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Začenja se komunalno opremljanje poslovno industrijske cone Cikava
Včeraj smo pred poslopjem podjetja Tabakum na Cikavi podpisali pogodbo za komunalno
opremljanje poslovno industrijske cone Cikava. Za projekt v skupni vrednosti nekaj več kot 2,9
milijona evrov (z DDV) smo uspešno pridobili evropsko in državno sofinanciranje v skupni višini 2,3
milijona evrov. Uvedba v delo bo v teh dneh, prva faza pa bo predvidoma zaključena do maja
prihodne leto. V tem času bo izvedena razširitev obstoječe ceste ter rekonstrukcijo obstoječega
meteornega kanala med objektoma na Podbevškovi ulici 5 in 7. Med gospodarskim objektom Medle
d.o.o. do izliva v potok Šajser bosta poleg rekonstrukcije potekali izgradnja nove meteorne
kanalizacije in rekonstrukcija fekalnega kanala. Po gospodarskih conah Brezovica in Livada s tem
projektom Mestna občina Novo mesto nadaljuje s tretjo celovito prenovo gospodarskih con in s tem
zagotavlja infrastrukturo, ki omogoča nadaljnji razvoj malim in srednjim podjetjem.
S pomočjo evropskih sredstev do urejene kolesarske povezave med Novim mestom in Stražo
V sodelovanju z Občino Stražo smo bili uspešni pri pridobivanju sredstev za gradnjo regionalne
kolesarske povezave med Novim mestom in Stražo. S pomočjo 1,5 milijona evrov nepovratnih
evropskih sredstev bo od glavne avtobusne postaje Novo mesto do centra Straže vzpostavljena
10,8 km dolga kolesarska steza, ki bo izdatno pripomogla k spodbujanju trajnostne mobilnosti na
širšem območju Novega mesta. Gradnja določenih odsekov se je že izvedla, nadaljnje urejanje
kolesarske povezave pa se pričakuje v januarju 2022, predviden zaključek del je v maju 2023.
Zgrajenih bo 2,5 km kolesarskih površin v Mestni občini Novo mesto in 6 km kolesarskih površin v
Občini Straža, kar skupno predstavlja 8,5 km novih kolesarskih povezav, ki se bodo navezale na že
obstoječe ceste. Na obstoječih cestah se bo začrtalo 1,2 km kolesarskih povezav, s čimer bo nova
zvezna kolesarska povezava med Novim mestom in Stražo v skupni dolžini merila 10,8 km, potekala
pa bo od avtobusne postaje v Novem mestu do Ulice pod Srebotnikom v središču Straže.
V prihodnjih mesecih nadaljnja prenova državne ceste v Šmihelu,
V začetku julija smo z DRSI in izbranim izvajalcem podpisali pogodbo za rekonstrukcijo III. faze
državne ceste v Šmihelu na odseku od križišča s Smrečnikovo ulico do odseka za pokopališče v
Šmihelu v vrednosti dobrih 300.000 evrov z DDV. Rekonstruirana cesta bo imela urejen
obojestranski pločnik za pešce, ki bo razširjen na kolesarsko stezo v območju priključka k Domu

starejših občanov oziroma pri Baragovem zavodu. Na pločniku ob Baragovem zavodu se bo uredil
nov parapetni zid, v katerega se bo skladno s kulturno varstvenimi pogoji vgradila stara železna
dekorativna ograja. Urejali se bodo tudi komunalno energetski vodi, in sicer cestna razsvetljava ter
fekalna in meteorna kanalizacija.
Rok za izvedbo rekonstrukcije je 120 dni po uvedbi v delo, skupno vrednost del v višini 301.345,24
evrov z DDV bo z 206.299,17 evri sofinancirala Direkcija RS za infrastrukturo, 95.046,07 evrov pa
bo priskrbela Mestna občina Novo mesto.
Obeta se tudi rekonstrukcija ceste v Srebrničah
V začetku julija je bil z DRSI podpisan tudi sporazum o sofinanciranju prenove druge etape regionalne
ceste med Sotesko in Novim mestom, ki predvideva ureditev cestišča v naselju Srebrniče. Sporazum
sta podpisala župan Mestne občine Novo mesto Gregor in državni sekretar na Ministrstvu za
infrastrukturo RS Aleš Mihelič. Celoten projekt ima vrednost skoraj 1,5 milijona evrov z DDV, začetek
del pa se pričakuje v septembru 2021. Odsek državne ceste v dolžini 695m bo ob celoviti prenovi
cestišča dobil tudi pločnik za pešce, avtobusno postajališče in avtobusno obračališče, poleg tega pa
je predvideno urejanje komunalno energetskih vodov in cestne razsvetljave.
V energetsko prenovo sedem javnih objektov v MONM
S podpisom pogodbe s tremi izbranimi izvajalci se začenja drugi sklop energetskih sanacij javnih
objektov v MONM. Skupna vrednost sedmih objektov, ki bodo deležni sanacije, znaša 1.824.000
evrov brez DDV, dobro polovico bo prispevala občina, nekaj več kot 814.000 evrov finančnih
sredstev pa je MoNm uspešno pridobila v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske
politike za obdobje 2014 – 2020. Med projekti je zaradi poletnih počitnic prioritetna sanacija
Osnovne šole Stopiče, v okviru javnega razpisa bodo sicer energetske sanacije deležne še občinska
stavba na Seidlovi cesti 1, poslovno-stanovanjski kompleks na Rozmanovi ulici 10, stavba uprave in
muzeja novejše zgodovine v Dolenjskem muzeju, prostori, v katerih se nahaja muzejska zbirka IMV
Dolenjskega muzeja v Drgančevju, prostori Mladinskega centra Oton na Loki in Športni park
Portoval. S tem se nadaljuje celovita energetska prenova javnih objektov v Mestni občini Novo
mesto. V prvem sklopu je bilo v letih 2016 in 2017 z inovativnim modelom javno-zasebnega
partnerstva delno oz. v celoti prenovljenih 27 objektov.
