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4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA
OB085-16-0136 Novogradnja vrtca Bršljin
Namen in cilj

Namen investicije je zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za vzgojno-izobraževalni proces za
otroke 1. in 2. starostnega obdobja na območju Bršljina in nadomestiti sedanji vrtec Videk na
Foersterjevi ulici, kjer bo občina prekinila najemno pogodbo.
Cilj investicije je izgradnja novega vrtca v Bršljinu ob OŠ, kar obsega:
- izgradnjo 850,5 m2 bruto površine velikega objekta etažnosti P+1 za 4 oddelke otrok 1.
starostnega obdobja in 2 oddelka za 2. starostno skupino
- izvedbo vseh priključkov komunalne opreme,
- opremljanje notranjih prostorov ter
- izvedbo zunanjih ureditev in parkirišča.
Stanje projekta

Objekt je v zaključni fazi. Projekt zaradi težav izvajalca zamuja glede na pogodbeni rok za cca 3
mesece. Pričakujemo, da bo objekt predan naročniku v začetku decembra 2017.

4004 OBČINSKA UPRAVA – ŠPORT
OB085-16-0149 Ureditev vadbenih površin - Portoval
Namen in cilj

Predvidena je ureditev novih vadbenih površin za potrebe razvoja atletskih disciplin: metališče
za disk, kladivo, kroglo in kopje, ki so predvidene v Odloku o ureditvenem načrtu za športnorekreacijski park Portoval. Za projekt so bila uspešno pridobljena sredstva na razpisu Fundacije
za šport.
Stanje projekta

Izdelana je projektna dokumentacija PGD in PZI ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. Z javnim
razpisom je bil izbran najugodnejši izvajalec, ki je v poletnih mesecih tudi pričel z deli. Ob
izvajanju del je bila prisotna tudi skupina arheologov, ki je spremljala dela. Ker so bila na
območju izvajanja odkrita nahajališča starinskih predmetov, so bila dela prekinjena, saj je po
smernicah Zavoda varstvo kulturne dediščine Slovenije pred nadaljevanjem del potrebno izvesti
arheološka izkopavanja. Po grobi oceni bi to stalo cca 100.000 EUR. Ker nismo uspeli
zagotoviti predvidenih sredstev, smo z deli začasno prekinili.

OB085-17-0098 Olimpijski vadbeni center Češča vas –
pokritja

podkonstrukcija

Namen in cilj

Namen investicije je vsebinsko in funkcionalno nadgraditi obstoječi Nacionalni kolesarski športni
center velodrom Novo mesto, da ta postane olimpijski športni center, zagotoviti kakovostne
pogoje za vadbo in tekmovanja slovenskim kolesarjem, slovenskim atletom, ostalim čIanom
novomeških športnih društev, rekreativnim skupinam ter občanom, izboljšati pogoje za zdrav,
športni način življenja ter omogočiti izvedbo kolesarskih, atletskih in drugih tekmovanj
mednarodnega ranga, skratka omogočiti razvoj slovenskega, dolenjskega in novomeškega
športa ter dvigniti kakovost bivanja v Novem mestu.
Cilj investicije je rekonstrukcija in pokritje velodroma v Češči vasi, ki obsega:
- izvedbo podkonstrukcije pokritja,
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- postavitev 200 metrske 4 stezne atletske proge, postavljene po standardih IAAF in
- postavitev površine za ostale atletske discipline (skladno s pravilnikom IAAF) v
notranjosti ovala velodroma.
Stanje projekta

Za pokritje velodroma z napihljivo membrano je potrebno zgraditi posebno podkonstrukcijo. V
letu 2016 je MONM naročila PGD in PZI projektno dokumentacijo za predvideno pokritje in
funkcionalno preureditev. Po pridobljenem gradbenem dovoljenju je bil izveden javni razpis za
izbor izvajalca. Izvajalec je že pričel z deli, pogodbeni rok dokončanja je 30. 7. 2018. Za projekt
je pridobljeno tudi sofinanciranje Fundacije za šport v letih 2017, 2017 in 2019 v skupni višini
67.132 EUR in sredstva Ministrstva za izobraževanje znanost in šport v višini 448.000 EUR v
letu 2018.

OB085-17-0130 Investicijsko vzdrževanje - Zavod Novo mesto
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.
Stanje projekta

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

4005 OBČINSKA UPRAVA – KULTURA
OB085-16-0127 Arheološki park Situla (Marof)
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 najbolj atraktivno turistično vsebino Novega mesta
in Dolenjske, 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 in je v prostorskih dokumentih namenjeno arheološkemu in mestnemu parku,
razviti turistični produkt, ki vključuje interpretacijo in rekonstrukcijo življenja na tem prostoru v 1.
tisočletju p.n.š., muzejsko trgovino, replike in prikaze, povezati ponudbo arheološkega parka z
arheološko dediščino regije in vzpostaviti interpretirano regijsko arheološko pot, opremiti park z
urbano infrastrukturo (tematsko otroško igrišče, razgledišče na najvišji točki Novega mesta,
označevanje. parkovne ureditve), izoblikovati trženjsko znamko in povečati prepoznavnost in
konkurenčnost Novega mesta in regije na turističnih trgih s prvo tovrstno ponudbo v Sloveniji.
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 izdelave Strokovnih podlag za območje AP Situla je bil izdelan PZI za arheološko pot
Gradišče in prenovo Kettejevega drevoreda. Tekom izdelave PZI je bilo za ta namen izdelano
arboristično mnenje o stanju Kettejevega drevoreda v Novem mestu. Izdelan je bil dokument
identifikacije DIIP za projekt "Arheološki park Situla". Pridobljena je bila služnost za izgradnjo
nizkonapetostnega elektro priključka na Gradišču Marof.
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Izvedba projekta železnodobnega parka Situla je zastavljena dolgoročno. V tem trenutku
pridobivamo informacije, pregledujemo dobre prakse in opravljamo pogovore s stroko, kar nam
bo pomagalo zastaviti konkreten načrt posameznih korakov (tudi na podlagi tržne analize, ki bo
zajemala opredelitev ciljev raziskave, ciljnih skupin, oblikovanje predstavitve arheološkega
parka ipd.). Kakor se nakazuje je naslednji korak priprava upravljavskega načrta, ki bo na
podlagi ugotovljenih dejstev za naš park in glede na zakonitosti tovrstnih projektov, dal
odgovore na ta odprta vprašanja.

