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III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja njegov
tretji del, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma
programov s celotno finančno konstrukcijo. Sestavljajo ga letni načrti oziroma plani razvojnih
programov neposrednih uporabnikov občinskega proračuna, ki slonijo na odločitvah občinskih
organov, občinskih dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja, določbah posebnih zakonov
ali drugih predpisov ter projekti, ki izhajajo iz izvajanja celostnih teritorialnih naložb (CTN), ki so
povsem nov instrument v okviru izvajanja evropskih politik trajnostnega urbanega razvoja in
celostnih prometnih strategij.
Načrt razvojnih programov tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne
pomoči v prihodnjih štirih letih (za obdobje 2018-2021), ki so razdelani po:
- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov oziroma po programski
klasifikaciji proračuna;
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračun prihodnjih let;
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in
druge vire.
Projekti in programi se v načrtu razvojnih programov načrtujejo za celotno obdobje njihovega
trajanja, s tem da se dopolnjujejo in potrjujejo za naslednje štiriletno obdobje ob vsaki spremembi
proračuna (pri pripravi proračuna, spremembi proračuna ali rebalansu proračuna).
Letni načrt razvojnih programov mora biti usklajen s finančnim načrtom neposrednega
proračunskega uporabnika. Če predlog načrta razvojnih programov ni usklajen s proračunom, ga
mora predlagatelj proračuna uskladiti s proračunom v 30 dneh po uveljavitvi proračuna. V načrt
razvojnih programov vključeni programi in projekti so osnova za izvajanje investicijskih nalog
občine na vseh področjih ter osnova za razpis državnih pomoči na občinski ravni. V letne razvojne
načrte se vključijo projekti, ki so izvedljivi in načrtovani skladno z metodologijo priprave načrta
razvojnih programov.
V načrt razvojni programov se prednostno uvrščajo projekti in programi, ki so že bili začeti v
preteklih letih in so bili predvideni za izvajanje v letu, za katero se sprejema proračun. Novo
vključeni projekti sledijo napovedim države po možnosti črpanja evropski in državnih sredstev.
V nadaljevanju so podane obrazložitve načrta razvojnih programov po posameznih projektih, ki
predstavljajo tudi investicijske odhodke in transfere v posebnem delu proračuna. Pregled projektov
in programov je po področjih proračunske porabe.
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2000 OBČINSKI SVET
OB085-17-0133 Investicijski odhodki - Delovanje svetniških skupin
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za nakup strojne računalniške opreme in pisarniškega pohištva za
potrebe delovanja svetniških skupin, ki delujejo v Občinskem svetu MO NM.
Stanje projekta
Svetniške skupine v skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih
svetnikov v MO NM glede na njihove potrebe in način dela, ki večinoma poteka v e-obliki, za
svoje delo potrebujejo strojno računalniško opremo in pisarniško opremo.

4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE
OB085-17-0100 Investicijski odhodki - občinska uprava
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževalna dela in izboljšave v upravnih prostorih
občinske uprave ter ostalih objektih v lasti občine, nakupu potrebne pisarniške opreme za
potrebe delovanja uprave ter nakupu premičnega premoženja. Del sredstev v sklopu postavke
je namenjen rednemu investicijskemu vzdrževanju informacijskega sistema v občinski upravi,
kar vključuje nabavo osebnih računalnikov, tiskalnikov in strežnikov s pripadajočo programsko
opremo ter ostalih naprav, ki so sestavni del sistema.
Stanje projekta
Izvajanje investicijskega vzdrževanja ter nabava in posodabljanje opreme za delovanje
občinske uprave je stalna naloga občine.

OB085-17-0121 Vzdrževanje poslovnih prostorov
Namen in cilj
Investicijsko vzdrževanje nepremičnin z namenom ohranjanje nespremenjene uporabne
vrednosti.
Stanje projekta
V izvajanju - gre za stalno nalogo.

4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA
OB085-16-0135 Vrtec Otočec
Namen in cilj
Namen investicije je izgradnja treh oddelkov vrtca ob šoli Otočec. Poleg vrtca je predvidena tudi
ureditev prometa, gospodarskega dvorišča ter zunanjih teras in zelenih površin.
Stanje projekta
V letu 2016 je bila izdelana idejna zasnova vrtca z oceno vrednosti investicije ter izdelana
investicijska dokumentacija. V letu 2017 se bo izdelala projektna dokumentacija PGD in PZI. V
letu 2018 je predviden pričetek gradnje vrtca.
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OB085-17-0102 Investicijsko vzdrževanje vrtcev
Namen in cilj
Namen projekta je zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev in opreme za izvajanje
predšolske dejavnosti vrtcev Ciciban, Pedenjped ter vrtcev, ki delujeta v objektih osnovnih šol
Stopiče ter Velike Brusnice. Glede na razpoložljiva sredstva se v sodelovanju z vrtci pripravi
letni plan investicijskega vzdrževanja ter nabave potrebne opreme igralnic ter kuhinjske
opreme.
Stanje projekta
Izvajanje investicijskega vzdrževanja ter nabava in posodabljanje opreme za delovanje vrtcev je
stalna naloga občine.

4003 OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE
OB085-13-0009 Investicijski odhodki OŠ Center
Namen in cilj
Namen projekta je zagotovitev ustreznih prostorov in s tem delovnih pogojev za delovanje. Na
objektu OŠ je bila izvedena menjava stavbnega pohištva v letih 2012-2017. V nadaljevanju je
na objektu predvidena ureditev fasade ter obnova sanitarij.
Stanje projekta
Po izvedeni celostni menjavi oken v obdobju 2012-2017 je predvidena ureditev sanitarij in
fasade.

OB085-15-0011 OŠ Šmihel (avtobusno postajališče)
Namen in cilj
Pri Osnovni šoli Šmihel je potrebno zagotoviti obračališče šolskega avtobusa ter zagotoviti
varno vstopanje in izstopanje otrok s šolskega avtobusa. Istočasno je predvidena ureditev
parkirišča, ki bo služilo tako uslužbencem šole kot Krajevni skupnosti Šmihel in občanom, ki
obiskujejo šmihelsko pokopališče. Projektna dokumentacija PGD je že izdelana, vendar jo bo
potrebno novelirati zaradi rešitve predvidene šmihelske obvoznice. Po pridobitvi zemljišč bo
podana vloga za gradbeno dovoljenje.
Stanje projekta
Izdelana je PGD projektna dokumentacija, ki jo je potrebno novelirati. Po odkupu zemljišč bo
podana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja.

OB085-16-0146 Družbena infrastruktura v romskih naseljih
Namen in cilj
V sklopu regijskega projekta Socializacija in integracija Romov, ki temelji na povezovanju
izvajalcev različnih aktivnosti, ki so namenjene romskim udeležencem, zbiranju dobre prakse in
zagotavljanju sredstva za prenos in njihovo izvajanje v celotni regiji, se vzpostavlja mreža
partnerjev s povezovanjem različnih institucij in akterjev na področju razvoja človeških virov v
regiji, z aktivno udeležbo aktivistov romske skupnosti, odločevalcev in oblikovalcev regionalne
razvojne politike ter tako podprejo strategije vključevanja Romov v širšo družbo, ki so jo že oz.
jo razvijajo posamezne občine in država. Področje se uvršča med prioritete in ukrepe
Operativnega programa za kohezijsko politiko in sicer: 9.2. Socialna vključenost in
zmanjševanje tveganja revščine, Specifični cilj 2: Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje
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trgu dela, Specifični cilj 3: Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in
zmanjševanje neenakosti v zdravju, 2.10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo
zaposljivost, 2.10.1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne
skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in
kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega
usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc z ukrepi, 2.10.3. Vlaganje v spretnosti,
izobraževanje ter vseživljenjsko učenje z razvojem izobraževalne infrastrukture z ukrepi
Spodbujanje vseživljenjskega učenja in osebnega razvoja za vse generacije s krepitvijo
dostopnosti vseživljenjskega učenja (regijski). V sklopu projekta je MO Novo mesto že
vzpostavila tri dnevne centre za romske otroke (Brezje, Šmihel in Poganški vrh). V sklopu NRP
pa načrtuje izboljšanje prostorskih pogojev za delovanje dnevnega centra v romskem naselju
Žabjak Brezje, saj so sedanji prostori v vrtcu prezasedeni. Zato se načrtuje ureditev primernega
večnamenskega prostora za dejavnosti pripadnikov romske skupnosti v Romskem naselju
Brezje in ureditev površine za šport, vključno s površino za nogometno igrišče na lokaciji
romskega naselja Brezje .
Stanje projekta
Projekt je v fazi vključitve v Dogovor za razvoj regij, informacije glede obsega in dinamike
izvajanja projekta pa bodo odvisne tudi od sprejetja Nacionalnega programa ukrepov za Rome
za obdobje 2016 – 2020, ki ga Vlada RS še ni sprejela, niti ni javno znanih izhodišč.

