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OB085-19-0019 Pot od mlina do mlina

50.000 €.................................................................................................. 19

OB085-19-0023 Topliška cesta - od križišča avtobusno postajališče do križišča Drska
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OB085-19-0027 Gotna vas - izgradnja GJI

190.000 € ......................................................................................... 22
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300.000 € .................................................................................................................................................................. 22
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750.000 € .................................................................................. 23

40.000 € ................................................................................................. 23
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314.000 € ........................................................................ 23

310.000 € ....................................................................................... 23

OB085-17-0112 Stanovanjsko reševanje Romov

4.000 € ...................................................................................... 24

4020 OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE
OB085-19-0007 GRC - investicije

790.000 € ................................................. 23

50.000 € ...................................................................... 24

50.000 € .......................................................................................................... 24

4021 OBČINSKA UPRAVA - VARSTVO OKOLJA
OB085-13-0001 Energetsko upravljanje

5.913.205 € ........................................................................... 25

40.000 € ................................................................................................ 25

OB085-14-0047 Vodovod, kanalizacija in ČN Karteljevo

400.000 €.................................................................... 25

OB085-17-0026 Investicijski odhodki - ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka
OB085-17-0114 CEROD - manjši MBO

1.813.200 € ................................. 25

225.000 € .............................................................................................. 25

OB085-17-0136 Urejanje obrečne infrastrukture in vodotokov
OB085-18-0177 Sistem za izposojo koles GoNM

150.000 € ........................................................... 26

125.000 € ................................................................................ 26

OB085-19-0004 Kanalizacija in vodovod V Brezov log

60.000 € ......................................................................... 26

OB085-19-0005 Investicijsko vzdr. vodovodne in kanalizacijske infrastrukture

290.000 € .................................. 27

OB085-20-0000 Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto - Projekt 2
2.690.
27

005 €
OB085-20-0010 Meteorna kanalizacija - Ulica Slavka Gruma
5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI

120.000 € ........................................................... 27

395.000 € .............................................................................................................. 28

OB085-13-0022 Zadružni dom Uršna Sela

5.000 € .............................................................................................. 28

OB085-17-0028 Investicijski odhodki - projekti KS

390.000 € ............................................................................. 28

7000 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN DOLENJSKE
OB085-20-0015 Investicijski odhodki - skupne službe

3.000 € ................................................................... 28

3.000 € ............................................................................. 28
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III. NAČRT RAZVOJNIH
PROGRAMOV
2000 OBČINSKI SVET

14.000 €

OB085 -17 -0133 Inv esticijski o dhodki - delova nje
svetniških skupin

14.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nakup strojne računalniške opreme in pisarniškega pohištva za
potrebe delovanja svetniških skupin in samostojnih svetnikov, ki delujejo v Občinskem svetu
MO NM.
Stanje projekta

Svetniške skupine v skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih
svetnikov MO NM - UPB1 (Dolenjski uradni list, št. 10 z dne 25. 4. 2018) glede na njihove
potrebe in način dela, ki v velikem obsegu poteka v e-obliki, za svoje delo potrebujejo strojno
računalniško opremo. Za srečanja z volivci in strokovno javnostjo ter interesnimi skupinami v
obliki sestankov, posvetov, okroglih miz, novinarskih konferenc in drugih oblik komuniciranja z
javnostjo ter za hrambo dokumentacije in arhiva pa potrebujejo tudi pisarniško opremo v
njihovih svetniških pisarnah.

4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST
OBČINSKE UPRAVE
144.000 €
OB085 -17 -0100 Inv esticijski o dhodki - o bčinska uprava
126.000 €
Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževalna dela in izboljšave v upravnih prostorih
občinske uprave ter ostalih objektih v lasti občine, nakupu potrebne pisarniške opreme za
potrebe delovanja uprave ter nakupu premičnega premoženja. Del sredstev v sklopu postavke
je namenjen rednemu investicijskemu vzdrževanju informacijskega sistema v občinski upravi,
kar vključuje nabavo osebnih računalnikov, tiskalnikov in strežnikov s pripadajočo programsko
opremo ter ostalih naprav, ki so sestavni del sistema.
Stanje projekta

Izvajanje investicijskega vzdrževanja ter nabava in posodabljanje opreme za delovanje
občinske uprave je stalna naloga občine.

OB085 -17 -0121 Vzdržev anje pos lov nih prosto ro v

18.000 €

Namen in cilj

Investicijsko vzdrževanje nepremičnin z namenom ohranjanje nespremenjene uporabne
vrednosti.
Stanje projekta

V izvajanju - gre za stalno nalogo.
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4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA
VZGOJA
626.571 €
OB085 -16 -0135 Vrtec Oto čec

300.000 €

Namen in cilj

Namen izgradnje treh oddelkov vrtca in šestih dodatnih učilnic za šolo je rešitev za vrtec
Lešnica, ki ne izpolnjuje tehničnih zahtev za potrebe vrtca ter rešitev prostorske stiske šole
zaradi povečanega števila učencev.
Stanje projekta

Projekt je v fazi izdelave projektne dokumentacije ter nato pridobitev gradbenega dovoljenja. V
letu 2020 in 2021 bo potekala izgradnja objekta.

OB085 -17 -0102 Inv esticijsko v zdrževanje vrtcev

80.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za potrebe investicijskega vzdrževanja vrtcev Ciciban, Pedenjped ter
vrtcev, ki delujeta v objektih osnovnih šol Stopiče ter Velike Brusnice. Glede na razpoložljiva
sredstva se v sodelovanju z vrtci pripravil letni plan investicijskega vzdrževanja ter nabave
potrebne opreme igralnic ter kuhinjske opreme.
Stanje projekta

Izvajanje investicijskega vzdrževanja ter nabava in posodabljanje opreme za delovanje vrtcev je
stalna naloga občine.

OB085 -20 -0011 Vrtec Pedenjped - preureditev kuhinje
246.571 €
Namen in cilj

S projektom bo urejena preureditev kuhinje v kletnih prostorih, kjer je bila pralnica in likalnica.
Pralnica in likalnica se ukinjajo, na mestu obstoječe kuhinje pa se uredijo dva oddelka vrtca za
prvo starostno skupino. Celovito se bo uredila tudi zunanja ureditev (z rušenjem obstoječih
opornih zidov ter izgradnjo novih).
Stanje projekta

Izdelana je idejna zasnova za pridobitev projektnih pogojev.

4003 OBČINSKA UPRAVA IZOBRAŽEVANJE
OB085 -13 -0009 Inv esticijski o dhodki OŠ Center

935.000 €
35.000 €

Namen in cilj

Na objektu je potrebno zamenjati stavbno pohištvo na lupini objekta. Z zamenjavami smo pričeli
leta 2012. Vsako leto zamenjamo od 40 do 50 oken. Zamenjavo oken smo končali v 2017. V
nadaljevanju še predvidevamo ureditev sanitarij, kuhinje ter fasade.
Stanje projekta

Na objektu so zamenjana vsa okna, urejena je fasada , obnovljena kuhinja. V nadaljevanju je
potrebno urediti še sanitarije.
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OB085 -17 -0103 Inv esticijsko v zdrževanje osnov nih šol
100.000 €
Namen in cilj

Postavka zajema stroške investicijskega vzdrževanja opreme, naprav in objektov v upravljanju
osnovnih šol. Postavka zajema tudi stroške priprave projektne dokumentacije ter stroške
nadzora in koordinatorja varstva pri delu, ki je potreben za uspešno realizacijo izvedbe
predvidenih investicijskih del.
Stanje projekta

Izvajanje investicijskega vzdrževanja na objektih osnovnih šol ter glasbene šole je stalna naloga
občine.

OB085 -19 -0028 Širitev OŠ Oto čec

800.000 €

Namen in cilj

Namen izgradnje treh oddelkov vrtca in šestih dodatnih učilnic za šolo je rešitev za vrtec
Lešnica, ki ne izpolnjuje tehničnih zahtev za potrebe vrtca ter rešitev prostorske stiske šole
zaradi povečanega števila učencev.
Stanje projekta

Projekt je v fazi izdelave projektne dokumentacije ter nato pridobitev gradbenega dovoljenja. V
letu 2020 in 2021 bo potekala izgradnja objekta.

