OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

POROČILO ŽUPANA
Prenova mestnega jedra
Napredek del je omogočil izvedbo zelo vzpodbudno obiskanega decembrskega programa na
večjem delu prenovljenega Glavnega trga. V naslednjih mesecih ob poteku zaključnih del na
Glavnem trgu in začetku Rozmanove ulice bo izvedena javna razprava v smeri morebitne
odločitvi o spremembi sedaj predvidenega prometnega režima po končani prenovi. Ob tem
vseskozi poudarjamo pripravljenost za zaprtje celotnega trga za avtomobilski promet, vendar
samo v primeru širokega konsenza stanovalcev, podjetnikov in uporabnikov mestnega jedra oz.
rešitev, ki bodo brez nepotrebne škode povečale kvaliteto uporabe javnega prostora v najožjem
središču mesta. Javna razprava s prezentacijo mnenj ključnih deležnikov načrtujemo v
prihodnjem tednu.
Olimpijski vadbeni center Novo mesto
Olimpijski vadbeni center Novo mesto že služi namenu, saj v njem zimski del trenažnega
procesa že opravljajo številni atleti, prejšnji vikend pa je Atletska zveza Slovenije v sodelovanju
z domačim AK Krka uspešno izvedla tudi prvo veliko tekmovanje – državno prvenstvo do 16 let.
Ob tem se na objektu zaključuje tudi prenova kolesarske steze. Dodatno smo se odločili tudi za
gradnjo sanitarno-garderobnega objekta. Najprej nas čaka projektiranje in javno naročanje, sledi
izvedba.
Gradnja novih parkirišč na Portovalu in ob Težki vodi
Urejanje parkirišč nadaljujemo na Portovalu in ob izlivu Težke vode. Za oba projekta smo že
pridobili gradbeno dovoljenje, zato izvedbo načrtujemo že v tem letu. Na zelenici med
stadionom Portoval in igriščem z umetno travo načrtujemo 42 parkirnih mest za avtomobile in
šest za avtodome, za katere bo na tej lokaciji zraslo tudi postajališče s celovito opremljenim
oskrbnim mestom. Na obstoječem parkirišču pod bolnišničnim kompleksom pa nameravamo
zgraditi 38 parkirišč z urejenimi zelenimi površinami, ki se bodo navezovale na načrtovano brv
proti Loki. Arhitekturni natečaj za to brv, ki je potekal jeseni, smo zaradi neustreznih rešitev
zaključili brez izbire in ga bomo ponovili v naslednjih mesecih. Poleg te brvi, se na sodišču
nadaljuje tudi postopek za razlastitev, ki bi omogočal gradnjo načrtovane brvi v Irči vasi, ki bo
povezala Drsko in Bršljin.
Prometna infrastruktura
Jeseni se je zaključila prva etapa rekonstrukcije državne ceste skozi naselje Šmihel, ki jo bomo
v letošnjem letu nadaljevali na odseku med Šukljetovo in odcepom za Regrške Košenice, za kar
bodo na DRSI v prihodnjih dneh objavili razpis za izbor izvajalca gradbenih del. Urejanje
gospodarskih con smo v lanskem letu nadaljevali na Livadi, letos pa načrtujemo predvideno
širitev cone na Cikavi. Nadaljujejo se projekti hidravličnih izboljšav, gradnja večnamenske poti
ob Levičnikovi cesti in rekonstrukcija ceste na Drski, decembra pa je bil sproščen tudi promet na

