Mestna občina Novo mesto
Krajevna skupnost Majde Šilc
Svet KS
Predsednik

Informacija o izvedenem delu KS v letu 2020 in poziv za
posredovanje predlogov projektov KS za leto 2021
Spoštovane članice in cenjeni člani,
zaradi nezmožnosti izvedbe sej sveta KS vam v nadaljevanju pošiljam
kratko
I. informacijo o izvedenem delu v KS v iztekajočem letu in
II. vas pozivam za posredovanje predlogov projektov oz. del v letu
2021
K točki I:
1. V 2020 smo realizirali oba načrtovana projekta – izdelavo projekta za
izvedbo peš in kolesarske navezave iz Tavčarjeve ulice na Levičnikovo
cesto in namestitev javne razsvetljave v podaljšku Ulice Marjane Kozine
proti Žibertovemu hribu in na koncu Ulice Marjane Kozine proti Maistrovi
ulici.
Oddajo del skladno z zakonom o javnem naročanju je izvedla OU MO Novo
mesto. Vrednost teh del je bila okrog 15.000 eur.
2. delno sanirane so bile stopnice iz Ulice Marjane Kozine na Maistrovo
ulico ( popravilo poškodovanih stopnic, zamenjava dotrajane ograje
3. na novo je bilo urejenih pet ekoloških otokov ( ureditev podlage,
namestitev ograje )
4. od več predlogov za odstranitev suhih vej in odstranitev nevarnih
dreves je bil opravljen večji poseg na Ulici Marjana Kozine. V ostalih
predlaganih primerih je bil opravljen ogled svetovalca župana za mestno
drevje dr. Petra Železnika, ki je ugotovil, da posegi niso potrebni
5. na območju KS so bile na novo postavljene štiri parkovne klopi in
obnovljeni leseni deli na klopeh v Ragovem logu
6. opravljen je bil pregled hidrantov v KS in pripravljeno poročilo o stanju
le-teh. Sledila bo sanacija, kjer je to potrebno.
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7. realizirana je bila postavitev lesene hiške iz preteklega leta za potrebe
Društva Naturo na območju otroškega igrišča na Ragovski
8. vsa igrala na naših otroških igriščih, ki so bila potrebna popravila oz.
zamenjave so bila popravljena oz. zamenjana z novimi
9. na področju informiranja sokrajanov je bila na novo uvedena FB stran
KS. Na spletno stran in na FB so bile tekoče posredovane informacije o
dogajanju v KS. Organiziran je bil tudi delni zbor krajanov, zainteresiranih
za informacije v zvezi z načrtovano gradnjo novega stanovanjskega bloka
na Jakčevi ulici.
10. KS je donirala KO RK v vrednosti okrog 300 eur za skromno obdaritev
prostovoljk RK
11. Varnostni svet se je ukvarjal s prometno problematiko, slabim zrakom
in drugimi aktivnostmi. O svojem delu bo pripravil posebno poročilo.
12. V zvezi z potrebno preplastitvijo uličnih površin v Ragovem je bil s
sokrajanoma oz. članico sveta KS Metko Škedelj in odgovornim
sodelavcem UO MO NM opravljen ogled teh površin. Potreba za
preplastitev je bila potrjena in obljubljena že na tem ogledu in tudi v
odgovoru na svetniško vprašanje (A. Zupan), vendar je občina ni
realizirala.
13. Županu je bilo posredovano več predlogov. Iz teh je le-ta prevzel
obvezo, da se v letu 2021 pripravi idejna zasnova pridobitev projektnih in
drugih pogojev za ureditev Ragovske in Jakčeve ulice in začnejo aktivnosti
za nakup prostorov za potrebe KS v novem stanovanjskem bloku na
Jakčevi ulici. V zvezi z pripravo IZP za Ragovsko oz. Jakčevo ulico je bilo
posredovano več pisnih predlogov za bodočo ureditev te ulice ( nove
površine pločnikov, za kolesarje, zasaditev drevoreda… ). Opomba: Dela
za izdelavo IZP so se že začela, enako že potekajo pogovori med MO NM
in investitorjem za sklenitev pogodbe za nakup prostorov za potrebe KS.
