OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

POROČILO ŽUPANA
KANDIJSKI MOST
Na Kandijskem mostu se je ta konec tedna zaključila vgradnja kovinskih talnih gumbov, ki
označujejo vozno površino na mostu, sledi prevzem in zaključek investicije. Most je s prenovo
preurejen v skupni prometni prostor (ang: Shared space), kjer imajo pešci in kolesarji prednost
pred motornimi vozili. Most je zasnovan kot podaljšek Glavnega trga, hitrost vožnje po mostu pa
je omejena na 20km/h. Investicija se po sofinancerski pogodbi z Ministrstvom za infrastrukturo
sofinancira tudi iz kohezijskega sklada EU in državnega proračuna v skupni višini 255 tisoč
evrov.
OSTALE INVESTICIJE
V mesecu oktobru sta predvidena tudi zaključka investicij prenove vaškega središča v Gabrju in
ureditve parkirišča ob izlivu Težke vode, kjer je načrtovana tudi novo brv na Loko in
večnamenska pot ob potoku v šmihelsko zaledje. Pred zimo bo izvedena tudi preplastitev
petnajstih odsekov občinskih cest, v letošnjem letu pa bo predvidoma končana tudi gradnja
kanalizacijskega omrežja in ostale pripadajoče infrastrukture (par avtobusnih postajališč, pločnik
in javna razsvetljava) v delih naselij Prečna in Kuzarjev kal.
Prenove bo deležen tudi zadružni dom na Uršnih selih, kjer bo v sodelovanju s podjetjem Zarja
poleg prostorov krajevne skupnosti zgrajenih tudi šest novih stanovanj. V teku je pridobitev
gradbenega dovoljenja in izdelava razpisne dokumentacije za izbor izvajalca del, ki bi bil lahko
predvidoma izbran novembra. Zaključujemo tudi zbiranje dokumentacije za gradnjo stanovanj
na Glavnem trgu 2, kjer do konca leta načrtujem razpis za izbor izvajalca in prijavo za evropsko
sofinanciranje.
Zaradi sprejemanja državnega proračuna je trenutno nekaj manj aktivnosti na področju državnih
cest, kjer se čaka tudi zaključek revizijskega postopka pri izboru izvajalca za drugo fazo
prenove državne ceste v Šmihelu, med odcepom za Šukljetovo in odcepom za Regrške
Košenice. Prejšnji konec tedna smo uradno otvorili tudi prenovljen odsek državne ceste skozi
Velike Brusnice.
JESENSKO DOGAJANJE
Novomeški ½ maraton
5. in 6. oktobra bo druga izvedba Novomeškega ½ maratona. Ob zaključku prijav je bilo
prijavljenih več kot 890 tekačev iz dvanajstih držav, med katerimi je tudi glavnina najboljših
slovenskih tekmovalcev.
Tudi letos se program v soboto začenja z otroškimi teki, ki so uvrščeni tudi v program šolskih
tekov učencev in dijakov novomeških osnovnih in srednjih šol. Bogat program bodo nadgradili
tudi z organizacijo pohoda, nordijske hoje in premierno izvedbo kinološke športne discipline –
canicross, ko se bodo lastniki psov na idilični progi ob reki Krki lahko pomerili skupaj svojimi

štirinožnimi ljubljenčki. Za kulinarično spremljavo sobotnega programa bo poskrbela Kuhna na
kolesih.
Trasi nedeljskih osrednjih preizkušenj na 21 in 6,5 km ostajata enaki kot lani, s 300-metrskim
podaljškom po pentlji pri krožišču »tabletka«, kar je med uradnim merjenjem certificirala tudi
mednarodna zveza za cestne teke, ki deluje pod okriljem krovne mednarodne atletske zveze
(IAAF). Za neposredni televizijski prenos osrednjih tekaških preizkušenj bo ob produkcijski
podpori dijakov in profesorjev Srednje elektro šole in tehnične gimnazije iz Šolskega centra
Novo mesto poskrbel Šport TV
Novo mesto Gospel
MePZ Pomlad vabi na prvi Zborovski festival črnske duhovne glasbe - NOVO MESTO
GOSPEL, ki bo potekal 11. in 12. oktobra. Prvi dan festivala bo potekal v frančiškanski cerkvi
Sv. Lenarta, drugi dan pa se bo v primeru ugodnih vremenskih razmer odvijal na Glavnem trgu.
Dolenjsko martinovanje
8. november bo nova izvedba vse bolj uveljavljene prireditve Dolenjsko Martinovanje. Po zelo
uspešni lanski izvedbi lokacija tudi letos ostaja dvorišče grmskega gradu, organizatorji pa znova
pripravljajo bogat program.