prenovljenem odseku v Velikih Brusnicah. Nekatera zaključna dela na cestišču bodo potekala
še do marca, nekaj mesecev kasneje pa se bo projekt dokončno zaključil z izgradnjo
nadomestnega objekta.
Odprto pismo vodstvu DUTB
Vodstvu Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) sem prejšnji teden poslal odprto pismo, v
katerem sem se spraševal o smiselnosti njihovega nakupa zemljišč na območju Brod – Drage,
na katerih smo v sodelovanju s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije (SSRS) načrtovali
nadaljevanje stanovanjske politike zagotavljanja prepotrebnih stanovanj za razne ciljne skupine.
Pozval sem jih k preučitvi primera in sprožitvi postopkov za prodajo zemljišč po tržno ocenjeni
vrednosti, saj menim, da bodo s pasivnim upravljanjem s temi zemljišči škodovali našim
razvojnim potencialom.
Urejanje romskih naselij
Urejanje romskih naselij smo jeseni nadaljevali z izgradnjo večnamenskega romskega centra
Brezje, ki bo na voljo za programe učne pomoči za romske šolarje, v letošnjem letu pa
načrtujemo tudi začetek gradnje komunalne infrastrukture v Žabjaku.
Javni natečaj za komunikacijsko podporo projekta pametnega mesta
V torek (29. januarja) se je iztekel rok za prijavo na nagradni natečaj za pripravo načrta
komunikacijske podpore projektu pametnega mesta. Projekt pametnega mesta, ki bo
predvidoma zaživel spomladi, združuje sklop inovativnih in naprednih pametnih storitev, ki
dvigujejo kakovost življenja občanov (med drugim mestni potniški promet in integriran javni
potniški promet ter storitve parkiranja, ki bodo na voljo najprej, do njih pa bo možno dostopati z
enotno mestno kartico). S kampanjo, ki jo bomo izvedli na podlagi predlogov zmagovalnega
načrta, želimo občane informirati o projektu in jih spodbuditi k vključitvi.
Predsedovanje ZMOS-u
Prejšnji teden sem bil na 22. seji Skupščine Združenja Mestnih občin Slovenije (ZMOS) izvoljen
za novega predsednika ZMOS. Z 2. februarjem bom tako začel dveletni mandat na čelu
združenja, ki zastopa interese enajstih mestnih občin na državni in mednarodni ravni. Na mestu
predsednika bom nasledil nekdanjega oz. sedanjega novogoriškega župana.
Tradicionalni koncert ob kulturnem prazniku
Naj vas ob koncu tega poročila povabim tudi na tradicionalni koncert Novomeškega
simfoničnega orkestra Glasbene šole Marjana Kozine, s katerim bomo že tridesetič obeležili
kulturni praznik. Koncert z naslovom Sredi te reke časi hitijo bo v četrtek, 7. februarja, ob 19. uri
v dvorani Marof.
K praznovanju kulturnega praznika so se sicer vključili tudi številni drugi javni zavodi:
DOLENJSKI MUZEJ
8. februar
- 9.00 Stalna razstava novejše zgodovine NOB, javno vodstvo.
- 10.00 Razstava Leon 120 let, javno vodstvo.
- 11.00 Božidar Jakac - Podoba in moč krajine, Jakčev dom.
- 13.00 Stalna likovna razstava, javno vodstvo, Jakčev dom.
- 14.00 Stalna razstava Arheološka podoba Dolenjske, javno vodstvo.
- 14.00 Baza 20, voden ogled.
- 16.00 Razstava 1918, ali nam prineseš MIR? Dolenjska in Dolenjci med prvo vojno,
javno vodstvo.
- 17.00 Stalna etnološka razstava Dolenjska in njeni ljudje, javno vodstvo.
- 18.00 Razstava Leon 120 let, javno vodstvo.

-

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 in 17.00 Sokolske vaje – delavnica.

ZAVOD NOVO MESTO IN JSKD, območna izpostava Novo mesto
8. februar
- 19.00 Si za eno prešerno?, Kulturni center Janeza Trdine. Intimno druženje ob poeziji
in glasbi dolenjskih ustvarjalcev različnih generacij.
ANTON PODBEVŠEK TEATER
8. februar

-

20.00 Predstava po motivih Hermanna Hesseja: Demian.

10. februar

-

20.00 Predstava po motivih Hermanna Hesseja: Demian.
10.00 Brane pravljice za otroke. Interpretacija Pavle Ravnohrib.

KNJIŽNICA MIRANA JARCA
7. februar
- 18.00 Predavanje: Veličastno neprilagojena umetnica: Ivana Kobilca (1861−1926),
Trdinova učilnica.
12. februar
- 18.00 Literarni večer: predstavitev zbornika Prvikrat, s prispevki članov literarne
sekcije Snovanja in likovne sekcije Jutro pri novomeškem Društvu upokojencev,
Trdinova učilnica.

