OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

POROČILO ŽUPANA
V ponedeljek smo v družbi še devetih županov dolenjskih in belokranjskih
občin, predsednika uprave SID banke ter direktorjev podjetij CERO-DBK,
CEROD in CGP sklenili pogodbi o gradnji in financiranju objekta za
mehansko in biološko obdelavo komunalnih odpadkov. Dela izvajalca
projekta, podjetja CGP, zadevajo pripravo spremembe projektne
dokumentacije, gradnjo objekta, dobavo in vgradnjo tehnologije, kot tudi
zagon in poskusno obratovanje za obdobje enega leta. Izvajalec bo z deli
novega objekta v Leskovcu v Mestni občini Novo mesto začel v
prihodnjem mesecu, gradnja pa se bo zaključila oktobra leta 2022.
Tako bodo vse sodelujoče dolenjske in belokranjske občine rešile
problematiko ravnanja z odpadki na celovit in trajnosten način. Regijsko
odlagališče bo imelo po novem največjo prosto kapaciteto odlagalnega
polja v Sloveniji. Občani bodo v skladu z znižanim projektom za
infrastrukturo prispevali kar 3,6-krat manj, s tem bodo udeležene občine
veliko bolj avtonomno obvladovale ravnanje in posledično tudi zagotavljale
nižje cene storitev vezanih na odpadke za približno 90.000 občanov.
Projekt je pomemben z vidika zmanjšanja količine odloženih odpadkov,
zmanjšanja logističnih poti in posledično tudi ogljičnega odtisa in s tem
prispevanja k varovanju narave.

Redne investicije
Na občini nadaljujemo z urejanjem vodovodnih in kanalizacijskih
omrežij v Ždinji vasi. Zaključuje se prva faza gradnje kanalizacije
komunalnih odpadnih voda na omenjenem območju, s podjetjem HPG,
d.o.o. pa smo podpisali pogodbo za začetek 2. in 3. etape prve faze
izgradnje vodovoda in kanalizacije na območju Ždinje vasi. Skupna
vrednost pogodbenih del znašla nekaj več kot 890.000 evrov z DDV, dela
se bodo pričela še ta mesec, zaključena pa bodo do 30. novembra 2021.
Po zaključku del druge faze, ki se načrtuje predvidoma v prihodnjem letu,
bo tako možna fizična priključitev na kanalizacijsko omrežje vseh objektov
v Ždinji vasi in v gospodarski coni Brezovica. Zaključena je tudi gradnja
javnega komunalnega omrežja v Češči vasi, v procesu gradnje je še
vodovodno omrežje v Gornji Težki Vodi.
Z javno razsvetljavo smo opremili Župančičevo sprehajališče od
gostišča Loka do Lastovč in Medičeve ulice ter od Pumpnce do
Foersterjeve ulice. Pot po celotni trasi Župančičevega sprehajališča je zdaj
primerno osvetljena. Predčasno se je zaključila tudi prenova daljšega
lesenega mostu, ki vodi do gradu Otočec, saniran most v dolžini 64
metrov pa je bil od zadnje obnove leta 2010 znova okrepljen s slovenskim
lesom. Prenova je obsegala zamenjavo ograje, povoznega parketa,
vzdolžnih in prečnih leg ter telekomunikacijskega kanala.
S sosednjima občinama Mokronog-Trebelno in Mirna Peč v sodelovanju
z izbranim izvajalcem CGP d.d. prenavljamo lokalno cesto na relaciji
Knežija – Brezje v vrednosti dobrih 130 tisoč evrov. Z obnovo ceste v
dolžini 400 metrov bomo poskrbeli za boljšo prevoznost med kraji na
mejah občin, prav tako pa bodo izboljšave vplivale na komunalno
urejenost območja in tehnične karakteristike ceste.
V Gabrju nadaljujemo z deli za izgradnjo novega parkirišča in prizidka
k tamkajšnjem gasilskemu domu, po načrtih potekata tudi drugi del
prenove mestnega jedra ter gradnja prizidka k šoli na Otočcu, kjer
zaključujejo s prekrivanjem strehe. Med obnovami cest smo z DRSI
zaključili ureditev Mirnopeške ceste, sledi le še komisijski pregled, na
Topliški cesti poteka rekonstrukcija z izgradnjo kolesarske steze in
pešpoti, zaključek je predviden do 16. maja. Z deli nadaljujejo tudi na
krožnem križišču »tabletka«, dela potekajo po načrtih, vse sile pa
usmerjamo v to, da se dela čimprej zaključijo. V pripravi je projektna
dokumentacija za Narodni dom, prav tako smo tudi v procesu