OB085-17-0019 Narodni dom
Namen in cilj

Objekt Narodnega doma je v izredno slabem stanju in je za opravljanje vsakršne dejavnosti
neuporaben in neprimeren. Zato je potrebna temeljita statična sanacija, konstrukcijska prenova
z delno odstranitvijo zahodnega trakta objekta in ponovno pozidavo vseh etaž ter popolno
prenovo vseh infrastrukturnih elementov stavbe.
Predmet projekta je ureditev – prenova vseh etaž osnovnega historičnega objekta Narodnega
doma in ureditev dvorišča na severni in zahodni strani objekta. Skupna površina vseh površin,
ki se urejajo, znaša cca. 1900 – 2000 m2.
Do uskladitve programskih izhodišč, ki so potrebna pred naročilom projektne dokumentacije
PGD in PZI, se na objektu v okviru postavke izvajajo nujna vzdrževalna dela.
Stanje projekta

Programsko in strokovno izhodišče za vsebinsko in fizično prenovo objekta predstavlja
Konservatorski program za prenovo in arhitekturno investicijo, ki ga je izdelal ZVKDS OE Novo
mesto v decembru 2006.
Izdelana je investicijska dokumentacija DIIP. Za prekritje strehe je izbran tudi izvajalec del,
vendar se dela niso pričela, ker še ni razrešen spor z nelegalnimi uporabniki doma. Postopek se
odvija na sodišču.

OB085-17-0117 Investicijski odhodki - Dolenjski muzej
Namen in cilj

Sredstva so namenjena nakupu opreme za depoje Dolenjskega muzeja. V depojih se hranijo
predmeti kulturne premične dediščine s področja arheologije, etnologije ter drugi zgodovinski
predmeti. Za njihovo hrambo je potrebno zagotoviti ustrezno opremo in police, na katerih se
shranjujejo predmeti.
Stanje projekta

Oprema za depoje je že delno nabavljena in tudi plačana.

4010 OBČINSKA UPRAVA – ZDRAVSTVO
OB085-16-0176 Nakup terminalov za reševalna vozila
Namen in cilj

Namen in cilj investicije je zagotoviti nujno zdravstveno opremo in sicer:
- terminale za reševalne postaje za uporabo v nujni medicinski pomoči,
- terminale za reševalne postaje za uporabo v reševalnih vozilih za ne nujne prevoze,
- AED-je z zunanjo omarico.
Stanje projekta

Dva AED-ja sta bila iz teh sredstev nabavljena in nameščena v kraju Križe in Smolenja vas.
Mobilnih in ročnih terminalov za reševalno službo Zdravstvenega doma Novo mesto pa je bilo
nabavljenih 15.
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4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST
OB085-12-0055 Vodovod kanalizacija Ždinja vas
Namen in cilj

Namen investicije je izboljšati javno vodovodno omrežje in s tem omogočiti varno in zanesljivo
oskrbo s kvalitetno pitno vodo ter izgradnja ustrezne infrastrukture za odvajanje komunalne in
padavinske odpadne vode na območju Ždinje vasi, območju turistične cone Na Brezovici in
gospodarske cone Na Brezovici, za kateri sta sprejeta odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu.
Projekt je razdeljen na več zaključenih celot. Najprej se bo izvedla navezava zgrajene
infrastrukture za odvajanje komunalne odpadne vode iz gospodarske cone Brezovica na
centralni sistem v Ločno, izgradnja infrastrukture padavinske odpadne vode do izpusta v reko
Krko ter potrebna vodovodna infrastrukturo z izgradnjo vodohrana.
Stanje projekta

Za izvedbo projektne dokumentacije je pooblaščena Komunala Novo mesto. Izvedba projekta je
v končni fazi, potrebno je še dopolniti projektno dokumentacijo za izgradnjo novega
povezovalnega voda in vodohrana v delu naselja Ždinja vas. Pridobitev gradbenega dovoljenja
je predvidena v letu 2017 oz. začetku leta 2018, izvedba investicije pa se bo pričela v letu 2018.

OB085-13-0028 Investicije v javno razsvetljavo
Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov in naprav javne cestne
razsvetljave in novih investicij v cestno razsvetljavo.
Stanje projekta

Sredstva se porabljajo skladno z razpisi in potrebami v investicijsko vzdrževanje in investicije.

OB085-13-0059 Prenova mestne tržnice
Namen in cilj

V okviru projekta je predvidena ureditev območja mestne tržnice z upoštevanjem sodobnih
potreb in novih standardov. Projekt vključuje novogradnjo objekta tržnice, rekonstrukcijo objekta
Glavni trg 25 in ureditev Florjanovega trga. V okviru investicije je predvidena tudi prenova
nekaterih ulic v območju nove tržnice, in sicer Muzejske in Sokolske ulice ter ulice Florjanovega
trga.
Cilji obravnavane investicije, podani v obliki merljivih kazalnikov, so naslednji:
ureditev nove tržnice (K+P+1N) neto tlorisne površine 1.319,10 m2,
rekonstrukcija stavbe na Glavnem trgu 25 (K del+P+M) neto tlorisne površine 650,65 m2,
ureditev enega trga (Florjanovega trga) v mestnih območjih,
ureditev treh ulic (Muzejske, Sokolske in ulice Florjanov trg) v mestnih območjih.
Stanje projekta

Izdelani so projekti PGD in PZI ter investicijska dokumentacija. V letu 2016 je bilo s strani
Upravne enote izdano gradbeno dovoljenje, ki ni pravnomočno zaradi pritožbe ene od strank.
Upravna enota je ponovno odločanje o izdaji gradbenega dovoljenja prekinila, dokler ne bo
znana odločitev sodišča v zvezi s sporom med MONM in eno od strank v postopku.

