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Priloga 1 k Poro ilu o realizaciji projektov v na rtu razvojnih programov za leto 2011:
OPIS AKTIVNOSTI OD OBJAVE ARHITEKTURNEGA NATE AJA ( OD 25. MARCA
NAPREJ)
1. POTEK ARHITEKTURNEGA NATE AJA
Ob inska uprava je v februarju in marcu 2011 pripravila osnutek projektne oz. nate ajne
naloge, ki jo je uskladila s Pripravljalnim odborom za izgradnjo mestne ve namenske
dvorane Portoval.
Mestna ob ina je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (v nadaljevanju
ZAPS) imenovala ocenjevalno komisijo, ki je na dveh sejah pred razpisom nate aja, potrdila
nate ajno nalogo in nate ajne pogoje. Nate aj je bil razpisan 25. marca 2011 z rokom
oddaje elaboratov dne 25. maja 2011.
V razpisanem roku je bilo oddanih 37 nate ajnih elaboratov, kar je ve od obi ajne udeležbe
na arhitekturnih nate ajih.
Ocenjevalna komisija je po odpiranju prispelih rešitev, podrobnemu poro ilu poro evalcev za
arhitekturo in krajinsko arhitekturo izoblikovala dodatne temeljne kriterije za ocenjevanje:
-

skladnost z nate ajno nalogo in nate ajnim gradivom;
zadovoljitev temeljne teze projektne naloge tj. pridobiti ustrezno oblikovano in
funkcionalno rešitev za MESTNO VE NAMENSKO DVORANO PORTOVAL V
NOVEM MESTU;
oblikovanje tribun in strehe stadiona je drugotnega pomena;
oblikovalski in funkcionalno-tehnološki presežek objekta,
lo ljivost oz. združevanje programov dvorane in stadiona;
prispevek k krajinski podobi širšega obmo ja;
sugestivnost in sporo ilna vrednost objekta; gibalna orientacija v prostoru.

Komisija je ugotovila, da elaborata pod delovno šifro št. 07 in št. 18 po kvaliteti bistveno
odstopata od vseh ostalih elaboratov ter predstavljata pozitivni presežek v teoriji in strokovni
praksi športne arhitekture v širšem prostoru, zato se jima podeli 1. oz. 2. nagrada.
Komisija je isto asno ugotovila, da ostali elaborati ne dosegajo nagradi ustreznega nivoja,
zato je podelila štiri (4) enakovredna zvišana priznanja elaboratom pod delovnimi šiframi 03,
05, 25 in 36.
Elaborat pod šifro 03 rešuje objekt pod eno streho v minimalisti ni maniri, nevsiljivo do
grajenega in naravnega okolja, elaborat pod šifro 05 poudarja lo ljivost vsebin arene in
stadiona, ki ga podkrepi s funkcionalno korektno rešitvijo, elaborat pod šifro 25 rešuje
problem z ovalno zasnovo ter skupno streho, medtem ko elaborat pod šifro 36 predvideva
dvorano kot monoliten sugestiven prepoznaven volumen.
Prvo (1.) nagrajeni elaborat pod šifro 7 po mnenju ocenjevalne komisije najbolj celostno
rešuje zadano nalogo in naveže jasno in pregledno funkcionalno zasnovo objektov z njihovo
pojavnostjo ter umestitvijo objektov v prostor. Projekt predvideva celovito rešitev obmo ja
športno rekreacijskega parka Portoval in obenem omogo a maksimalno fleksibilnost v smislu
faznega izvajanja posegov.
Kompakten volumen dvorane mehkih linij je smiselno umeš en na lokacijo zahodno od
stadiona. Zamik v geometriji ustvari zanimivo napetost med novim objektom in površino
stadiona obenem pa odpre objekt proti dostopni plazi. Vzvalovljen volumen dvorane