OB085-17-0103 Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol
Namen in cilj
Namen projekta je zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev za delovanje osnovnih šol v MONM
in glasbene šole. Cilj projekta je izvajanje investicijskega vzdrževanja opreme, naprav in
objektov v upravljanju osnovnih šol in glasbene šole.
Stanje projekta
Izvajanje investicijskega vzdrževanja na objektih osnovnih šol ter glasbene šole je stalna naloga
občine.

4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT
OB085-14-0014 Športna infrastruktura
Namen in cilj
Namen projekta je zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje športne dejavnosti ter
zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture za potrebe razvoja različnih športnih panog. Cilj
projekta je zagotoviti ustrezna sredstva v začetnih fazah identifikacije nove športne
infrastrukture: izgradnja dodatne športne dvorane pri Marofu, izgradnja novega bazena in drugih
športnih objektov.
Stanje projekta
Na postavki se zagotavljajo sredstva za potrebne elaborate, projektno dokumentacijo ter
investicijsko dokumentacijo za novo športno infrastrukturo.
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OB085-17-0098 Olimpijski vadbeni center Češča vas - podkonstrukcija
pokritja
Namen in cilj
Za pokritje velodroma z napihljivo membrano je potrebno zgraditi posebno podkonstrukcijo. V
letu 2016 je MONM naročila PGD in PZI projektno dokumentacijo za predvideno pokritje in
funkcionalno preureditev. Po pridobljenem gradbenem dovoljenju bo izveden javni razpis za
izbor izvajalca. Za projekt je bila podana vloga za sofinanciranje na razpis Fundacije za šport. V
finančni konstrukciji so predvidena tudi državna sredstva.
Stanje projekta
Sklenjena je pogodba za izdelavo PGD in PZI dokumentacije za izvedbo podkonstrukcije.
Izdelana je potrebna investicijska dokumentacija.

OB085-17-0107 Olimpijski vadbeni center Češča vas - atletska steza
Namen in cilj
Ureditev ustreznih površin za atletske discipline je predvidena v sredini ovalne kolesarske steze
v parterju. Predvidena je ureditev 200 metrske in 4 stezne atletske steze postavljene na
praktikablih po standardih IAAF ter ureditev ostalih vadbenih površin za potrebe atletskih
disciplin. Za projekt je bila podana vloga za sofinanciranje na razpis Fundacije za šport. V
finančni konstrukciji so predvidena tudi državna sredstva.
Stanje projekta
Za projekt je bila izvedena informativna ocena o višini investicije ter izdelana investicijska
dokumentacija.

OB085-17-0108 Olimpijski vadbeni center Češča vas - pokritje z
membrano
Namen in cilj
Projekt predvideva prekritje objekta s tehnologijo napihljive hale z dvojno membrano, ki se
pritrdi na armiranobetonski temelj, z izvedbo vseh vhodov in izhodov z vrtečimi vrati, zasilnimi
izhodi ter nameščenimi reflektorji. Z izvedbo projekta se zagotovi pogoje in učinkovitejšo izrabo
športnega objekta v vseh vremenskih pogojih.
Stanje projekta
Pokritje z membrano je zadnja faza izvedbe projekta Olimpijski vadbeni center Češča vas.

OB085-17-0113 Investicijski odhodki -Otroška in športna igrišča
Namen in cilj
Skladno z Zakonom o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998) so sredstva namenjena obnovi obstoječih
otroških in športnih igrišč pred sezono, rednemu in investicijskemu vzdrževanju igrišč (popravilo
igral, ograj, itd.) skozi sezono ter ureditvi novih igrišč.
Stanje projekta
Pred sanacijo otroških in športnih igrišč je potrebno izvesti popis del na vseh otroških igriščih.
Cilj je obnova dotrajane opreme igrišč in postavitev novih igrišč v večjih krajevnih skupnostih,
kjer igral ni (KS Žabja vas, KS Otočec, KS Prečna, ...).
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OB085-17-0126 Ureditev konjeniškega centra Češča vas
Namen in cilj
Za območje športnega parka Češča vas je predvidena priprava občinskega podrobnega
prostorskega načrta za športno rekreativni center ter sejemske prireditve (tudi prostor za
poligon za poučevanje kandidatov za voznike motornih vozil) in kamp z navezavo na obstoječi
velodrom, konjeniški šport ter sosesko Podbreznik. Dopustne dejavnosti so tudi dejavnosti
vzgoje in izobraževanja ter ureditev kampa in drugih dejavnosti, vezanih na rejo in varstvo
živali, tudi veterinarska služba. Na podlagi OPPN pa bo sledila priprava projektne
dokumentacije in izvedba investicij v skladu s TUS NM 2030, ki pod stebrom II. Novo zeleno
mesto, v okviru cilja II.5 Ohranjanje in načrtno upravljanje s sistemom zelenih površin v mestu in
Ukrepa II.5.5: Športne in rekreacijske površine predvideva ureditev športnih in rekreacijskih
površin za različne športne panoge tudi v Športnem parku Češča vas in v skladu s Strategijo
razvoja turizma v MONM 2020, ki športno rekreacijski park Češča vas uvršča v Športno
turistično os Krka živi, v okviru katere se razvija Športnorekreacijsko središče Češča vas.
Stanje projekta
Projekt še ni v izvajanju.

OB085-17-0130 Investicijsko vzdrževanje - Zavod Novo mesto
Namen in cilj
Skladno z Odlokom o ustanovitvi Zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto,
(DUL. št. 35/16) so sredstva namenjena za redno in investicijsko vzdrževanje objektov, s
katerimi upravlja Zavod Novo mesto.
Stanje projekta
Pred sanacijo športnih in drugih objektov v upravljanju Zavoda Novo mesto je potrebno izvesti
popis del na vseh objektih.

4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA
OB085-14-0016 Investicijski odhodki - Knjižnica Mirana Jarca
Namen in cilj
Namen projekta je razvoj in promocija novih trendov v kulturi ter zagotovitev prostorov in
opreme za različne kulturne dejavnosti in njene ustvarjalce. Projekt zajema nadaljevanje že
začete investicije, ki je razdeljena na več zaključenih celot.
Predvidena je obnova objekta Rozmanova 26, s čimer se pridobi nove površine za potrebe
izvajanja multimedijskih in drugih kulturnih dejavnosti neto površine 1.127,74 m 2. V sklopu
investicije je predvidena obnova in oprema prostorov atrija v pritličju za potrebe ureditve
večnamenskega prireditvenega prostora, literarne čitalnice s čajarno ali kavarno, razstavni
prostor ter stalna bukvarna. V prvem nadstropju je predvidena ureditev Domoznanskega
oddelka in posebnih zbirk Boga Kamelja. V drugem nadstropju (podstrešje in mansarda) je
predvidena ureditev prostorov za izvajanje dejavnosti namenjene mladim, multimedijske sobe,
sodobnega avdiovizualnega centra, sobe za delavnice, pisarne za programskega vodjo,
temnica ter atelje.
Stanje projekta
Projektno dokumentacijo PGD in PZI je izdelal Atelje Marka Mušiča leta 2008. Pred pričetkom
del bo projektno dokumentacijo potrebno novelirati. Nadaljevanje projekta je odvisno od
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zagotovitve virov sofinanciranja. Možno je fazno izvajanje projekta. Gradbeno dovoljenje je
veljavno.

