POROČILO ŽUPANA – 28. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVO
MESTO

Potek del v mestnem jedru
Na spodnjem delu Glavnega trga zaključujemo z gradnjo infrastrukturnega kolektorja, zadnji
teden v marcu bomo pričeli z izvedbo priklapljanja hišnih priključkov nanj. Na Pugljevi ulici
poteka prva faza gradbenih del, ki obsega izgradnjo visokovodnega razbremenilnega bazena
na mešani kanalizaciji in kompletno komunalno opremo spodnjega dela ulice. Dokončanju prve
faze gradbenih del na Pugljevi ulici bodo sledile arheološke raziskave v zgornjem delu ulice,
tem pa sledi izvedba druge faze gradbenih del (do konca Pugljeve ulice). Pričakujemo, da bodo
zadeve potekale po časovnici. Dela na križišču pred Kandijskim mostom se bodo pričela po
dokončanju gradbenih del na Pugljevi ulici, slednje pa je odvisno od arheoloških izkopavanj na
njenem zgornjem delu. Pugljeva ulica, del Sokolske in križišče pred Kandijskim mostom bodo
predvidoma dokončani poleti, Glavni trg pa predvidoma do konca leta.
Razpis za prenovo pročelij
Objavili smo javni poziv za sofinanciranje obnove javnih pročelij v delu starega mestnega jedra.
Namen poziva je spodbujanje razvoja in oživljanje starega mestnega jedra v smislu urejenega
zunanjega videza stavb ter vzdrževanje in ohranjevanje kulturne dediščine.
Upravičeni stroški obnove uličnega pročelja so: ureditev gradbišča in postavitev oz. najem
delovnega odra, odstranitev obstoječega dotrajanega ometa v obsegu, ki ga potrdi Območna
enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Novo mesto, odstranitev ali zaščita elementov
stavbnega pročelja, popravilo poškodovanega ometa, restavriranje z možnostjo rekonstrukcije
dekoracije, oplesk pročelja, čiščenje in odvoz odpadkov na deponijo, nepredvideni upravičeni
stroški in stavbno pohištvo.
Za pravočasne vloge se bodo štele tiste, ki bodo prispele na omenjeni naslov od dneva objave
poziva do porabe sredstev oz. najkasneje do 1. 6. 2018 (do 12.00).
Strategija razvoja občine do leta 2030
V javni razpravi je Strategija razvoja Mestne občine Novo mesto do leta 2030. Pripombe in
predloge lahko podate do 16. aprila 2018, po pošti (Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta
1, 8000 Novo mesto) ali na e-naslov strategije@novomesto.si (z oznako »predlogi SR MONM).
Strategijo si lahko ogledate v prostorih Mestne občine Novo mesto na Seidlovi cesti 1 (1.
nadstropje) in na spletni strani Mestne občine Novo mesto.
Osrednji cilj strategije je z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim razvojem
omogočiti kakovostno življenje za občane in občanke. Kakovostno življenje se mora izraziti v
kakovostnem izobraževanju, priložnostih za delo in ustvarjanje, v dostojnem domu in urejenih
bivanjskih razmerah, v varnem in aktivnem ter zdravem življenju, kjer se lahko vsak občan
oziroma občanka aktivno vključuje v demokratično odločanje in soupravljanje družbe.