organskih oblik vzpostavlja neposreden odnos z gri evnatim zelenim zaledjem. Dvorana je
postavljena relativno visoko saj njena postavitev sledi naravni konfiguraciji terena. To
omogo a racionalnejši manjši izkop obenem pa prostore v objektu naravno poveže z
okoliškim terenom. Celoten kompleks je enovito krajinsko zasnovan z ohranjanjem in
dopolnjevanjem zelenih površin predvsem na obmo jih ob glavnih dostopih do objektov.
Sama vhodna plaza ni ozelenjena kar omogo a organizacijo razli nih prireditev, se pa
intenzivno zazeleni zahodni del lokacije, ki se tako poveže z obstoje im gozdom. Plaza je
organizirana v dveh nivojih kar omogo a fleksibilno uporabo obmo ja in prepre i križanje poti
razli nih uporabnikov ob morebitnih hkratnih dogodkih. Peš dostop je urejen neposredno s
topliške ceste, pešci, ki dostopajo preko pešaškega mosta pa lahko na ploš ad dostopajo
preko klan ine na JV delu stadiona. Jasno je organizirana tudi prometna zasnova. Uvoz s
parkiriš i za medije in vip goste je preko kontroliranega dostopa v nadaljevanju uvoza v
garažo za obiskovalce, dostop za avtobuse z igralci in dostavo pa je organiziran iz severne
strani.
Objekti imajo zelo dobro funkcionalno zasnovo. Vhodi za razli ne uporabnike so smiselno
razporejeni in dobro pozicionirani, prav tako so dobro organizirane tudi povezave med
posameznimi sklopi. Dostop do simetri nih tribun v obliki školjke je samo od zgoraj. Takšna
zasnova gledalce najbolj približa igriš u in pripomore k intenzivni atmosferi med dogajanjem
v dvorani. Tovrsten dostop preko obodnega hodnika v nivoju terena omogo a maksimalno
izkušnjo prostora, hkrati pa zagotavlja visoko stopnjo varnosti in kratek as izpraznitve
dvorane. Obodni hodnik je osvetljen z dnevno svetlobo, ki pa ne ovira organizacije prireditev
v notranjosti dvorane. Dvorana je zasnovana kot sodoben ve namenski objekt, ki omogo a
maksimalno doživetje tako ob športnih kot ostalih prireditvah. Ogrevalna dvorana je v ta
namen postavljena neposredno v nadaljevanju osrednje igralne površine in lahko v asu
ve jih prireditev služi kot zaodrje glavni dvorani oziroma je v funkciji skupnega prireditvenega
prostora. Na nasprotni stranici glavne dvorane je skladiš e opreme in servisni prostori.
Skupni prostori dvorane sledijo dolo ilom in so organizirani tako, da zagotavljajo u inkovito
delovanje programov po vseh dolo ilih mednarodnih športnih organizacij.
Celotno obmo je s programom za vsakodnevno rabo (ogrevalna dvorana in fitness s
pripadajo imi garderobami ter restavracija) je koncentrirano pri vhodu v objekt oziroma
vezano na plazo. Restavracija ima lo en vhod iz zunanjih površin kot tudi notranje navezave
na posamezna obmo ja. Locirana je tako, da ima preko velikega panoramskega okna
izjemen pogled na staro mestno jedro. Vip prostori so umeš eni v neposrednem
nadaljevanju restavracije in se lahko oddajajo tudi v komercialne namene. Imajo lastno
preddverje in dostop ter lo eno komunikacijo do vip lože. Vip obmo je ima svoj del tribun ter
direktno navezavo na vip stadiona na drugi strani.
Elaborat dosledno rešuje zadane naloge in ob tem dobro odgovarja na zahtevne danosti
lokacije. Z oblikovanjem prepoznavnega objekta in celostno zasnovano ureditvijo zunanjih
površin ustvarja nov mestni prostor druženja in osrednji mestni prireditveni prostor. Posebno
dobro preko odprtih vedut projekt vzpostavlja odnos do starega mestnega jedra na eni in z
uporabo mehkih linij, ki se stapljajo z okoljem do zelenega zaledja Portovala na drugi strani.
V nadaljevanju projektiranja komisija priporo a, da se še enkrat premisli nadstrešitev tribun
štadiona v smislu pove anja števila nadkritih sedežev oziroma faznega dodajanja
nadstrešitev kot je bilo zapisano v projektni nalogi. Nadstrešitev tribun ima sicer lo en
konstrukcijski sistem a naj oblikovno nadaljuje mehko izraznost prstana okoli dvorane. Prav
tako je potrebno v nadaljevanju v dogovoru z naro nikom ponovno premisliti možno fazno
izgradnjo posameznih logi nih sklopov športnega parka in prilagoditev le teh finan nim
zmožnostim.
Avtor prvo nagrajenega elaborata je Jurij Sadar, univ.dipl.inž.arh. s tujimi in doma imi
sodelavci.

Razstava nate ajnih elaboratov, ki je zakonsko predpisana in ima tudi namen seznanitve
zainteresirane javnosti z nate ajnimi rezultati, je odprta od 4. julija do 15. julija 2011 v
Kulturnem centru Janeza Trdine vsak delovnik med 9. in 14. uro.
2. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
REKREACIJSKI PARK PORTOVAL