4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT
OB085 -14 -0014 Športna infra struktura

2.526.000 €
75.000 €

Namen in cilj

Sredstva na postavki so namenjena potrebam izdelave projektne in investicijske dokumentacije
za novo športno infrastrukturo ter morebitna nepredvidena investicijsko vzdrževalna dela na
športnih objektih.
Stanje projekta

Na postavki se zagotavljajo sredstva za potrebne elaborate, projektno dokumentacijo ter
investicijsko dokumentacijo za novo in obstoječo športno infrastrukturo.

OB085 -15 -0013 Velo dro m Češča va s

220.000 €

Namen in cilj

V obstoječem pokritem velodromu je namen zgraditi sanirano garderobni objekt ter ureditev
skladišča pod kolesarsko progo. S tem bomo objekt naredili še bolj funkcionalen.
Stanje projekta

V izdelavi je idejni projekt predvidene ureditve objekta.

OB085 -17 -0113 Inv esticijski o dhodki - o troška in špo rtna
igrišča
56.000 €
Namen in cilj

Skladno z Odlokom o ustanovitvi Zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto,
(DUL, št. 35/16) so sredstva namenjena za redno in investicijsko vzdrževanje objektov, s
katerimi upravlja Zavod Novo mesto.
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Stanje projekta

Pred sanacijo športnih in drugih objektov v upravljanju Zavoda Novo mesto je potrebno izvesti
popis del na vseh objektih.

OB085 -17 -0130 Inv esticijsko v zdrževanje - Za v o d No vo
mesto
170.000

€

Namen in cilj

Skladno z Zakonom o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) so sredstva namenjena obnovi
obstoječih otroških in športnih igrišč pred sezono, rednemu in investicijskemu vzdrževanju igrišč
(popravilo igral, ograj, itd.) skozi sezono ter ureditvi novih igrišč.
Stanje projekta

Pred sanacijo otroških in športnih igrišč je potrebno izvesti popis del na vseh otroških in športnih
igriščih. Cilj je obnova dotrajane opreme igrišč in postavitev novih igrišč, enakomerno v mestnih
in primestnih krajevnih skupnostih.

OB085 -20 -0013 OC Novo mesto - Ba zenski ko mpleks
2.000.000 €
Namen in cilj

Namen je zgraditi bazenski kompleks z naslednjo vsebino:
Objekt velikosti cca 65. x 45 m
•
osnovni 21 x 25 m -tekmovalni / rekreacijski globina iz 2,2 na 1,2 m; štartni bloki na globlji
strani;
•
ogrevalni bazen 21 x 8 m – rekreacijski globine 1,2 m z vhodnim stopniščem po celotni
širini.
•

dva ločena krogotoka vsak bazen svoja temperatura

•

ogrevanje na zemeljski plin preko toplotnih črpalk

Stanje projekta

Projekt je v fazi potrjevanja projektne naloge.

OB085 -20 -0016 Po mo žna dvo ra na Ma ro f

5.000 €

Namen in cilj

Ob športni dvorani Marof je predvidena dodatna dvorana, ki bo namenjena vadbi osnovne šole
Center in ostalih aktivnosti.
Stanje projekta

Projekt je v fazi izdelave idejne zasnove.

4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA

225.741 €

OB085 -14 -0016 Inv esticijski o dhodki - Knjižnica M ira na
Ja rca
8.000 €
Namen in cilj

Namen projekta je razvoj in promocija novih trendov v kulturi ter zagotovitev prostorov in
opreme za različne kulturne dejavnosti in njene ustvarjalce. Projekt zajema nadaljevanje že
začete investicije, ki je razdeljena na več zaključenih celot.
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Predvidena je obnova objekta Rozmanova 26, s čimer se pridobi nove površine za potrebe
izvajanja multimedijskih in drugih kulturnih dejavnosti neto površine 1.127,74 m 2. V sklopu
investicije je predvidena obnova in oprema prostorov atrija v pritličju za potrebe ureditve
večnamenskega prireditvenega prostora, literarne čitalnice s čajarno ali kavarno, razstavni
prostor ter stalna bukvarna. V prvem nadstropju je predvidena ureditev Domoznanskega
oddelka in posebnih zbirk Boga Kamelja. V drugem nadstropju (podstrešje in mansarda) je
predvidena ureditev prostorov za izvajanje dejavnosti namenjene mladim, multimedijske sobe,
sodobnega avdiovizualnega centra, sobe za delavnice, pisarne za programskega vodjo,
temnica ter atelje.
Stanje projekta

Projektno dokumentacijo PGD in PZI je izdelal Atelje Marka Mušiča leta 2008. Pred pričetkom
del bo projektno dokumentacijo potrebno novelirati. Nadaljevanje projekta je odvisno od
zagotovitve virov sofinanciranja. Možno je fazno izvajanje projekta. Gradbeno dovoljenje je
veljavno.

OB085 -16 -0127 Arheo loški pa rk Situla (Maro f)

167.741 €

Namen in cilj

Projekt ureditve Arheološkega parka Marof Novo mesto je projekt celostne ohranitve arheološko
pomembnega območja in urejanja zelene parkovne površine v neposredni bližini mestnega
jedra Novega mesta.
Cilji projekta so: - zagotoviti celostno ohranjanje arheološko pomembnega območja in urejanje
zelene parkovne površine v neposredni bližini mestnega jedra Novega mesta; - predstaviti eno
najbogatejših srednjeevropskih arheoloških najdišč strokovni in širši javnosti; - izpostaviti
arheološko dediščino kot atraktivno turistično vsebino Novega mesta in Dolenjske; - izoblikovati
trženjsko znamko in povečati prepoznavnost in konkurenčnost Novega mesta in regije na
turističnih trgih; - razviti turistični produkt, ki vključuje interpretacijo in rekonstrukcijo življenja na
tem prostoru v 1. tisočletju p.n.š.; - se navezati na prometno omrežje in AC ter zagotoviti
spremljajočo turistično ponudbo; - obnoviti in urediti mestno sprehajališče Kettejev drevored, ki
povezuje arheološki park z mestnim jedrom; - povezati ponudbo arheološkega parka z
arheološko dediščino regije in vzpostaviti interpretirano regijsko arheološko pot; - opremiti park
z urbano infrastrukturo (tematsko otroško igrišče, razgledišče, označevanje replik in prikazov,
spremljajoče parkovne ureditve);
Projekt podpira razvojno specializacijo regije, saj je namenjen povečanju prepoznavnosti
Novega mesta in regije privabljanju gostov iz tujih ciljnih trgov, ki povprašujejo po odkrivanju
novega, doživetjih in dediščini.
Stanje projekta

V sklopu priprave Strokovnih podlag za območje AP Situla je bil izdelan PZI za arheološko pot
Gradišče in prenovo Kettejevega drevoreda ter arboristično mnenje o stanju Kettejevega
drevoreda v Novem mestu. Izdelan je bil dokument identifikacije DIIP za projekt "Arheološki
park Situla". Zaključki iz Tržne raziskave so pokazale, kakšne so potrebe razvoja kulturnoturističnega produkta Železnodobni park Situla v Novem mestu. Raziskava predstavlja
pomembno izhodišče za nadaljnjo pripravo projektne in prostorske dokumentacije. Izvedba
projekta železnodobnega parka Situla je zastavljena dolgoročno.

OB085 -20 -0018 Prizidav a Kulturnega do ma v Ga brju
50.000 €
Namen in cilj

Namen je dozidava kulturnega doma v naselju Gabrje, kjer bodo v kletni etaži zagotovljeni
prostori za PGD Gabrje v nadstropju pa za potrebe KS-a. Neto površina dozidave v dveh
etažah znaša cca. 118,0 m2.
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Cilj je zagotoviti dodatne prostore za potrebe KS Gabrje in PGD Gabrje.
Stanje projekta

Konec leta 2019 bo vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja, nato bo po pridobitvi
izdelana PZI projektna dokumentacija, ki bo osnova za pričetek gradnje. Zaključek gradnje se
predvideva v prvi polovici leta 2021.

