OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
POROČILO ŽUPANA
Redne investicije
V marcu smo z gradbenim podjetjem KOP Brežice podpisali pogodbo za
izgradnjo novega parkirišča v Gabrju, ki bo služilo kot vstopna točka
izletnikom na Gorjance.
Projekt, ki bo zaključen v petih mesecih, predvideva 52 parkirnih mest za
osebna vozila, 3 parkirna mesta za funkcionalno ovirane osebe, 2 parkirni
mesti za avtodome, 4 parkirna mesta za motorna kolesa in 10 parkirnih
mest za kolesa. Vrednost investicije znaša nekaj več kot 197 tisoč evrov,
infrastruktura pa bo služila tako obiskovalcem kot tudi krajanom.
V sklopu urejanja poslovnih in industrijskih con se bo urejala poslovno
industrijska cona Cikava. Projekt je del Dogovora za razvoj Razvojne
regije JV Slovenija, vrednost pa znaša skoraj 3,6 milijona evrov, od tega
bo Evropski sklad za regionalni razvoj skupaj z državnimi sredstvi
prispeval več kot 2,3 milijona evrov. Vsebinsko je projekt razdeljen na dva
dela, in sicer na rekonstrukcijo ceste, gradnjo meteorne kanalizacije in
rekonstrukcijo plinovoda ter na komunalno opremljanje Poslovno
industrijske cone Cikava. Slednje obsega rekonstrukcijo obstoječega
meteornega in fekalnega kanala, ureditev odprtega meteornega jarka
skupaj s prepustom pod cesto, širitev obstoječega jarka in preureditev
vodotoka Šajser, zamenjavo in prestavitev vodovoda ter fekalne
kanalizacije, prestavitev telekomunikacijskih vodov in elektroenergetskih
vodov.
Ureditev poslovno industrijske cone Cikava, ki deluje od leta 1995, bo
predvidoma zaključena v februarju 2022, usklajujemo pa tudi vse potrebno
za navezavo ceste na odsek tretje razvojne osi, ki bo v neposredni bližini.
Ob ureditvi si prizadevamo tudi za izboljšanje prometno-varnostne
situacije občanov, ki živijo na Mali Cikavi, in so neposredno odvisni od
povezav znotraj cone.

Konec februarja smo podpisali tretji dodatek k dogovoru Regionalnega
razvojnega programa Jugovzhodne regije. Razvojni program obsega
28 projektov v skupni vrednosti dobrih 64,9 milijonov evrov, od tega je za
sofinanciranje predvidenih dobrih 34 milijonov evrov sredstev evropske
kohezijske politike. Med projekti je kar 6 projektov, ki se bodo izvajali na
območju MoNm, poleg prej omenjene poslovno industrijske cone Cikava
so načrtovani trije projekti na področju trajnostne mobilnosti in
povezovanja kolesarskih poti med regijami, in sicer projekt Regionalna
kolesarska povezava Novo mesto–Straža, projekt Regionalna kolesarska
povezava Novo mesto–Šmarješke Toplice–Škocjan in projekt Regionalna
kolesarska povezava Trebnje–Mirna Peč–Novo mesto. Med projekti v
dogovoru za razvoj regij je tudi Prostorsko-komunalna ureditev romskega
naselja Žabjak-Brezje in projekt »urbaNMakerspace«. Pri slednjem gre za
projekt skupnostne delavnice, ki je nastal ob potrebi, da se v Mestni občini
Novo mesto poišče prostor za manjša inovativna podjetja.
V zvoniku kapiteljske cerkve bomo v letošnjem letu urejali razgledno
ploščad, ki bo stala na višini 24 metrov nad tlemi, do nje pa bo vodilo
približno 130 stopnic z dvema vmesnima platformama. Investicija bo
predvidoma znašala med 200 in 250 tisoč evri, dela na kapiteljski cerkvi
pa bi se lahko začela že v začetku poletja. V začetnem obdobju
obratovanja razgledne ploščadi bomo občanom nudili brezplačen vstop.
Med Rozmanovo ulico in ulico Prešernov trg nadaljujemo s prenovo
mestnega jedra, na stopnišču, ki je povezovalo ulici, pa urejamo ploščad
z ozelenitvijo. Na ploščad, kjer bodo lahko potekali manjši dogodki, bodo
vodile stopnice in kaskade z rastjem, prav tako bomo nanjo umestili več
dreves. Od razcepa poti pri Pumpnci do Cegelnice urejamo javno
razsvetljavo, pri kateri bo možno nadzorovanje jakosti osvetlitve, s čimer
bomo pripomogli k manjšemu svetlobnemu onesnaženju; projekt bo
zaključen do 1. aprila.
Konec januarja smo pričeli z rekonstrukcijo krožnega križišča »tabletka«,
ki je bila tudi občinski pogoj za razbremenitev prometa v tem delu mesta
pred začetkom gradnje tretje razvojne osi. Gradbeni izvajalec CGP bo
razširitev predvidoma zaključil do junija 2021, do sedaj ni bilo zaznati
obsežnejših težav s pretočnostjo prometa v času razširitve krožišča.
Prenavlja se tudi leseni most v Šentpetru, ki je bil nazadnje prenovljen
pred desetimi leti, dela bodo zaključena do srede aprila. Do druge polovice
aprila bo zaključena tudi rekonstrukcija Topliške ceste, kjer se prenavljata
kolesarska steza in pešpot. Po načrtih napreduje tudi gradnja prizidka k

