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MESTNE OBČINE NOVO MESTO

Poročilo župana
MOST NA SMREČNIKOVI URADNO PREDAN V UPORABO
Zaključena je investicija v prometno ureditev na območju Smrečnikove, kjer je MONM
investirala v rekonstrukcijo mostu in ureditve pločnika ter vozišča. Promet že od konca
preteklega leta po tem odseku že poteka, uporabno dovoljenje pa pričakujemo 31. marca 2017,
saj je tehnični pregled uspešno zaključen.
ZAKLJUČENI TESTNI IZKOPI V MESTNEM JEDRU
Na območju mestnega jedra so se zaključila arheološka izkopavanja pred prenovo Glavnega
trga in okolice. Testni izkopi so obvezni za vsa gradbena dela, ki posegajo v teren na območjih
arheoloških najdišč, kamor spada tudi celotno mestno jedro.
Testne izkope se je po pregledu sproti zasipalo nazaj do nivoja cestišča. Med izkopavanji bo
poskrbljeno za zaščito gradbišča in za čim manj moten dostop do mestnega jedra.
V aprilu izvajamo izbiro izvajalca gradbenih del za ureditev mestnega jedra na podlagi
pripravljenega projekta izbrane natečajne rešitve.
PRIMOPREDAJA JAVNE RAZSVETLJAVE V NASELJU DOLENJE KAMENCE
30. marca 2017 bo izvedena primopredaja projekta celovite ureditve javne razsvetljave v
naselju Dolenje Kamence, s katero smo dopolnili manjkajoče odseke in tako dosegli enovito
pokritost naselja z javno razsvetljavo. Za izvedbo del je bilo izbrano podjetje Elektromehanika,
Branko Gregorič s.p. Vrednost investicije je 56.970,75 evrov z vključenim DDV.
PRIDOBLJENO GRADBENO DOVOLJENJE ZA IZGRADNJO VRTCA V BRŠLJINU
V torek, 28. marca 2017 smo iz UE Novo mesto dobili gradbeno dovoljenje za izgradnjo vrtca v
Bršljinu. Za investicijo smo se odločili zaradi pomanjkanja prostora v obstoječih vrtcih in izteka
najemne pogodbe za vrtec Videk, ki trenutno domuje v prostorih nekdanjega Novoteksovega
vrtca. Nov vrtec bo imel šest oddelkov (132 otrok), s čimer bo nadomestil štiri dosedanje
oddelke in omogočil prostor za sprejem novih otrok. Objekt bo urejen na otrokom prijazni
lokaciji, na travniku med OŠ Bršljin in enoto Ostržek, z minimalnimi posegi v teren. Za to
investicijo je občina zagotovila denar v proračunih za leti 2016 in 2017. Za izvajalca je bilo
izbrano podjetje Markomark Nival d.o.o., vrednost projekta pa je milijon evrov z DDV. Pričetek
del bo ob stabilnih vremenskih razmerah predvidoma spomladi, vpis otrok pa načrtujemo že v
letu 2017.
V LETOŠNJEM POLETJU ZAKLJUČEK MENJAV OKEN NA OŠ CENTER
V sklopu investicijskega vzdrževanja in optimizacije javne infrastrukture se je v preteklih letih
odvijala menjava oken na OŠ Center, ki bo pripomogla k optimalnejši izrabi porabljene energije.