projektiranja kuhinje in igralnice v vrtcu Pedenjped. Smo tik pred fazo
obnov kanalizacij in vodovoda na več območjih, v postopku podpisa
pogodbe s posameznim izvajalcem sta še obnova kanalizacije in
vodovoda na Lamutovi ulici in obnova mešane kanalizacije v ulici Nad
mlini. V zadevi izgradnja padavinske kanalizacije, odsek Otoška cesta
– izpust Krka Ždinja vas (3. faza) smo v postopku pridobivanja gradbenega
dovoljenja.
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »UrbaNMakerspace«.
Celotna vrednost investicije znaša dobrih 590.00 evrov, vrednost
sofinanciranja iz naslova sredstev evropske kohezijske politike, skladno z
Dogovorom za razvoj razvojne regije Jugovzhodna Slovenija pa znaša
dobrih 470.000 evrov, preostanek vrednosti v znesku dobrih 122.000
evrov prispeva Mestna občina Novo mesto. Projekt je že v teku, zaključek
pa je predviden decembra 2022.
Občina bo v okviru projekta z nazivom UrbaNMakerspace kupila, uredila
in opremila poslovne prostore za inkubator, ki bo ponujal poslovne
prostore za mlada inovativna podjetja (stara do 5 let) in prostor oziroma
delavnico, kjer bo sodobna tehnična ter robotska oprema z namenom
prenašanja izkušenj med podjetniki ter ustvarjanja novega znanja in
dodane vrednosti. Prostori v izmeri slabih 300 m2 bodo na Novem trgu 9
v Novem mestu.
Podjetnica Marta Medle je v mesecu marcu s podpisom darilne pogodbe
stanovanjsko hišo s funkcionalnim zemljiščem na parceli v Ragovem
prenesla na Mestno občino Novo mesto za namen koriščenja prostorov
krajevne skupnosti Žabja vas. S tem se bodo tamkajšnji krajani razveselili
novih prostorov, ki jih več let niso imeli.
Javna naročila in postopki
Objavljen je razpis za Komunalno opremljanje poslovno industrijske
cone Cikava, razpis se zaključi 18. maja. Objavljen je tudi razpis za
izvedbo gradbenih del, obrtniških in inštalacijskih del za bazenski
kompleks v Češči vasi, rok prijav je 11. maj. Poziv za gradnjo Brvi
Loka-Kandija je bil končan brez izbire. V teku in tik pred odpiranjem
ponudb je tudi javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje pešaško
kolesarske poti v gozdu Portoval. Do konca aprila načrtujemo objavo

