OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

POROČILO ŽUPANA
Novo priznanje za Mestno občino Novo mesto
Prejšnji teden smo prejeli priznanje za drugo energetsko najbolj prodorno mestno občino v
Sloveniji, pred nami se je uvrstila Ljubljana. V obrazložitve so člani ugledne strokovne komisije
zapisali, da smo v svoji strategiji do leta 2030 energetiko označili za eno prioritetnih področij z
ukrepi, ki segajo od energetske prenove javnih objektov do osveščanja prebivalcev o učinkoviti
rabi energije. Da ne gre le za črko na papirju, dokazujemo z vrsto že izvedenih projektov in
nadaljnjimi načrti na področju zmanjšanja rabe energije v javnih stavbah, večje rabe obnovljivih
virov energije ter spodbujanja trajnostne mobilnosti.
Brod Drage
Pred meseci smo na DUTB naslovili odprto pismo, v katerem smo jih pozvali k preučitvi primera
njihovega odkupa zemljišč na območju Brod – Drage, na katerih smo v sodelovanju s
Stanovanjskim skladom RS načrtovali gradnjo stanovanj. Vlada je tudi na podlagi naših
prizadevanj odločila, da DUTB tri najbolj primerne nepremičnine v svoji lasti odplačno prenese
na republiški stanovanjski sklad. Med temi zemljišči je tudi zemljišče Brod Drage, tako da je
uresničitev dogovora s stanovanjskim skladom znova realnejša. Prenos zemljišč je predviden
do konca 2019.
Večnamenska pot ob Levičnikovi
Nadaljuje se urejanje večnamenske poti ob Levičnikovi cesti, kjer so v teku ureditve prehoda za
pešce in kolesarje, pa tudi izvedba opornega zidu (nasproti bencinske črpalke). Temu bo sledila
dokončanje asfaltiranja večnamenske poti proti Žabji vasi in izvedba začasne povezave proti
Kandijski cesti (mimo Belokranjca). Gre za začasno ureditev, saj smo se z državo uskladili, da
bomo navezavo večnamenske poti na križišče v Žabji vasi izvedli kot predfazo rekonstrukcije
celotnega križišča. Projektna naloga za izvedbeni načrt za prvo fazo križišča je potrjena, načrt
za izvedbo peščevih in kolesarskih površin je v izdelavi. Načrt obsega navezavo od konca
večnamenske poti od Ločenskega mostu do križišča Žabja vas. Peščeve in kolesarske površine
so načrtovane do navezave na omrežje na Kandijski cesti (do gostišča Pri Belokranjcu).
Izvedba je predvidena v letošnjem letu.

Glavni trg 2
V začetku junija je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za prevideno prenovo večstanovanjske
hiše na naslovu Glavni trg 2. Zaključuje se izdelava projekta (PZI), sledi izdelava potrebne
investicijske in razpisne dokumentacije, izbor izvajalca in gradnja.
Za pridobitev gradbenega dovoljenja za načrtovano prenovo objekta na Dilančevi 3 pa bo
potrebno naprej rešiti premoženjske zadeve.

