K točki 3:
1. pripravljeni so bili popisi del za popolnitev temnih lis oz. za namestitev novih luči javne
razsvetljave na izteku Ulice Marjane Kozine, ob stopnicah na Maistrovi, ob bloku na Jakčevi
in na delu Ragovske – vstop v Ragov log ( brezplačno )
2. skladno s sklepi sveta KS oz. pozivom MO so bili prijavljeni projekti KS za sofinanciranje, in
sicer:
1. namestitev novih luči javne razsvetljave na izteku Ulice Marjana Kozine in
2. ob stopnicah iz te ulice na Maistrovo
3. dogovorjeno je bilo, da poškodovano ograjo ob stopnicah na Maistrovo popravi Komunala
v okviru rednega vzdrževanja. Potekajo pogovori, da bi se na enak način izvedla sanacija
teh stopnic
4. izveden je bil sestanek z Milošem Dularjem v sestavi M. Dular, Adolf Zupan in Jasna
Šinkovec.
Dogovorjeno je bilo, da bo zagotovo MO sofinancirala oba prijavljena projekta namestitve
navedenih luči javne razsvetljave. Z argumenti mu je bilo predlagano, da je nujna uvrstitev
sanacije javne razsvetljave na Žibertovem hribu. Razumljeno je bilo, da bo sam pripravil
predlog županu, da se vsaj del javne razsvetljave na Žibertovem hribu sanira že letos.
Pojasnjeno mu je tudi bilo, da bi morala MO NM letos med preplastitvami cest oz. ulic
uvrstiti celoten potek Ragovske in Jakčeve ulice, vključno z ureditvijo križišča Ulice
Marjane Kozine in Ragovske ulice. Poleg tega mu je bilo pojasnjeno, da naj MO NM
Letos realizira preplastitev v Ragovem. To je ta obljubila že lani.
Na predlog M. Dularja bo opravljen ponovni ogled stanja vozišč v Ragovem. Termin bo
uskladil predsednik. Na ogled bosta povabljena tudi Štefan Gorše ( pobudnik v imenu
vaščanov ) in članica sveta KS Metka Škedelj – predvidoma v prvi polovici februarja.
MO NM nas je informirala, da odstranjevanje vej in drevja letos ne bo sofinancirano.
Naše potrebe bomo morali reševati tako, da bo to financirala sama MO NM ali Komunala.
5. v sofinanciranje je bil prijavljen tudi projekt izdelave projekta za pešpot in kolesarsko
stezo iz Žibertovega hriba na Levičnikovo cesto.
KS bo izbrala izvajalca, če bo pripravljen izdelati projekt po ceni do 5000 eur z DDV, kar je
Približno pol manj kot so bile dosedanje ponudbe po treh neuspelih javnih razpisih. V ta
namen je bil organiziran z eno od projektantskih hiš ogled na terenu v prisotnosti
predsednika in Jasne Šinkovec. Prva informacija je, da se bo ta hiša prijavila na ta javni
razpis.
S to strokovnjakinjo je bil informativno opravljen tudi ogled konca Ulice Marjana Kozine
s ciljem strokovne preveritve ali v tem delu prehoda na Tavčarjevo ulico zgraditi pločnik.
Ugotovljeno je bilo, da je primerna rešitev zaris tega na obstoječem vozišču in postavitev

( po predlogu Jasne Šinkovec prestavitev ) talne ovire iz Ulice Marjana Kozine na ovinek
V bližini začetka Tavčarjeve Ulice. Smiselnost te rešitve naj oceni VS in pripravi predlog za
Svet KS.
6. namestitev rešetk na spodnjem delu Ragovske kot sanacija izlivov meteorne in fekalne
kanalizacije ob večjih nalivih je lanski projekt. Njegova vrednost je 3700 eur, od tega 70 %
financira MO NM.
7. zamenjana je bila zastava pred pisarno KS z novo.
8. Za pokojno Faniko Vovk je bil plačan del ikebane v vrednosti 25 eur.

K točki 4:
1. KS je ponovno prejela poziv, da predlaga do 14.2.2020 prioriteti za letos za področje
preplastitve cest in javne razsvetljave ( četrtič …).
To bo storjeno v roku. Sklepi o tem so bili že sprejeti. V okviru predloga za preplastitev
Ragovske bo predlagana tudi ureditev križišča te ulice z Ulico Marjana Kozine po predlogu
člana sveta Avgusta Vrščaja. Poleg tega bo predlagano, da se v območju trgovine Marcator
omeji hitrost na 30 km/h vse do začetka Jakčeve.
2. odložili bi namestitev dveh luči javne razsvetljave na stopnicah iz Maistrove na Jakčevo,
ker je iz popisa del razvidna previsoka cena ( okrog 8000 eur ). Pri tem je smiselno
upoštevati, da imamo iz Ulice Marjan Kozine kar tri stopnišča, od katerih na žalost nobeno ne
omogoča uporabe z invalidskimi in otroškimi vozički. Odložitev pa je smiselna tudi zaradi
omejenih finančnih sredstev KS za sofinanciranje v prvem polletju ( sredstva se mesečno
nabirajo v višini okrog 800 eur ).
3. ko MO NM potrdila projekte za sofinanciranje bodo izvedena javna naročila. Ta bo za
Potrebe KS izvedla MO NM.