OB085-16-0127 Arheološki park Situla (Marof)
Namen in cilj
Projekt ureditve Arheološkega parka Situla (Marof ) je projekt celostne ohranitve arheološko
pomembnega območja in urejanja zelene parkovne površine v neposredni bližini mestnega
jedra Novega mesta.
Najpomembnejša razloga za investicijo sta vzpostavitev arheološkega parka, ki bo Novemu
mestu omogočil postati pomembna evropska turistična destinacija na področju trženja kulturne
dediščine ter v delu parka ureditev osrednje zelene površine mesta z dodanimi vsebinami, ki
bodo dvignile kakovost bivanja v Novem mestu.
Projekt bo pozitivno vplival na razvoj Novega mesta, ker načrtuje:
- urediti Arheološki parka Situla ter Novo mesto postaviti na evropski zemljevid kot mesto z
najpomembnejšim železnodobnim arheološkim parkom v Evropi in s tem kot eno izmed
pomembnih turističnih destinacij,
- izboljšati turistično atraktivnost Mestne občine Novo mesto,
- izboljšati turistično ponudbo Mestne občine Novo mesto z oblikovanjem novih turističnih
produktov (izpostaviti arheološko dediščino kot najbolj atraktivno turistično vsebino Novega
mesta in Dolenjske),
- povečati število turistov v Novem mestu,
- zagotoviti celostno ohranjanje arheološko pomembnega območja,
- prispevati k ohranjanju kulturne dediščine in širjenju zavesti o pomenu le-te,
- animirati in informirati obiskovalce kulturnih znamenitostih (predstavitev starodobnega načina
življenja z modernimi tehničnimi sredstvi, tematske ureditve, tematsko otroško igrišče,
razgledišče, območje eksperimentalnega izkopavanja, replike hiš, ki prikazujejo starodobni
način življenja, njive s starimi kulturami in zeliščni vrt, prezentacija zemeljskih gomil …),
- izoblikovati trženjsko znamko in povečati prepoznavnost in konkurenčnost Novega mesta in
regije na turističnih trgih s prvo tovrstno ponudbo v Sloveniji,
- graditi novo prepoznavnost Novega mesta,
-prispevati k trajnostnemu razvoju,
- del parka urediti v osrednje javne mestne zelene površine z dodanimi vsebinami,
- izboljšati infrastrukturno urejenost Novega mesta ter
- izboljšati splošne pogoje bivanja za Novomeščane.
Stanje projekta
Izdelane so Strokovne podlage na nivoju idejne zasnove na območju celotnega
arheološkega parka na Marofu, Projekt za izvedbo na območju Kettejevega drevoreda z
gradiščem Marof, ki se navezuje na vsebine arheološkega parka, je v zaključni fazi (projekt je
voden pod imenom Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored).
-

Izdelana je investicijska dokumentacija DIIP za Arheološki park.

-

Izveden je Javni natečaj za izdelavo celostne grafične podobe Arheološkega parka Situla.
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OB085-17-0019 Narodni dom
Namen in cilj
Objekt Narodnega doma je v izredno slabem stanju in je za opravljanje vsakršne dejavnosti
neuporaben in neprimeren. Zato je potrebna temeljita statična sanacija, konstrukcijska prenova
z delno odstranitvijo zahodnega trakta objekta in ponovno pozidavo vseh etaž, ter popolno
prenovo vseh infrastrukturnih elementov stavbe.
Predmet projekta je ureditev – prenova vseh etaž osnovnega historičnega objekta Narodnega
doma in ureditev dvorišča na severni in zahodni strani objekta. Skupna površina vseh površin,
ki se urejajo znaša cca. 1900 – 2000 m2.
Do uskladitve programskih izhodišč, ki so potrebna pred naročilom projektne dokumentacije
PGD in PZI, se na objektu v okviru postavke izvajajo nujna vzdrževalna dela.
Stanje projekta
Programsko in strokovno izhodišče za vsebinsko in fizično prenovo objekta predstavlja
Konservatorski program za prenovo in arhitekturno investicijo, ki ga je izdelal ZVKDS OE Novo
mesto v decembru 2006. Izdelana je investicijska dokumentacija DIIP. Kot nujna vzdrževala
dela se bo v letih 2017 in 2018 izvedla prenova strehe, menjava oken in sanacija fasade.

OB085-17-0135 Arhipark-net
Namen in cilj
V projektu Čezmejni turistični produkt mreža arheoloških parkov (ARHIPARK-NET) bo pilotno
prikazano oblikovanje mreže arheoloških parkov, ki smiselno in tematsko povezuje arheološke
parke v Sloveniji in Hrvaškem. Skupno oblikovana zgodba arheoloških parkov, skupna tržna
znamko, strategija komuniciranja in povezana turistična ponudba v celovit čezmejni produkt bo
predstavljala pisan arheološki mozaik v katerega bo vsak partner (MONM, Občina Krško,
Arheološki muzej Istre, Istarska razvojna agencija d.o.o.) prispeval svoj del aktivnosti in vsebin.
Projekt bo nagovarjal šolske skupine, lokalno prebivalstvo, domače in tuje turiste, društva,
ponudnike, strokovne institucije ter ostale deležnike. S čezmejnim sodelovanjem bomo
učinkoviteje in hitreje dosegali projektne cilje, neposredno vplivali na dvig prepoznavnosti in
oblikovali kakovostno ponudbo. Naloge v projektu so porazdeljene glede na strokovno
usposobljenost in znanje posameznega partnerja v projektu.
Glavni skupni cilj projekta je opredelitev sodobno interpretirane kulturne dediščine v celovitem
čezmejnem turističnem produktu mreže arheoloških parkov. V ta namen bomo s partnerji
oblikovali mrežo, v katero bomo vključili tri lokacije arheoloških parkov ter jih združili pod skupno
znamko. Z načrti upravljanja posameznih arheoloških parkov bomo poskrbeli za trajnost
projekta tudi po njegovem zaključku, samo upravljanje pa poenotili z novo razvito mrežo
arheoloških parkov. Zagotovili bomo ustrezne strokovne podlage, s katerimi bomo poskrbeli za
avtentičnost pri implementaciji arheoloških vsebin v turistično ponudbo. S sodobnimi prijemi
interpretacije vsebin (IKT, igrifikacija, promocija, festivali) ter dodatno tematsko turistično
ponudbo bomo povečali poznavanje in zanimanje širšega kroga lokalnih in tujih obiskovalcev
arheoloških parkov, kar bo neposredno vplivalo v povečanje obiska lokacij. S pomočjo kulturnih
in turističnih manifestacij bo kulturna dediščina območja SLO-HR sodelovanja postala vidna
tako lokalnim skupnostim kot širši javnosti. Dosežen pa bo tudi prenos znanja med strokovnimi
institucijami znotraj parkov.
Stanje projekta
Za projekt »Čezmejni turistični produkt mreža arheoloških parkov« z akronimom »ARHIPARKNET« je bila v novembru 2016 oddana prijava na razpis Interreg VA Slovenija-Hrvaška. V
marcu 2017 bodo objavljeni rezultati uspešnosti prijave projekta na navedenem razpisu.

12

PRORAČUN 2018

4007 OBČINSKA UPRAVA - INTERESNE DEJAVNOSTI
MLADIH
OB085-17-0021 Mladinsko ustvarjalno središče
Namen in cilj
Mladi so steber sodobne družbe in potrebujejo ustrezne prostore za svoje dejavnosti, ki jim
omogočajo nadaljnji razvoj, pridobivanje izkušenj in neformalno izobrazbo, da se razvijejo v
aktivne odrasle osebnosti, ki bodo postale spodbudni del naše lokalne skupnosti. Kronično
pomanjkanje ustreznih prostorov je razlog za začetek projekta za zagotovitev stalnih skupnih
prostorov, v katerih bodo lahko vse zainteresirane mladinske organizacije izvajale svoje
programe, kjer se bodo mladi lahko identificirali s prostori, jih vzeli za svoje, jih kot takšne
uporabljali in skrbeli za njih.
Stanje projekta
Projekt je v začetni fazi - fazi načrtovanja in iskanja najustreznejših rešitev.

4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST
OB085-11-0054 Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na
območju osrednje Dolenjske
Namen in cilj
Namen investicije je izboljšati javno vodovodno omrežje in s tem omogočiti varno in zanesljivo
oskrbo s kvalitetno pitno vodo na območju Dolenjske za 55.000 uporabnikov.
Cilj izgradnje je odpraviti ključne pomanjkljivosti na obstoječem vodovodnem sistemu in sicer:
zmanjšanje števila dni, ko je zaradi motnosti vode uveden ukrep obveznega prekuhavanja
pitne vode, kar bo v celoti odpravljeno z izgradnjo vodarn,
povečanje avtonomije vodooskrbne v primeru izpada, in sicer iz trenutne 1 ure na novih 12
ur, kar bo doseženo z izgradnjo štirih novih vodohranov skupne kapacitete 4.700 m3,
izvedba novih ključnih cevovodov, s čimer bo odpravljena problematika dotrajanosti ključnih
cevovodov, poleg tega pa bodo z izvedbo le-teh v enoten vodovodni sistem povezanih pet občin
osrednje Dolenjske (Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Straža, Šmarješke Toplice), kar bo
osnovni temelj za regionalni vodovod, ki je za prebivalce teh občin najracionalnejši.
Stanje projekta
Pogodbe o sofinanciranju za celotni projekt so bile podpisane 26. 9. 2016. V letu 2016 je bila
izvedena 1. faza projekta, in sicer izgradnja vodarn Jezero in Stopiče. V letu 2017, 2018 je
predvidena izgradnja cevovodov in vodohranov. Zaključek celotnega projekta je v letu 2019.

