OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
POROČILO ŽUPANA
Prenova mestnega jedra
Prenovo mestnega jedra nadaljujemo z montažo klad in stopnic na Kaskadnem trgu med
Rozmanovo in Prešernovim trgom, na Rozmanovi poteka polaganje robnikov, sledi betoniranje
pločnika ob Krkini poslovni stavbi in nadaljevanje tlakovanja vozišča vse do križišča z Novim
trgom, nato pa se bodo dela nadaljevala na Prešernovem trgu.
Glavni trg 2, Narodni dom, kapiteljski zvonik
Trenutno poteka tudi usklajevanje glede prenove stavbe na Glavnem trgu 2, ki je ena
najstarejših zgradb v mestnem jedru. Tekom del se je ugotovilo, da so določeni elementi
objekta, predvsem talne plošče in streha, v precej slabšem stanju ter da jih je potrebno
nadomestiti z novimi in ne samo obnoviti, kot je bilo sprva predvideno. Na osnovi statične
presoje smo morali spremeniti projektno dokumentacijo, temu bo sledila tudi finančna korekcija
podpisane pogodbe.
Na objektu Narodnega oz. Sokolskega doma je bila v preteklih letih opravljena najnujnejša
sanacija predvsem ostrešja in strešne kritine. Trenutno poteka načrtovanje celovite prenove,
s čimer želimo zagotoviti tako celovito gradbeno prenovo objekta kot tudi vsebinsko oživitev,
v teku pa je priprava zahtevne projektne dokumentacije za spomeniški objekt. Naš cilj je prijava
na razpis za sofinanciranje prenov objektov kulturne dediščine, ki so vpeti v turistično ponudbo
in je predvideno okviru sredstev Načrta za okrevanje in odpornost.
Mestno jedro bo kmalu bogatejše tudi za razgledišče na zvoniku kapiteljske cerkve. V
primeru uspešnega izbora izvajalca na že drugem javnem naročilu za izvedbo del in ob
ugodnih vremenskih pogojih, bi se dela predvidoma lahko začela pozimi in bila zaključena do
spomladi prihodnje leto. Razgledišče na zvoniku, ki se bo nahajalo na višini 24 metrov nad
tlemi, bo na nivoju zvonov oziroma oken, do njega pa bo vodilo približno 130 stopnic. Investicija
bo predvidoma znašala med 200 in 250 tisoč evri.
Prenove igrišč
V letošnjem letu smo delno prenovili 16 športnih in otroških občinskih igrišč, ki se nahajajo tako
v mestu kot izven njega, nadaljnje prenove pa v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi
načrtujemo tudi v prihodnjih mesecih, ko bodo nova igrala in vadbene naprave krasila kar 15
igrišč.
Prenove igrišč so obsegale zamenjave elementov, kot so mrežice na koših, gimnastične gredi,
plezalne vrvi, sedeži na gugalnicah in stopnice, veliko igrišč pa se lahko pohvali tudi s sveže
pobarvanimi igrali in klopmi.

Prizidek OŠ Otočec
Na Otočcu v prizidku Osnovne šole Otočec uredili tri nove oddelka vrtca, ki odslej nadomeščajo
dvooddelčni vrtec na Lešnici, učenci pa bodo šest novih učilnic zasedli s prihodnjim
ponedeljkom. Naložba v vrednosti 2,5 milijona evrov je končana po enem letu in zagotavlja
ustrezne pogoje za dvooddelčno šolo. Država bo sofinancirala 1,2 milijona, na občini pa
računamo tudi na razpis EKO sklada za gradnjo skoraj nič energetskih objektov. V zgornji etaži
bodo na voljo še novi prostori za knjižnico in zbornico, s tem pa se bosta sprostila še dva
dodatna razreda na sedanji šoli.
Ostale prenove v OŠ
Poleg gradnje prizidka na OŠ Otočec so potekale in so v načrtu tudi druge investicije v šole in
vrtce v novomeški občini. Med počitnicami je potekala obnova kuhinje na OŠ Grm, poleti se je
začela energetska sanacija OŠ Stopiče, predvidoma konec leta načrtujemo tudi prenovo
kuhinje vrtca Pedenjped, ki se bo selila v kletne prostore, s tem pa se bo sprostil prostor za
oblikovanje dveh novih oddelkov vrtca.
Kulturni dom Otočec
Urejeno je lastništvo Kulturnega doma Otočec, saj smo se s Športno unijo Slovenije, po dolgo
neurejeni lastninski zgodbi, ki izhaja iz časov družbene lastnine, uspeli dogovoriti za prenos
lastništva na nepremičnicah po simbolni kupnini v višini 20 tisoč evrov.
