OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
POROČILO ŽUPANA
Otvoritev prenovljenega zadružnega doma na Uršnih selih
Več kot 60 let star zadružni dom na Uršnih selih je zaživel v novi podobi. Prenovljena
stavba odslej nudi šest novih dvosobnih stanovanj, prostore za delovanje krajevne
skupnosti ter večnamenske prostore za različne dejavnosti in potrebe društev.
Prenova v vrednosti dobrih 788.000 evrov (z DDV) je potekala v dveh fazah, pri čemer
smo na Mestni občini Novo mesto prispevali 507.000 evrov, podjetje Zarja pa 281.000
evrov.
Otvoritev novih gasilskih prostorov PGD Gabrje
V Gabrju smo 30. oktobra 2021 namenu predali nove gasilske prostore Prostovoljnega
gasilskega društva Gabrje (PGD Gabrje). Nov prizidek h gasilskemu in kulturnemu
domu na Gomilah je nadomestil staro orodjarno, ki je bila ob zadnji prenovi vaškega
središča porušena. Gasilci imajo odslej v kletnem delu prizidka na voljo garažo za
gasilsko vozilo, podstrešni del pa nudi večnamenski prostor za vadbo in druge
dejavnosti krajevne skupnosti in društev. Naložba je vredna nekaj več kot 180.000
evrov in predstavlja pomembno pridobitev za razvoj Gabrja, gasilstva in prostovoljnega
dela.

Izdano gradbeno dovoljenje za gradnjo 3. razvojne osi-jug
Ministrstvo za okolje in prostor je družbi DARS izdalo gradbeno dovoljenje za gradnjo
dela 3. razvojne osi jug, od priključka dolenjske avtoceste Novo mesto - vzhod do
priključka za tovarno Revoz. Gradnja pet kilometrov dolgega odseka hitre ceste bo
lahko stekla po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja in po zaključku izbora izvajalca
del, kar pričakujemo, da se bo zgodilo ob koncu zime. Rok za izgradnjo je štiri leta po
uvedbi v delo.
Uradno predani namenu novi prostori vrtca in šole na Otočcu
21. oktobra je na Otočcu potekala uradna otvoritev novega prizidka k Osnovni šoli
Otočec, v katerem že deluje nov tri oddelčni vrtec, v šestih novih šolskih učilnicah pa
tudi že poteka pouk za osnovnošolce.
Jekleni poligon pri Stadionu Portoval
Na Stadionu Portoval je bil namenu predan jekleni poligon, ki omogoča vadbo na
prostem vsem generacijam. Gre za donacijo Slovenske industrije jekla in Olimpijskega

komiteja Slovenije - Združenje športnih zvez, ki sta tako mrežo jeklene volje razširila
tudi v našo občino.
Prenova krajšega mostu do gradu Otočec
V sklopu rednega vzdrževanja je bil na krajšem mostu do gradu Otočec zamenjan
leseni parket. Dela so bila predčasno zaključena. Letos smo obnovili že daljši leseni
most do gradu Otočec, njegova prenova pa je obsegala zamenjavo ograje, povoznega
parketa, vzdolžnih in prečnih leg ter telekomunikacijskega kanala.
Prenova mestnega jedra
V sklopu prenove mestnega jedra na Rozmanovi ulici poteka izvedba tlorisne
prezentacije srednjeveških mestnih vrat in tlakovanje cestišča, ki bosta zaradi
obsežnega arheološkega dokumentiranja izvedena kasneje, kot je bila sprva
predvideno. Posledično je popolna zapora na Rozmanovi ulici med odcepom za Novi
trg in križiščem z Vrhovčevo ulico podaljšana predvidoma do 21. novembra 2021,
obvozna pot ostaja nespremenjena.
Obnova talnih označb na parkiriščih v centru mesta
V prihodnjih dneh bo v centru Novega mesta na parkiriščih na Novem trgu, Dalmatinovi
ulici in na Hladnikovi ulici potekala obnova talnih označb, v času del bo na omenjenih
območjih moteno parkiranje.
Dela na državni cesti v Šmihelu
Nadaljuje se obnova državne ceste v Šmihelu na odseku od križišča s Smrečnikovo
ulico do pokopališča v Šmihelu (3. faza). Zaradi naknadno ugotovljenih dejstev poteka
poglabljanje kanalizacije, kar pa zahteva prekope čez cesto in s tem popolne zapore,
ki so zaradi pretočnosti prometa predvidene ob vikendih. Obvoz je ob popolni zapori
urejen na relaciji Šmihel–Kandija–Žabja vas–Poganci–Ruperč vrh–Šmihel in obratno.
Med tednom dela potekajo ob delni zapori izmenično enosmerno.