OB085-12-0055 Vodovod kanalizacija Ždinja vas
Namen in cilj
Namen investicije je izboljšati javno vodovodno omrežje in s tem omogočiti varno in zanesljivo
oskrbo s kvalitetno pitno vodo ter izgradnja ustrezne infrastrukture za odvajanje komunalne in
padavinske odpadne vode na območju Ždinje vasi, območju turistične cone Na Brezovici in
gospodarske cone Na Brezovici, za kateri sta sprejeta odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu.
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V okviru projekta je predvidena tudi izvedba nove vrtine Ždinja vas, saj je obstoječa zelo
dotrajana.
Projekt je razdeljen na več zaključenih celot. Najprej se bo izvedla navezava zgrajene
infrastrukture za odvajanje komunalne odpadne vode iz gospodarske cone Brezovica na
centralni sistem v Ločno, izgradnja infrastrukture padavinske odpadne vode do izpusta v reko
Krko ter potrebna vodovodna infrastrukturo z izgradnjo vodohrana.
Stanje projekta
Za izvedbo projektne dokumentacije je pooblaščena Komunala Novo mesto. Izvedba projekta je
v končni fazi, potrebno je še dopolniti projektno dokumentacijo za izgradnjo novega
povezovalnega voda in vodohrana v delu naselja Ždinje vasi. Pridobitev gradbenega dovoljenja
je predvidena v letu 2017, izvedba investicije s pričetkom v letu 2017 in zaključkom v letu 2018.

OB085-13-0028 Investicije v javno razsvetljavo
Namen in cilj
Namen investicij v izgradnjo objektov in naprav javne razsvetljave v Mestni občini Novo mesto
je izboljšati sistem javne razsvetljave in zagotovitev večje varnosti občanov. Investicije se
izvajajo v okviru novogradenj objektov in naprav javne razsvetljave kot tudi v okviru
investicijskega vzdrževanja - izboljšanja že izgrajenih objektov in naprav javne razsvetljave.
Stanje projekta
Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in naprav javne razsvetljave v Mestni občini
Novo mesto se izvaja skladno s planom investicij in investicijskega vzdrževanja v koledarskem
letu.

OB085-13-0058 Vzdrževanje hidrantov
Namen in cilj
Hidranti so objekti kolektivne rabe, namenjeni zagotavljanju požarne varnosti, zato morajo biti
vedno dostopni in v brezhibnem stanju. Hidrantno omrežje vzdržuje javno podjetje Komunala
Novo mesto d.o.o. Vzdrževanje obsega pregled hidrantov, meritve ter zamenjavo hidrantov.
Stanje projekta
Vzdrževanje hidrantov je stalna naloga občine.

OB085-13-0059 Prenova mestne tržnice
Namen in cilj
V okviru projekta je predvidena ureditev območja mestne tržnice z upoštevanjem sodobnih
potreb in novih standardov. Projekt vključuje novogradnjo objekta tržnice, rekonstrukcijo objekta
Glavni trg 25 in ureditev Florjanovega trga. V okviru investicije je predvidena tudi prenova
nekaterih ulic v območju nove tržnice, in sicer Muzejske in Sokolske ulice ter ulice Florjanov trg.
Cilji obravnavane investicije, podani v obliki merljivih kazalnikov, so naslednji:
ureditev nove tržnice (K+P+1N) neto tlorisne površine 1.319,10 m2,
rekonstrukcija stavbe na Glavnem trgu 25 (K del+P+M) neto tlorisne površine 650,65 m2,
ureditev enega trga (Florjanovega trga) v mestnih območjih,
ureditev treh ulic (Muzejske, Sokolske in ulice Florjanov trg) v mestnih območjih.
Stanje projekta
Izdelani so projekti PGD in PZI ter investicijska dokumentacija. V letu 2016 je bilo s strani
upravne enote izdano gradbeno dovoljenje, ki ni postalo pravnomočno zaradi pritožbe ene od
strank. Drugo stopenjski organ je odločil, da se zadeva vrne v ponovni postopek na prvo
stopnjo.
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OB085-15-0105 Pločnik in JR Kamence
Namen in cilj
Projekt je razdeljen na tri zaključene faze: 1. faza in delno 3. faza projekta predvidevata
izgradnjo cestne razsvetljave v naseljih Dolenje Kamence in Hudo, 2. faza projekta pa
rekonstrukcijo LC 295 021 med Dolenjimi Kamencami in Potočno vasjo. V letu 2017 je poleg
izvedbe 1. faze predvidena pridobitev zemljišč, ki so potrebna za realizacijo 2. in 3. faze. V letu
2018 je predvidena izvedba 3. faze, v letu 2019 pa 2. faza. Z realizacijo projekta bo dosežena
večja varnost stanovalcev ter uporabnikov cestne infrastrukture.
Stanje projekta
V letu 2016 so bile projektirane projektne rešitve za vse tri faze, se izvajali odkupi ter pridobivale
služnosti. I. faze je bila izvedena v letu 2017. Ostale faze se bodo izvajale glede na
zagotovljena sredstva.

OB085-15-0111 Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored
Namen in cilj
Investicija je vključena v Trajno urbano strategijo (TUS) kot ena od prioritetnih investicij skupaj z
ureditvijo mestnega jedra. Predvidena je ureditev tematske poti Gradišče in večnamenske poti
Kettejev drevored od priključka na Seidlovo cesto do Marofa, ki zajema investicijski del z novim
tlakovanjem Kettejevega drevoreda, ureditvijo novo načrtovanih peščenih poti (po
Konservatorskemu načrtu), ureditvijo javne razsvetljave, urbane opreme in novo zasaditvijo ter
programski del.
Projekt je predviden za sofinanciranje iz EU skladov preko mehanizma CTN.
Stanje projekta
Izdelan je projekt PZI, v teku so odkupi zemljišč. V letu 2017 je predviden začetek izvedbe del in
zaključek v 2018. Iz naslova navedenega namena in ciljev se pričakuje sofinanciranje projekta
iz skladov Evropske unije.

OB085-16-0147 Urejanje romskih naselij
Namen in cilj
Predmet projekta je komunalna ureditev obstoječih romskih naselij, z namenom zagotovitve
pravice dostopa do zdrave pitne vode in pravice dostopa do storitev minimalne komunalne
opremljenosti bivalnih območij. Projekt je namenjen izvajanju sprejete Strategije reševanja
romske tematike v MONM Novo mesto za obdobje 2013 - 2020 in sicer izvedbenega ukrepa
3.6.10. Komunalno opremljanje romskih naselij. Ukrep je namenjen:
(1) izgradnji manjkajoče komunalne opreme v obstoječih romskih naseljih, (2) vzpodbuditi
priključevanje uporabnikov na zgrajeno komunalno opremo in (3) komunalno opremiti romsko
naselje Žabjak. Ukrep komunalnega opremljanja romskega naselja Žabjak se zaradi
kompleksnosti projekta izvaja v okviru posebnega NRP - OB085-16-0173 Prostorsko komunalna ureditev romskega naselja Žabjak Brezje.
Cilji projekta so:
•
pripraviti rešitve za tista romska naselja ali njihove dele, kjer je na obstoječih lokacijah
mogoče urediti kakovostno bivalno okolje, z namenom hitrejše integracije,
•
prostorsko umeščena romska naselja je potrebno zemljiškoknjižno (določiti gradbene
parcele) in urediti v smislu stvarnopravnih razmerij (odkupi, najemi, stavbne pravice), tako da se
povežejo gradbene parcele z stavbami (Ureditev romskih naselij Šmihel, Poganški vrh, Ruperč
vrh, Brezje, Otočec, Ukrat),
•

določiti je potrebno proste oz. nezazidane gradbene parcele,
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•
dokončati je potrebno komunalno opremo in ureditev prostorsko umeščenih romskih naselij
tako da so vse gradbene parcele v uporabi opremljene z minimalno komunalno opremo,
•
z minimalno komunalno opremo je potrebno opremiti tiste nezazidane gradbene parcele na
katerih bo država zagotavljala bivalne enote.
Stanje projekta
Projekt je odvisen od sofinanciranja državnega proračuna, zato je odvisen od sprejetja
Nacionalnega programa ukrepov za Rome za obdobje 2016 – 2021, ki ga Vlada RS še ni
sprejela, niti še ni javno znanih izhodišč glede obsega in dinamike razpoložljivih finančnih virov
v okviru državnih NRP.