Preplastitve občinskih cest
Za sanacijo in preplastitev cest smo letos namenili 370 tisoč evrov. Dela potekajo od julija in
bodo trajala predvidoma do konca novembra. Prenove so oz. bo deležno 19 cestnih odsekih
v skupni dolžini 4,5 kilometra v petih krajevnih skupnostih, kar je za 2,5 kilometra več kot lani.
Prenovljena sta že bila odseka v Gabrski gori in na Selih pri Ratežu, v teku so odseki v Jami,
Smolenji vasi in Koroški vasi in eden od dveh odsekov v Prečni, na vrsto pa bodo prišli še drug
odsek v Prečni ter odseki v Cerovcih, Velikem Podljubnu, Bršljinu, Ljubnu, Dolnji Težki vodi,
Turkovi ulici, Žlebeju, Ždinji vasi, Gorenjem Kamenju in Ruperč vrhu.
Prenova državne ceste skozi Srebrniče
V kratkem se bo začela tudi prenova državne ceste skozi Srebrniče v dolžini skoraj 700
metrov. Naložba je vredna 1,36 milijona evrov, mi bomo prispevali slabih 580 tisoč evrov,
projekt pa bo v vrednosti slabih 790 tisoč evrov sofinancirala tudi država. Dela bodo zajemala
prenovo ceste, izgradnjo do sedaj manjkajočih pločnikov in prehoda za pešce, nova pokrita
avtobusna postajališča in izgradnjo javne razsvetljave.
Zavijanje v desno ob rdeči luči
Že postavljeni znaki za zavijanje desno (občinske ceste):
križišča na Koštialovi ulici iz Mestnih njiv proti centru mesta, na Seidlovi cesti pri NLB in na
Ljubljanski cesti pri Hederi. Z znakom je tudi opremljeno križišče na (državni) Belokranjski
cesti nasproti bencinskega servisa. Na državnih cestah je zavijanje v desno pri rdeči luči
predvideno še v Ločni na Andrijaničevi cesti proti centru mesta, iz smeri Žabje vasi čez
Ločenski most proti Mačkovcu, na Topliški cesti pri zavijanju k stadionu Portoval, na Kandijski
cesti v Žabji vasi v smeri proti Beli krajini, na Belokranjski cesti proti Novemu mestu pri uvozu
za Avšičevo ulico ter na Belokranjski cesti proti Beli krajini pri uvozu v Revoz.
Brv Loka-Kandija
S podjetjem CGP, d. d., smo podpisali pogodbo za izgradnjo brvi za kolesarje in pešce Loka–
Kandija v vrednosti dobrih 2,6 milijona evrov (z DDV), projekt pa bosta z nekaj manj kot 1,2
milijona evrov sofinancirala tudi Evropski sklad za regionalni razvoj in država. Dela bodo stekla
konec oktobra in bodo predvidoma zaključena do konca prihodnjega leta.

Brv Loka–Kandija, dolžine 121,5 metra in širine 4,3 metra bo na desnem bregu reke Krke
umeščena tik pred izlivom Težke vode, kjer se bo nahajal tudi manjši vstopni trg, na levem
bregu preko pa bo dostopna prek klančine in stopnic na Župančičevo sprehajališče.
Dela za izgradnjo brvi v Irči vasi so se na desnem bregu Krke že začela, v kratkem se bodo
začela tudi v Grobljah. Brv prek reke Krke, ki se bo na desnem bregu navezovala na lokalno
cesto v Irči vasi, na levem bregu pa na pas med naseljema Lastovče in Groblje bo predvidoma
zgrajena v slabem letu. Vrednost projekta znaša nekaj več kot 2,1 milijona evrov, projekt pa
bosta delno sofinancirala tudi Kohezijski sklad Evropske unije in država, potrjeni znesek
sofinanciranja znaša nekaj več kot 876.000 evrov.
Bazenski kompleks v Češči vasi
Izvajalec je z deli v vrednosti 5,6 milijona evrov začel septembra (širok izkop zemljine),
potekala pa bodo predvidoma do oktobra 2022. Podpisana je tudi pogodba z dobaviteljem
bazenske školjke in bazenske opreme. V reviziji je javno naročilo za dobavo bazenske tehnike.
Upamo, da bo postopek čim prej končan, da bomo lahko izbrali še dobavitelja za bazensko
tehniko.
Medobčinski center za ravnanje
Skupaj z občinama Straža in Mirna Peč načrtujemo izgradnjo novega Medobčinskega centra
za ravnanje z odpadki, ki bo predvidoma do konca prihodnjega leta zgrajen blizu stičišča vseh
treh občin ob Mirnopeški cesti, v novo nastajajoči Gospodarski coni Zahod (v bližini naselja
Žabjak), neposredno ob bodoči novomeški zahodni obvoznici. Ocenjena investicijska vrednost
izgradnje novega zbirnega centra je v prvi fazi približno 500.000 evrov, pri čemer bomo mi
prispevali polovico sredstev, Občina Straža in Občina Mirna Peč pa vsaka četrtino.