14. v letošnjem letu se je realizirala tudi naša pobuda, da naj bo v naši KS
nameščen tudi zabojnik za odpadno gospodinjsko olje
15. sam kot predsednik sveta KS, podpredsednica sveta in tajnica Ana
Bilbija ter predsednik varnostnega sosveta Avgust Vrščaj smo bili tekom
leta večkrat angažirani pri reševanju številnih problemov posameznih
sokrajanov v obliki komunikacije s koncesionarjem javne razsvetljave,
poškodovanimi vozišči, udrtimi jaški, nevarnim drevjem, pobudami
sokrajanov občini in v drugih situacijah. Večina problemov sokrajanov je
bila pozitivno rešena.
16. V Novem mediju je bilo objavljeno kratko poročilo o našem delu in
voščilo za novoletne in božične praznike
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K točki II:
MO Novo mesto je že razpisala poziv KS, da predlagajo projekte, ki naj bi jih
izvedli s sofinanciranjem KS in MO Novo mesto v razmerju 30 % KS in 70 % MO
Novo mesto oz. na področju opremljanja otroških igrišč za v razmerju 50 – 50
%.
Roki za prvo prijavo so v sredini januarja. Podrobneje lahko oba poziva preberete
na spletni strani MO Novo mesto.
Kot primerna praksa v korist KS v preteklih letih se je izkazala, da KS prijavi več
projektov kot je na razpolago sredstev. Dodaten razlog za tako ravnanje je tudi v
tem, da posebej v zadnjih dveh letih za manjša dela, kakršna so naša, ni
izvajalcev. Imamo primer, da je delo v letu 2019 dobil na javnem razpisu
izvajalec iz LJ, ki še do danes ni pričel z deli.
Tudi letos bomo poskušali čim več vzdrževalnih del na uličnih površinah,
stopnicah in drugih površinah dogovoriti s Komunalo in drugimi izvajalci del brez
našega finančnega sodelovanja.
Prosim vas, da do 10.1.2021 pregledate oba javna poziva na spletni
strani in predlagate, katere projekte bi naša KS prijavila v letu 2021.
Svoj predlog pripravite na obrazcu, ki je priložen pozivu. Po prejemu
predlogov bova z Ano te zbrala oz. uredila, nato pa bomo o tem glasovali na
dopisni oz. običajni seji sveta KS ( odvisno od vrste ukrepov za zajezitev
virusa… ). Obveščam vas še, da odstranjevanje suhih vej drevja in
odstranjevanje nevarnega drevja ni več v pristojnosti urejanja KS, temveč MO
NM.
Jaz predlagam, da za drugo leto prijavimo izgradnjo pešpoti in kolesarske steze
Tavčarjeva – Levičnikova v vrednosti okrog 25.000 eur ( sofinanciranje 30 % KS,
70 % MO NM ), ureditev površin na otroškem in športnem igrišču na Ragovski, ki
bi ga postopoma spreminjali v park (preplastitev košarkarskega igrišča,
namestitev ograje okrog igrišča, ureditev odvodnjavanja meteornih vod iz
igrišča, namestitev ograje okrog lesene hišice, popravila travnatih površin,
zamenjava dotrajanih stopnic in pešpoti na območju igrišča…) nova namestitev
zunanjih bradelj na tem igrišču in igrišču pod blokom Vrtovi na Krki ( to
predlagajo uporabniki zunanjih telovadnih orodij..) v vrednosti okrog 15.000 eur
– financiranje teh del bo po pozivu MO NM 50-50%.
Zelo v slabem stanju je tudi otroško igrišče na Kandijski ( potrebno je namestiti
ograjo, dodati kakšno igralo…). Stanje na otroških igriščih bomo poskusili
pregledati pred prijavami na javni poziv s sodelavci Zavoda Novo mesto.
Znani sta tudi dve potrebi namestitve dveh drogov javnih razsvetljav (na
stopnišču iz Maistrove proti Jakčevi ulici in pri UDP NM ) ter morda pri vrtcu
Ciciban – za slednjo osvetlitev se dogovarjamo, da bi to v cenejši obliki uredil
tudi za potrebe stopnic iz Ulice Marjana Kozine na Ragovsko vrtec sam.
Na vseh stopnicah, kjer še ni oprijemalnih ograj, bi te namestili – vrednost teh
del bi bila okrog 5000 eur.
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Ostanite zdravi in lepo pozdravljeni.
Datum: 16.12. 2022

KS Majde Šilc
Adolf Zupan, predsednik sveta
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