UREDITVENEGA

NA RTA

ZA

ŠPORTNO

Projekt mestna ve namenska dvorana Portoval vklju uje tudi pripravo sprememb in
dopolnitev ureditvenega na rta športno rekreacijski park Portoval.
Z namenom sprememb in dopolnitev UN je bil že leta 2004 na podlagi takrat veljavnega
Zakona o urejanju prostora sprejet Program priprave za spremembe in dopolnitve odloka o
UN Portoval (Uradni list RS, št. 90/04), leta 2007 pa zaradi spremembe prostorske
zakonodaje in uveljavitve Zakona o prostorskem na rtovanju še Sklep o pripravi Sprememb
in dopolnitev ureditvenega na rta Športno-rekreacijski park Portoval v Novem mestu (Uradni
list RS, št. 89/07), ki se je navezoval na program priprave. Februarja 2011 (Uradni list RS, št.
11/11) je bil sklep dopolnjen zaradi zmanjšanja obmo ja urejanja s prostorskim na rtom oz.
priprave sprememb prostorskega na rta samo zaradi umestitve dvorane in pripadajo ih
zunanjih ureditev.
Leta 2005 so bile na podlagi že omenjenega programa priprave, ki je vklju eval tudi
umestitev dvorane, pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora za pripravo SdUN.
Pridobljena je bila tudi odlo ba Ministrstva za okolje in prostor št. 354-09-244/2005 z dne
21.7.2005 o tem, da v postopku priprave SdUN ni treba izvesti celovite presoje vplivov na
okolje.
Februarja 2011 je bilo na podlagi povabila izdelovalcem prostorskih na rtov za izdelovalca
SdUN izbrano podjetje GPI gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. iz Novega mesta.
Izdelovalec je na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora pripravil dopolnjen osnutek
SdUN, ki je bil obravnavan na 7. sejo OS 26. 5. 2011 in javno razgrnjen 19. 5. 2011 do 30.
6. 2011 (43 dni). Javna obravnava je bila v sredo, 1. 6. 2011 ob 16. uri na Glavnem trgu 7
(Rotovž). Javno naznanilo o javni razgrnitvi se objavi v Dolenjskem listu dne 12. 5. 2011 in
na spletni strani MONM. V asu javne razgrnitve na dopolnjeni osnutek prostorskega akta je
sicer prispelo nekaj pripomb, ki pa so vse take narave, da ne vplivajo na izvedbo projekta
ve namenske mestne dvorane Portoval.
Po javni razgrnitvi bo postopek priprave SdUN potekal v naslednjih fazah:
• zavzetje stališ do pripomb in predlogov z javne razgrnitve
• izdelava predloga SdUN na podlagi zavzetih stališ do pripomb in predlogov
• posredovanje predloga SdUN nosilcem urejanja prostora z namenom pridobitve
mnenj na prostorsko ureditev
• izdelava usklajenega predloga SdUN na podlagi mnenj
• posredovanje usklajenega predloga SdUN ob inskemu svetu v drugo obravnavo in
sprejem
• objava tekstualnega dela odloka v Uradnem listu RS.
2. obravnava in sprejem prostorskega akta je predviden na septembrski seji ob inskega
sveta.
3. IZVEDBA PROJEKTA VE NAMENSKE ŠPORTNE DVORANE PORTOVAL
Za etek postopka za izvedbo projekta v obliki
vzporedno z arhitekturnim nate ajem.

javno-zasebnega partnerstva smo za eli

Na 7. Seji Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto z dne 26.5.2011 je bil sprejet akt o
javno zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Mestne ve namenske dvorane Portoval v

Novem mestu. Na isti seji ob inskega sveta je bil potrjen tudi Investicijski program za
izvedbo omenjenega projekta.
Na podlagi tega je ob inska uprava pripravila razpisno dokumentacijo za izbiro zasebnega
partnerja pri projektu Mestna ve namenska dvorana Portoval v Novem mestu (1. del
dokumentacije). Razpisna dokumentacija je bila objavljena na portalu javnih naro il dne
15.6.2011. Prijave morajo k javnemu partnerju prispeti najkasneje do 18.7.2011, ko bo
potekalo tudi javno odpiranje prispelih prijav. Naslednja faza izbire zasebnega partnerja –
konkuren ni dialog bo predvidoma potekal v drugi polovici avgusta in mesecu septembru, ko
bo izvedena še zadnja faza razpisa - kon no povabilo k oddaji ponudb.
Javno-zasebno partnerstvo se izvaja na podlagi veljavnih zakonov in podzakonskih aktov, ki
urejajo javno-zasebna partnerstva, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja podro je javnih
financ. Postopek izbire zasebnega partnerja poteka v skladu z veljavno slovensko
zakonodajo ter zakonodajo EU, vezano na sklepanje javno-zasebnih partnerstev.
MO NM je v skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu na Portalu javnih naro il
objavila javni razpis za izbiro zasebnega partnerja za javno-zasebno partnerstvo po postopku
konkuren nega dialoga. Javno zasebno partnerstvo se bo sklenilo v pogodbeni obliki (kar
pomeni, da javni in zasebni partner ne ustanovita skupnega podjetja) in po lastniškoupravljavskem modelu BOT (zgradi, upravljaj, prenesi v last).
MO NM bo po prejemu prijav preverila izpolnjevanje razpisanih pogojev s strani ponudnikov
in ponudnike skladno z razpisno dokumentacijo povabila v naslednji krog izbire, t.j. krog
dialogov s ponudniki, v katerem bodo lahko ponudniki dajali predloge za izvedbo projekta,
predloge za ureditev kasnejšega medsebojnega razmerja, as trajanja javno-zasebnega
partnerstva, oblikovali morebiten konzorcij za oddajo skupne ponudbe ipd. MO NM bo lahko
s ponudniki izvedla enega ali ve krogov ustnih dialogov.
MO NM bo po zaklju ku dialogov pripravila drugi del razpisne dokumentacije, na podlagi
katere bodo lahko ponudniki pripravili kon ne ponudbe, ter dala ponudnikom primeren rok za
oddajo ponudbe. Kon na izbira zasebnega partnerja je predvidena do meseca oktobra.
Izdelava projektne in tehni ne dokumentacije se bo za ela takoj po zaklju enem postopku
arhitekturnega nate aja, ki bo dal okvir v katerem bo narejena dokumentacija. Predvidoma
bo dokumentacija izdelana do konca leta 2011.
4. ODKUP ZEMLJIŠ
Odkup zemljiš je v zaklju ni fazi pogajanj z lastniki zemljiš .