4008 OBČINSKA UPRAVA – SOCIALNO
VARSTVO

15.000 €

OB085 -20 -0020 Za vetišče za brezdo mce
15.000 €
Namen in cilj

Sredstva bodo namenjena za pripravo in izdelavo projektne dokumentacije ter za nakup
kontejnerjev in ureditev infrastrukture. Brezdomne osebe namreč potrebujejo zavetišče, kot ga
imajo v vseh drugih večjih mestih po Sloveniji.
Stanje projekta

Projekt naj bi se pričel izvajati v letu 2020.

4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA
DEJAVNOST
1.733.700 €
OB085 -12 -0050 Vo dovo d Gornja Težka Voda

305.000 €

Namen in cilj

Gornja Težka Voda se s pitno vodo oskrbuje iz vodovodnega sistema Stopiče. Obstoječe
omrežje je dotrajano, pod dimenzionirano, višje ležečim objektom ne zagotavlja ustrezne oskrbe
s pitno vodo in požarno vodo.
Cilj investicije je urejena oskrba s pitno, sanitarno in požarno vodo celotnemu naselju Gornja
Težka Voda.
Za ta namen je potrebno zgraditi tlačni cevovod od vodohrana Dolenja Težka Voda (265
m.n.m.) do lokacije predvidenega novega vodohrana na Gorenji Težki Vodi (330 m.n.m). V
obstoječi vodohran na Dolenji Težki Vodi je potrebno vgraditi črpalko za prečrpavanje vode v
predvideni vodohran Gorenja Težka Voda, ki bo ob enem tudi vzdrževala tlak v omrežju naselja
Gorenja Težka Voda.
Znotraj naselja Gorenja Težka Voda pa zgraditi ustrezno sekundarno omrežje, ki bo
zagotavljalo požarno varnost.
Stanje projekta

Pripravlja se projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja.

OB085 -12 -0055 Vo dovo d ka na liza cija Ždinja va s

720.000 €

Namen in cilj

Namen investicije je omogočiti varno in zanesljiva oskrbo s kvalitetno pitno vodo ter vlaganje v
zaščito okolja pred komunalnimi odpadnimi vodami na delu območja Ždinje vasi.
Cilj je Izgradnja kanalizacije in obnova vodovoda v naselju Ždinja vas ter navezava zgrajene
komunalne infrastrukture iz gospodarske cone Brezovica na centralni sistem v Ločno. V ta
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namen bo za območje Brezovice zgrajen povezovalni vod kanalizacije in meteorne. Za
doseganje zadostne količine pitne vode bo zgrajen tudi vodohran in obnovljen vodovod v Ždinji
vasi.
Stanje projekta

Celotna Investicija se bo izvajala v obdobju 2020-2022.

OB085 -13 -0028 Inv esticije v jav no ra zsv etljavo

150.000 €

Namen in cilj

Namen investicij v izgradnjo objektov in naprav javne razsvetljave v Mestni občini Novo mesto
je izboljšati sistem javne razsvetljave in zagotovitev večje varnosti občanov. Investicije se
izvajajo v okviru novogradenj objektov in naprav javne razsvetljave kot tudi v okviru
investicijskega vzdrževanja - izboljšanja že izgrajenih objektov in naprav javne razsvetljave.
Stanje projekta

Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in naprav javne razsvetljave v Mestni občini
Novo mesto se izvaja skladno s planom investicij in investicijskega vzdrževanja v koledarskem
letu.

OB085 -13 -0058 Vzdržev anje hidrantov

20.000 €

Namen in cilj

Hidranti so objekti kolektivne rabe, namenjeni zagotavljanju požarne varnosti, zato morajo biti
vedno dostopni in v brezhibnem stanju. Hidrantno omrežje vzdržuje javno podjetje Komunala
Novo mesto d.o.o. Vzdrževanje obsega pregled hidrantov, meritve ter zamenjavo hidrantov.
Stanje projekta

Vzdrževanje hidrantov je stalna naloga občine.

OB085 -16 -0147 Ureja nje roms kih naselij

20.000 €

Namen in cilj

Predmet projekta je komunalna ureditev obstoječih romskih naselij, z namenom zagotovitve
pravice dostopa do zdrave pitne vode in pravice dostopa do storitev minimalne komunalne
opremljenosti bivalnih območij. Projekt je namenjen izvajanju sprejete Strategije reševanja
romske tematike v MONM Novo mesto za obdobje 2013 - 2020 in sicer izvedbenega ukrepa
3.6.10. Komunalno opremljanje romskih naselij. Ukrep je namenjen:
(1) izgradnji manjkajoče komunalne opreme v obstoječih romskih naseljih,
(2) vzpodbuditi priključevanje uporabnikov na zgrajeno komunalno opremo in
(3) urediti oziroma prenoviti komunalno opremo za romsko naselje Brezje.
Ukrep komunalnega opremljanja oziroma prenavljanja romskega naselja Brezje se bo zaradi
kompleksnosti projekta izvajal v okviru posebnega NRP - OB085-16-0173 Prostorsko komunalna ureditev romskega naselja Žabjak- Brezje.
Cilji projekta so:
•
pripraviti rešitve za tista romska naselja ali njihove dele, kjer je na obstoječih lokacijah
mogoče urediti kakovostno bivalno okolje,
z namenom hitrejše integracije,
•
prostorsko umeščena romska naselja je potrebno zemljiškoknjižno (določiti gradbene
parcele) in urediti v smislu
stvarnopravnih razmerij (odkupi, najemi, stavbne pravice), tako da se povežejo
gradbene parcele z stavbami (Ureditev romskih
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Proračun MONM za leto 2021

naselij Šmihel, Poganški vrh, Ruperč vrh, Brezje, Otočec, Ukrat),
•

določiti je potrebno proste oz. nezazidane gradbene parcele,

•
dokončati je potrebno komunalno opremo in ureditev prostorsko umeščenih romskih naselij
tako da so vse gradbene parcele v
uporabi opremljene z minimalno komunalno opremo,
•
z minimalno komunalno opremo je potrebno opremiti tiste nezazidane gradbene parcele na
katerih bo država zagotavljala
bivalne enote.
Stanje projekta

Projekt je odvisen od sofinanciranja državnega proračuna, zato je odvisen od izvajanja
Nacionalnega programa ukrepov za Rome za obdobje 2016 – 2021, ki ga je sprejela Vlada RS.
V času priprave NRP še ni javno znanih izhodišč glede obsega in dinamike razpoložljivih
finančnih virov v okviru državnih NRP.

OB085 -16 -0168 Širo ko pasovna o mrežja Dolenjske

1.000 €

Namen in cilj

Za potrebe gradnje odprtega širokopasovnega omrežja je v pripravi Načrt razvoja
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij Mestne občine Novo mesto na območju
belih lis.
Cilj projekta je zagotoviti pokritost slehernega kraja v občini s širokopasovnim omrežjem.
Stanje projekta

V letu 2021 je predviden zaključek projekta.

OB085 -17 -0025 Inv est icijski o dhodki - Zbira nje in o dvo z
o dpadkov J P Ko muna la
65.000 €
Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nemoteno izvajanje gospodarske javne službe, zbiranje in odvoz
odpadkov
Stanje projekta

Projekt se tekoče izvaja.

OB085 -17 -0029 Inv esticijski o dhodki - Ureja nje
po kopa lišč in pog rebna dejav nost

150.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nemoteno izvajanje gospodarske javne službe urejanje pokopališč in
pogrebna dejavnost
Stanje projekta

Projekt se tekoče izvaja.

12

Proračun MONM za leto 2021

OB085 -17 -0035 Inv esticijski o dhodki - drug e nalog e
ko muna lnega go spoda rstva
2.700

€

Namen in cilj

Sredstva so namenjena plačilu komunalnega prispevka za objekte v lasti občine, ki se
priključujejo na javno kanalizacijsko omrežje, ter fizični izvedbi kanalizacijskih priključkov teh
objektov, plačevanju stroškov vzdrževanja vstopno izstopnih mest na reki Krki ter nepredvidenih
nalog na področju komunalnega gospodarstva.
Stanje projekta

Stalna naloga občine.

