OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

POROČILO ŽUPANA
Otvoritev Glavnega trga
10. maja pripravljamo celodnevni otvoritveni dogodek na prenovljenem Glavnem trgu, s katerim
želimo predstaviti vse kapacitete prenovljene površine. Dopoldne bo namenjeno najmlajšim –
otrokom iz novomeških vrtcev, spremljevalni dnevni program pa bo uvertura v večerni koncert
ob 19. uri. V glasbenem delu bosta priznani ljubiteljski glasbeni zasedbi iz Novega mesta –
Mešani pevski zbor Pomlad in Pihalni orkester Krka – združili moči s priznanimi novomeškimi
glasbeniki in zaigrali 11 domačih in tujih skladb. Po koncertu sledi Noč nakupov, že uveljavljen
večerni družaben dogodek v mestnem jedru, ki smo ga že med načrtovanjem prenove začeli
pripravljati v sodelovanju z združenjem podjetnikov iz mestnega jedra Zavod grem v mesto.
Večnamenska pot ob Levičnikovi
Izvedba Večnamenske poti ob Levičnikovi cesti se v teh tednih nadaljuje z urejanjem
Levičnikove ceste in priključkov na območju Ločenskega mostu. V teku je izgradnja nasipa za
navezavo večnamenske poti na Ločenski most na desni strani gledano v smeri Ločne, v tem
tednu pa je predviden začetek del na nasprotni strani cestišča. Dela zahtevajo občasne
polovične zapore cestišča, promet pa urejajo signalisti z zastavami.
V prihodnjih tednih sledi urejanje izvoza iz Levičnikove v smeri Ragovega, v kateri bo priključek
popolnoma zaprt. Nato sledi urejanje otoka za pešce in kolesarje, v zadnji fazi pa urejanje
priključka na Levičnikovo iz smeri Grabna, v kateri bo priključek popolnoma zaprt. Promet po
Levičnikovi bo med deli na priključkih in otoku upočasnjen in omejen na 30 km na uro, po
zagotovilih izvajalca pa bo potekal dvosmerno.
Ostale investicije
Rekonstrukcija ceste na Drski bo končana takoj, ko bo vreme omogočalo izvedbo zaključnega
sloja asfalta, v zadnjih tednih pa so bili objavljeni tudi razpisi za naslednje projekte:
rekonstrukcija Kandijskega mostu, projektiranje komunalne ureditve v Gotni vasi, ureditev
avtobusnega postajališča v središču Gabrja, ureditev kanalizacije, dveh avtobusnih postajališč
in prehoda za pešce v krajevni skupnosti Prečna (Kuzarjev Kal), ureditev parkirišč ob izlivu
Težke vode v Krko, ureditev pločnika na ulici Dobrava na Otočcu in obnova kuhinje na Osnovni
šoli Center.
Državne ceste
Na področju državnih cest na Mestni občini Novo mesto s strani državne direkcije za
infrastrukturo še vedno pričakujejo objavo razpisa za nadaljevanje rekonstrukcije ceste skozi
naselje Šmihel (od Šukljetove do razcepa za Regrške Košenice), v Birčni vasi pa v letošnjem
letu načrtujejo rekonstrukcijo regionalne ceste od podvoza do osnovne šole in ureditev
avtobusnega postajališča.