OB085-15-0105 Pločnik in JR Kamence
Namen in cilj

Projekt je razdeljen na tri zaključene faze: 1. faza in delno 3. faza projekta predvidevata
izgradnjo cestne razsvetljave v naseljih Dolenje Kamence in Hudo, 2. faza projekta pa
7
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rekonstrukcijo LC 295 021 med Dolenjimi Kamencami in Potočno vasjo. V letu 2017 je poleg
izvedbe 1. faze predvidena pridobitev zemljišč, ki so potrebna za realizacijo 2. in 3. faze. V letu
2018 je predvidena izvedba 3. faze, v letu 2019 pa 2. faza. Z realizacijo projekta bo dosežena
večja varnost stanovalcev ter uporabnikov cestne infrastrukture.
Stanje projekta

V letu 2016 so bile projektirane projektne rešitve za vse tri faze, ter so se pričeli izvajati odkupi
ter pridobivati služnosti. I. faze je bila izvedena v letu 2017. Ostale faze se bodo izvajale glede
na zagotovljena sredstva.

OB085-15-0111 Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored
Namen in cilj

Investicija je vključena v Trajno urbano strategijo (TUS) kot ena od prioritetnih investicij skupaj z
ureditvijo mestnega jedra. Predvidena je ureditev tematske poti Gradišče in večnamenske poti
Kettejev drevored od priključka na Seidlovo cesto do Marofa, ki zajema investicijski del z novim
tlakovanjem Kettejevega drevoreda, ureditvijo novo načrtovanih peščenih poti (po
Konservatorskemu načrtu), ureditvijo javne razsvetljave, urbane opreme in novo zasaditvijo ter
programski del.
Projekt je predviden za sofinanciranje iz EU skladov preko mehanizma CTN.
Stanje projekta

Izdelan je projekt PZI, v teku so odkupi zemljišč ter predviden je začetek izvedbe del. Iz naslova
navedenega namena in ciljev se pričakuje sofinanciranje projekta iz skladov Evropske unije.

OB085-16-0147 Urejanje romskih naselij
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 in rekonstrukciji obstoječe komunalne opreme v obstoječih romskih
naseljih, (2) spodbuditvi priključevanja uporabnikov na zgrajeno komunalno opremo. Ukrep
komunalnega opremljanja romskega naselja Žabjak Brezje se zaradi kompleksnosti projekta
izvaja 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 urediti zemljiškoknjižno (določiti gradbene parcele) in
urediti v smislu stvarnopravnih razmerij (odkupi, najemi, stavbne pravice), tako da se povežejo
gradbene parcele s stavbami (Ureditev romskih naselij Šmihel, Poganški vrh, Ruperč vrh,
Otočec, Ukrat),
•
določiti proste oz. nezazidane gradbene parcele,
•
dokončati komunalno opremo in ureditev prostorsko umeščenih romskih naselij tako, da
bodo vse gradbene parcele v uporabi opremljene z minimalno komunalno opremo,
•
z minimalno komunalno opremo opremiti tiste nezazidane gradbene parcele na katerih bo
država zagotavljala bivalne enote.
Projekt je odvisen od sofinanciranja državnega proračuna, zato je odvisen od sprejetja
Nacionalnega programa ukrepov za Rome za obdobje 2016 – 2021, ki ga Vlada RS še ni
sprejela, niti še ni javno znanih izhodišč glede obsega in dinamike razpoložljivih finančnih virov
v okviru državnih NRP.
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Stanje projekta

V letu 2017 je bil sprejet Nacionalni program ukrepov (NPUR), ki pa mu še niso sledili razpisi za
sofinanciranje urejanja romskih naselij. Zato MONM izvaja tiste nujne ukrepe, ki se nanašajo na
stvarnopravno urejanje.

OB085-16-0173 Prostorsko - komunalna ureditev romskega naselja
Žabjak Brezje
Namen in cilj

Projekt je prednostno namenjen zagotovitvi možnosti dostopa do minimalne komunalne opreme
v romskih naseljih, kar je povezano z zagotavljanjem človekovih pravic in posebnih pravic
romske skupnosti. Projekt bo prispeval k zmanjšanju obremenitev okolja (čiščenje odpadnih
voda), prispeval k ciljem prostorskega razvoja regije in ciljem razvoja človeškega potenciala
(okrepitev integracije romske skupnosti), ki bo posledično učinkoval tudi na cilje gospodarske
rasti in delovnih mest. Projekt bo omogočil učinkovitejše izvajanje javnih programov integracije,
zato bo neposredno vplival na doseganje vseh ciljev, ki jih je regija sprejela v okviru RRP.
Projekt poteka v okviru Dogovora za razvoj regije JV Slovenije v obdobju 2017 - 2020 in bo
sofinanciran s sredstvi proračuna RS.
Cilj investicije so:
- pripraviti izvedbeni prostorski načrt za romsko naselje Žabjak Brezje, kjer se na obstoječih
lokacijah predvidi komunalna oprema, ki je nujna za kakovostno bivalno okolje z namenom
hitrejše integracije (ureditev romskega naselja na lokaciji sedanjega nelegalnega), površine
za razvoj družbene infrastrukture v podporo programov vključevanja ter površine za
izboljšanje zaposlitvenih možnosti,
- izvesti z izvedbenim prostorskim aktom načrtovano komunalno opremo,
- določiti in komunalno opremiti gradbene parcele za fazno ureditev predvidenih
stanovanjskih in drugih objektov.
Z investicijo se predvideva:
1. prenova obstoječega romskega naselja Brezje (6,2 ha) in prenova območja Žabjaka (4,9
ha) v povezano romsko naselje Brezje – Žabjak z oblikovanimi gradbenimi parcelami za okvirno
150 gospodinjstev, opremljenih s priključki na javne sisteme gospodarske javne infrastrukture,
2. sprememba namembnosti enote urejanja prostora z oznako NM/6-OPPN-b iz stanovanjske
površine v površino za šport in rekreacijo (4,2 ha),
3. prenova in dograditev javne komunalne infrastrukture,
4. vzpostavitev sistema zelenih površin in površin za razvoj družbene infrastrukture, ki
povezuje, razmejuje oziroma funkcionalno dopolnjuje predhodno navedene prostorske ureditve.
Stanje projekta