OB085 -17 -0118 Inv esticijski o dhodki - rav na nje z
o dpadki Cerod

50.000 €

Namen in cilj

Področje zajema investicijsko vzdrževanje in izboljšave centra za ravnanje z odpadki CeROD.
Predvideno investicijsko vzdrževanje je opredeljeno v letnem Planu dela družbe CeROD, ki ga
potrdi svet županov in skupščina družbe. Občina za investicijsko vzdrževanje zagotavlja
sredstva samo za svoj delež.
Stanje projekta

Investicijsko vzdrževanje centra za ravnanje z odpadki je stalna naloga občine.

OB085 -17 -0127 Vzdržev anje ka tastra

40.000 €

Namen in cilj

Lokalno geodetsko službo mora zagotavljati občina. Ta obsega vzpostavitev, vodenje in
vzdrževanje katastrov gospodarske javne infrastrukture. Sredstva za kritje stroškov zagotavlja
občina iz proračuna.
Stanje projekta

Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanja gospodarske javne infrastrukture je stalna naloga občine.

OB085 -17 -0128 Subv encio nira nje izg ra dnje ma lih ČN in
črpa lišč
10.000 €
Namen in cilj

Sredstva so namenjena za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih
črpališč.
Stanje projekta

Sredstva se občanom dodeljujejo skladno s Pravilnikom ter na podlagi vsakoletne objave
javnega poziva za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč v
Mestni občini Novo mesto.

OB085 -18 -0175 Reko nstrukcija črpališča Žag a

200.000 €

Namen in cilj

Namen je urediti odvodnjavanje odpadnih voda na črpališču Žaga. Na črpališče se stekajo
odpadne vode in večinskega dela kanalizacijskega sistema Novega mesta. Črpališče odpadno
vodo prečrpa v višje ležeči S kanal preko katerega se v nadaljevanju odpadna voda odvaja na
Centralno čistilno napravo Novo mesto.
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Cilj sanacija celotnega objekta s tehnološkimi posodobitvami ter ureditvijo zunanje okolice.
Stanje projekta

V letu 2019 je bila izvedena projektna dokumentacija. Pričetek gradnje 2021 do 2022.

4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET

442.000 €

OB085 -15 -0027 Ureditev g lav ne av tobusne posta je NM
40.000 €
Namen in cilj

Sredstva so potrebna za investicijska vzdrževanja objekta avtobusne postaje, platoja in tudi
deleža na poslovnem objektu Avtobusna postaja Novo mesto.
Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

OB085 -17 -0020 Inv esticijski o dhodki - na cio na lni
progra m va rno sti cest. pro meta

7.000 €

Namen in cilj

Nakup opreme, napeljav in vgradnja prometno tehnične opreme za izvajanje ukrepov pri
izboljšanju stanja prometne varnosti (prehodi za pešce; šolske poti, dostopi do postajnih točk).
Stanje projekta

Projekt je stalna naloga.

OB085 -17 -0032 Inv estijski odho dki - Arhitekto nske ov ire
10.000 €
Namen in cilj

Odprava arhitektonskih ovir na prometnih površinah in drugih javnih površinah.
Stanje projekta

Projekt je stalna naloga.

OB085 -17 -0122 Inv esticijski o dhodki - av tobusna
posta ja lišča

205.000 €

Namen in cilj

Dobava in montaža avtobusnih postajališč (nadstrešnice za potnike) v mestnem potniškem
prometu in na območju šolskih prevozov
Stanje projekta

Projekt je stalna naloga.

OB085 -17 -0124 Sema fo rske napra ve

40.000 €

Namen in cilj

Nekateri svetlobni prometni znaki so dotrajani in zastareli, zato jih je nujno potrebno posodobiti.
Pri tem je potrebna tudi izdelava načrtov in projektov za investicije oziroma izboljšave svetlobnih
prometnih znakov.
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Stanje projekta

Investicijsko vzdrževanje semaforskih naprav je stalna naloga občine.

OB085 -17 -0137 Pa rkirna hiša in pa rkirišča

100.000 €

Namen in cilj

Redno delovanje, vzdrževanje parkirišč in parkirnih hiš skladno s politiko mirujočega prometa.
Stanje projekta

Projekt je stalna naloga.

OB085 -19 -0009 Cestni pro met - ureja nje

40.000 €

Namen in cilj

Nakup in vgradnja elementov fizičnih ovir za umirjanje prometa, dobava in postavitev prometne
signalizacije, postavite stalnih prikazovalnikov hitrosti v procesu umirjanja prometa na
evidentiranih kritičnih točkah na mestnih vpadnicah.
Stanje projekta

Projekt je stalna naloga.

4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO
GOSPODARSTVO
OB085 -14 -0092 Sava Krka Bike

7.734.692 €
10.000 €

Namen in cilj

S kolesom ob Savi in Krki (Sava Krka bike)« je skupni projekt štirinajstih občin posavske in
dolenjske regije, ki skupaj z Direkcijo RS za ceste želijo vzpostaviti infrastrukturo za državne
kolesarske povezave. Namen projekta je umestiti v prostor in zgraditi državne kolesarske
povezave ter v naslednjih fazah vzpostaviti mrežo regionalnih kolesarskih poti.
Stanje projekta

Projekt se izvaja v fazah. Prva faza, ki je zaključena, se je nanašala na pripravo potrebne
dokumentacije, usklajevanje projektnih aktivnosti in izdelavo elaborata strokovnih podlag, ki je
bil osnova za izdelavo Dokumenta identifikacijskega Investicijskega projekta (DIIP). DIIP je
izdelan in potrjen. Projekt je vključen v državni Načrt razvojnih projektov.
Dinamika izvedbe je pogojena s pridobivanjem evropskih sredstev. Za strokovno pomoč pri
projektu sta zadolžena Regionalna razvojna agencija Posavje in Razvojni center Novo mesto.
Med občinami pristopnicami je bil sklenjen dogovor, da v naslednjih letih v proračunu in NRP-ju
za vsako leto posebej zagotavljajo sredstva za pripravo projektne in investicijske
dokumentacije.
Za ureditev kolesarske poti na odseku Krka - Žihovo Selo, je izdelan projekt PZI. Recenziran
projekt PZI je predan DRSI, ki načrtuje izvedbo investicije, letu 2020 oz. 2021.

OB085 -15 -0080 Reko nstrukcija reg ionalne ceste sko zi
naselje Birčna va s
10.000

€

Namen in cilj

Predvidena je rekonstrukcija regionalne ceste z ureditvijo pločnika za pešce, cestne
razsvetljave, avtobusnega postajališča od podvoza z železniško progo do OŠ v Birčni vasi.
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Stanje projekta

Podpisan je sporazum o sofinanciranju, v teku so odkupi zemljišč.

OB085 -16 -0142 Brv in ko lesa rska po t - Irča va s

650.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije in gradnjo mostu - brvi čez reko
Krko med Irčo vasjo in Cegelnico s peš in kolesarsko navezavo na levi in desni breg. Novi most
bo povezoval območje Drske z območjem Bršljina. Projekt je predviden za sofinanciranje iz EU
skladov preko mehanizma CTN.
Stanje projekta

V letu 2019 je bila izdelana projektna dokumentacija IZP, pridobljeni projektni pogoji in izdelana
DGD. V teku je pridobivanje mnenj k DGD in pravice graditi. Sledi pridobitev gradbenega
dovoljenja, izdelava PZI in izbor izvajalca gradnje. Gradnja je predvidena v letih 2021 in 2022.