Borut Novak
DIREKTOR OB INSKE UPRAVE

Številka:0241-1/2011
Datum: 4.7.2011
OB INSKEMU SVETU
MESTNE OB INE NOVO MESTO
Zadeva: Poro ilo o realizaciji projektov predvidenih v na rtu razvojnih programov za 2011

Projekt

1. Obnova "vrtca Janko"
Prora un MONM
Izveden je bil javni razpis za izvedbo potrebnih sanacijskih ter investicijskih del, vendar dokon na namembnost
uporabe objekta še ni znana. Ko bomo sprejeli dokon no odlo itev, kakšnemu namenu bo objekt služil, bom
pri eli z izvedbenimi deli.

PP

23 01 013 311

2. Poslovni prostori za RIC
Prora un MONM
V letošnjem letu ne bomo porabili na rtovanih sredstev za nakup poslovnih prostorov za RIC, zaradi
potreb na športnem podro ju ( projekt ve namenska športna dvorana Portoval). Nemoteno delovanje
RIC-a pa bomo dolgoro no rešili s sklenitvijo najemne pogodbe do odkupa.

Plan 2011

200.000
200.000

2.400.000
2.400.000

3. Dozidava in obnova OŠ Bršljin
Prora un MONM
V letu 2011 je za potrebno dozidavo in obnovo OŠ Bršljin predvidena izdelava investicijske in projektne
dokumentacije. V prvi polovici leta je bil na podlagi idejnega projekta izdelan dokument identifikacije
investicijskega projekta. Projekt je MO NM prijavila na razpis za zbiranje predlogov projektov za sofinanciranje
investicij v vrtcih in osnovnem šolsrvu v RS in za vklju itev v na rt razvojnih programov državnega prora una
v prora unskem obdobju 2011-2013. Projekt je bil po merilih za vrednotenje od 61 prijavljenih projektov,
uvrš en na 37.mesto.

23 03 091 225

202.235
202.235

4. Rekonsrtrukcija in plinifikacija kotlovnice v OŠ Grm
Prora un MONM
V letošnjem letu bo rekonstruirana in plinificirana dotrajana kotlovnica v OŠ Grm, za kar smo v letu 2010 že
pridobili ustrezno projektno dokumentacijo in potrebna upravna dovoljenja. Po pravnomo nosti sklepa o izbiri
izvajalca bo izveden podpis pogodbe z izbranim izvajalcem del (MKI Kovinotehna d.o.o.).

23 03 091 214

200.000
200.000

5. Športna dvorana Stopi e
Fundacija za šport
MŠŠ -šport
Prora un MONM
Vrednost projekta po investicijskem programu za izgradnjo nadstandardne šolske telovadnice v Stopi ah znaša
3.799.089,55 EUR. V letu 2010 je izbrani izvajalec pri el z deli na objektu. Pogodbeni rok dokon anja je 31.8.2011.
Za predajo v uporabo je potrebno dobaviti še opremo, ki jo bo dobavilo podjetje Elan Inventa d.o.o. , tako da bo
objekt predan v uporabo v oktobru 2011. Vrednost opreme znaša cca. 500.000 EUR. Na objektu so se pojavila
dodatna in ve dela zaradi kamnitega terena ter prestavitve komunalne, energetske in cestne infrastrukture.
Vrednost teh del znaša cca. 450.000 EUR, kar je potrebno zagotoviti z rebalansom prora una. Kumulativa situacij
izvajalca CGP d.d. do 305.2011 znaša cca. 2mio EUR. Projekt financira tudi MSŠ in sicer v višini 305.000 EUR
(50.000 EUR v letu 2011 in 255.140 EUR v letu 2012). Odobrena pa so tudi sredstva Fundacije za šport v višini

23 04 081 031 2.800.000
300.000
50.000
2.450.000

Stran 1

Projekt

PP

Plan 2011

100.736 EUR v letu 2011.

6. Servisni objekt za tenis
Javno zasebno partnerstvo
Prora un MONM
Na lokaciji ob tenis igriš ih na Loki je zgrajen nov servisni objekt, v katerm bodo garderobe in sanitarije za tenisa e
in keglja e, ustrezni klubski prostori, prostor za material, ki je potreben za funkcioniranje igriš , v zgornji etaži pa
je predvideno novo štiri stezno kegljiš e in prostor za gostinski lokal. Objekt smo poskušali dokon ati v obliki JZP,
vendar na objavljeni javni razpis nismo dobili nobene prijave. Trenutno je objekt pokrit, zaprt s stavbnim pohištvom
in urejeno zunanjo ureditvijo. V objektu je potrebo izvesti vse strojne instalacije (kurilnica, ogravanje, prezra evanje),
elektroinštalacije, finalne tlake, pregradne stene, beljenje in opremo kegljiš a ter garderobe. Po grobi oceni je za
dokon anje objekta potrebnih še 400.000 EUR.
Po izdaji soglasja za najem dolgoro nega kredita Agenciji za šport s strani MO Novo mesto, bo objekt dokon ala
Agencija za šport Novo mesto , ki ga bo po dokon ani investiciji tudi upravljala.