OB085-16-0168 Širokopasovna omrežja Dolenjske
Namen in cilj
Za potrebe gradnje odprtega širokopasovnega omrežja je v pripravi Načrt razvoja
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij Mestne občine Novo mesto na območju
belih lis, ki se bo zaključil v letu 2017. Načrt bo služil kot podlaga za pripravo investicijske
dokumentacije, predvsem pa bo služil kot popis potreb lokalne skupnosti, možnosti ter omejitev,
ki v lokalni skupnosti obstajajo v zvezi z izgradnjo in upravljanjem odprtega širokopasovnega
omrežja, za katerega ni tržnega interesa. V nadaljevanju je predvidena združitev več občin v
konzorcij, z opredelitvijo nosilke projekta ter gradnja širokopasovnega omrežja v obliki javnozasebnega partnerstva. Cilj projekta je zagotoviti pokritost slehernega kraja v občini s
širokopasovnim omrežjem.
Stanje projekta
V izdelavi je Načrt razvoja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij Mestne občine
Novo mesto, ki bo šel v obravnavo in potrjevanje na občinski svet. Izvedba projekta je odvisna
od možnosti zagotovitve sredstev sofinanciranja.

OB085-16-0173 Prostorsko - komunalna ureditev romskega naselja
Žabjak Brezje
Namen in cilj

Namen projekta je zagotoviti prebivalcem romskega naselja Žabjak/Brezje osnovne življenjske
pogoje in izboljšati prometno varnost v romskem naselju
Romsko naselje Žabjak Brezje je največje romsko naselje v Mestni občini Novo mesto in
Jugovzhodni Sloveniji. Večina stanovanj/bivališč je neprimernih, v Žabjaku so zgrajena na
zemljiščih v državni lasti, ki so v območju izključne rabe za potrebe obrambe. Prostorsko in
komunalno so povsem neurejena, le mestna občina zagotavlja minimalno oskrbo s pitno vodo s
t.i. skupnimi vodovodnimi pipami. Prostorska in komunalna ureditev naselja je nujna. Brezje je
prostorsko in pretežno komunalno urejeno, vendar je celotno območje brez javne razsvetljave,
brez avtobusnega postajališča, brez ureditev za pešce in kolesarje. Procesi vključevanja
romske skupnosti so kljub velikim naporom na področju vzgoje in izobraževanja praktično
zastali.
Nujna je prostorska in komunalna ureditev naselja, ki je predvidena s Strategijo reševanja
romske tematike v Mestni občini Novo mesto za obdobje 2013 do 202 in Regionalnim
razvojnim program za obdobje 2014 – 2020. Predlog je skladen tudi s Konceptom
modernizacije romskih naselij Slovenije, ki ga je v novembru 2011 pripravila Strokovna skupina
Vlade RS za reševanje prostorske problematike romskih naselij.
Projekt je namenjen izvajanju sprejete Strategije reševanja romske tematike v MONM Novo
mesto za obdobje 2013 - 2020 in sicer izvedbenega ukrepa 3.6.10. Komunalno opremljanje
romskih naselij - komunalno opremiti romsko naselje Žabjak in izvedbenega ukrepa 3.6.12.1
Urejanje naselja Žabjak (priprava prostorskega načrta).
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Projekt ureditve največjega romskega naselja v Jugovzhodni Sloveniji, ki presega 3 mio EUR, je
mogoče izvesti le s sodelovanjem vlade in mestne občine. Ključni korak usklajenega ravnanja je
usklajena priprava proračunov in načrtov razvojnih programov vlade in mestne občine.
Predvidenih je šest faz izvedbe projekta in sicer:
Leto

Faza Projekt

2017

1. faza Izdelava osnutka SDOPN 3

2017
2. faza Izvedba nujnih komunalnih ureditev v Brezju, da bo poskrbljeno za večjo
varnost v naselju (ureditev javne razsvetljave, avtobusnega postajališča, varnega dostopa do
vrtca in varnega priključevanja v Brezje
2018
3. faza Izdelava usklajenega predloga SD OPN 3 s predvidenim sprejemom
prostorskega akta
2018
4 faza Izvedba varne steze za pešce in kolesarje do OŠ Bršljin z ukrepi za
zmanjšanje hitrosti večjo varnost na državni Mirnopeški cesti od priključka Straške ceste do
priključka Brezje.
2019
5. faza Izvedba komunalnega opremljanja predvidenih stavbnih zemljišč za ureditev
Žabjaka v delu dogovora z Ministrstvom za obrambo
po 2019
6. faza Ureditev zelenih športnih in rekreacijskih površin in površin predvidene
gradnje skupnih družbenih objektov v romskem naselju Žabjak Brezje
Stanje projekta
Mestna občina Novo mesto je preverila možnost izvedbe projekta prostorsko komunalne
ureditve romskega naselja Žabjak Brezje in v ta namen pričela s pripravo prostorskega akta
sprememb dopolnitev Občinskega prostorskega načrta MONM (SD OPN 3). S tem namenom je
že pripravljena projektna naloga in dokumentacija za oddajo izdelave strokovnih podlag in
prostorskega akta. Prav tako je investicija opredeljena v Načrtu razvojnih programov Mestne
občine Novo mesto, vendar je finančna konstrukcija zaprta zgolj v primeru pridobitev sredstev
sofinanciranja iz državnega proračuna. Dinamika izvajanja investicije je odvisna od pridobitve
sredstev sofinanciranja.

OB085-16-0178 Ureditev mestnega jedra - Glavni trg
Namen in cilj
Projekt ureditve mestnega jedra je razdeljen na štiri funkcionalno zaključene sklope in sicer:
Sklop A: Kandijsko križišče s Kandijskim mostom
Sklop B: Glavni trg
Sklop C: Rozmanova ulica
Sklop D: Prešernov trg s Kastelčevo ter Linhartovo ulico
Projekt Ureditve mestnega jedra - Glavnega trga vključuje:
•

prenovo gospodarske javne infrastrukture,

•
prenovo odprtih javnih površin (tlakovanje, ozelenitev, osvetlitev, postavitev nove urbane
opreme, ureditev stalnih in začasnih prireditvenih prostorov),
•
izboljšanje okolja za bivanje, poslovne in prostočasne dejavnost tako za prebivalce in
lastnike lokalov kot za obiskovalce mestnega jedra,
•

izboljšanje razmer za gibalno ovirane, starejše in družine z otroškimi vozički,

•

povečanje prometnih površin za kolesarje in pešce,

•

povečanje površin za javne prireditve in preživljanje prostega časa na prostem,
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•
prometne razmere v mestu se bodo izboljšale (zmanjšanje tranzitnega in mirujočega
prometa),
•

povečanje prometne varnosti,

•

izboljšanje stanja okolja…

Projekt je predviden za sofinanciranje iz EU skladov preko mehanizma CTN.
Stanje projekta
V letu 2016 je bila izdelana investicijska dokumentacija diip in podpisana pogodba s
projektantom za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI projektov, ki so bili predani
naročniku v letu 2017. Izvedba je predvidena v letih 2017 in 2018.