Regionalno središče za zaščito, reševanje in pomoč
Z Ministrstvom za obrambo smo podpisal pismo o nameri za gradnjo novega objekta
Regionalnega središča za zaščito, reševanje in pomoč Novo mesto (RSZRP Novo mesto), v
katerem se bodo združile službe, potrebne za zaščito, reševanje in pomoč za območje Mestne
občine Novo mesto in širšega območja Dolenjske in Bele krajine. Lokacija novega RSZRP
Novo mesto bo na območju ob Vojašnici Franca Uršiča Novo mesto.
Zeleno javno naročilo higienskega papirja
Konec septembra je na rotovžu potekal podpis pogodbe prvega skupnega zelenega in
krožnega javnega naročila v naši občini, pri čemer se več novomeških javnih zavodov, vključno
z občino na čelu, pridružuje skupnemu nakupu higienskega papirja, ki je izdelan iz lokalno
zbrane kartonske embalaže za mleko, sokove in ostalo (KEMSO). Iz reciklirane celuloze
izdelani papirnati higienski izdelki se bodo uporabili v občinskih ustanovah, javnih zavodih in
javnem podjetju in se tako ponovno vrnili v lokalno okolje.
11. dobrodelni županov teniški turnir
Zbrana sredstva letošnjega turnirja (4720 €) smo poklonili Damjani Črnugelj iz Velikih Brusnic,
kar ji bo olajšalo nakup novega avtomobila z avtomatskim menjalnikom. V enajstih letih trajanja
dobrodelnega turnirja se je zbralo več kot 50.000 evrov sredstev, kar turnir uvršča med enega
izmed najbolj humanitarno športnih dogodkov v Mestni občini Novo mesto.
50. obletnica partnestva s Herceg Novim
Od 16. do 19. septembra je bila na obisku v Novem mestu delegacija iz črnogorskega mesta
Herceg Novi, s katerim naša občina obeležuje 50. obletnico partnerstva. Na osrednji
slovesnosti v čast najdaljšemu sodelovanju Mestne občine Novo mesto s kakšnim od
partnerskih mest smo podpisali sporazum o sodelovanju na področju turizma. S tem smo
okrepili že obstoječe sodelovanje pri evropskem projektu Culture Twinning – turizem
partnerskih mest, katerega cilj je vzajemna turistična promocija. V Parku Rastoče knjige smo
tudi odkrili spomenik, posvečen mestu Herceg Novi.

Evropski teden mobilnosti
Letošnji Evropski teden mobilnosti (ETM) je potekal pod sloganom Živi zdravo. Potuj
trajnostno., pozivom in ukrepom k spremembi mobilnostih navad smo se letos ponovno
pridružili tudi v Novem mestu. V tednu od 16. do 22. septembra smo izvedli 15 dogodkov, ETM
pa tradicionalno zaključili z bogatim programom na dogodku Dan brez avtomobila na Glavnem
trgu.
Na Novem trgu so na voljo vozila za souporabo - Avant2go
Novomeščanke in Novomeščani smo od poletja bogatejši za inovativen sistem mobilnosti –
souporabo 100-odstotno električnih vozil Avant2Go, ki naše mesto postavlja ob bok številnim
naprednim velemestom. Souporaba oziroma deljenje vozil je eden najpomembnejših korakov
na poti k trajnostni mobilnosti. Sistem ta trenutek omogoča souporabo treh električnih vozil, ki
so na voljo na posebnih parkirnih mestih na parkirišču na Novem trgu. Sistem souporabe vozil
za službene namene smo začeli med prvimi uporabljati tudi na občini.
Sitium
V sklopu projekta Pametno mesto, bo v Novem mestu v petek, 15. oktobra, zaživela mestna
kartica Sitium. Ta predstavlja nadgradnjo obstoječih javnih storitev s pametnimi rešitvami, ki
bodo uporabnikom omogočale lažje, bolj fleksibilno in udobnejše koriščenje programov in
storitev javnih ponudnikov. Med prvimi storitvami, ki jih Sitium omogoča, je plačilo parkirnine,
kmalu pa bomo kartico lahko uporabljali tudi za javni potniški promet. Mestna kartica je na voljo
v obliki fizične kartice in kot aplikacija za pametne telefone. Prednost mobilne aplikacije je, da
ponuja enostaven način plačevanja na daljavo za parkiranje v izbrani parkirni coni, v
prihodnosti pa jo bomo še nadgrajevali.

