POROČILO ŽUPANA – 29. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA
MESTNE OBČINE NOVO MESTO (19. 4. 2018)
Prenova mestnega jedra
V spodnjem delu Glavnega trga se nadaljuje gradnja hišnih priključkov na infrastrukturni
kolektor, v zgornjem delu trga pa se nadaljuje gradnja tega kolektorja. Zaradi lažje dostopnosti
smo v prejšnjem tednu vzpostavili dodaten prehod za pešce na začetku Rozmanove ulice (pri
Vovko Arkade baru).
V teku je izvedba arheoloških raziskav na Rozmanovi in Pugljevi ulici. Odstranitvi zgornjega
ustroja na Rozmanov sledi druga faza raziskav, ki se bo predvidoma zaključila 4. maja. Na
Pugljevi se nadaljevanje izkopavanj začenja danes in bo predvidoma trajalo tri tedne.
Pričakovano so arheološka odkritja že zahtevala nekatere prilagoditve pri izvedbi projekta kot je
na primer sprememba vodenja infrastrukturnih vodov na Rozmanovi ulici.
Gospodarska cona Livada
V naslednjem tednu bomo podpisali pogodbo za komunalno urejanje obrtno industrijske cone
na Livadi, s čimer nadaljujemo opremljanje gospodarskih con, ki smo ga lani začeli na
Brezovici. V prvi fazi načrtujemo ureditev cestnega omrežja, izgradnjo pločnika, cestne
razsvetljave, kanalizacije in vodovoda ter vse ostale gospodarske javne infrastrukture. Trenutno
na Livadi že poteka predhodni sklop del, ki zajema izgradnjo dveh opornih zidov. Podpisu
pogodbe bo sledila uvedba v delo, ki je načrtovana pred prvomajskimi prazniki.
Vrednost pogodbe znaša 1.755.323,16 EUR (z DDV ), čemur je potrebno dodati še stroške
nadzora in odkupa nekaterih zemljišč. Kot smo že obveščali smo za projekt prejeli
sofinancerska sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki znašajo 90 odstotkov
celotne investicije (1.552.782,54 EUR).
Šmihelska cesta
V ponedeljek, 16. aprila, se je začela napovedana prenova Šmihelske ceste na območju skozi
naselje Šmihel. Zaradi kompleksnosti je projekt rekonstrukcije razdeljen na tri dele, dela se
bodo začela na najbolj problematičnem odseku med šmihelsko cerkvijo in Šukljetovo ulico.
Obseg del bo na začetku (predvidoma do prvomajskih praznikov) zahteval polovično zaporo, v
nadaljevanju pa bo potrebna popolna zapora omenjenega odseka.
V sklopu prve faze projekta je predvidena rekonstrukcija ceste, dograditev pločnika in cestne
razsvetljave, ureditev odvodnjavanja padavinske vode ter prenova vse ostale gospodarske
javne infrastrukture. Dela na tem odseku bodo predvidoma končana novembra letos.
Druga faza rekonstrukcije se bo nadaljevala z izgradnjo pločnika in javne razsvetljave do
odcepa za Košenice, v tretji fazi sledi izgradnja manjkajočega pločnika mimo osnovne šole proti
pokopališču. Nosilka vseh treh faz projekta je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo,
Mestna občina Novo mesto pa pri investiciji nastopa kot sofinancer. Vrednost prve faze je
dobrih 673 tisoč evrov (z DDV), pri čemer bomo prispevali tretjino.

Gre za nadaljevanje načrtnega urejanja cestne infrastrukture na širšem šmihelskem območju, ki
se ga je v zadnjih letih lotila Mestna občina Novo mesto. Po zahtevnih projektih urejanja cestnih
povezav na območju novomeškega zdravstvenega kompleksa, ureditvi preozkega prometnega
grla na mostu čez Težko vodo, izboljšanju pretočnosti pri železniškem prehodu na Westrovi
ulici, letos nadaljujejo z rekonstrukcijo Šmihelske ceste in gradnjo železniškega postajališča pri
Šolskem centru Novo mesto. Urejanje cestne infrastrukture na tem območju želimo v prihodnje
nadgraditi z izgradnjo šmihelske obvoznice.