465.000
450.000
15.000

7. Velodrom eš a vas
Evropski socialni sklad - MŠŠ
Javno zasebno partnerstvo
Prora un MONM
MO Novo mesto izgradnjo športne dvorane - veledroma eš a vas vodi po postopkih JZP. Izbira zasebnega
partnerja je v izvajanju. Na razpis sta se prijavila dva zasebna partnerja. Trenutno je v izvajanju drugi krog
konkuren nega dialoga. Po kon anem konkuren nem dialogu se bo ob ina odlo ila ali izvede kon no povabilo
k oddaji ponudbe.

6.063.000
2.000.000
4.000.000
63.000

8. ŠRC Portoval - tribune in bazen
Javno zasebno partnerstvo
Prora un MONM
Sredstva so planirana za projektiranje vzhodne tribune. Za izdelavo idejne zasnove vzhodne tribune je zbrano podjetje
Spina d.o.o. Bodo i objekt (vzhodna tribuna) se nahaja ob nogometnem igriš u na vzhodni strani. Objekt bo dolg 100 m ter
širok 17 m. V letu 2011 planiramo pridobiti projektno dokumentacijo.

9. Mestna ve namenska dvorana Portoval
Javno zasebno partnerstvo
MŠŠ -šport
Prora un MONM
Poro ilo o poteku aktivnosti pri izvedbi projekta Mestna ve namenska dvorana Portoval je v prilogi.

30.000
30.000

23 04 081 032 2.048.000

10. Obnova mestnega obzidja - ŠANCE
23 05 082 021
RS Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
EU sredstva - Operativni program IPA Slovenija - Hrvaška
Prora un MONM
Skupaj z MO Ptuj in mestom Karlovac smo se prijavili na razpis za sofinanciranje investicij v okviru Operativnega programa
IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013 s projektom "Mestna obzidja". MO Novo mesto je v skupni prijavi prijavila rekonstrukcijo in
obnovo mestnega obzidja Šance, vendar sredstev nismo prejeli. Za na rtovano rekonstrukcijo obzidja bomo novelirali
obstoje o projektno dokumentacijo ter pridobili gradbeno dovoljenje, nato pa bomo obzidje sanirali sami. V izdelavi je
projektna dokumentacija (elektro projekt), ki ga izdeluje projektant Irma iz Ljubljane.

11.

2.048.000

224.871
15.000
127.500
82.371

Anton Podbevšek Teater Novo mesto
23 05 082 019 1.800.000
Ministrstvo za kulturo
1.600.000
Prora un MONM
200.000
Vrednost projekta Rekonstrukcija in modernizacija Anton Podbevšek teater je po izdelanem investicijskem projektu
ocenjena na 2.815.200 EUR. Za omenjeni projekt so bila dodeljena tudi evropska in državna sredstva. Pogodba o
o sofinanciranju je bila podpisana 10.3.2010. Odobren znesek znaša 2 mio EUR. V okviru dodeljenih nepovratnih sredstev
je delež Evropskega sklada za regionalni razvoj do 85% upravi enih stroškov, delež državnega prora una RS pa je 15%.
Predvidena dinamika rpanja sredstev v letu 2010 znaša 0,4 mio EUR, v letu 2011 pa 1,6 mio EUR. Do konca maja so bili
posredovani zahtevki v višini 1,8 mio EUR. Obnova objekta se je pri ela julija 2010 in se je kon ala konec aprila 2011. V
maju smo izvedli montažo opreme ter tehni ni pregled objekta. Objekt je s 1.6.2011 predan v uporabo APT-ju.
Kon ni obra un še ni kon an, ocenjujemo pa, da bo skupna vrednost projekta nižja od prvotno ocenjene vrednosti in bo
znašala cca. 2.350.000 EUR.

12. Kulturni center Janeza Trdine
Prora un MONM

300.000
300.000
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V sklopu nujnih investicijsko vzdrževalnih del v Kulturnem centru Janez Trdina na rtujemo v letu 2011 sanirati dotrajan
sistem klimatizacije prireditvenih prostorov v ocenjeni višini 300.000 EUR. Za realizacijo teh del se je MO NM prijavila na
javni razpis Ministrstva za kulturo za sofinanciranje investicij v ob inske kulturne objekte, vendar sredstev nismo prejeli.
Za omenjena dela je bil izveden javni razpis za izbor izvajalca del. Javno odpiranje ponudb bo 4.7.2011.