Projekt je bil v juliju 2017 vključen v okvir projektov Dogovora za razvoj regije do 2020. V juliju je
pričela izdelava prostorskega načrta, DIIP je bil potrjen v oktobru 2017. Obdobje finančne
upravičenosti sofinanciranja iz proračuna RS je pričelo v juniju 2017, oktobra 2017 je vlada
odprla poseben NRP za izvajanje projekta.

OB085-16-0178 Ureditev mestnega jedra - Glavni trg
Namen in cilj

Projekt ureditev mestnega jedra je trenutno razdeljen na več funkcionalno zaključenih celot.
Predmetni projekt za ureditev Glavnega trga vključuje:
•
prenovo gospodarske javne infrastrukture,
•
prenovo odprtih javnih površin (tlakovanje, ozelenitev, osvetlitev, postavitev nove urbane
opreme, ureditev stalnih in začasnih prireditvenih prostorov),
•
izboljšanje okolja za bivanje, poslovne in prostočasne dejavnost tako za prebivalce in
lastnike lokalov kot za obiskovalce mestnega jedra,
•
izboljšanje razmer za gibalno ovirane, starejše in družine z otroškimi vozički,
•
povečanje prometnih površin za kolesarje in pešce,
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•
povečanje površin za javne prireditve in preživljanje prostega časa na prostem,
•
prometne razmere v mestu se bodo izboljšale (zmanjšanje tranzitnega in mirujočega
prometa),
•
povečanje prometne varnosti,
•
izboljšanje stanja okolja…
Projekt je predviden za sofinanciranje iz EU skladov preko mehanizma CTN.
Stanje projekta

S 25. septembrom 2017 so se pričela gradbena dela na Ureditvi mestnega jedra - Glavni trg in
arheološka izkopavanja na območju mestnega jedra.

OB085-16-0179 Ureditev mestnega jedra - Rozmanova ulica
Namen in cilj

Projekt ureditev mestnega jedra je trenutno razdeljen na več funkcionalno zaključenih celot.
Predmetni projekt ureditve Rozmanove ulice vključuje:
prenovo gospodarske javne infrastrukture,
prenovo odprtih javnih površin (tlakovanje, ozelenitev, osvetlitev, postavitev nove urbane
opreme), Rozmanova ulica bo ohranila osnovno funkcijo osrednje prometne žile v starem
mestnem jedru,
razširitev pločnikov in zagotavljanje pogojev za varen kolesarski promet,
izboljšanje razmer za gibalno ovirane, starejše in družine z otroškimi vozički,
izboljšanje okolja za bivanje, poslovne in prostočasne dejavnosti tako za prebivalce in
lastnike lokalov kot za obiskovalce mestnega jedra,
povečanje prometne varnosti,
socialno in gospodarsko revitalizacija Rozmanove ulice,
izvedba s strani ZVKDS predlagane intervencije v razširitev stopnišča ob stavbi
Rozmanova ulica 15, ki bi ustvarila pogoje za oblikovanje manjšega, pred prometom skritega
intimnega odprtega prostora, ki ga je mogoče nameniti posedanju ali celo gostinskemu vrtu,
tlakovanje zelenice med Vrhovčevo in Rozmanovo ulico,
zagotovitev pogojev za realizacijo ureditvenega načrta za območje »Kremen«.
Projekt je predviden za sofinanciranje iz EU skladov preko mehanizma CTN.
Stanje projekta

Izdelana je investicijska in projektna dokumentacija.

OB085-17-0030 Investicijski odhodki - odvajanje odpadnih voda
Namen in cilj

Sredstva so namenjena za pripravo investicijsko tehnične dokumentacije, za investicijsko
vzdrževanje kanalizacijskega omrežja in objektov ter za nepredvidene intervencije na
infrastrukturi.
Dejavnost izvaja Komunala d.o.o. Novo mesto po predhodni uskladitvi in potrditvi predloga s
strani občine ter ima aktivnosti opredeljene v planu investicij.
Stanje projekta

Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega omrežja je stalna naloga občine.

OB085-17-0031 Investicijski odhodki - vodooskrba s števnino
Namen in cilj

Sredstva so namenjena za pripravo investicijsko tehnične dokumentacije, za investicijsko
vzdrževanje vodovodne infrastrukture in objektov ter za nepredvidene intervencije na vodovodni
infrastrukturi.
Dejavnost izvaja Komunala d.o.o. Novo mesto po predhodni uskladitvi in potrditvi s strani
občine ter ima aktivnosti opredeljene v planu investicij.
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Stanje projekta

Investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja je stalna naloga občine.