šoli na Otočcu, prav tako gradnja prizidka pri Gasilskem domu v Gabrju, v
zaključni fazi je tudi ureditev Mirnopeške ceste. Med mestnimi projekti se
pripravlja projektna dokumentacija za Narodni dom. V teku je tudi izbor
igral za park Julija pri Portovalu. V poteku sta tudi izgradnji vodovoda na
Težki vodi in v Ždinji vasi.
Javna naročila in postopki
Bazenski kompleks v Češči vasi je v zaključni fazi projektiranja in tik
pred razpisom za izvajalca. Med javnimi naročili je tudi poziv za gradnjo
Brvi Loka-Kandija, objava se zaključi 19. marca. Smo pred fazo obnov
kanalizacij in vodovoda na več območjih, ta hip sta obljavljeni javni naročili
za obnovo kanalizacije in vodovoda na Lamutovi ulici in obnovo mešane
kanalizacije v ulici Nad mlini. V zadevi naročila za izgradnjo padavinske
kanalizacije, odsek Otoška cesta – izpust Krka Ždinja vas (3. faza) smo
pred odločitvijo o izboru izvajalca. V fazi projektiranja je tudi projekt
rekonstrukcije kuhinje in igralnice v vrtcu Pedenjped.
Kot vodilni partner pri projektu Elena trenutno vodimo več javnih
naročil, želje so da izpeljemo čim več projektov, ki bodo osnova za
nadaljnje delo v prihodnosti. Med javnimi naročili je tako tudi izvedba
projektnega vodenja in koordinacije projekta EIB Elena mobility Slovenija
za MoNm, poziv bo objavljen do 30. marca.
Med ostalimi projekti Direkcija za infrastrukturo pripravlja razpis za
izvajalca gradnje za rekonstrukcijo Šmihelske ceste (3. faza), in sicer
za odsek od križišča na Smrečnikovi ulici do odseka za pokopališče v
Šmihelu.

Projekti skupne občinske uprave
Iz pisarne Skupne občinske uprave občin Dolenjske so sporočili, da bo
inšpekcija izvajala nadzor nad kmetijskimi opravili na območjih cest v
MoNm, zato občane pozivajo, da pri opravljanju sezonskih opravil počistijo
tudi cesto oz. ne posegajo na območje cest, v kolikor je to le mogoče.
Redarstvo bo v okviru akcije Agencije za varnost prometa izvajalo nadzor,
in sicer glede uporabe mobilnikov v prometu pa tudi glede uporabe
varnostnih pasov in otroških varnostnih sedežev. Aktivno bodo v izbranih
obdobjih izvajali tudi merjenje hitrosti.

Družbene dejavnosti na MoNm
V februarju smo uspešno odprli novi oddelek za prvo starostno skupino
predšolskih otrok v sklopu vrtca Pedenjped, naša prizadevanja pa
ostajajo, da še naprej iščemo rešitve za zmanjšanje čakalnih vrst skozi
vrtčevsko leto.
Na področju brezplačnih prevozov za starostnike smo bogatejši za novi
avto večjih dimenzij, ki smo ga prav tako kot že obstoječega poimenovali
Rudi. Gre za projekt v sklopu Evropskega sklada za regionalni razvoj, kjer
s prizadevanji strmimo da smo prebivalcem prijazna in varna mobilna
občina. Novi avtomobil, ki je namenjen predvsem upokojencem, omogoča
tudi vožnjo invalidnih oseb s spremstvom, z novo pridobitvijo pa bomo
posledično tudi povečali obseg storitev in ur voženj.

Projekti in kampanje na MoNm
V februarju smo pripravili okoljevarstveno akcijo, s katero želimo
prispevati k ciljem za boljšo kakovost zraka v skupnosti. Projekt, ki je bil
usmerjen predvsem v zavedanje o škodljivosti delcev PM10, ki jih najbolj
učinkovito lahko nadzorujemo z zmanjševanjem kurjenja in pravilno
kurjavo tako na prostem, kot tudi v domovih, je po tem, ko smo preventivne
letake razdelili v vsa gospodinjstva MoNm, doživel velik in pohvalen odziv.
Izpeljali smo tudi akcijo Novo mesto kulture, v kateri smo se poklonili
kulturnikom in umetnikom, konec februarja pa smo zagnali kampanjo
Doma je lepo, kjer sta se nam poleg Televizije Vaš kanal pri
komuniciranju pridružili tudi medijski hiši radio Krka in radio Sraka. V
kampanji bomo predvidoma do poletja vsak teden predstavljali posamične
krajevne skupnosti v MoNm, tako jih bomo do konca kampanje predstavili
kar 23, s kampanjo pa želimo predstaviti vse lepe kotičke naše občine.
V mesecu marcu je ponovno zaživela novomeška tržnica, ki bo v
letošnjem letu, seveda ob upoštevanju vseh ukrepov, zagotovo doživela
še dodaten razcvet in program. Že ta vikend bomo zagnali novi turistični
produkt Odprte zidanice na Trški Gori, projekt, na katerega smo še
posebej ponosni. 27. marca bo na vrsti čistilna akcija Očistimo sosesko,
h kateri, čeprav v omejenem obsegu, vabim čisto vse občane. Do
praznovanja občinskega praznika nas loči slab mesec, zagotovo ga
bomo, v skladu z vsemi pravili, v ožjem okviru izvedli, ob tej priložnosti pa
vnovič izrekam čestitke vsem dobitnikom priznanj.