OB085-16-0179 Ureditev mestnega jedra - Rozmanova ulica
Namen in cilj
Projekt ureditve mestnega jedra je razdeljen na štiri funkcionalno zaključene sklope in sicer:
Sklop A: Kandijsko križišče s Kandijskim mostom
Sklop B: Glavni trg
Sklop C: Rozmanova ulica
Sklop D: Prešernov trg s Kastelčevo ter Linhartovo ulico
Projekt Ureditev mestnega jedra - Rozmanova ulica vključuje:
-

prenovo gospodarske javne infrastrukture,

prenovo odprtih javnih površin (tlakovanje, ozelenitev, osvetlitev, postavitev nove urbane
opreme), Rozmanova ulica bo ohranila osnovno funkcijo osrednje prometne žile v starem
mestnem jedru,
-

razširitev pločnikov in zagotavljanje pogojev za varen kolesarski promet,

-

izboljšanje razmer za gibalno ovirane, starejše in družine z otroškimi vozički,

izboljšanje okolja za bivanje, poslovne in prostočasne dejavnosti tako za prebivalce in
lastnike lokalov kot za obiskovalce mestnega jedra,
-

povečanje prometne varnosti,

-

socialno in gospodarsko revitalizacija Rozmanove ulice,

izvedba s strani ZVKDS predlagane intervencije v razširitev stopnišča ob stavbi
Rozmanova ulica 15, ki bi ustvarila pogoje za oblikovanje manjšega, pred prometom skritega
intimnega odprtega prostora, ki ga je mogoče nameniti posedanju ali celo gostinskemu vrtu,
-

tlakovanje zelenice med Vrhovčevo in Rozmanovo ulico,

-

zagotovitev pogojev za realizacijo ureditvenega načrta za območje »Kremen«.

Projekt je predviden za sofinanciranje iz EU skladov preko mehanizma CTN.
Stanje projekta
V letu 2016 je bila izdelana investicijska dokumentacija DIIP in podpisana pogodba s
projektantom za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI projektov, ki bodo zaključeni oz.
predani naročniku v letu 2017. Izvedba je predvidena v letih 2018 in 2019.
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OB085-17-0025 Investicijski odhodki - Zbiranje in odvoz odpadkov JP
Komunala
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za nemoteno izvajanje gospodarske javne službe, zbiranje in odvoz
odpadkov.
Stanje projekta
Gospodarska javna služba investicijskega vzdrževanja zbiranja in odvoza odpadkov je stalna
naloga občine.

OB085-17-0029 Investicijski odhodki - Urejanje pokopališč in pogrebna
dejavnost
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za nemoteno izvajanje gospodarske javne službe urejanje pokopališč in
pogrebna dejavnost.
Stanje projekta
Gospodarska javna služba urejanja pokopališč in pogrebne dejavnosti je stalna naloga občine.

OB085-17-0030 Investicijski odhodki - Odvajanje odpadnih voda
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za pripravo investicijsko tehnične dokumentacije, za investicijsko
vzdrževanje kanalizacijskega omrežja in objektov ter za nepredvidene intervencije na
infrastrukturi.
Dejavnost izvaja Komunala d.o.o. Novo mesto po predhodni uskladitvi in potrditvi predloga s
strani občine ter ima aktivnosti opredeljene v planu investicij.
Stanje projekta
Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega omrežja je stalna naloga občine.

OB085-17-0031 Investicijski odhodki - vodooskrba s števnino
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za pripravo investicijsko tehnične dokumentacije, za investicijsko
vzdrževanje vodovodne infrastrukture in objektov ter za nepredvidene intervencije na vodovodni
infrastrukturi.
Dejavnost izvaja Komunala d.o.o. Novo mesto po predhodni uskladitvi in potrditvi s strani
občine ter ima aktivnosti opredeljene v planu investicij.
Stanje projekta
Investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja je stalna naloga občine.

OB085-17-0035 Investicijski odhodki - Druge naloge komunalnega
gospodarstva
Namen in cilj
Sredstva so namenjena plačilu komunalnega prispevka za objekte v lasti občine, ki se
priključujejo na javno kanalizacijsko omrežje, ter fizični izvedbi kanalizacijskih priključkov teh
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objektov, plačevanju stroškov vzdrževanja vstopno izstopnih mest na reki Krki
nepredvidenih nalog na področju komunalnega gospodarstva.

ter

Stanje projekta
Stalna naloga občine.

OB085-17-0118 Investicijski odhodki - ravnanje z odpadki Cerod
Namen in cilj
Področje zajema investicijsko vzdrževanje in izboljšave centra za ravnanje z odpadki CeROD.
Predvideno investicijsko vzdrževanje je opredeljeno v letnem Planu dela družbe CeROD, ki ga
potrdi svet županov in skupščina družbe. Občina za investicijsko vzdrževanje zagotavlja
sredstva samo za svoj delež.
Stanje projekta
Investicijsko vzdrževanje centra za ravnanje z odpadki je stalna naloga občine.

OB085-17-0127 Vzdrževanje katastra
Namen in cilj
Lokalno geodetsko službo mora zagotavljati občina. Ta obsega vzpostavitev, vodenje in
vzdrževanje katastrov gospodarske javne infrastrukture. Sredstva za kritje stroškov zagotavlja
občina iz proračuna.
Stanje projekta
Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanja gospodarske javne infrastrukture je stalna naloga občine.

OB085-17-0128 Subvencioniranje izgradnje malih ČN in črpališč
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih
črpališč.
Stanje projekta
Sredstva se občanom dodeljujejo skladno s Pravilnikom ter na podlagi vsakoletne objave
javnega poziva za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč v
Mestni občini Novo mesto.

OB085-18-0172 Vodovod Dalnji Vrh - Gor. Kamence
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za obnovo dotrajanega vodovoda v naselju Daljni Vrh v dolžini 1000 m.
Stanje projekta
Projektna dokumentacija je bila izvedena v letu 2017. V letu 2018 bo izvedba investicije.
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4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET
OB085-15-0112 Ureditev avtobusnega postajališča v naselju Gabrje
Namen in cilj
V naselju Gabrje je potrebno urediti ustrezno avtobusno postajališče za potrebe avtobusnega
prometa, šolske avtobuse in turistične avtobuse. Predvidena je ureditev ustreznega obračališča
ter parkirišč za avtobuse in nadstrešnice.
Stanje projekta
V 2017 je predvidena sprememba prostorskega akta, ki bo omogočila spremembo predvidenih
ureditev. Na pristojno sodišče bo vložen predlog za razdružitev solastnine, ki bo predvidoma
zaključen do konca leta 2017. Investicija se bo nadaljevala po pridobitvi potrebnih nepremičnin
z izdelavo ustrezne projektne dokumentacije.

OB085-16-0140 Parkirna hiša Kapitelj
Namen in cilj
Predvidena je izgradnja parkirne hiše na območju med Prešernovim trgom, Kapiteljsko ulico in
Strmo potjo v dveh fazah. Projekt v povezavi z ostalimi investicijami v mestnem jedru
predstavlja celostno urejanje mirujočega prometa. V letu 2016 je bila naročena projektna
dokumentacija IDZ in IDP, strošek izvedbe pa bo bremenil proračun 2017. Poleg izdelave IDZ in
IDP bodo v prvi polovici leta 2017 izvedene predhodne geotehnične raziskave in izdelan
geodetski posnetek obstoječega stanja.
Stanje projekta
Konec leta 2016 je bil izbran projektant projektne dokumentacije IDZ in IDP, vključno z izvedbo
geotehničnih raziskav in izdelavo geodetskega posnetka obstoječega stanja. Geodetski
posnetek je izdelan, v teku je izvedba geotehničnih raziskav in IDZ. Izdelava preostale projektne
dokumentacije (PGD, PZI). Gradnja je predvidena v letu 2019.

OB085-16-0170 Parkirišča ob Kandijski cesti
Namen in cilj
Mestna občina Novo mesto načrtuje infrastrukturno in parterno (obnova tlakov, urbane opreme,
javne razsvetljave itd.) prenovo Glavnega trga ter tudi prenovo tržnice. Tako prenova Glavnega
trga kot tudi prenova mestne tržnice in ostali infrastrukturni posegi v samem mestnem jedru
bodo hkratno posegli tudi v korist peščevih površin na račun obstoječih parkirnih mest v
mestnem jedru.
Zaradi posega v površine v mestnem jedru bomo v neposredni bližini jedra mesta zagotovili
dodatna oziroma nadomestna parkirišča in sicer z ureditvijo dveh že obstoječih parkirišč - na
Trdinovi cesti in ob Težki vodi.
Ureditev parkirišča ob Trdinovi cesti predvideva 37 PM (parkirnih mest) in 1 PM za funkcionalno
ovirane osebe, ureditev parkirišča ob Težki vodi pa cca 31 PM.
Cilji načrtovane investicije so:
•

pridobiti zadostno število urejenih parkirišč,

•
optimizirati stroške prevoza ter posledično zmanjšati uporabo in s tem število osebnih
avtomobilov v mestnem jedru,
•

izboljšanje stanja okolja (zmanjšanje emisij C02 iz osebnega avtomobilskega prometa),

•

pozitivno vplivati na zdrav način življenja občanov.
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Stanje projekta
Za parkirišče na Trdinovi ulici imamo izdelano investicijsko in projektno dokumentacijo z
gradbenim dovoljenjem, za parkirišča ob Težki vodi pa je investicijska in projektna
dokumentacija še v izdelavi.