23 07 084 001
13. Mladinsko ustvarjalno središ e
Ministrstvo za kulturo
Prora un MONM
Lokacija je predvidena na Loki SV od obstoje ih športnih površin, kjer UN Novi trg sicer predvideva nadomestno gradnjo
objekta, vendar ne za namen in ne v gabaritih kot so predlagani za maldinski center, zato bo potrebno spremeniti UN Novi
trg. Postopek je bil že pri et, pri emer je bil pobudnik pozvan, da dopolni pobudo z idejno zasnovo ureditve obmo ja in
mladinskega centra.

14. Garažna hiša pri Zdravstvenem domu NM
Javno zasebno partnerstvo
Prora un MONM
Za realizacijo projekta je potrebno spremeniti veljavni ureditveni na rt, saj je bilo na podlagi predhodno objavljenega javnega
razpisa za javno zasebno partnerstvo in pogajanj v okviru tega razpisa ugotovljeno, da so gabariti garažne hiše v veljavnem
UN nekoliko premajhni za izvedbo optimalne garažne hiše oziroma parkirnih mest. Spremembe in dopolnitve UN Zdravstveni
kompleks Novo mesto so že v pripravi, sprejem Odloka se na rtuje v septembru 2011.

30.000
30.000

6.000.000
6.000.000

15. Ureditev mestnega jedra + tržnica + garažna hiša
Javno zasebno partnerstvo
Prora un MONM
Izdelana je projektna naloga in v postopku izbira izvajalcev za projektiranje PGD, PZI.

0

16. Ureditev avtobusne postaje NM
Javno zasebno partnerstvo
Prora un MONM
Poteka izbira izvajalcev za ureditev sanitarij na avtobusni postaji.

0

17. CeROD-II
23 11 051 007
Državni prora un-MOP
Prora un MONM
Drugi viri - Kohezijski skladi EU
Drugi viri: ostale ob ine
Vloga za potrditev pomo i za projekt CeROD II. je izdelana ter popravljena skaldno s pripombami ter posredovana na MOP.
Za N CeROD je objavljen javni razpis za izbor izvajalca, gradnje, ter nadzornega inženirja.

618.645
326.026
292.619

18. Kanalizacija v KS Brusnice
Prora un MONM
Izvajajo se dela na priklju kih in M N 20PE v Brezjeh.

23 11 052 001
420401

160.000
160.000

19. Kanalizacija Lo na - Mlinarska pot
Prora un MONM
Izveden je javni razpis za izbiro izvajalca del, okoljevarstveni moritoring, koordinator varstva pri delu je v zbiranju ponudb.
Prediden za etek del je konec julija.

23 11 052 002
42040130

250.000
250.000

20. Kanalizacija v KS Bir na vas
23 11 052 002 2.500.000
Razvoj regij-okoljska infrastruktura - postavka 7619
2.004.117
Prora un MONM
42040129
495.883
Ob ina se je v letu 2010 prijavila na javni razpis »Razvoj regij« na katerem so nam bila s sklepom odobrena sredstva EU v
2.700.000 EUR.
Zaradi zapletov in pritožb na DRK s strani ponudnikov smo izvajalca izbrali šele v letu 2011. Pri etek del za navedeno
investicijo je predviden sredi meseca maja.

21. Hidravil ne izboljšave kanalizacijskega sistema in C N NM
Državni prora un-Ministrstvo za okolje in prostor
Prora un MONM

23 11 063 00310.657.160
3.396.993
1.334.797
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Drugi viri - Kohezijski skladi EU
Izbrani so vsi izvajalci za izvedbo izgradnje Centralne istilne naprave in primarnega kanala Lo na. V mesecu juniju so se
dela za ela izvajati. Za hidravli ne izboljšave kanalizacijskega sistema je razpisna dokumentacija v fazi potrjevanja na
MOP in SVLR-ju.

Plan 2011
5.925.370

22. Kanalizacija Pre na
Prora un MONM
V pripravi je projektna dokumentacija.

23 11 052 002
42040109

70.000
70.000

23. Kanalizacija v KS Gabrje - Gabrje
Prora un MONM
V pripravi je projektna dokumentacija.

23 11 052 002
42040113

270.000
270.000

24. Kanalizacija v KS Žabja vas
Prora un MONM
Priprava projektne dokumentacije je v zaklju ni fazi. Potrebno je pridobiti še gradbeno dovoljenje.

23 11 052 002
42040125

55.000
55.000

25. Kanalizacija Sv. Rok
Prora un MONM
V izdelavi je projektna dokumentacija.

23 11 052 002
42040129

60.000
60.000

23 11 052 002
26. Kanalizacija in obnova vodovoda Stopi e
Državni prora un-Regionalna infrastruktura št. 1165
Prora un MONM
42040128
Po prekinitvi del zaradi smrti Vidic Stanislava, se dela zopet nadaljujejo. Delo nadaljuje podjetje Giro Franc Rovšek s.p..
Izvesti je potrebno še obnovo cestiš a s plo nikom in javno razsvetljavo ob novi telovadnici Stopi e, izvesti vse prevezave
vodovodnih priklju kov, sanirati prekopno cesto Stopi e Dolž, ter urediti traso kanalizacije in vodovoda (odstraniti viške
izkopane zeljine ter napeljati zemljo). Projekt bo predvidoma kon an do konca lulija 2011.