Lešnica
Po prvomajskih prazniki se začenja preplastitev ceste Lešnica – Kronovo, ki bo omogočila
napovedano spremembo prometnega režima, ki bo dala prednost kolesarjem in pešcem. Na
odseku od Lešnice do Šentpetra se bo zmanjšala dovoljena hitrost in vrisala kolesarska steza.
Cesta od pokopališča v Šentpetru do gradu Otočec se za motorni promet v celoti zapira,
omogočen bo le dostop lastnikom parcel na tem območju. Prav tako se za motorni promet
zapira lokalna cesta od priključka na nekdanjo hitro cesto na Otočcu do Dolenjega Kronovega,
razen za lastnike dveh parcel na tem območju.
Gre za nadaljevanje akcijskega načrta za leti 2017 in 2018, v sklopu katerega izboljšujemo
kolesarske in pešpoti in jih povezujemo v zaključene funkcionalne enote.
Sistem za izposojo koles
Ugodnejše vremenske razmere znova omogočajo vožnjo s kolesom, zato smo znova vzpostavili
urbani sistem za izposojo koles GoNM. Uporaba sistema GoNM je zelo enostavna, saj se
morajo uporabniki pred uporabo zgolj registrirati v prostorih Turistično informacijskega centra
(TIC) na Glavnem trgu 11. Ob registraciji posameznik prejme kartico, ki na parkirišču odklepa
kolesa in omogoča 14 ur kolesarjenja na teden. Seveda je 25 koles, ki so locirana na petih
različnih postajališčih po Novem mestu (Novi trg, ulica Slavka Gruma, Seidlova cesta, Šolski
center Novo mesto in BTC Bršljin), med in po opravkih možno pustiti na katerikoli postaji v
mestu. Cena registracije je 10 evrov na leto, uporaba koles pa je brezplačna. Do poletja
načrtujemo odprtje devetih novih postajališč in uvedbo električnih koles.
Strategija razvoja Mestne občine Novo mesto do leta 2030
V ponedeljek se je zaključila javna obravnava predloga Strategije razvoja Mestne občine Novo
mesto do leta 2030. Sprejete predloge, pripombe in mnenja bomo v naslednjih tednih preučili in
jih vključili v končni dokument, ki ga bo občinski svet predvidoma obravnaval na majski seji.
Sistem brezplačnih prevozov za invalide in starejše
Za nami je prvi mesec vzpostavitve sistema za prevoze starejših in invalidov Rudi. Veseli nas,
da je projekt odlično sprejet med občani. Naj povem, da je 13 prostovoljnih voznikov v mesecu
marcu opravilo 43 voženj, v skupni dolžini 793km, zaenkrat pa imamo 19 registriranih potnikov.
Prav v teh dneh bo potekala tudi dodatna promocijska akcija, saj bo letak o tej brezplačni storitvi
do prvomajskih praznikov v nabiralnikih vseh gospodinjstev v občini.
Mednarodno sodelovanje
Na področju mednarodnega sodelovanja velja izpostaviti obeležitev 30. obletnice partnerstva z
nemškim mestom Langengahen, ki je potekala v sklopu občinskega praznika. Za nemško
delegacijo smo pripravili bogat večdnevni program, vključno z osrednjo svečanostjo, na kateri
smo med drugim podpisali sporazuma o sodelovanju na področju turizma in o sodelovanju
Osnovne šole Otočec in Robert – Koch Realschule. Župana obeh mest sta v Parku rastoče
knjige odkrila obeležje Združene Rastoče knjige pobratenih mest Novega mesta.
Gre za najdaljše partnerstvo z mesti izven nekdanje Jugoslavije, zato se veselimo novih poglavij
uspešnega sodelovanja.
Eko teden in dan Zemlje

Ob koncu velja izpostaviti še tradicionalni izvedbi Eko tedna in prireditve ob dnevu Zemje. Bogat
program letošnjega Eko tedna poteka že od 12. aprila, jutri pa na Novem trgu pripravljamo
vsakoletno prireditev ob dnevu Zemlje, ki bo z zanimivimi vsebinami povezala naše
osnovnošolce v skrbi za okolje.
Povzetek poročila bo na sami seji Občinskega sveta podal župan Mestne občine Novo mesto,
mag. Gregor Macedoni.

