OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

Poročilo župana
Prenova mestnega jedra
Dela ob prenovi mestnega jedra potekajo v skladu s pričakovanji, gradbinci nadaljujejo z
izgradnjo pločnikov in infrastrukturnega kolektorja. To soboto, 14. julija, bo pri hišnih številkah
Glavni trg 23 in 24 potekalo betoniranje in ulivanje novih pločnikov, lepo napreduje tudi
tlakovanje spodnjega dela Glavnega trga. Zaradi povečane porabe časa pri izkopu v skalnata
tla, prestavitvah obstoječih inštalacij ter interventne sanacije obstoječega kamnitega zidu na
zgornjem delu Pugljeve ulice bodo dela na križišča Glavni trg - Kandijski most – Pugljeva
predvidoma potekala do konca julija.
Mestna kartica
Prejšnji teden smo podpisali pogodbo za izvedbo sistema mestne kartice Smart City, ki bo
občanom treh partnerskih občin – Novega mesta, Nove Gorice in Kranja – omogočala uporabo
in plačevanje različnih storitev. Pogodbo sva v imenu občin podpisala skupaj z novogoriškim
županom Matejem Arčonom, v imenu konzorcija izvajalcev pa je pogodbo podpisal mag. Igor
Bohorč, direktor strateške poslovne enote Poslovni trg v Telekomu Slovenije. Poleg Telekoma
Slovenije je konzorcijski partner v projektu še Petrol, pri izvedbi pa sodelujeta tudi podjetji
Imovation in mBills. Pogodba za občine ne predvideva fiksnega stroška, ampak bo plačevanje
vezano na uporabo.
Sistem mestne kartice Smart City bo občanom in obiskovalcem Novega mesta, Nove Gorice in
Kranja omogočal uporabo in plačevanje različnih storitev, ki jih ponujajo občine in njihovi javni
zavodi, in sicer: parkiranje, javni potniški promet, vstopnine na dogodke in v športne objekte,
knjižnične storitve, izposojo koles ipd. Sistem bo na voljo v obliki aplikacije za pametne telefone
in tudi v obliki fizične kartice. Uvedba je predvidena še v letošnjem letu.
Prenova tekaške steze športnega parka Loka
Znova smo bili uspešni pri pridobivanju državnih sredstev za prenovo športnih površin. Na
javnem razpisu za obnovo športnih objektov in tekališč pri Ministrstvu za izobraževanje znanost
in šport smo pridobili sredstva za obnovitev tekaške steze v športnem parku Loka, ki bo
predvidoma do konca leta 2018 preplastena s tartanom.
Skupna vrednost investicije bo dobrih 100.000 evrov z DDV, od tega bo 43.000 evrov
prispevalo MIZŠ. V sklopu prenove steze se bo uredilo tudi igrišče za odbojko na mivki. S tem
uspešno nadaljujemo prenovo športnih vadbenih površin, Loka bo sicer bogatejša tudi za brv
čez reko Krko, za katero jeseni načrtujemo izbor idejne rešitve.
Prenova stopnišča na Bregu
Pred dnevi smo podpisali pogodbo za obnovo stopnišča na Bregu, ki zajema vzpostavitev javne
razsvetljave, ureditev opornih zidov in kanalizacije na celotnem delu prehoda od hišnih številk
12 in 14 ulice Breg do Župančičevega sprehajališča ob reki Krki. Začetek 82.432,80 EUR (z

DDV) vredne investicije predvidevamo v avgustu, po zaključku del pa bodo občani pridobili
sprehajalno pot, ki ima zaradi pomena Brega tudi kulturno vrednost za Novomeščane. Prvi
sprehajalci se bodo lahko po stopnišču sprehodili že v jesenskih mesecih.
Prenova ceste in gradnja večnamenske poti v Srebrničah
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je pred dnevi objavila razpis za izvajalca ureditve
ceste Novo mesto – Soteska na odseku med Brodom in Srebrničami. Gre za odsek od konca
obstoječe kolesarske steze mimo pokopališča in do odcepa levo za gozdno pot. Ob cestišču bo
urejena večnamenska pot za pešce in kolesarje ter dve avtobusni postajališči. V prihodnosti je
predvideno nadaljevanje večnamenske poti do naselja Srebrniče. Projekt bomo sofinancirali na
Mestni občini Novo mesto, s tem pa nadaljujemo urejanje kolesarskih in peš povezav.
Projekt obsega rekonstrukcijo regionalne ceste, izgradnjo večnamenske poti, izgradnjo
avtobusnih postajališč in izgradnjo javne razsvetljave. Celotna vrednost investicije je ocenjena
na 1.422.842 evrov. Delež občine je 175.642 evrov, ostalo pa bo prispevalo ministrstvo za
infrastrukturo. Dela se bodo predvidoma začela v avgustu in bodo predvidoma dokončana do
konca leta 2018.
Povzetek poročila bo na sami seji Občinskega sveta podal župan Mestne občine Novo mesto,
mag. Gregor Macedoni.