105.000
0
105.000

27. Kanalizacija in obnova vodovoda v naselju Krka
23 11 052 002
Državni prora un-Regionalna infrastruktura št. 7514
Prora un MONM
42040138
V maju je ob ina prejela sklep s strani Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko o
sofinanciranju investicije v višini 416.495 EUR.
Za navedeno investicijo je bil izveden javni razpis in, ko bo odlo itev pravnomo na se bo investicija za ela izvajati. Pri etek
del je predviden v mesecu juliju.

750.000
416.495
333.505

28. Kanalizacija Šentjošt
Prora un MONM
V pripravi je projektna dokumentacija.

23 11 052 002
42040136

29.000
29.000

29. Povezovalni vod in N Veliki Slatnik
Državni prora un-Regionalna infrastruktura št. 7514
Prora un MONM
Izdelan je geodetski posnetek terena, v teku pa odkup zemljiš za postavitev

23 11 052 002

60.000

30. Kanalizacija v KS Podgrad
Razvoj regij-okoljska infrastruktura - postavka 7619
Prora un MONM
V pripravi je projektna dokumentacija.

31. Kanalizacija v KS Oto ec
Prora un MONM
V izdelavi je projektna dokumentacija.

42040137

60.000

42040141

30.000
0
30.000

N Veliki Slatnik.

40.000
40.000
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32. Vodovod Gornja Težka Voda
Prora un MONM
V pripravi je odkup zemljiš a za vodohran.

23 11 063 002
42040122

30.000
30.000

33. Vodovod Novi Ljuben - Drganja Sela
Prora un MONM
V izdelavi je projektna dokumentacija.

23 11 063 002
42040132

48.000
48.000

34. Vodovod Cerovec v KS Bir na vas
Prora un MONM
Izdelana je vsa potrebna dokumentacija.

23 11 063 002

10.000
10.000

35. Vodovod Stopi e - Orehek
Prora un MONM
Izdelan je PGD.

23 11 063 002
42040134

59.000
59.000

36. Vodovod Trška Gora
Prora un MONM
V izdelavi je projektna dokumentacija.

23 11 063 002
42040135

42.000
42.000

37. Hidravil ne izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske
Državni prora un-Ministrstvo za okolje in prostor
Prora un MONM
Drugi viri - Kohezijski skladi EU
V pripravi je kon na vloga za potrditev pomo i.

23 11 063 002

50.000

38. Vodovod Regr a vas - Sveti Rok
Prora un MONM
Izbran je izvajalec gradbenih del. Predviden pri etek investicije je v mesecu juliju.

23 11 063 002

42040205

50.000

30.000
30.000

39. Ureditev parkiriš a ob pokopališ u Pre na
Prora un MONM
Projekt je zaklju en.

23 11 049 100
420402

10.000
10.000

40. Vzdrževanje hidrantov in katastra
Prora un MONM
Naloga se teko e izvaja.

23 11 063 005

50.000
50.000

41. Smre nikova ulica + most
Prora un MONM
Projekt se zaklju uje.

23 13 045
110
42050102

300.000
300.000

42. Cesta Bršljin (križiš e Straška cesta - križiš e Ljubljanska cesta)
Prora un MONM
V pridobivanju je gradbeno dovoljenje.

23 13 045
110

50.000
50.000

43. Rekonstrukcija LC 295130 - rmošnjice - Dolž
Državni prora un-Razvoj regij - prometna infrastruktura
Prora un MONM
V postopku je odkup še zadnjega zemljiš a.

23 13 045
110

60.000

23 13 045 110 Rekonstrukcije - ob inske ceste

42040207
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44. Rekonstrukcija LC 295170 - Pangr Grm - Gabrje
Državni prora un-Razvoj regij - prometna infrastruktura
Prora un MONM
Poteka postopek parcelacije in odkupa zemljiš .

23 13 045
110
42040208

60.000

45. Rekonstrukcija Koštialove ulice
Prora un MONM
Projekt je v izvedbi in bo zaklju en v oktobru 2011.

23 13 045
11042040210

400.000
400.000

46. Cesta Rozmanova ulica - Jerebova ulica
Prora un MONM
V izdelavi je projekt PGD, PZI.

23 13 045
110

50.000
50.000

47. Obnova ulica Mlinarska pot
Prora un MONM
Izbran je izvajalec, zacetek del je predviden v juliju 2011.

23 13 045
110

150.000
150.000

48. Leskovec-deponija Cerod
Prora un MONM
Potekajo odkupi zemljiš , v pripravi pa je razpis za izbor izvajalca.

23 13 045
11042050101

400.000
400.000

49. Šmarješka cesta
Prora un MONM
Projekt je zaklju en.

23 13 045
11042050101

20.000
20.000

60.000

23 13 045 111 Novogradnje - državne ceste
50. Cesta Šmihelski most – Westrova ul.
Državni prora un-Ministrstvo za promet
Prora un MONM
Projekt je zaklju en.