Kandijski most
Kot smo napovedovali, bomo šolske počitnice izkoristili tudi za prenovo Kandijskega mostu, ki
se bo predvidoma začela v sredo, 26. junija. Dela bodo zahtevala zaporo mostu za avtomobilski
promet, izvajalec pa bo vseskozi zagotavljal prehod za pešce. Most bo po prenovi urejen kot
podaljšek prenovljenega Glavnega trga, zaradi enosmernega prometa pa bo več prostora za
pešce in kolesarje.
Kanalizacija Kuzarjev Kal in Prečna
Naložba, vredna slabih 239 tisoč evrov, obsega izgradnjo kanalizacije za odvod komunalnih
odpadnih voda v dolžini 655 metrov v delu naselja Kuzarjev Kal in v delu naselja Prečna,
izvedbo para avtobusnih postajališč, ureditev površin za varno pot pešcev ter izgradnjo javne
razsvetljave ob lokalni cesti. Začetek del je predviden v drugi polovici junija, pogodbeni rok je
konec septembra letos, investicijo pa bo v višini 180 tisoč evrov sofinancirala država.
Ureditev vaškega središča Gabrje
Včeraj smo z izbranim izvajalcem HPG Brežice podpisali pogodbo za ureditev vaškega središča
v Gabrju. V sklopu projekta bodo Gabrčani dobili novo avtobusno postajališče in obračališče na
stičišču ulic Šumeči potok in Portoroške ceste. V ta namen bomo odstranili gasilsko orodjarno in
jo nadomestili z novimi ustreznimi prostori pri kulturnem domu. Uredili bomo tudi ekološki otok,
pločnik za pešce, javno razsvetljavo, zaščitili in prestavili komunalne vode na območju urejanja,
rekonstruirali odsek ceste, ob avtobusnem postajališču pa bo zrasla tudi nadstrešnica.
Pogodbena vrednost je 162.940,74 evrov z DDV. Uvedba v delo je predvidena konec tega
tedna, dela pa si bomo prizadevali končati do začetka novega šolskega leta. Pogodbeni rok za
izvedbo je sicer štiri mesece.
Državne ceste
DRSI je sredi maja opravil odpiranje ponudb za izvajalca gradbenih del za drugo fazo
rekonstrukcije državne ceste skozi naselje Šmihel Izvajalec še ni potrjen, v teku je pregled
ponudb in odločitev. Izvedba je predvidena v letošnjem letu.
Podpisan je tudi sporazum o sofinanciranju ureditve avtobusnega postajališča v Birčni vasi,
DRSI pa pripravlja razpis za izvajalca gradbenih del. Prihodnje leto je v Birčni vasi predvidena
tudi rekonstrukcija regionalne ceste od podvoza do osnovne šole Birčna vas.
DRSI pripravlja razpis za izvajalca gradbenih del za predvideno prenovo Mirnopeške ceste. V
naslednjih dneh čakamo potrditev sofinancerskega sporazuma, ki je predpogoj za razpis.
Twining turizem
V želji, da bi bilo čim več občanom omogočene prednosti, ki jih ponujajo partnerstva z mesti po
Evropi, je MONM razvila produkt vzajemnega promoviranja turistične ponudbe med partnerskimi
mesti, pri čemer bodo obiskovalci iz partnerskih mest deležni posebnih ugodnosti. To pomeni,
da bodo lahko naši občani na potovanjih v partnerska mesta, ki sodelujejo v projektu, koristili
različne popuste in posebne ponudbe.
Po odličnem odzivu partnerjev je MONM v sodelovanju z RC NM sklenila projekt »Twinning
Tourism - turizem partnerskih mest « prijaviti na razpis Evropske unije Evropa za državljane, da
bi s pridobljenimi nepovratnimi evropskimi sredstvi lahko projekt še učinkoviteje razvijala. Na
razpisu programa Evropa za državljane 2018 smo bili v veliki konkurenci uspešni in pridobili
120.960 EUR nepovratnih sredstev, od tega Novo mesto (MONM + RC NM) 42.300 EUR.
Uradno ime projekta je »Culture Twinning: Twinning Tourism Promoting Cultural Heritage
(CUT)«. Pri njem sodeluje 10 partnerjev, poleg MONM in RC NM še partnerska mesta Herceg
Novi (Črna gora), Torun (Poljska), Vilafranca del Penedés (Španija), Trnava (Slovaška),
Langhenagen (Nemčija), Buhel (Nemčija) in Bihać (Bosna in Hercegovina) ter Evropsko
združenje za lokalno demokracijo – ALDA. Cilj projekta je ustvariti trdno mrežo pobratenih mest
za vzajemno promocijo kulturnega turizma in ozaveščanje državljanov o pomenu kulturne
dediščine.

V okviru projekta bo med novembrom 2018 in junijem 2020 potekalo 6 dogodkov. Prvi je bil v
Vicenzi novembra 2018, drugi v Herceg Novem aprila 2019, tretjega pa bomo v povezavi s
Praznikom situl gostili v Novem mestu. Med 28. in 30. junijem bo v Novem mestu 35
mednarodnih udeležencev, za katere bomo pripravili poseben turistični program, ki bo na voljo
turistom iz njihovih mest. Ugodnosti za občane Novega mesta so že pripravili v Herceg Novem;
ugodnosti bodo v prihodnjih dneh podrobneje predstavljene v glasilu, na spletni strani in
družbenih omrežjih MONM.
Ob tej priložnosti bomo obeležili tudi 25. obletnico partnerstva s katalonskim mestom Vilafranca
del Penedés. Prireditev bo potekala v petek, 28. junija, ob 19.30 v knjižnici Mirana Jarca.
Leta 2020 bo pri nas svetovno prvenstvo v karateju
V soboto je podžupan Mestne občine Novo mesto Boštjan Grobler na rotovžu gostil
predsednika mednarodne organizacije - Shotokan Karate Do of United Nations (SKDUN) Aurela
Patruja, ki si je s sodelavci ogledal lokacije za organizacijo Svetovnega prvenstva v karateju po
različici shotokan, ki bo naslednje leto v Novem mestu, pri tem pa jih je najbolj navdušil
Olimpijski center Novo mesto.
Tekmovanje bo potekalo od 9. do 11. oktobra 2020, izvedba svetovnega prvenstva prihodnje
leto pa tako prinaša tudi dodatno promocijo Novega mesta in njegovih športno-turističnih
potencialov.
Nadaljevanje pestrega prireditvenega dogajanja
Od odprtja prenovljenega Glavnega trga se odvija zares pester, predvsem pa odlično obiskano
prireditveno dogajanja v mestnem jedru in njegovi okolici. Po premierni izvedbi Odprte kuhne,
otvoritvenem dogdku projekta Krka živi!, festivalu Sem glasba sem mesto, Pop Up Wine
Festivalu, Festivalu urbanega dogajanja in Tednu kultur, se pestro dogajanje nadaljuje tudi ta
teden z Dolenjsko ohcetjo Folklornega društva Kres (21. 6), v nedeljo se na kocke Glavnega
trga vračajo kolesarji na Dirki po Sloveniji, prihodnji vikend pa na festival železnodobnega
življenja in kulinarike Praznik situl (29. 6.) vabi Dolenjski muzej.