OB085-17-0020 Investicijski odhodki - Nacionalni program varnosti cest.
prometa
Namen in cilj
Nakup opreme, napeljav in vgradnja prometno tehnične opreme za izvajanje ukrepov pri
izboljšanju stanja prometne varnosti (prehodi za pešce; šolske poti, dostopi do postajnih točk).
Stanje projekta
Stalna naloga MONM.

OB085-17-0022 Investicijski odhodki - Signalizacija
Namen in cilj
Dobava in postavitev prometne signalizacije.
Stanje projekta
Stalna naloga MONM.

OB085-17-0023 Investicijski odhodki - Urejanje fizičnih ovir za umirjanje
prometa
Namen in cilj
Nakup in vgradnja elementov fizičnih ovir za umirjanje prometa.
Stanje projekta
Stalna naloga MONM.

OB085-17-0032 Investicijski odhodki - Arhitektonske ovire
Namen in cilj
Odprava arhitektonskih ovir na območju urejanja šolskih poti in na drugih prometnih površinah.
Stanje projekta
Odpravljanje arhitektonskih ovir je stalna naloga občine.

OB085-17-0122 Investicijski odhodki - Avtobusna postajališča
Namen in cilj
Dobava in montaža avtobusnih postajališč (nadstrešnice za potnike) v mestnem potniškem
prometu in na območju šolskih prevozov.
Stanje projekta
Urejanje avtobusnih postajališč je stalna naloga občine.
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OB085-17-0123 Investicijski odhodki - Meritve v prometu
Namen in cilj
Postavite stalnih prikazovalnikov hitrosti v procesu umirjanja prometa na evidentiranih kritičnih
točkah na mestnih vpadnicah.
Stanje projekta
Stalna naloga MONM.

OB085-18-0168 Prehod za pešce Ločna
Namen in cilj
Izvedba del in vgradnja opreme za ureditev prehoda za pešce na občinski cesti LG 299262,
Šmarješka cesta v km 0.482, kjer poteka tudi šolska pot za OŠ Center; po izvedbenem načrtu
za izvedbo - Ureditev prehoda za pešce na občinski cesti LG 299262, Šmarješka cesta v km
0.482 št. INZI - 106/2016, GPR d.o.o., junij 2016.
Stanje projekta
Izdelan INZI

OB085-18-0169 Avtobusno postajališče Prečna
Namen in cilj
Izvedba del in vgradnja opreme za Ureditev para avtobusnih postajališč in prehoda za pešce na
občinski cesti LC 295042, Prečna, v naselju Prečna, na delu od km 1,500 do km 1,635 izvedbeni načrt za izvedbo št. INZI - 81/2015, avgust 2015, izdelal GPR d.o.o., Novo mesto.
Stanje projekta
Izdelan INZI

OB085-18-0170 Avtobusno postajališče Mali Orehek
Namen in cilj
Sredstva se nameni za izvedbo del za ureditev avtobusnega postajališča, prehoda za pešce in
pločnika.
Stanje projekta
V pripravi je podlaga za projektiranje in izbiro izvajalca. V letu 2018 je predvideno odkup
zemljišč, izbira izvajalca in začetke izvedbe del.

OB085-18-0171 Šolska pot Lešnica - Otočec
Namen in cilj
Sredstva se nameni za ureditev avtobusnega postajališča, pločnika, prehoda za pešce in brvi
preko potoka.
Stanje projekta
V pripravi je podlaga za projektiranje in izbiro izvajalca. V letu 2018 je predvideno odkup
zemljišč, izbira izvajalca in začetke izvedbe del.
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4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO
OB085-13-0069 Reko. R3-664/2501 NM (Šmihelska cesta)
Namen in cilj
Projekt je obsegal izgradnjo nove trase Šmihelske ceste, z ureditvijo potrebnih križišč, izgradnjo
kolesarskih in peš navezav ter ostalo gospodarsko javno infrastrukturo. Zaradi težav pri
pridobivanju zemljišč se projekt ni zaključil. Potrebna je še ureditev trase ceste od križišča pri
Kandiji v smeri Šmihela vključno z ureditvijo prehoda preko železniške proge z navezavo na
Westrovo ulico.
Nosilka projekta je Direkcija RS za infrastrukturo, občina sodeluje kot sofinancer.
Stanje projekta
Trenutno poteka razlastitev potrebnih zemljišč. V letu 2016 so Slovenske železnice izvedle
recenzijo projektne dokumentacije. Z investicijo se bo nadaljevalo, ko bodo pridobljena potrebna
zemljišča ter zagotovljena sredstva v državnem in občinskem proračunu.

OB085-13-0078 Ured. Belokranjske c. v NM (križišče Žabja vas)
Namen in cilj
Namen projekta je izboljšati prometno varnostne elemente geometrije križišča dveh državnih
cest, ki je prometno zelo obremenjeno s tovornim in ostalim motornim prometom. Predvidena je
dograditev dodatnih prometnih pasov za leve in desne zavijalce, dograditev kolesarskih in peš
površin ter prenova vse ostale gospodarske infrastrukture.
Nosilka projekta je Direkcija RS za infrastrukturo, občina sodeluje kot sofinancer.
Stanje projekta
Izvedena je bila recenzija projektne dokumentacije PGD in PZI. V fazi je parcelacija in odkupi
zemljišč in objektov potrebnih za rekonstrukcijo križišča. Izvedba investicije bo možna po
pridobitvi gradbenega dovoljenja ter zagotovitve potrebnih sredstev v državnem in občinskem
proračunu.

OB085-14-0076 Reko. Gabrje - Ratež (odsek skozi naselje Brusnice)
Namen in cilj
V okviru projekta je predvidena rekonstrukcija ceste skozi naselje Velike Brusnice, dograditev
pločnika za pešce, ureditev struge Vrtaškega potoka ter obnova in dograditev ostale
gospodarske javne infrastrukture. Pred izvedbo rekonstrukcije je predvidena prestavitev
zakristije ob cerkvi Sv. Križa v Velikih Brusnicah.
Nosilka projekta je Direkcija RS za infrastrukturo, občina in Ministrstvo za okolje in prostor
sodelujeta kot sofinancer.
Stanje projekta
Projektna dokumentacija PZI za obnovo ceste skozi Velike Brusnice je izdelana in recenzirana.
Trenutno je v usklajevanju sporazum o sofinanciranju med vsemi investitorkami. Prestavitev
zakristije ob cerkvi je v teku in bo zaključena v letu 2017. Pričetek izvedbe investicije je
predviden v letu 2017, v kolikor bo MOP zagotovil potrebna sredstva za sofinanciranje.
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OB085-14-0081 Križ. Ločna
Namen in cilj
V okviru projekta je predvidena dograditev desnih zavijalnih pasov iz smeri Žabje vasi in iz
smeri centra. Hkrati se dogradijo površine za pešce in kolesarje, ter izvede ostala gospodarska
javna infrastruktura.
Nosilka projekta je Direkcija RS za infrastrukturo, občina sodeluje kot sofinancer.
Stanje projekta
Za potrebe rekonstrukcije je izdelan projekt PZI. Izvedba investicije bo možna, v kolikor bodo
zagotovljena potrebna sredstva v državnem in občinskem proračunu.

OB085-14-0084 Reko. R3-664/2501 NM (skozi Šmihel)
Namen in cilj
Regionalna cesta R3-664/2501 je ena od glavnih mestnih vpadnic in poteka skozi gosto
naseljeno urbano poselitev, zato je potrebna zagotovitev ustreznih površin za pešce.
Predvidena je rekonstrukcija regionalne ceste od priključka s Smrečnikovo ulico do priključka za
Košenice, z izgradnjo pločnika za pešce ter cestne razsvetljave ter prenovo in dograditvijo
ostale gospodarske javne infrastrukture. Predvideni ukrepi so razdeljeni na dve fazi. Prvo fazo
ureditve obsega območje od priključka Smrečnikove ulice do priključka s Šukljetovo ulico pri
trgovini Vita. Druga faza ureditve je predvidena na odseku od priključka Šukljetove ulice pri
trgovini Vita do Košenic, v dolžini 700 m.
Nosilka projekta je Direkcija RS za infrastrukturo, občina sodeluje kot sofinancer.
Stanje projekta
V recenziji je izdelana projektna dokumentacija PZI za 1. fazo, prav tako so izvajajo odkupi
zemljišč potrebnih za gradnjo. Gradnja 1. faze je predvidena v 2017. V 2018 je predvideno
pridobivanje zemljišč za 2. fazo.