OB085 -16 -0180 Brv in ko lesa rska po t - Loka - Kandija
450.000 €
Namen in cilj

Namen gradnje večnamenske brvi preko reke Krke, ki bo omogočala varnejše gibanje pešcem
in kolesarjem, je dograditev kolesarske in peš infrastrukture, ki bo smiselno povezovala in
dopolnjevala obstoječo mrežo, povečanje površin za pešce in kolesarje, povečanje prometne
varnosti za kolesarje in pešce, izboljšanje stanja okolja (zmanjšanje emisij CO 2 iz osebnega
avtomobilskega prometa), in s tem tudi pozitivno vplivala na zdrav način življenja občanov.
Investicija predvideva izgradnjo večnamenske brvi, ki se bo obeh bregovih reke neposredno
navezala na obstoječo prometno infrastrukturo, in sicer na levem bregu reke Krke na
večnamensko pot Župačičevega sprehajališča in na desnem bregu na Sprehajališče Primicove
Julije in Kandijsko cesto. Brv bo povezala center mesta in Športno rekreacijski park Loka in ter
sosesko Kandija z zaledjem in zdravstveni kompleks.
Stanje projekta

V teku je projektiranje projektne dokumentacije IZP, sledi pridobivanje projektnih pogojev,
izdelava DGD, pridobivanje mnenj, pridobivanje pravice graditi, pridobitev gradbenega
dovoljenja, izdelava PZI in izbor izvajalca gradnje. Začetek gradnje je predviden v letu 2020.

OB085 -17 -0027 Inv esticijski o dhodki - po prav ilo mo sto v
28.000 €
Namen in cilj

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju mostov (Šmihelski, Kandijski, Šentpeter,
Otočec).
Stanje projekta

Investicijsko vzdrževanje popravilo mostov je stalna naloga občine.

OB085 -17 -0033 Inv esticijski o dhodki - Vzdrževa nje
o bčinskih cest
40.000

€

Namen in cilj

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju kategoriziranih občinskih cest.
Stanje projekta

Investicijsko vzdrževanje občinskih cest je stalna naloga občine.
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OB085 -17 -0071 J užna pov ezov alna cesta (Regrške
ko šenice - Belo kranjska c.)

485.000 €

Namen in cilj

Z OPN je na južnem delu Novega mesta predvidena novogradnja cca 2km južna zbirna cesta,
ki se bo na obstoječo prometno mrežo na zahodu navezala na Šmihelsko cesto oz. v skladu z
DPN za državne ceste od avtoceste A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu do priključka
Maline, v priključku NM-Regrške Košenice priključila na državno cesto, na vzhodu pa navezala
na Belokranjsko cesto.
Stanje projekta

Izdelane so strokovne podlage, ki podajajo prostorsko-načrtovalne rešitve, usklajene z določili
OPN Novo mesto glede urbanega razvoja tega dela mesta, pa tudi z državnim prostorskim
načrtom (DPN) za 3. razvojno os, ki določa pogoje za izgradnjo hitre ceste in zahodne
obvoznice Novega mesta ter izhodiščno točko južne zbirne ceste. Pred naslednjo fazo priprave
prostorske projektne dokumentacije je potrebno pristopiti k izdelavi investicijske dokumentacije
(DIIP,PIZ) in idejnega projekta za južno zbirno cesto, nato pa sledi OPPN.

OB085 -17 -0074 Topliška c. - križišče Drska - po k.
Srebrniče

730.000 €

Namen in cilj

Predvidena je ureditev peš in kolesarskih površin od obstoječe kolesarske steze in pločnika ob
regionalni cesti R2-419 na odseku 1203 Soteska - Novo mesto od km 11+090 do km 9+540,
ureditev regionalne ceste R2-419 od km 9+840 do km 9+540 v dolžini 300 m v naselju
Srebrniče in sprememba obstoječega hodnika za pešce in kolesarske steze od km 10+420 do
km 11+710 v dolžini 1290 m..
Stanje projekta

Pripravljena je investicijsko tehnična dokumentacija ter pridobljena večina zemljišč za gradnjo.

OB085 -17 -0109 Inv esticijski o dhodki - ureja nje pešpo ti
60.000 €
Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicijsko obnovo in sanacijo pešpoti.
Stanje projekta

Projekt se tekoče izvaja.

OB085 -17 -0110 Inv esticijski o dhodki - ureja nje
ko lesarskih stez

10.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za pripravo investicijsko tehnične dokumentacije za gradnjo kolesarskih
stez.
Stanje projekta

Urejanje kolesarskih stez in povezav je stalna naloga občine.
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OB085 -17 -0111 Pro jekti za inv esticije v cestnem
go spoda rstvu

25.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za izdelavo projektov, ki so predpogoj za izvedbo investicij.
Stanje projekta

Stalna naloga občine, sodelovanje pri projektih v investicije z upravljavcem državnih cest
skladno z interesi lokalne skupnosti.

OB085 -17 -0115 Sa nacija in prepla stitev loka lnih cest 3 0 0 . 0 0 0
€
Namen in cilj

Sredstva so namenjena za večje posege - najnujnejše sanacije cest.
Stanje projekta

Sanacije in preplastitve občinskih cest je stalna naloga občine.

OB085 -18 -0182 Ureditev pločnika Šmihel - 2 .fa za

50.000 €

Namen in cilj

Predvidena je rekonstrukcija regionalne ceste z ureditvijo pločnika, cestne razsvetljave in druge
tangirane GJI v dolžini približno 700 m (od Vite do Košenic).
Stanje projekta

Razpis za izvedbo izvajalca je objavljen in je v fazi potrditve izvajalca gradbenih del.

OB085 -19 -0014 Pešpo t ob Težki v o di

1.000.000 €

Namen in cilj

Večnamenska pot ob Težki vodi poteka od novo urejenega parkirišča ob levem bregu potoka
Težka voda do Šmihelske ceste (Varstveni center Novo mesto) in naprej ob železniškem
viaduktu (Revoz) do Mordaxovega sprehajališča. Dolžina poti bo cca 1.100 m, širina cca 2,5 m,
hkrati se bo zgradila nova javna razsvetljava in delno obnovila javna kanalizacija in sicer na
odseku, kjer jo pot tangira (v dolžini cca 800 m).
Stanje projekta

V letu 2021 se bo izgradnja večnamenske poti ob Težki vodi zaključila in predala v uporabo.

OB085 -19 -0015 Regio na lna ko lesarska poveza va "Nov o
mesto - Stra ža"
423.429

€

Namen in cilj

Izvedba regionalne kolesarske povezave Novo mesto - Straža.
Stanje projekta

Sklenjen je Sporazum o izvedbi projekta regionalna kolesarska povezava Novo mesto - Straža,
med Mestno občino Novo mesto in občino Straža. Potrjena je Projektna naloga za izdelavo
projektne dokumentacije PZI. Izvedeno je skupno javno naročilo za izdelavo PZI projektne
dokumentacije za izgradnjo regionalne kolesarske povezave.
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OB085 -19 -0016 Regio na lna ko lesarska poveza va "Nov o
mesto - Šma rješke To plice - Ško cja n"
652.000

€

Namen in cilj

Izvedba regionalne kolesarske povezave Novo mesto - Šmarješke Toplice - Škocjan.
Stanje projekta

Pripravljen je Sporazum o izvedbi projekta regionalna kolesarka povezava Novo mesto Šmarješke Toplice - Škocjan, med Mestno občino Novo mesto, občino Šmarješke Toplice in
občino Škocjan. Potrjena je Projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije PZI.
Izvedeno je skupno javno naročilo za izdelavo PZI projektne dokumentacije za izgradnjo
regionalne kolesarske povezave.

OB085 -19 -0017 Regio na lna ko lesarska poveza va "Trebnje
- M irna Peč - Novo mesto"
1.121.482 €
Namen in cilj

Izvedba regionalne kolesarske povezave Trebnje - Mirna Peč - Novo mesto.
Stanje projekta

Sklenjen je Sporazum o izvedbi projekta regionalna kolesarska povezava Trebnje - Mirna Peč Novo mesto, med Mestno občino Novo mesto, občino Mirna Peč in občino Trebnje. Potrjena je
Projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije PZI. Izvedeno je skupno javno naročilo
za izdelavo PZI projektne dokumentacije za izgradnjo regionalne kolesarske povezave.

OB085 -19 -0018 Reko nstrukcija ceste in novo gra dnja
ko lesarske steze in pešpo ti na o dseku med naseljem
Ragov o in Krk a
50.000

€

Namen in cilj

Izvedba rekonstrukcija ceste in izgradnja peš in kolesarskih površin (večnamenska pot) na
odseku med naseljem Ragovo in naseljem Krka. Izvede se celovita ureditev območja z ustrezno
cestno povezavo, kolesarsko in peš potjo, prenova oziroma dograditev gospodarske javne in
druge infrastrukture ter izvedba premostitvenega objekta.
Stanje projekta

Izdelana je projektne dokumentacije PZI za rekonstrukcijo ceste in novogradnjo kolesarske
steze in pešpoti na odseku med naseljem Ragovo in Krka.

