OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
POROČILO ŽUPANA
Mednarodno častno priznanje Piranesi 2019 arhitektom prenove mestnega jedra
Projektantska ekipa arhitekturnega biroja Atelier arhitekti je za prenovo mestnega jedra prejela
mednarodno častno priznanje Piranesi 2019. Nagrado vsako leto podeljujejo v sklopu Piranskih
dni arhitekture, pri izboru pa sodeluje mednarodna žirija uglednih strokovnjakov s področja
arhitekture, ki je o prenovi novomeškega Glavnega trga zapisala: »Kljub temu, da projekt
obsega veliko območje, ga odlikuje preprostost, ki kaže tako zadržanost, kot zrelost. Trg, ki so
ga nekdaj zavzemali avtomobili, je po prenovi postal odprta javna površina, ki ponuja raznoliko
mestno življenje.« Po nagradi Turistične zveze Slovenije je projekt tako dobil novo potrditev tudi
v mednarodnem arhitekturnem prostoru.
Podpisali pogodbo za nadaljnjo prenovo ceste skozi Šmihel
V začetku decembra smo Direkcije RS za infrastrukturo podpisali pogodbo z izbranim
izvajalcem, podjetjem Trgograd, za nadaljnjo prenovo državne ceste skozi naselje Šmihel. Gre
za drugo fazo prenove, ki bo potekala na odseku od križišča s Šukljetovo do odcepa za
Regrške Košenice (cca. 700 metrov). S tem se nadaljuje urejanje prometne infrastrukture na
južni vpadnici v Novo mesto, na kateri je bil en odsek že prenovljen. Skupaj z rekonstrukcijo
ceste bo zgrajen tudi pločnik za pešce in javna razsvetljava. Po zaključku del bo prenove
deležen še odsek od križišča s Smrečnikovo ulico do pokopališča.
Začetek posegov na vegetaciji v Kettejevem drevoredu
V teh dneh se napovedano urejanje Kettejevega drevoreda nadaljuje z odstranjevanjem
podrastja, grmovnic in manjših dreves na stiku z drevoredom ter na gradišču in ob bodoči
tematski poti na Marofu. Sledi odstranjevanje nevarnih, odmirajočih dreves v Kettejevem
drevoredu. V soboto je predvidena odstranitev prvih štirih dreves na mestni strani, v prihodnjem
tednu pa še preostanek dreves na mestni in bršljinski strani. Vsa drevesa bodo nadomeščena z
novimi, pri preostalih bo opravljena primerna nega, dodatno zasajenih pa bo še 10 dreves.
Objavljen javni poziv Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje programov in
delovanje organizacij za leto 2020
Po sprejetem proračunu smo objavili javni poziv za sofinanciranje programov in delovanje
organizacij za leto 2019 v skupni višini do 918.040 evrov. Sredstva so namenja za področja
kulture, mladine, sociale in zdravstva, športa, prireditev in dogodkov, medobčinskega in
mednarodnega sodelovanja, delovanja društev in organizacij ter turizma.
Objavljen razpis za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti
Prav tako je bil objavljen tudi razpis za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti, s katerim
zagotavljamo 400.000 evrov za nove projekte na področju izgradnje in obnove komunale,
cestne in ostale infrastrukture ter objektov. Krajevne skupnosti lahko projekte prijavijo do 30.
septembra 2020 oz. do porabe sredstev.

V Gabrju odprli prenovljeno vaško središče
Konec novembra smo v sodelovanju s Krajevno skupnost Gabrje pripravili uradno odprtje
prenovljenega vaškega središča. Na stičišču ulic Šumeči potok in Portoroške ceste stoji novo
pokrito avtobusno postajališče z obračališčem, prenovljen je bil spomenik NOB, na novi travnati
površini obračališča pa kot simbol dveh vasi, ki tvorita krajevno skupnost – Gabrje in Jugorje –
stojita dva nova gabra. V sklopu projekta so novo orodjarno dobili tudi gabrški gasilci. Skupna
vrednost investicije znaša nekaj več kot 189 tisoč evrov (z DDV), krajevna skupnost pa v
prihodnje načrtuje še ureditev prireditvenega prostora.
Potomka najstarejše vinske trte v mestnem jedru
Iz rok mariborskega župana Saše Arsenoviča smo prejeli potomko najstarejše vinske trte, ki
smo jo zasadili na začetku Pugljeve ulice v Novem mestu. Novo pridobitev so ob zasaditvi
blagoslovili, dve novomeški sadiki pa sta dobili tudi svojega skrbnika, to je postal Peter Korene
iz Društva vinogradnikov Trška gora. Častni pokrovitelj potomke najstarejše trte v mestnem
jedru je postal Mišo Andrijanič, pokrovitelj v imenu Zveze društev vinogradnikov Dolenjske pa
Miran Jurak.
Štukljeva zapuščina ostaja v Novem mestu
Lidija Pauko, hči Leona Štuklja, je z direktorico Dolenjskega muzeja Novo mesto Jasno Dokl
Osolnik sklenila donatorsko pogodbo o trajnem prenosu in hranjenju zapuščine znamenitega
Novomeščana. V naslednjih letih si bomo prizadevali, da prostor za stalno razstavo zagotovimo
v prenovljenem Narodnem domu.
Pestro decembrsko dogajanje v Novem mestu
Pestro dogajanje veselega decembra se je tradicionalno začelo s prižigom luči in prihodom
Miklavža. Tudi letos na Glavnem trgu od 16. decembra obiskovalce pričakuje bogat božični
sejem z otroškim programom in številne brezplačne prireditve za vse generacije s tradicionalnim
silvestrovanjem na prostem.
Na Novem trgu že obratuje veliko in atraktivno mestno drsališče s stezami za začetnike in bolj
vešče drsalce. Možen bo tudi najem drsalk ter ostale športne in zabavne aktivnosti na drsališču.
Zaradi postavitve in obratovanja drsališča bo do sredine januarja oteženo parkiranje na Novem
trgu.