V prenovo kuhinja Osnovne šole Grm
Med poletnimi počitnicami bo celovite prenove deležna tudi kuhinja Osnovne šole Grm. Obnova v
vrednosti 180.778,65€ z DDV, ki jo bosta financirali Mestna občina Novo mesto in šola, bo obsegala
menjavo keramičnih elementov in oken ter beljenje prostora, na novo bodo urejene vodovodne in
odtočne inštalacije, deloma pa bo zamenjana tudi tehnološka oprema, kot so pulti in kotli.
V gozdu Portoval bo urejena nova pot za pešce in kolesarje
V začetku junija smo podpisali pogodbo za izvedbo vseh potrebnih del za vzpostavitev nove kolarske
in pešpoti v Portovalu. Vrednost projekta je nekaj več kot 140.000 evrov (z DDV), po uvedbi v delo
pa bo nova pot v izmeri 2000 metrov predvidoma urejena v treh mesecih.
Nova pot v gozdu Portoval, ki je ena najbolj priljubljenih poti za pohodništvo in tek, se bo začela v Irči
vasi, zaključila ter navezala pa se bo na začetek peščene poti v Portovalu pred nogometnimi igrišči.
Ob poti za pešce in kolesarje, ki bo vodila po skrajnem robu gozdu ob neposredni bližini okljuka reke
Krke, je na izbranem travnem predelu predviden prostor za druženje obiskovalcev z mizami in

klopmi. Ob novonastali poti v širini 2,5 kilometra so prav tako predvidene klopi, nameščeni bodo tudi
koši za smeti.
V preplastitev 19 odsekov občinskih cest
V naslednjih mesecih bo preplaščenih 19 odsekov občinskih cest v skupni dolžini 4,5 kilometrov.
Dela, v skupni vrednosti slabih 370 tisoč evrov, se bodo pričela v prihodnjih dneh in bodo trajala do
konca novembra 2021. Sanacije in preplastitve cest v letošnjem letu bodo potekale v krajevnih
skupnostih Birčna vas, Brusnice, Podgrad in Prečna, ki bodo projekt tudi sofinancirale, v prenovo pa
bo vključeno tudi cestišče v krajevni skupnosti Uršna sela. Odseki, ki bodo deležni prenove, se
nahajajo na lokacijah Veliki Podljuben – Hrib, Veliki Podljuben – Vas, Jama, Ruperč vrh, Bršljin, Žlebej,
Ratež - Sela Pri Ratežu, Sela Pri Ratežu – Šeruga, Gorenje Kamenje, Turkova Ulica – Hrib, Gabrsk
Gora, Cerovci, Smolenja Vas, Ždinja Vas, Koroška Vas, Prečna, Dolnja Težka Voda in Ljuben.
Skupno bo saniranih oziroma preplastenih 4,5 kilometrov občinskih cestnih površin, kar predstavlja
2,5 kilometra več kot v letu 2020.
V mestu dodatna parkirišča za invalide
V mesecu juniju smo uredili pet novih parkirnih mest za invalide, ki so pomembna pridobitev za
občane iz ranljivejših skupin in so na voljo na Novem trgu, pri stavbi Društva upokojencev Novo
mesto, na parkirišču v Kandiji, pri športni dvorani Marof ter v parkirni hiši na Novem trgu. Parkirišča
smo uredili na pobudo invalidskih organizacij.
Hitro in učinkovito organizirali pomoč občanom pri pridobivanju digitalne identitete smsPASS
Kot ena prvih občin smo s pomočjo prostovoljcev na pobudo MJU zagotovili pomoč občanom pri
pridobitvi in izpostavitvi novega potrdila smsPASS. Prostovoljci, ki so delovali pod okriljem občine,
so pomagali pri urejanju dokumentov v cepilnih centrih.
V bližnji prihodnosti izvajalski pogodbi za brv v Irči vasi in bazenski kompleks v Češči vasi
Prihodnji ponedeljek načrtujemo podpis pogodbe z izbranim izvajalcem za brv v Irči vasi. Po letih
zapletov z zemljišči, ki so bili posledica nerazumnih zahtev privatnega lastnika zemljišč, smo sredi
junija s sodbo upravnega sodišča dobili trinajsto formalno potrditev naših postopkov in s tem
možnost za začetek gradnje.
V primeru uspešno zaključenega javnega naročila bi v prihodnjih tednih lahko sledil tudi podpis
pogodbe z izvajalcem gradnje bazenskega kompleksa v Češči vasi.
Pestro poletno dogajanje
V preteklih tednih smo v Novem mestu gostili olimpijsko baklo in spektakularen zaključek kolesarske
Dirke po Sloveniji, uvod v poletje je bila tudi tradicionalna Noč na Krki, prejšnji vikend pa smo dočakali
še novo izvedbo Skokov v Krko. Pestro dogajanje se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih tednih. Že danes
se na Glavnem tednu začenjajo Gogini Novomeški poletni večeri, včeraj pa se je začel tudi festival
Novomeško poletje.