OB085 -19 -0019 Po t o d mlina do mlina

50.000 €

Namen in cilj

Ureditev peš poti, ob brežini levega brega reke Krke, na skrajnem severozahodnem robu
starega mestnega jedra Novega mesta, od nekoč delujočega Seidlovega do Zajčevega mlina.
Stanje projekta

Izdelana je PZI projektna dokumentacija "Pot od mlina do mlina".
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OB085 -19 -0023 Topliška cesta - od križišča av to busno
posta ja lišče do križišča Drska
5.000

€

Namen in cilj

Predvidena je izgradnja peš in kolesarskih površin ob regionalni cesti od križišča Ulice Slavka
Gruma in Irče vasi do križišča avtobusne postaje, vključno z rekonstrukcijo ceste, cestne
razsvetljave ter ureditvijo ostale tangirane gospodarske javne infrastrukture.
Nosilka projekta je Direkcija RS za infrastrukturo, občina sodeluje kot sofinancer.
Stanje projekta

V teku je podpis sofinancerskega sporazuma in aktivnosti vezane na odkupe zemljišč.

OB085 -19 -0024 Reko nstrukcija R3 -664/2501 NM (sko zi
Šmihel) - 3 . faza
505.000

€

Namen in cilj

Predvidena je rekonstrukcijo ceste z ureditvijo obojestranskega pločnika za pešce, cestne
razsvetljave ter ureditvijo ostale tangirane gospodarske javne infrastrukture, od križišča s
Smrečnikovo ulico do pokopališča v Šmihelu.
Nosilka projekta je Direkcija RS za infrastrukturo, občina sodeluje kot sofinancer.
Stanje projekta

Sofinancerski sporazum je podpisan, potekajo aktivnosti vezane na odkupe zemljišč.

OB085 -19 -0025 Tabletka - ra zširitev kro žnega križišča
držav nih cest
170.000

€

Namen in cilj

Predvidena je preureditev dvopasovnega krožnega križišča v krožno križišče pritisnjenimi
pasovi za desne zavijalce na priključku Andrijaničeva cesta - smer Krka, z vgradnjo
delineatorjev, ureditvijo odvodnjavanja, prestavitvijo in zaščito vseh tangiranih komunalnih
vodov, izgradnjo oporne konstrukcije, ureditvijo cestne razsvetljave, pločnika za ceste in
kolesarske steze.
Nosilka projekta je Direkcija RS za infrastrukturo, občina in Krka, tovarna zdravil sodelujeta kot
sofinancerja.
Stanje projekta

Sofinancerski sporazum je podpisan, projekt je pripravljen za objavo razpisa za izvajalca
gradnje.

OB085 -20 -0017 Reko nstrukcija ceste Ma li Sla tnik Petelinjek
909.781

€

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je izgradnja mešane površine za pešce in kolesarje (večnamenske poti)
ob regionalni cesti od naselja Mali Slatnik do naselja Petelinjek v dolžini 1069m. V sklopu
projekta je predvideno avtobusno obračališče, ureditev priključkov javne poti vključno s
številnimi hišnimi priključki in ukrepi za umirjanje prometa ter ureditev javne infrastrukture. V
območju avtobusnega obračališča je predvidena tudi kolesarnica za avtomatsko izposojo koles.
Nosilka projekta je Direkcija RS za infrastrukturo, občina sodeluje kot sofinancer.
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Stanje projekta

Izdelana in recenzirana je PZI dokumentacija.
V letu 2019 je predviden podpis sofinancerskega sporazuma, , sledi izgradnja v 1 in 2 etape.

4017 OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA
ZEMLJIŠČA

3.550.000 €

OB085 -15 -0088 Izv edba OPPN M rzla dolina - zaho d in
OPPN Bro d Drag e
200.000

€

Namen in cilj

Izvedba skupne komunalne opreme za OPPN Mrzla dolina-zahod in OPPN Brod-Drage v
sodelovanju z lastnikom zemljišč na območju OPPN Mrzla dolina-zahod in kupcem zemljišč
Brod Invest d.o.o. v stečaju. V letih 2018 in 2019 je bila s strani investitorja izgradnje prvih dveh
blokov na območju OPPN Mrzla dolina-zahod na podlagi sklenejne pogodbe o opremljanju z
MONM izvedena le 1. faza komunalne opreme po OPPN Mrzla dolina-zahod (z začasnim
dostopom in začasno priključitvijo na mešan kanalizacijski sistem).
V sklopu skupne komunalne opreme je med drugim potrebno zgraditi načrtovano skupno
dostopno cesto in rekonstrukcijo ulice Brod ter obstoječo mešano kanalizacijo na Brodu
nadomestiti s kanalizacijo v ločenem sistemu, kar je pogoj za nadaljnjo gradnjo objektov na
območju obeh navedenih OPPN. MONM se je s pogodbo o opremljanju za 1. fazo
komunalnega opremljanja (v povezavi s plačano akontacijo komunalnega prispevka za prva dva
zgrajena objekta na območju OPPN Mrzla dolina-zahod) zavezala rekonstruirati mešano
kanalizacijo na Brodu najkasneje do aprila 2023, za kar je v letih 2022 in 2023 potrebno
načrtovati zadostna sredstva. Poleg tega se je zavezala odkupiti tudi določena zemljišča za
izvedbo načrtovane prometne ureditve. Zato se v okviru te investicije s strani MONM
zagotavljajo sredstva za izvedo dela komunalne opreme po OPPN Mrzla dolina-zahod in OPPN
Brod-Drage z rekonstrukcijo mešane kanalizacije na Brodu, izvedbo avtobusnega postajališča
in za odkupe določenih zemljišč. Večino sredstev za komunalno opremljanje zemljišč
zagotavljajo investitorji pozidave na območju navedenih OPPN z izgradnjo komunalne opreme
na podlagi sklenjene pogodbe o opremljanju z MONM ali s plačilom komunalnega prispevka po
Odloku o Programu opremljanja.
Stanje projekta

Zemljišča na območju OPPN Mrzla dolina-zahod in OPPN Brod-Drage še niso komunalno
opremljena. V letih 2018 in 2019 je bila izvedena le 1. faza komunalne opreme po OPPN Mrzla
dolina-zahod za prva dva zgrajena objekta (z začasnim dostopom in začasno priključitvijo na
mešan kanalizacijski sistem). Za izvedbo komunalne opreme po OPPN Brod- Drage je bila že
izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje, kar velja tudi za
rekonstrukcijo kanalizacije na Brodu. Po odkupu zemljišč podjetja Brod Invest d.o.o. v stečaju
bo s strani novega lastnika zemljišč (ki je tudi lastnik zemljišč za gradnjo skupne dostopne
ceste) potrebno obnoviti postopke oz. urediti spremembo investitorstva. Njegove interese pri
komunalnem opremljanju zemljišč bo potrebno uskladiti z interesi investitorja pozidave na
območju OPPN Mrzla dolina-zahod in občino. Izdelati bo potrebno še manjkajočo projektno
dokumentacijo in pridobiti še določena zemljišča za gradnjo in uskladiti spremembe.
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OB085 -15 -0119 Ko muna lno ureja nje poslov no
industrijske co ne Cikava

2.040.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena ureditvi največje gospodarske cone nacionalnega pomena v regiji
Jugovzhodna Slovenija. Območje Cikava sever je že urejeno in skoraj v celoti pozidano ter je
namenjeno predvsem malemu gospodarstvu.
Glede na izkazan interes po širjenju dejavnosti v območju PIC Cikava je potrebna zagotovitev
ustreznih pogojev ter ureditev potrebne gospodarske javne infrastrukture
Stanje projekta

Projekt je v fazi izvedbe.

OB085 -16 -0172 Na kup nepremičnin in prido bivanje
drug ih stva rnih prav ic
800.000

€

Namen in cilj

Nakup nepremičnin (stavbnih, kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavb in objektov) za potrebe
Mestne občine Novo mesto in urejanje lastništva - usklajevanje zemljiškoknjižnega stanja z
dejanskim.
Stanje projekta

V izvajanju - gre za stalno nalogo.

