6. zgraditi kolesarsko stezo - povezavo in širši pločnik za pešce od
Ločenskega mostu do Kandijskega mostu. Ta povezava bi odlično dopolnila
kolesarko povezavo centra mesta s kolesarko stezo ob Levičnikovi cesti. V
zadnjem času se je povečalo število kolesarjev in peščev, ki tu hodijo v
službo. Kolesarska steza naj bi imela dodaten odcep na Levičnikovo cesto
po nekdanji gradbiščni cesti na koncu gozda pri Ragovem, gledano v smeri
od mesta proti Ragovem.
7. Od križišča Ragovske in Ulice Marjana Kozine se naj na novo zgradi pločnik
od tega križišča po desni strani v smeri Ragovega in od tega križišča po
drugi strani ulice proti trgovini Mercator na Ragovski
8. Od tega križišča se po levi strani proti ločenskemu mostu zasadijo drevesa,
s katerimi se bo postopno ustvarila senca za uporabnike pločnika. V
poletnem času je ta del zaradi vročine težak za uporabo, uporablja pa ga
veliko uporabnikov ( Krkaši, mestni sprehajalci..)
9. Pri pripravi projekta se ne sme pozabiti na skoraj povsem uničen spodnji
del Ragovske proti nekdanji pošti v Kandiji ( poškodovano vozišče,
neurejeno odvodnjavanje, problematika parkiranja.. ). Ta ulica naj bi v
prihodnje imela celo dva hostla ??, sanirati pa jo treba tudi zaradi
tamkajšnjih stanovalcev.
Za dodatna pojasnila in na razpolago pri pripravi projekta bo z naše strani
kontaktna oseba predsednik Varnostnega sosveta KS Majde Šilc Avgust Vrščaj,
040 777 004, e-naslov avgust@kvadrat-nepremicnine.si
Naše pričakovanje, da nas vključite v nastajanje projekta, izhaja tudi iz 66. Člena
Statuta MO Novo mesto, kjer je opredeljena vloga krajevnih skupnosti. Prosimo
povratno informacijo, če ste našo pobudo sprejeli. Prosimo tudi za podatek o
kontaktni osebi z vaše strani pri komuniciranju v zvezi s tem projektom.
Veselimo se sodelovanja. Ostanite zdravi in lepo pozdravljeni.
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