naročila za ureditev cestne razsvetljave, predvidoma v maju pa tudi
javno naročilo za preplastitev cest. V sodelovanju z Direkcijo za
infrastrukturo RS pa je v fazi objave naročilo za natečajno rešitev in
projektiranje za mostova čez Krko v okviru prve faze zahodne
obvoznice.
V sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo načrtujemo tudi prenovo
Šentjernejske ceste med križiščem v Žabji vasi do priključka na
Cikavi na bodočo tretjo razvojno os. Projekt je v fazi projektiranja. V
neposredni bližini se bo urejal pločnik v križišču Žabja vas od
Levičnikove ceste v smeri Kandijske ceste do Restavracije pri
Belokranjcu, v pripravi je razpis za izgradnjo. Med ostalimi projekti
Direkcija za infrastrukturo izbira izvajalca gradnje za rekonstrukcijo
Šmihelske ceste (3. faza), in sicer za odsek od križišča na Smrečnikovi
ulici do odseka za pokopališče v Šmihelu. Predvideno je, da se dela
zaključijo do 1. septembra. Urejala se bo tudi navezava Šmihelska 1 in
2, gre za križišče v bližini prodajalne Vita, pogodba je v fazi podpisa,
izvedba se načrtuje takoj po praznikih. Direkcija za infrastrukturo RS prav
tako pripravlja razpis za izvedbo pločnika skozi naselje Srebrniče, v
fazi projektiranja je tudi kolesarska in pešpot proti Stopičam.
Mestna občina Novo mesto bo na javni dražbi v sredo, 12. maja 2021,
izvedla prodajo šestih parcel, lociranih na območju stanovanjskih
površin v Gotni vasi. Zemljišča bodo v prihodnjih mesecih komunalno
opremljena, obsegala pa bodo med 698 in 874 m². Morebitni dražitelji se
lahko na dražbo prijavijo do vključno petka, 7. maja 2021, z vplačilom
varščine.

Projekti skupne občinske uprave
S tem tednom smo ponovno zagnali sistem izposoje koles GoNm, v
letošnjem letu pa se sistemu s tremi električnimi kolesi na straški avtobusni
postaji pridružuje tudi občina Straža. V sistemu izposoje koles je zdaj na
voljo za uporabo 16 postaj, 75 koles, od tega 30 navadnih in 48 na
električni pogon.
Inšpekcija bo tudi v nadaljevanju izvajala nadzor nad ekološkimi otoki,
skupnimi zbiralnicami in gostinskimi objekti glede odlaganja
odpadkov. Poostren nadzor bo vzpostavljen tudi glede objektov
oglaševanja, saj je inšpektorat ugotovil, da se izvaja neustrezno

objavljanje slednjih ob občinskih cestah. V sklopu varstva cest se je v
aprilu izvedel nadzor glede prekoračitve osne obremenitve in največje
skupne mase tovornih vozil.
Družbene dejavnosti na MoNm
V sklopu kampanje Rudi bomo v maju predstavili dejavnosti za ranljive
skupine v Mestni občini Novo mesto, izvedli bomo nekaj delavnic in izdali
posebno glasilo.
Novo mesto je bogatejše za prvi Center za družine Igrivi svet, ki je nastal
v sodelovanju z regijskim NVO centrom in bo nudil program z gibalnimi
aktivnostmi, svetovanja za družine, namenjen je vsem generacijam, od
drugih centrov v Slovenij pa se razlikuje po tem, da nudi tudi program za
ranljive skupine. Podpornik je tudi Mestna občina Novo mesto.
Projekti in kampanje na MoNm
Konec marca smo v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi očistili sosesko,
še vedno izvajamo kampanjo Doma je lepo, v kateri predstavljamo
krajevne skupnosti MoNm, smo skoraj na polovici, po odzivih sodeč, gre
za prijetne zgodbe, ki orisujejo utrip časa v določeni skupnosti, v
sodelovanju s predstavniki krajevnih skupnosti pa smo v komunikaciji tudi
glede prihajajočih projektov v njihovem okolju. Občinski praznik tudi tokrat
nismo uspeli izvesti v slavnostni obliki, smo pa v tednu praznovanja
občinskega praznika, ki ga obeležujemo 7. aprila na ogled v mestno jedro
postavili razstavo z letošnjimi in lanskimi nagrajenci in prejemniki nagrad,
izdelali smo film o častnem nagrajencu Janezu Penci, vsekakor pa
podelitev izpeljemo takoj, ko bodo razmere to dopuščale. Ob sproščanju
razmer se ta vikend vnovič vzpostavljajo Odprte zidanice, v prihodnjih
mesecih pa na področju turizma načrtujemo več zanimivih akcij.