OB085 -17 -0129 Inv esticijski o dhodki - v zdržev anje
nepremičnin
20.000

€

Namen in cilj

Investicijsko vzdrževanje nepremičnin z namenom ohranjanje nespremenjene uporabne
vrednosti.
Stanje projekta

V izvajanju - gre za stalno nalogo.

OB085 -19 -0027 Go tna va s - izg radnja GJ I

190.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za komunalno urejanje dela območja EUP NM/20-a v Gotni vasi.
Komunalno urejenih in opremljenih bo šest gradbenih parcel, ki bodo po komunalni ureditvi šle v
prodajo
Stanje projekta

V pripravi je investicijsko tehnična dokumentacija.

OB085 -20 -0019 Ko muna lno o premlja nj e Mrva rjev hrib
300.000 €
Namen in cilj

Namen projekta je dokončanje gradnje komunalne infrastrukture na območju Mrvarjev hrib,
skladno s programom opremljanja zemljišč in veljavnega prostorskega akta.
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Stanje projekta

Gradnja infrastrukture.

4018 OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO
GOSPODARSTVO
790.000 €
OB085 -16 -0177 Glav ni trg - ureditev sta nova nj

750.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je skupaj z ostalimi projekti na območju mestnega jedra oživiti le-tega, pridobiti
nova stanovanja in s tem učinkovito izkoristiti trenutno prazne in propadajoče objekte, ohraniti
kulturno dediščino, polepšati izgled mestnega jedra ter v povečati energetsko učinkovitost
objektov.
Cilj projekta je delna obnovitev ali obnovitev celotnih objektov na območju mestnega jedra na
način, da v objektih uredijo stanovanja ter obnovi tangirane skupne dele.
Projekt je predviden za sofinanciranje iz EU skladov preko mehanizma CTN.
Stanje projekta

V letu 2017 je bila izdelana projektna dokumentacija IDZ, konservatorski načrt in elaborat
materialno-tehničnega stanja objektov. V teku je izbor projektanta PGD in PZI projektne
dokumentacije. Sledi pridobitev gradbenega dovoljenja, izbor izvajalca gradbenih del in začetek
gradnje v letu 2019.

OB085 -17 -0120 Vzdržev anje sta nova nj

40.000 €

Namen in cilj

Vzdrževanje stanovanj z namenom oddaje v najem ter investicijsko vzdrževanje stanovanj in
splošnih skupnih delov večstanovanjskih stavb z namenom ohranjanja nespremenjene
uporabne vrednosti.
Stanje projekta

V izvajanju - gre za stalno nalogo.

4019 OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE
PROSTORA

314.000 €

OB085 -16 -0128 Go rja nci - tra jnostni ra zvoj

310.000 €

Namen in cilj

Območje Gorjancev je izredno pomemben prostor ohranjanja naravnih kakovosti, hkrati pa
predstavlja potencialni prostor za ekološko naravnane dejavnosti kot so sonaravni način
kmetovanja, turizem, prostočasne dejavnosti in gozdarstvo. Zato je nujno potrebno trajnostno
celovito načrtovanje celotnega območja, z upoštevanjem vseh deležnikov in njihovih interesov
ter soglasodajalcev, ki se ukvarjajo z varovanjem in razvojem na tem območju.
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Cilj projekta je oživitev območja Gorjancev in Žumberaškega pogorja. Naravna in kulturna
dediščina sta edina in hkrati neizkoriščena potenciala območja.
Z realizacijo projekta se bo vzpostavilo trajnostno upravljanje z območjem, oblikovala nova
turistična destinacija, ustvarila zelena delavna mesta, končni rezultat pa bo povečanje števila
obiskovalcev.
Mestna občina Novo mesto bo poskrbela za urejanje pohodniške in rekreativne ter javne
turistične infrastrukture na projektnem območju Gorjancev (ureditev tematskih, pohodniških,
kolesarskih in dvonamenskih poti; označitev poti; ureditev vstopnih točk na Gorjance) ter
urejanje komunalne in druge javne infrastrukture za obiskovalce in varovanje okolja (parkirišča
–sanacija obstoječih, ureditev novih). Zaradi pomena in značilnosti Gorjancev so predvidene
tudi aktivnosti na področju informiranja in osveščanja javnosti o pomenu ohranjanja narave in
krajine ter trajnostnem razvoju Gorjancev s Podgorjem.
Stanje projekta

Poleti 2015 je bil podpisan partnerski sporazum Gorjanci - razvojna priložnost 2015 - 2020.
V marcu 2016 je bila oddana prijava na razpis Interreg V-A Slovenija-Hrvaška s projektom
»Ohranitev in razvoj dediščine skupnega pogorja Gorjancev in Žumberaškega pogorja« z
akronimom »zelENOgorje« skupaj s šestimi partnerji, ki ni bila uspešna. Ponovna prijava na
omenjeni razpis je bila oddana v novembru 2016. Žal tudi na drugem razpisu nismo bili uspešni.
Ponovno (tretjič) smo se prijavili na omenjeni razpis v oktobru 2017. V začetku leta 2018 smo
prejeli obvestilo, da je vloga že tretjič zavrnjena zaradi administrativne napake.

OB085 -17 -0112 Stanova njsko reševanje Romo v

4.000 €

Namen in cilj

Lokalna skupnost skrbi za izvedbo nujnih ukrepov pomoči pri reševanju minimalnih bivanjskih
pogojev. Predvideni so projekti varovanja zdravja, kot je deratizacija in dezinfekcija, urejanje
dostopa do bivalnih enot po makadamskih cestiščih ter postavitve in vzdrževanja mobilnih enot
za potrebe predšolskega in obšolskega izobraževanja romskih otrok. Predvideno so tudi
projekti, ki prispevajo k primerni urejenosti okolja in izobraževanja Romov. Izvajanje projektov
ima dolgoročno permanenten značaj, ki vedno sledi trenutnim potrebam urejanja bivanjskih
razmer Romov v MONM.
Stanje projekta

Izvajanje projekta je stalna naloga.

4020 OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN
REŠEVANJE
50.000 €
OB085 -19 -0007 GRC - investicije

50.000 €

Namen in cilj

Sredstva za investicije so natančno določena po načrtu nabave nove opreme za GRC, nakup
novih vozil, zaščitnih oblek, zaščitne operativne opreme, čelad, radijskih postaj. Tukaj so tudi
zajeta sredstva za nabavo opreme za Civilno zaščito, ki so investicijsko naravnana.
Stanje projekta

Gre za vsakoletno obveznost MONM.
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4021 OBČINSKA UPRAVA - VARSTVO
OKOLJA
OB085 -13 -0001 Energetsko uprav lja nje

5.913.205 €
40.000 €

Namen in cilj

Mestna občina Novo mesto sledi akcijskemu načrtu Lokalnega energetskega koncepta Mestne
občine Novo mesto. Prizadeva si k uporabi okolju prijaznih in obnovljivih virov energije, hkrati pa
k čim manjši porabi oz. k njenemu varčevanju, kar je v skladu z energetsko politiko Republike
Slovenije.
Sredstva so namenjena za Investicijsko vzdrževalna dela in izboljšave na področju energetike v
objektih, ki so last Mestne občine Novo mesto, za najem licenčne programske opreme za
izvajanje energetskega knjigovodstva v Mestni občini Novo mesto, za pripravo dokumentacije in
projektov za prijavo občine na javne razpise, za pridobitev sredstev iz raznih skladov, za
sofinanciranje energetskih sanacij javnih stavb, za spodbujanje varčne in učinkovite rabe
energije.
Stanje projekta

Izvaja se akcijski načrt Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Novo mesto.

OB085 -14 -0047 Vo dovo d, kanalizacija in ČN Ka rteljevo
400.000 €
Namen in cilj

Sredstva so predvidena za izgradnjo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja, izgradnjo
čistilne naprave za komunalno odpadno vodo in izgradnjo vodohrana naselju Karteljevo.
Stanje projekta

Pripravljena je investicijsko tehnična dokumentacija ter pridobljena večina zemljišč za gradnjo.