23 13 045
111

51. Ljubljanska cesta
Državni prora un-DARS
Prora un MONM
Projekt je v izvedbi in bo dokon an do konca leta 2011.

23 13 045
111

42040116

42040117

1.238.000
1.038.000
200.000

1.410.000
600.000
810.000

23 13 045
52. Južna povezovalna cesta (Srebrni e - Jedinš ica)
111
Državni prora un-Ministrstvo za promet
Prora un MONM
42010124
Za južno zbirno cesto in pozidavo širšega zaledja Regr e vasi, ki brez so asne izgradnje južne povezovalne ceste ni možna,
je v pripravi projektna naloga za izvedbo urbanisti ne delavnice in gradbeno tehni nega elaborata poteka južne povezovalne
ceste. GTE in rezultati urbanisti ne delavnice, ki naj bi bila izvedena v drugi polovici leta 2011 bodo podlaga za nadaljne
na rtovanje z OPPN.

50.000

23 13 045
53. Mestne obvoznice in navezave na 3. razvojno os
111
Državni prora un-Ministrstvo za promet
Prora un MONM
Mestne obvoznice (zahodna in vzhodna) se na rtujejo v okviru državnega prostorskega na rta za državno cesto od AC A2
do priklju ka Maline in sicer zahodna kot glavna cesta in vzhodna kot štiripasovna hitra cesta. Projekt vodi MOP, ob ina
pa pri tem sodeluje s smernicami in mnenji. Trenutno je v v fazi priprave stališ do pripomb.

20.000

54. Obvoznica Novo mesto-Šmihel (R3-664)
Državni prora un-Ministrstvo za promet
Prora un MONM
V pripravi je dopolnitev študije variant obvoznice Šmihel, ki bo predvidoma zaklju ena v drugi polovici leta 2011. Na podlagi

Stran 6
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20.000

1.000
1.000

Projekt

PP

Plan 2011

izbrane variante se bo pristopilo k pripravi OPPN.
23 13 045 112 Rekonstrukcije - državne ceste
55. Topliška c. - križiš e Drska - pok. Srebrni e
Državni prora un-Ministrstvo za promet
Prora un MONM
Poteka postopek denacionalizacije in pridobivanja zemljiš .

23 13 045
112
42050104

21.000
1.000
20.000

56. Obnova Kandijska c. - križiš e bol. - most Težka v.
Državni prora un-Ministrstvo za promet
Prora un MONM
Poteka projektiranje manjkajo ega odseka.

23 13 045
112
42050105

55.000
5.000
50.000

57. Obnova Šmarješka cesta -Ma kovec - Križiš e po Trško Goro
Državni prora un-Ministrstvo za promet
Prora un MONM
Projekt je zaklju en.

23 13 045
112

20.000

58. Obnova Gabrje - Ratež (odsek Velike Brusnice - Ratež)
Državni prora un-Ministrstvo za promet
Prora un MONM
Poteka postopek odkupa zemljiš ter pridobivanje soglasij na projekt.

23 13 045
112

59. Obnova R2-419 Novo mesto - Šentjernej (skozi naselje Ratež)
Državni prora un-Ministrstvo za promet
Prora un MONM
Izbran je izvajalec del. Trenutno poteka reševanje zahtevka za revizijo.

23 13 045
112

60. Rekonstrukcija G2-105 (Revoz - Jedinš ica)
Državni prora un-Ministrstvo za promet
Prora un MONM
Projekt je zaklju en.

23 13 045
112

61. Rekonstrukcija G2-105 - križiš e Žabja vas
Državni prora un-Ministrstvo za promet
Prora un MONM
Poteka izdelava projekta ter odkupi zemljiš .

23 13 045
112

62. Rekonstrukcija G2-105 skozi naselje Dol. Težka voda
Državni prora un-Ministrstvo za promet
Prora un MONM
Projekt je zaklju en.

23 13 045
112

63. Rekonstrukcija Križiš a Slavka Gruma (R2-419-1203/LZ-299040)
Državni prora un-Ministrstvo za promet
Prora un MONM
Projekt je zaklju en.

23 13 045
112

42050106

42050107

42050108

42050109

42050110

42050111

20.000

370.000
70.000
300.000

870.000
70.000
800.000

170.000
110.000
60.000

210.000
110.000
100.000

90.000
50.000
40.000

0

42050112

64. REK. CESTE R2-448 OTO EC-ŠENTPETER (krožiš e)
Državni prora un-Ministrstvo za promet
Prora un MONM
V teku je pridobivanje gradbenega dovoljenja in izbira izvajalca del.

475.000
325.000
150.000

23 13 045
112

65. OBNOVA regionalne ceste skozi naselje ŠMIHEL

Stran 7

100.000
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Državni prora un-Ministrstvo za promet
Prora un MONM
Poteka postopek projektiranja od Šukljetove ulice do Regerških Košenic ter odkupi zemljiš .

Borut Novak
DIREKTOR OB INSKE UPRAVE
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