OB085-17-0128 Subvencioniranje izgradnje malih ČN in črpališč
Namen in cilj

Sredstva so namenjena za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav na
območjih izven aglomeracij 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. Razpis je odprt do konca oktobra za tekoče leto oz. do porabe
zagotovljenih sredstev.

4012 OBČINSKA UPRAVA – PROMET
OB085-16-0140 Parkirna hiša Kapitelj
Namen in cilj

Predvidena je izgradnja parkirne hiše na območju med Prešernovim trgom, Kapiteljsko ulico in
Strmo potjo v dveh fazah. Projekt v povezavi z ostalimi investicijami v mestnem jedru
predstavlja celostno urejanje mirujočega prometa. V letu 2016 je bila naročena projektna
dokumentacija IDZ in IDP, strošek izvedbe pa bo bremenil proračun 2017. Poleg izdelave IDZ in
IDP so bile v začetku leta 2017 izvedene predhodne geotehnične raziskave in izdelan geodetski
posnetek obstoječega stanja.
Stanje projekta

Konec leta 2016 je bil izbran projektant projektne dokumentacije IDZ in IDP, vključno z izvedbo
geotehničnih raziskav in izdelavo geodetskega posnetka obstoječega stanja. Geodetski
posnetek je izdelan, v teku je izvedba geotehničnih raziskav in IDZ. Izdelava preostale projektne
dokumentacije (PGD, PZI) ter gradnja je odvisna od uspešne pridobitve zemljišč ter gradbenega
dovoljenja in zagotovitve sredstev v proračunu za gradnjo.

OB085-16-0150 Celostna prometna strategija
Namen in cilj

Sredstva so bila namenjena za izvedbo Celostne prometne strategije Mestne občine Novo
mesto
Stanje projekta

Projekt je zaključen.

4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO
OB085-13-0069 Reko. R3-664/2501 NM (Šmihelska cesta)
Namen in cilj

Projekt je obsegal izgradnjo nove trase Šmihelske ceste, z ureditvijo potrebnih križišč, izgradnjo
kolesarskih in peš navezav ter ostalo gospodarsko javno infrastrukturo. Zaradi težav pri
pridobivanju zemljišč se projekt ni zaključil. Potrebna je še ureditev trase ceste od križišča pri
Kandiji v smeri Šmihela vključno z ureditvijo prehoda preko železniške proge z navezavo na
Westrovo ulico.
Nosilka projekta je Direkcija RS za infrastrukturo, občina sodeluje kot sofinancer.
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Stanje projekta

Zaključena je bila razlastitev potrebnih zemljišč. V letu 2016 so Slovenske železnice izvedle
recenzijo projektne dokumentacije. Z investicijo se bo nadaljevalo, ko bo izvedena nolevacija
projektne dokumentacije PZI.

OB085-14-0076 Reko. Gabrje - Ratež (odsek skozi naselje Brusnice)
Namen in cilj

V okviru projekta je predvidena rekonstrukcija ceste skozi naselje Velike Brusnice, dograditev
pločnika za pešce, ureditev struge Vrtaškega potoka ter obnova in dograditev ostale
gospodarske javne infrastrukture. Pred izvedbo rekonstrukcije je predvidena prestavitev
zakristije ob cerkvi Sv. Križa v Velikih Brusnicah.
Nosilka projekta je Direkcija RS za infrastrukturo, občina in Ministrstvo za okolje in prostor
sodelujeta kot sofinancer.
Stanje projekta

V teku je gradnja.

OB085-14-0084 Reko. R3-664/2501 NM (skozi Šmihel)
Namen in cilj

Regionalna cesta je ena od glavnih mestnih vpadnic in poteka skozi gosto naseljeno urbano
poselitev, zato je potrebna zagotovitev ustreznih površin za pešce. Predvidena je rekonstrukcija
regionalne ceste od priključka s Smrečnikovo ulico do priključka za Košenice, z izgradnjo
pločnika za pešce ter cestne razsvetljave ter prenovo in dograditvijo ostale gospodarske javne
infrastrukture. Predvideni ukrepi so razdeljeni na dve fazi. Prvo fazo ureditve obsega območje
od priključka Smrečnikove ulice do priključka s Šukljetovo ulico pri trgovini Vita. Druga faza
ureditve je predvidena na odseku od priključka Šukljetove ulice pri trgovini Vita do Košenic, v
dolžini 700 m.
Investicija bo sofinancirana s strani Direkcije RS za infrastrukturo.
Stanje projekta

V teku je razpis za izbor izvajalca gradnje.

OB085-15-0080 Rekonstrukcija regionalne ceste skozi naselje Birčna
vas
Namen in cilj

Predvidena je rekonstrukcija regionalne ceste skozi naselje Birčna vas z dograditvijo pločnika
za pešce, avtobusnih postajališč ter cestne razsvetljave. PZI projektna dokumentacija je sicer
bila izdelana, vendar je zaradi spremembe zakonodaje in tehničnih zahtev potrebna novelacije.
Ker DRSI projekta kot celote ne uvrsti v državni NRP, se je projekt razdelil na več funkcionalno
zaključenih celot.
Najpomembnejši fazi z vidika varnosti sta ureditev avtobusnega postajališča v središču naselja
Birčna vas in rekonstrukcija odseka regionalne ceste skozi naselje Birčna vas od podvoza z
železniško progo do Osnovne šole Birčna vas, vključno z avtobusnim obračališčem pri
železniški postaji.
Z izvedeno rekonstrukcijo bo dosežena varnost vseh udeležencev prometu, predvsem otrok.
Stanje projekta

Za prvo fazo je v letu 2017 naročena izdelava PZI projektne dokumentacije, za drugo pa je v
usklajevanju projektna naloga z DRSI. Drugo fazo je DRSI tudi umestila v državni NRP.
Projekt se bo izvajal fazno glede na možnost zagotovitve sredstev v državnem in občinskem
proračunu.
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OB085-16-0093 Kolesarska steza in pločnik ob Straški cesti
Namen in cilj

Ob obnovi cestišča in ostale infrastrukture je glavni namen projekta povezati kolesarski stezi
med obstoječima na obnovljenem delu Straške ceste (do tovarne Adria mobil d.o.o.) in tisto na
križišču Straške ceste z Mirnopeško cesto.
Cilj obnove izhaja iz strategije urejanja kolesarskih poti v urbanem okolju in s tem v zvezi se
sledi drugemu cilju, to je: izboljšanje kvalitete zraka v urbanem okolju.
Stanje projekta

Izvedba in zaključek projekta je predvidena v letu 2017.