OB085 -17 -0026 Inv esticijski o dhodki - ukrepi za
izbo ljša nje kako vo sti zra ka

1.813.200 €

Namen in cilj

Urejanje javnega potniškega prometa. Ob obnovi voznega parka izvajalca JPP se pospešeno
izvaja zamenjava vozil, ki ustrezajo standardu najmanj EEV. Ukrep subvencionira država.
Mestna občina Novo mesto bo pridobila finančna sredstva na javnem pozivu 42SUB-AVPO16
"Nepovratne finančne spodbude za nakup novih vozil za javni potniški promet na območjih
občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka", ki ga razpisuje Eko sklad. Sredstva so
namenjena za nabavo novih avtobusov in minibusov, ter nabavo električnih koles, ko bo
pripravljen razpis v skladu z načrtom za kakovost zraka.
Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

OB085 -17 -0114 CEROD - manjši MBO

225.000 €

Namen in cilj

Predvidena je izgradnja objekta za mehansko obdelavo odpadkov 25.000 ton/leto. Z
Dogovorom o sodelovanju pri izgradnji MBO Dolenjske in Bele krajine, ki ga je podpisalo 10
občin Dolenjske in Bele krajine, vse postopke v zvezi priprave investicijske in projektne
dokumentacije vključno z izvedbo po pooblastilu vodi družba CeROD d.o.o., občine pa
zagotavljajo svoj delež financiranja.
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Stanje projekta

V kolikor bo v letu 2020 izbran izvajalec in se bo pričelo z gradnjo, se bo le ta nadaljevala in
zaključila v letu 2022.

OB085 -17 -0136 Ureja nje obrečne infrastrukture in
vo do to kov
150.000

€

Namen in cilj

S sredstvi, ki so zagotovljena v proračunu bo Mestna občina Novo mesto, poskrbela za košnjo
brežin, obrezovanje drevja, odstranjevanje naplavin, odstranjevanje ovir in nanosov v strugah,
za večjo varnost mostov na kategoriziranih cesta. S tem bo izboljšana pretočnost in zmanjšana
poplavna ogroženost predelov ob vodotokih. Iz postavke se financira tudi izdelava projektne
dokumentacije in izvedba projektov, ki se nanašajo na infrastrukturne ureditve ob vodotokih rek
Temenice in Krke. Denar se namenja tudi projektom ureditve pešpoti, postavitve info tabel in
spremljevalne infrastrukture od izvira reke Temenice v Luknji vzdolž reke Krke do Otočca, za
urejanje plovbnega območja na reki Krki, urejanje že obstoječe obrečne infrastrukturo ter za
osvetlitev preostanka Župančičevega sprehajališča.
Stanje projekta

Projekt ureditve razsvetljave Župančičevega sprehajališča je v fazi pripravljanja projektne
dokumentacije, Pešpot in kolesarska pot v Portovalu je v fazi pripravljanja projektne
dokumentacije in odkupov delov zemljišč po kateri teče trasa poti, Ureditev Pešpoti in
kolesarske poti ob Temenici pa je v fazi priprave projektne naloge. Redne aktivnosti pa so
odstranjevanje naplavin, nujno obrezovanje obrečnega drevja, košnje obrežja,...

OB085 -18 -0177 Sistem za izposo jo ko les Go NM

125.000 €

Namen in cilj

Projekt je namenjen izboljšanju mobilnosti prebivalcev in obiskovalcev mesta. Z uporabo koles
si želimo zmanjšati število avtomobilov. Z zmanjšanjem uporabe vozil z notranjim izgorevanjem
vplivamo tudi na kakovost zraka.
Stanje projekta

Projekt se izvaja skladno s določili. Pogostejše težave so s postajo ŠCNM, ki je kar pogosta
tarča vandalizma s strani dijakov. Posledica je nezaznavanje vrnjenih koles ali motnje delovanja
terminala. Smiselno bi bilo vzpostaviti video nadzora nad vsemi postajami.

OB085 -19 -0004 Ka na liza cija in vo dovo d V Brezov lo g 6 0 . 0 0 0
€
Namen in cilj

Namen je ureditev odvodnjavanja odpadnih voda ter umestitev komunalnih vodov v javni svet.
Cilj je izgradnja komunalne infrastrukture v delu ulice Brezov log, ki je dotrajana ter umeščena
na privatnih zemljiščih in deloma po cesti. Zaradi dotrajanosti se obstoječa komunalna
infrastruktura ukine in se v cesti izvede nova ter preveže na novo zgrajeno kanalizacijo na
Ljubljanski cesti.
Stanje projekta

Izgradnja se je pričela v letu 2020. V letu 2021 je nadaljevanje izgradnje.
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OB085 -19 -0005 Inv esticijsko v zdr. vo dovo dne in
ka nalizacijske infrastrukture

290.000 €

Namen in cilj

Namen je letno vzdrževanje obstoječe komunalne infrastrukture ter objektov.
Stanje projekta

Na podlagi potrjenega letnega plana se bo v letu 2021 pripravila projektna dokumentacija. Po
izvedeni projektni dokumentaciji se izvede izbor izvajalca, s katerim se podpiše letna pogodba
za izvedbo.

OB085 -20 -0000 Celov ita energ etska sa na cija jav nih
o bjektov v lasti Mestne o bčine No vo mesto - Pro jekt 2
2.690.005 €
Namen in cilj

Namen in cilj projekta je izvedba celovite energetske sanacije javnih objektov:
- Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto;
- Muzej - NOB, Muzejska ulica 7, 8000 Novo mesto;
- OŠ Drska, Ulica Slavka Gruma 63, 8000 Novo mesto;
- OŠ Stopiče, Stopiče 37, 8322 Stopiče;
- Poslovno stanovanjski kompleks, Rozmanova 10, 8000 Novo mesto;
- Dom športov Loka, Župančičevo sprehajališče 1, 8000 Novo mesto;
- Športni park Portoval, Topliška cesta 4, 8000 Novo mesto;
- IMV muzej Drgančevje, 8000 Novo mesto.
Stanje projekta

V sklopu projekta EBRD - ELENA se pripravljajo razširjeni energetski pregledi objektov,
investicijska dokumentacija in PZI projektna dokumentacija. V začetku leta 2020 je predvidena
objava razpisa za izbiro izvajalcev energetskih sanacij, saj je pravnomočno izbira izvajalca
pogoj za kandidiranje na javnem razpisu Ministrstva za infrastrukturo. V letu 2020 je predvidena
pridobitev kohezijskih sredstev, izvedba energetski sanacij pa v letu 2021.

OB085 -20 -0010 M eteo rna kanalizacija - Ulica Slav ka
Gruma
120.000

€

Namen in cilj

Za naselje Slavka Gruma je zaradi ceste in ostalih prispevnih površin potrebno urediti
odvodnjavanje meteornih voda, obnoviti vodovodno omrežje ter cestno infrastrukturo vključno s
kolesarsko povezavo in obstoječim pločnikom.
Stanje projekta

V letih 2021, 2022, 2023 je predvidena izgradnja infrastrukture.
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5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI
OB085 -13 -0022 Za družni dom Uršna Sela

395.000 €
5.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena nakupu opreme za ureditev prostorov v Zadružnem domu na Uršnih
Selih.
Stanje projekta

V letu 2020 je predviden zaključek celovite rekonstrukcija Zadružnega doma na Uršnih Selih.

OB085 -17 -0028 Inv esticijski o dhodki - pro jekti KS 3 9 0 . 0 0 0

€

Namen in cilj

Na osnovi prijave na Poziv za sofinanciranje projektov KS za leto 2021 so bodo KS prijavljale
na programe za sofinanciranje projektov KS.
Stanje projekta

Za prijavljene projekte se pripravi investicijsko tehnična dokumentacija.

7000 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN
DOLENJSKE
3.000 €
OB085 -20 -0015 Inv esticijski o dhodki - skupne službe 3 . 0 0 0

€

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za tekoče investicijsko vzdrževanje opreme in ostalih za delo potrebnih
sredstev.
Stanje projekta

Projekt se tekoče izvaja.
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