Več informacij lahko pridobite na Mestni občini Novo mesto, v Uradu za prostor in razvoj,
kontaktna oseba Mojca Tavčar (mojca.tavcar@novomesto.si) ali na Razvojnem centru Novo
mesto, kontaktna oseba Tjaša Kump Murn (tjasa.kump.murn@rc-nm.si).
Pregled ostalih investicij
Velodrom
Dela na izvedbi podkonstrukcije potekajo v skladu s terminskim planom. Pravkar zaključujemo
javni naročili za naslednji dve fazi:
1. Dobava in montaža opreme za postavitev atletske steze (poteka izbor izvajalca)
Predmet javnega naročila sta dobava in montaža atletske steze, ki bo montirana v sredini ovala
obstoječega velodroma Češča vas. Dobava zajema 200m dolgo štiristezno krožno stezo, osem
60m sprinterskih stez, progo za skok v daljino, za skok v višino, skakališče za skok ob palici in
metališče za suvanje krogle. Vsa dobavljena oprema mora biti postavljena v skladu s standardi
IAAF.
2. Javno naročilo za desetletni najem dvojne membrane za nadtlačno pokritje dvorane
Olimpijsko vadbenega centra Češča vas v Novem mestu - izvajalec je izbran.
Čaka nas še javno naročilo za prenovo kolesarske površine.
Mestna občina je za izgradnjo Olimpijskega vadbenega centra v Češči vasi že pridobila
sredstva sofinanciranja s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Fundacije za
šport. V letošnjem letu je MONM podala vlogo za sofinanciranje faze ureditev atletske steze, v
višini 85.000 EUR.
Šmihelska cesta
Po zadnjih informacijah s strani nosilke projekta, DRSI, se napovedana rekonstrukcija
Šmihelske ceste skozi naselje Šmihel začenja 12. aprila. Dela bodo zahtevala zapore cest, o
katerih bomo pravočasno obveščali. Pogodbena vrednost znaša 673.094,40 EUR z DDV,
izvajalec je CGP. Rok izvedbe je 30.11. 2018. MONM nastopa kot soinvestitor.
V sklopu projekta je predvidena rekonstrukcija ceste, dograditev pločnika in cestne razsvetljave,
ureditev odvodnjavanja padavinske vode ter prenova vse ostale gospodarske javne
infrastrukture.
Velike Brusnice
Dela v skladu s terminskim planom trenutno potekajo na vodotoku. Pogodbeni rok izvedbe je 2.
1. 2019.
Gospodarska cona Livada
Na Livadi že poteka uvedba v delo za prvi, manjši sklop, pri katerem gre za izgradnjo dveh
opornih zidov. Vrednost brez DDV: 179.261,43 EUR
V petek bo predvidoma tudi odpiranje ponudb za sofinancerski del investicije, začetek del pa bo
sledil v nekaj tednih. V načrtu je izvedba 1. faze Komunalnega urejanja obrtno industrijske cone,
ki zajema ureditev cestnega omrežja, izgradnjo pločnika, cestne razsvetljave, kanalizacije in
vodovoda ter vse ostale gospodarske javne infrastrukture. Celotna vrednost investicije 1. faze je
ocenjena na 2.145.791,58 EUR z DDV. Za izbrano operacijo smo že pridobili 1.552.782,54 EUR
sofinancerskih sredstev.
Železniško postajališče pri ŠCNM
Gradnja postajališča se je začela pred dnevi in se bo predvidoma končala do julija 2018.
Namen projekta je izboljšanje prometnih razmer na širšem območju Šolskega centra Novo
mesto in stanovanjske soseske Drska in kot ukrep trajnostne mobilnosti. Projekt sofinancirajo
Ministrstvo za infrastrukturo, ŠC NM in Mestna občina Novo mesto. Z izgradnjo postajališča

bodo ulice med Kandijsko železniško postajo in ŠČ NM delno razbremenjene peš prometa, ki
ga ob jutranjih in popoldanskih konicah generira ŠC NM, povečala pa se bo tudi varnost dijakov
in drugih udeležencev v prometu.
Urejanje romskih naselij
OPN Žabjak
Občinski prostorski načrti Žabjak je v fazi tik pred javno razgrnitvijo dopolnjenega osnutka, ki se
začenja naslednji četrtek in bo trajala 30 dni.
Večnamenski romski center Brezje
Objavili smo javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije (PGD in PZI) za gradnjo
novega večnamenskega romskega centra Brezje
Občinski praznik
Pred vrati je občinski praznik, v sklopu katerega bodo letos potekale številne prireditve.
Osrednja slovesnost bo tradicionalna slavnostna akademija s podelitvijo nagrad in priznanj, ki
bo na dan praznika, v soboto, 7. aprila, ob 19. uri v KCJT. V kulturno-umetniškem delu
programa bo nastopil Big band Glasbene šole Marjana Kozine pod vodstvom dirigenta Jake
Kopača, nagrajence pa bo na jutrišnji seji potrdil občinski svet.
Isti vikend bomo praznovali tudi 30. obletnico partnerstva z nemškim mestom Langenhagnom,
ki jo bomo z osrednjo prireditvijo v Knjižnici Mirana Jarca obeležili v petek, 6. aprila.
Rdeča nit ostalih dogodkov bo Štukljevo leto, iz seznama prireditev pa velja izpostaviti
kolesarsko dirko za VN Adrie Mobil, ki bo prihodnjo nedeljo (1. april), velikonočna turnirja
košarkaric in rokometašic, mednarodni namiznoteniški turnir, Pokal Novega mesta v judu,
Rudolfovanje in mednarodno tekmovanje mladih breakdancerjev. V drugi polovici aprila sledijo
še Novomeški tek, Dan Koles, slovesnost ob dnevu boja proti okupatorju in tradicionalni pohod
Pot ob žici.