OB085-16-0141 Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti
Namen in cilj

Namen projekta je sledenje ciljem strategije urbanega razvoja mesta, ki želi mestne predele
varno povezati s kolesarskimi potmi, kar bi hkrati pomenilo izboljšanje kvalitete zraka v urbanem
okolju. Ob "hitri" Levičnikovi cesti se zato načrtuje izgradnja varne kolesarske poti, popolnoma
ločene od vozišča ceste.
Projekt je predviden za sofinanciranje iz EU skladov preko mehanizma CTN.
Stanje projekta

Izdelana in revidirana je projektna dokumentacija PZI. Prav tako potekajo aktivnosti za
pridobivanje potrebnih zemljišč za gradnjo. Gradnja je predvidena v letih 2018 in 2019.

OB085-16-0142 Brv in kolesarska pot - Irča vas
Namen in cilj

Namen gradnje mostu - brvi čez reko Krko med Irčo vasjo in Cegelnico s peš potjo in
kolesarsko navezavo na levi in desni breg je doseči cilj povezovanja območja centralnih
dejavnosti športno rekreacijskega parka Portoval in zaledne stanovanjske soseske z levim
bregom reke Krke. Projekt je predviden za sofinanciranje iz EU skladov preko mehanizma CTN.
Stanje projekta

V letu 2016 so bile izvedene geotehnične raziskave in izdelan geodetski posnetek obstoječega
stanja. V letu 2017 je bil izveden arhitekturni natečaj. V letu 2018 je predvidena izdelava
projektne dokumentacije (PGD, PZI). Gradnja je predvidena v letih 2018 in 2019.

OB085-16-0180 Brv in kolesarska pot - Loka - Kandija
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 na 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 Športno rekreacijski park Loka in sosesko Kandija,
točneje zdravstveni kompleks. Projekt je predviden za sofinanciranje iz EU skladov preko
mehanizma CTN.
Stanje projekta

V letu 2018 je predvidena izvedba arhitekturnega natečaja in izdelava projektne dokumentacije
(IDZ, IDP, PGD, PZI). Gradnja je predvidena v letih 2019 in 2020.
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OB085-17-0074 Topliška c. - križišče Drska - pok. Srebrniče
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 km11+090 do km 9+540 in
ureditev regionalne ceste R2-419 od km 9+840 do km 9+540 v dolžini 300 m v naselju
Srebrniče.
Stanje projekta

V pripravi so projekti PZI za izvedbo investicije ter pridobivanje zemljišč.

OB085-17-0077 Reko. Novo mesto-Šentjernej (križišče Ratež)
Namen in cilj

Predvidena je rekonstrukcija križišča regionalne ceste ter lokalne ceste proti Gumberku in
Šentpetru, ob gostilni Vovko na Ratežu ter ureditev avtobusnih postajališč. V aprilu 2006 je bila
po recenziji izdelana PGD in PZI projektna dokumentacija za rekonstrukcijo predmetnega
križišča. V vmesnem obdobju je prišlo do spremembe zakonodaje, tehničnih normativov in tudi
strukture prometa v križišču, kar daje nova osnovna izhodišča za projektiranje oziroma za
novelacijo navedenega projekta.
Stanje projekta

V teku so odkupi potrebnih zemljišč. Po pridobitvi potrebnih zemljišč bo naročena projektna
dokumentacija PZI.

OB085-17-0109 Investicijski odhodki - urejanje pešpoti
Namen in cilj

Sredstva so namenjena za projekte in investicije v izgradnjo in obnovo pešpoti.
Stanje projekta

Sredstva se koristijo skladno z izvedbo posameznih projektov.

OB085-17-0110 Investicijski odhodki - urejanje kolesarskih stez
Namen in cilj

Sredstva so namenjena za projekte in investicije v izgradnjo in obnovo kolesarskih stez.
Stanje projekta

Sredstva se koristijo skladno z izvedbo posameznih projektov

OB085-17-0115 Sanacija in preplastitev lokalnih cest
Namen in cilj

Postavka se zmanjša zaradi določenih neizvedenih preplastitev, saj predhodno ni bila izvedena
sanacija komunalnih vodov.
Predvidena je ureditev hodnika za pešce in ureditev javne razsvetljave znotraj krajevnih tabel
naselja Prečna. Nov hodnik za pešce bo dolžine cca 700 m, navezan na obstoječi pločnik. Po
končani izgradnji bo omogočeno varno gibanje pešcev znotraj naselja Prečna.
Stanje projekta

Projekt "Izvedba pločnika in ureditev križišča v Prečni" je v fazi izvedbe. Zaradi zapore ceste se
je z deli pričelo z manjšim zamikom, Dela tečejo po projektu, vendar zaradi obsežnosti projekta
ni verjetno, da bo projekt zaključen v letošnjem proračunskem letu.
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4017 OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA ZEMLJIŠČA
OB085-13-0090 Komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici
Namen in cilj