Nova defibrilatorja v Šmihelu in na Košenicah
Pred svetovnim dnem oživljanja, ki ga obeležujemo 16. oktobra, smo občanom predali
v uporabo dva nova javno dostopna avtomatska eksterna defibrilatorja (AED), ki sta
nameščena na obrobju mesta na Gasilskem domu Šmihel in na stavbi Tiskarne Vesel
na Košenicah. Na celotnem območju Mestne občine Novo mesto je tako skupno 27
javno dostopnih defibrilatorjev.

Obisk ministra za digitalno preobrazbo, otvoritev sistema Sitium
15. oktobra je Novo mesto obiskal minister za digitalno preobrazbo Mark Boris
Andrijanič. Po delovnem srečanju je otvoril pametni sistem Sitium, si v Knjižnici Mirana
Jarca ogledal pametno omaro za 24-urno izposojo naročenega knjižnega gradiva in
otvoril Laboratorij tovarne prihodnosti v RC Novo mesto.
Pametni sistem Sitium je na voljo kot aplikacija za mobilne telefone in kot fizična
kartica, predstavlja pa 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 bo sistem možno uporabljati tudi za javni potniški promet.

Priznanje za izvedbo Evropskega tedna mobilnosti
Za izvedene aktivnosti v sklopu Evropskega tedna mobilnosti smo na zaključni
prireditvi, ki jo je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo, tudi letos prejeli priznanje za
aktivno promocijo trajnostne mobilnosti.
Znova smo pridobili certifikat Mladim prijazna občina
S strani Instituta za mladinsko politiko in pod pokroviteljstvom predsednika Republike
Slovenije Boruta Pahorja smo znova prejeli certifikat Mladim prijazna občina za
obdobje od leta 2020 do leta 2024. S tem smo tudi na nacionalni ravni dokazali
zanesljivost našega dela na področju mladih, kjer je v ospredju naših trudov predvsem
spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja mladih.
Akademija 2021: Izraba digitalizirane kulturne dediščine za e-promocijo
Odbor za promocijo kulturne dediščine je 9. novembra 2021 v atriju Knjižnice Mirana
Jarca v Novem mestu pripravil akademijo na temo izrabe digitalne kulturne dediščine
za e-promocijo. Akademija 2021 je prispevek prizadevanjem za uresničevanje
digitalizacije kot ene izmed prednostnih nalog slovenskega predsedovanja Svetu
Evropske unije v drugi polovici leta 2021. Številni strokovnjaki so na akademiji v obliki
panelne razprave razpravljali o digitalni preobrazbi (lokalne) skupnosti, doseženi ravni
digitaliziranja v organizacijah občine in o načrtih županov za digitaliziranje občin v
regiji.
Spominski dan ustanovitve Novomeške čete
V petek, 29. oktobra, smo s tradicionalnim nočnim pohodom na Frato ter slovesnostjo
na Frati obeležili spominski dan ustanovitve Novomeške čete. Letos mineva 80 let od
njene ustanovitve. V sodelovanju z občino je letošnji pohod in slovesnost organiziralo
Območno združenje slovenskih častnikov Novo mesto, Dolenjske Toplice, Mirna Peč,
Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice, Straža, Žužemberk.
Prvi novomeški dan odprtih vrat za starejše
V nakupovalnem centru Supernova Qlandia Novo mesto je 8. oktobra potekal dan
odprtih vrat za starejše, ki smo ga organizirali v partnerstvu z Društvom za razvijanje
prostovoljnega dela Novo mesto in pridruženimi društvi. Z dnevom odprtih vrat za
starejše, ki je nastal na pobudo Nacionalnega inštituta za zdravje, smo obeležili tudi
mednarodni dan starejših, starostnike pa aktivno informirali o lokalnih akterjih s
področja starejših, pri tem pa poudarjali predvsem velik pomen ohranjanja duševnega
zdravja starostnikov. Predstavilo se je 10 novomeških organizacij, vključno z Mestno
občino Novo mesto.