V teh dneh je objavljeno javno naročilo za izbor izvajalca, ki bo zadnji del menjav izvedel v
poletnih mesecih.
IZVEDBA ZAČASNE UREDITVE KOMPLEKSA NOVOMEŠKE TRŽNICE
V aprilu bosta MONM in Komunala, kot izvajalec javne službe upravljanja s tržnico, izvedla
večja dela investicijskega vzdrževanja kompleksa tržnice v Novem mestu. Na zunanjem delu so
odstranjene dotrajane stojnice, izvedla pa se bo preplastitev površine, na nadkritem delu tržnice
pa bo Komunala izvedla zamenjavo azbestne strehe, temeljitega čiščenja in ureditve izgleda
dveh objektov, prodajnih klopi in ostale opreme za lažje in udobnejše izvajanje tržnične prodaje
v Novem mestu. Ob tem bomo v letošnji sezoni izvajali promocijo ponudbe in skupaj s
prodajalci poskusili na novomeško tržnico znova privabiti kupce iz MONM in od drugod.
IZBIRA IZVAJALCA ZA KOMUNALNO UREJANJE GOSPODARSKE CONE NA BREZOVICI
V marcu smo objavili javno naročilo za izbiro izvajalca del za komunalno urejanje gospodarske
cone na Brezovici, katerega rok je 14. april 2017. Ocenjena vrednost izvedbe projekta je
2.167.145,94 EUR brez DDV, katero bo MONM pokrivala iz lastnih in pridobljenih
sofinancerskih sredstev evropskega kohezijskega sklada.
VELODROM KOT NASLEDNJA PRIDOBITEV NOVOMEŠKEGA ŠPORTA
Mestna občina Novo mesto je ureditev in prenovo velodroma, ki je bil zgrajen leta 1996, uvrstila
med svoje prednostne projekte. Ob tem načrtuje, da bo objekt nagradila v nacionalni vadbeni
center za kolesarstvo, atletiko in triatlon, ki bo zanimiv tudi širše, saj v trikotniku Dunaj-BeogradMilano trenutno ni takih vadbenih objektov.
Projekt je razdeljen na tri faze, ki obsegajo izgradnjo oboka in potrebne opreme ter pokritje
objekta z napihljivim šotorom. Naložba v prvi dve fazi je ocenjena na 2,5 milijona evrov, dodaten
milijon evrov bo stalo pokritje objekta. Občina bo za upravljanje in trženje objekta iskala
koncesionarja, ki bi prevzel tudi obveznost šotorskega pokritja, za prvi dve fazi pa ob 1,8
milijona lastnih sredstev računa na sredstva ministrstva ter Fundacije za šport. Mestna občina
Novo mesto načrtuje, da bo z deli na objekti pričela v letošnjem letu. Razpis za prvo fazo bo
predvidoma objavljen v roku enega meseca.
PRIČETEK DEL ZA IZGRADNJO KANALIZACIJE IN VODOVODA NA POTOVEM VRHU
MONM je z izbranim izvajalcem GPI tehnika v letu 2017 pričela s fizičnimi deli v sklopu projekta
izgradnje kanalizacije in obnove vodovoda na Potovem Vrhu.
Gre za izgradnjo:
• kanalizacijskega omrežja v dolžini 1,5 km,
• tlačnega voda v dolžini 834 m
• treh črpališč,
• obnovo vodovoda v dolžini 1,5 km.
Dela bodo predvidoma zaključena do 1. septembra 2017. Vrednost naložbe znaša 814.231,77
evrov brez DDV oziroma 993.362,77 evrov z DDV.
IZGRADNJA KANALIZACIJE IN VODOVODA V ŠENTJOŠTU
MONM je z izbranim izvajalcem CGP v letu 2017 pričela s fizičnimi deli v sklopu projekta
izgradnje kanalizacije in rekonstrukcije vodovoda na območju naselja Šentjošt.
Gre za izgradnjo ustrezne infrastrukture za odvajanje komunalne odpadne vode in za
zmanjšanje vodnih izgub v naselju Šentjošt in delu naselja Verdun:
• predvidena je izgradnja kanalizacije v delu naselja Šentjošt ter v delu naselja Verdun,
• sočasno bo potekala rekonstrukcija vodovodnega omrežja skozi naselje Šentjošt do zaselka
Burence v naselju Verdun,
• skupna dolžina vodovodnega in kanalizacijskega omrežja znaša okrog 2,7 km.

Zaključek je predviden 1. septembra 2017. Vrednost investicije znaša 808.262,62 evrov + DDV.
ZAČETEK IZBIRE IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE MESTNEGA POTNIŠKEGA PROMETA
MONM je 21. marca 2017 objavila povabilo zainteresiranim ponudnikom, da v skladu s
pripravljeno dokumentacijo predložijo ponudbe za izvedbo javnega naročila »Izvajanje izbirne
gospodarske javne službe urejanje mestnega prometa v Mestni občini Novo mesto« za obdobje
8 let. Ocenjena vrednost izvajanja javne službe za celotno obdobje je 3.872.146,12 EUR brez
DDV.
OBČINSKI PRAZNIK IN PODELITEV OBČINSKIH NAGRAD
V petek, 7. aprila 2017 bo ob 19. uri v Kulturnem centru Janeza Trdine potekala tradicionalna
slavnostna prireditev, s katero Mestna občina Novo mesto obeležuje svoj občinski praznik.
Letos ste se svetniki odločili podeliti občinske nagrade zanimivim posameznikom in
organizacijam za njihove pomembne dosežke pri njihovem rednem in izrednem delu. Vljudno
vabljeni, da se do 5. aprila 2017 odzovete povabilu in potrdite svojo prisotnost na dogodku v čim
večjem številu.
PESTER JANTARNI APRIL KOT UVOD V JANTARNO LETO
V aprilu se nam obeta začetek še ene pestre novomeške sezone. Letošnji poklon vseh nas je
namenjen naši bogati arheološki dediščini, ki jo bomo vsem zainteresiranim od blizu in daleč
predstavili skozi zgodbo jantarja.
Lepo vabljeni, da obiščete dogodke Jantarnega leta, ki vas bodo popeljali v svet bogate
arheološke dediščine jantarja Novega mesta, Slovenije ter drugih držav ob jantarni poti. Skozi
celo leto bodo potekali različni športni, kulturni, družabni, humanitarni dogodki in prireditve pod
okriljem različnih organizatorjev in izvajalcev. Zagotovo se bodo našli takšni, ki vas bodo
pritegnili in se jih boste udeležili.
Povzetek poročila bo na sami seji Občinskega sveta podal župan Mestne občine Novo mesto,
mag. Gregor Macedoni.