S komunalnim urejanjem gospodarske cone se zagotavlja možnost razvoja in rasti
gospodarstva ter ustvarjanja novih delovnih mest ter tako privablja zainteresirane investitorje,
da bi izvajali svoje dejavnosti na območje Mestne občine Novo mesto. Gospodarska cone ima
odlično lego in nezahtevno oblikovanost terena. Gospodarska cona Na Brezovici je locirana v
neposredni bližini avtocestnega priključka Novo mesto – vzhod in Novo mesto – zahod. Odlična
lega predstavlja velik potencial za bodoče investitorje, ki bodo delovali v sami coni.
Cilj projekta je izvedba gospodarske cone Na Brezovici in obsega:
• izgradnjo gospodarske javne infrastrukture,
• rekonstrukcijo regionalne ceste R2-448 (bivša H1),
• zaščito in prestavitev obstoječih vodov,
• ureditev odvodnje padavinske vode.
Za območje Gospodarske cone Na Brezovici je bil leta 2011 sprejet Odlok o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona Na Brezovici, ki podaja enote urejanja.
Izvedba projekta je predvidena s sofinanciranjem Ministrstva za gospodarstvo, razvoj in
tehnologijo.
Stanje projekta

V teku je gradnja.

OB085-14-0091 Komunalno urejanje obrtno industrijske cone Livada
Namen in cilj

Namen ureditve obrtno industrijske cone je zagotoviti zadostno gospodarsko javno
infrastrukturo za potrebe napajanja že izvedenih objektov, saj je razvoj v preteklosti potekal
stihijsko. Območje OIC Livada leži na zahodnem delu Novega mesta v bližini večjih prometnic.
Z ureditvijo komunalne infrastrukture bi se izboljšale higienske razmere in zmanjšali negativni
vplivi na okolje.
Cilj je ureditev komunalne infrastrukture na območju Obrtno industrijske cone Livada, ki obsega:
• izgradnjo ločenega kanalizacijskega sistema,
• navezavo fekalne kanalizacije na primarno kanalizacijsko omrežje Novega mesta,
• izgradnjo ustrezne vozišče konstrukcije,
• zaščito in prestavitev obstoječih komunalnih vodov,
• ureditev zbiranja komunalnih odpadkov.
Izvedba projekta je predvidena s sofinanciranjem Ministrstva za gospodarstvo, razvoj in
tehnologijo.
Stanje projekta

V pripravi je razpis za izbor izvajalca gradnje dveh opornih zidov. Prav tako je bila na MGRT
posredovana vloga za sofinanciranje gradnje komunalne opreme na območju obrtno
industrijske cone Livada - 1. faza.

OB085-16-0172 Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih
pravic
Namen in cilj
Mestna občina Novo mesto je dolžna kupovati nepremičnine, ki jih potrebuje za opravljanje
svojih nalog (predvsem na področju gospodarske javne infrastrukture). Določeni predvideni
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nakupi nepremičnin niso bili izvedeni, ker še vedno potekajo dogovori o odkupih oziroma niso
zaključeni postopki razlastitve oziroma postopki za določitev odškodnine, ki jih vodijo za to
pristojne institucije.
Stanje projekta
Postopke nakupov izvajamo tekoče, realizacija pa je odvisna od več dejavnikov npr.
pripravljenost lastnikov za prodajo in posledično za izdajo soglasja k parcelaciji, pogajanj v
zvezi s cenami ipd.

OB085-17-0129 Investicijski odhodki - vzdrževanje nepremičnin
Namen in cilj

Mestna občina Novo mesto je prejela pobudo za odstranitev ČN Novoteks, ki predstavlja
nevaren in neugleden objekt ob Župančičevem sprehajališču.
Načrtovana odstranitev ČN ne bo izvedena v letošnjem letu, ampak predvidoma v letu 2018, v
kolikor bodo za to izpolnjeni pogoji (pridobljeno gradbeno dovoljenje).
Stanje projekta

Zaradi kompleksnosti zadeva trenutno miruje.

4018 OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO
GOSPODARSTVO
OB085-16-0177 Glavni trg - ureditev stanovanj
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 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 obnovijo tangirane skupne dele.
Projekt je predviden za sofinanciranje iz EU skladov preko mehanizma CTN.
Stanje projekta

V teku je delni odkup nepremičnin. V letu 2017 je predvidena izdelava projektne dokumentacije
(IDZ, IDP, PGD, PZI). Gradnja je predvidena v letih 2018 in 2019.

OB085-17-0119 Energetska sanacija stanovanjske stavbe Kočevarjeva
10a
Namen in cilj
Projekt bo sofinanciran preko mehanizma CTN za pripravo operacij energetske prenove
večstanovanjskih stavb v 100 % javni lasti v okviru Operativnega programa Evropske
kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020 - prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske
učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni
infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju« specifičnega cilja 4.1.2
»Povečanje učinkovite rabe energije v gospodinjstvih«.
Predvideno je, da se na stanovanjskem objektu Kočevarjeva 10a izvede toplotna izolacija
fasade, toplotna izolacija stropa ravnega podstrešja, toplotna izolacija sten in tal proti
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neogrevani kleti, toplotna izolacija kletnega stanovanja, vgradnja termostatskih ventilov in
sanacija razsvetljave.
Stanje projekta
Ker je bila potrditev operacije s strani Združenja mestnih občin Slovenije izvedena šele
21. 8. 2017, potrebna pa je še potrditev v 2. fazi, v letošnjem letu investicije ne bo možno
dokončati. Na postavki je ostal znesek za potrebe priprave vloge za 2. fazo potrjevanja in za
pripravo razpisne dokumentacije za izbiro izvajalca. Investicija se prestavi v proračunsko leto
2018.

4019 OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA
OB085-16-0128 Gorjanci - trajnostni razvoj
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.
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 bodo
objavljeni rezultati uspešnosti projekta na razpisu Interreg V-A Slo-Hr.

4021 OBČINSKA UPRAVA - VARSTVO OKOLJA
OB085-13-0001 Energetsko upravljanje
Namen in cilj

Učinkovita raba energije v objektih, ki so v lasti Mestne občine Novo mesto.
Stanje projekta

Mestna občina Novo mesto sledi akcijskemu načrtu Energetskega koncepta Mestne občine
Novo mesto. Prizadeva si k uporabi okolju prijaznih in obnovljivih virov energije, hkrati pa k čim
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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 izvedbo novelacije
Lokalnega energetskega koncepta, 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.
Sofinanciranje energetskih sanacij ni bila potrebna v letošnjem letu, saj so se energetske
sanacije izvajale iz ločene postavke. Ostale zadeve potekajo skladno z načrtovanim.

OB085-13-0046 Kanalizacija Drejčetova pot (Ureditev GJI Ravnikarjeva
ulica)
Namen in cilj

Namen investicije je zagotoviti ustrezno komunalno infrastrukturo na območju Ravnikarjeve
ulice v KS Žabja vas, kjer je predvidena širitev naselja.
Cilj investicije je ureditev naselja z izgradnjo naslednje gospodarske javne infrastrukture:
izgradnjo ceste v A v dolžini 110 m in del priključne ceste B v dolžini 45 m,
izgradnjo vodovodnega omrežja,
izgradnjo kanalizacijskega omrežja,
rekonstrukcijo elektroenergetskega omrežja,
izgradnjo telekomunikacijskega omrežja in
izgradnjo plinovodnega omrežja ter
izgradnjo cestne razsvetljave.
Stanje projekta

Investicija je izvedena v celoti v 2016. V letu 2017 je predvidena ureditev zemljiškega stanje
javne poti in pridobitev uporabnega dovoljenja.

OB085-16-0101 Kanalizacija Jama
Namen in cilj

Cilj in namen investicije je vlaganje v zaščito okolja pred komunalnimi odpadnimi vodami z
izgradnjo kanalizacijskega omrežja v naseljih Jama ter Gorenje in Dolenje Lakovnice ter
izvedba elektroenergetskega priključka za napajanje črpališče v Stranski vasi z obnovo
obstoječe ceste.
V letu 2018 se bo izvedla 1. faza investicije, ki obsega izgradnjo kanalizacije, izvedbo
elektroenergetskega priključka, obnova obstoječe ceste v delu naselja Jama.
Stanje projekta

V letu 2015 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo kanalizacije v naselju Jama,
Gorenje in Dolenje Lakovnice. Gradnja se bo izvajala fazno.

OB085-16-0174 Projekti EBRD - ELENA
Namen in cilj

Učinkovita raba energije, zmanjšanje onesnaženja okolja.
Stanje projekta

Mestna občina Novo mesto je pridobila sredstva za namen tehnične pomoči v okviru programa
ELENA, ki jih sofinancira Evropska banka za obnovo in razvoj (v nadaljevanju EBRD). Skupni
proračun konzorcija Mestne občine Novo mesto, Mestne občine Kranj in Mestne občine Celje
znaša 1.801.708,00 EUR brez DDV, od tega 90 % (1.621.537,20 EUR) prispeva EBRD,
pogodbene stranke pa 10 % vrednosti investicije (180.170,80 EUR) ter celoten DDV.
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Glede na prijavljene projekte Mestne občine Novo mesto znaša sofinanciranje EBRD v višini
545.625,00 EUR, strošek Mestne občine Novo mesto znaša 194.000,00 EUR pri predvideni
naložbi v osnovna sredstva 10.912.500,00 EUR.
Dinamika projekta se je zaradi manjšega števila prijavljenih projektov in dinamike potrjevanja
projektov s strani Evropske banke za obnovo in razvoj, zmanjšala oziroma prestavila v
proračunsko leto 2018.

OB085-17-0026 Investicijski odhodki - ukrepi za izboljšanje kakovosti
zraka
Namen in cilj

Sredstva so bila predvidena za sofinanciranje projektov, ki so razpisani iz državnega proračuna
oziroma drugih virih.
Stanje projekta

Izvedli smo nakup avtobusa preko razpisa EKO sklada. Sredstva so bila porabljena v višini
kolikor je bilo možno glede na razpisane projekte oziroma pozive.

OB085-17-0136 Urejanje obrečne infrastrukture in vodotokov
Namen in cilj

Iz postavke se financira izdelava projektne dokumentacije in izvedba projektov, ki se nanašajo
na infrastrukturne ureditve ob vodotokih rek Temenice in Krke.
Denar se namenja projektom ureditve pešpoti, postavitve info tabel in spremljevalne
infrastrukture od izvira reke Temenice v Luknji vzdolž reke Krke do Otočca in za urejanje
plovbnega območja na reki Krki.
Stanje projekta

Projekti so v fazi priprave dokumentacije za izvedbo ter pridobivanje pogodb za odkupe
zemljišč, kjer je to potrebno.

5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI
OB085-13-0022 Zadružni dom Uršna Sela
Namen in cilj

Predvidena je rekonstrukcija Zadružnega doma na Uršnih selih. Objekt je v slabem
stanju in je nujno potreben prenove V domu poteka vrsta aktivnosti, saj ima KS tam
urejene prostore za rekreacijo, prostore društev, večnamensko dvorano in druge
prostore, ki jih uporabljajo krajani KS. Zaradi obsežnosti projekta je bila rekonstrukcija
razdeljena v dve fazi. V prvi fazi je predvidena zamenjava strehe in plošče v drugem
nadstropju, s čimer se bo zaščitil objekt pred zunanjimi vremenskimi vplivi.
Stanje projekta

Gradbena dela 1. faze so v teku. Dela tečejo po projektu, vendar zaradi nepredvidenih
del vsa dela ne bodo zaključena v letošnjem proračunskem letu.
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