OB085-14-0092 Sava Krka Bike
Namen in cilj
S kolesom ob Savi in Krki (Sava Krka bike) je skupni projekt štirinajstih občin posavske in
dolenjske regije, ki skupaj z Direkcijo RS za ceste želijo vzpostaviti infrastrukturo za državne
kolesarske povezave. Namen projekta je umestiti v prostor in zgraditi državne kolesarske
povezave ter v naslednjih fazah vzpostaviti mrežo regionalnih kolesarskih poti.
Stanje projekta
Projekt se izvaja v fazah. Prva faza, ki je zaključena, se je nanašala na pripravo potrebne
dokumentacije, usklajevanje projektnih aktivnosti in izdelavo elaborata strokovnih podlag, ki je
bil osnova za izdelavo Dokumenta identifikacijskega Investicijskega projekta (DIIP) DIIP je
izdelan in potrjen, podan je predlog za vključitev projekta v državni Načrt razvojnih projektov.
Dinamika izvedbe je pogojena s pridobivanjem evropskih sredstev. Za strokovno pomoč pri
projektu sta zadolžena Regionalna razvojna agencija Posavje in Razvojni center Novo mesto.
Med občinami pristopnicami je bil sklenjen dogovor, da v naslednjih letih v proračunu in NRP-ju
za vsako leto posebej zagotavljajo sredstva za pripravo projektne in investicijske
dokumentacije.
Za pridobitev zemljišč na delu trase Krka-Žihovo Selo, ki se bo izvajala v letu 2017, je sklenjena
pogodba za podelitev stavbne pravice.
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OB085-15-0073 Obvoznica Novo mesto-Šmihel (R3-664)
Namen in cilj
Obravnavana cesta je ena izmed pomembnih vpadnic v Novo mesto, po kateri poteka poleg
notranjega in izvorno ciljnega prometa tudi precejšen delež tranzitnega prometa iz oziroma v
smeri Bele Krajine, saj je najbližja cestna povezava med Novim mestom in Črnomljem.
Predvidena je izgradnja nove cestne povezave oz. prestavitev Šmihelske ceste v Novem mestu
(regionalne ceste R3-664/2501 Gaber – Uršna Sela – Novo mesto) od navezave na državni
prostorski načrt 3. razvojne osi do km 21.620. Ob novi obvoznici je predvidena ureditev površin
za pešce in kolesarje, avtobusnih postajališč, cestne razsvetljave ter ostale GJI. Predvidena je
tudi nova cestna povezava za Šolski center, romsko naselje Šmihel ter Ulico Slavko Gruma ter
vse potrebne navezave na obstoječe cestno omrežje.
Cilji investicije so povečanje prometne varnosti (predvsem pešcev in kolesarjev), zagotovitev
ustrezne pretočnosti prometa, izboljšanje tehničnih elementov ceste, prometna razbremenitev
naselja, nadomestitev dotrajanih delov ceste, izboljšava stanja okolja, ustrezna navezava
lokalnega omrežja na novo državno cestno omrežje …
Stanje projekta
Izgradnja Obvoznice Šmihel je predvidena v dveh fazah:
· 1. faza: severni del (rekonstrukcija od navezave na že rekonstruiran del Šmihelske ceste –
odcep Westrove ulice, novogradnja do podvoza pod železniško progo (vključno s podvozom) in
križišča – K1 ter navezava s cesto za Šmihel) in
·
2. faza: južni del (izgradnja obvoznice zahodno od železniške proge s križiščem K2 in
navezavami s cestami za Šolski center, za romsko naselje in za Drsko ter navezava na DPN 3.
razvojne osi).

OB085-15-0080 Rekonstrukcija regionalne ceste skozi naselje Birčna
vas
Namen in cilj
Predvidena je rekonstrukcija regionalne ceste skozi naselje Birčna vas z dograditvijo pločnika
za pešce, avtobusnih postajališč ter cestne razsvetljave. PZI projektna dokumentacija je bila
izdelana, vendar je zaradi spremembe zakonodaje in tehničnih zahtev potrebna novelacije. Prav
tako je potrebno novelirati soglasja. Predvidena je razdelitev projekta na več funkcionalno
zaključenih celot.
V letu 2017 je predvidena novelacija PZI in odkup zemljišč za rekonstrukcijo odseka regionalne
ceste skozi naselje Birčna vas od podvoza z železniško progo do Osnovne šole Birčna vas,
vključno z avtobusnim obračališčem pri železniški postaji ter ureditev avtobusnih postajališč v
centru naselja.
Z izvedeno rekonstrukcijo bo dosežena varnost vseh udeležencev prometu, predvsem pešcev.
Stanje projekta
Za rekonstrukcijo obstaja PZI projektna dokumentacije, ki jo je potrebno novelirati. Projektne
rešitev je potrebno prilagoditi novim tehničnim normativom in novim predlogom izvedbe. Projekt
se bo izvajal fazno glede na možnost zagotovitve sredstev v državnem in občinskem proračunu.

OB085-16-0141 Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti
Namen in cilj
Namen projekta je sledenje ciljem strategije urbanega razvoja mesta, ki želi mestne predele
varno povezati s kolesarskimi potmi, kar bi hkrati pomenilo izboljšanje kvalitete zraka v urbanem
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okolju. Ob "hitri" Levičnikovi cesti se zato načrtuje izgradnja varne kolesarske poti, popolnoma
ločene od vozišča ceste.
Projekt je predviden za sofinanciranje iz EU skladov preko mehanizma CTN.
Stanje projekta
Izdelana in revidirana je projektna dokumentacija PZI. Prav tako potekajo aktivnosti za
pridobivanje potrebnih zemljišč za gradnjo. Gradnja je predvidena v letih 2018 in 2019.

OB085-16-0142 Brv in kolesarska pot - Irča vas
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije (IDZ, IDP, PGD, PZI) za gradnjo
mostu - brvi čez reko Krko med Irčo vasjo in Cegelnico s peš in kolesarsko navezavo na levi in
desni breg. Novi most bo povezoval območje Broda z območjem Bršljina. Projekt je predviden
za sofinanciranje iz EU skladov preko mehanizma CTN.
Stanje projekta
V letu 2016 so bile izvedene geotehnične raziskave in izdelan geodetski posnetek obstoječega
stanja. V letu 2017 je predvidena izvedba arhitekturnega natečaja in izdelava projektne
dokumentacije (IDZ, IDP, PGD, PZI). Gradnja je predvidena v letih 2018 in 2019.

OB085-16-0175 Ureditev Westrove ulice
Namen in cilj
Namen projekta je izboljšanje prometne varnosti in preglednosti na Westrovi ulici. V jutranji in
popoldanski konici je peš promet po Westrovi ulici proti šolskemu centru zelo močan zaradi
bližine avtobusne postaje in železniške postaje, kar obremenjuje tekoče odvijanje prometa in
poslabšuje varnost. Na Westrovi ulici je ožina in nepregleden del vozišča zaradi drevesa in
obstoječe kapelice, okoli katerih potekata vozna pasova. Potrebna je odstranitev kapelice in
dreves ter ureditev površin za pešce ter obnova obstoječe komunalne infrastrukture na območju
Westrove ulice.
Projekt je razdeljen na dve fazi. V 1. fazi je predvidena prestavitev obstoječe kapelice, ki stoji
sredi Westrove ulice in se bo izvedla v letih 2016 in 2017. V 2. fazi je predvidena ureditev
celotne ulice.
Stanje projekta
Izdelana je idejna zasnova za ureditev Westrove ulice, ki je podlaga za izdelavo PZI projektne
dokumentacije za fazno izvedbo.

OB085-17-0027 Investicijski odhodki - Popravilo mostov
Namen in cilj
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju mostov (Šmihelski, Kandijski, Šentpeter,
Otočec).
Stanje projekta
Investicijsko vzdrževanje popravilo mostov je stalna naloga občine.

OB085-17-0033 Investicijski odhodki - Vzdrževanje občinskih cest
Namen in cilj
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju kategoriziranih občinskih cest.
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Stanje projekta
Investicijsko vzdrževanje občinskih cest je stalna naloga občine.

OB085-17-0074 Topliška c. - križišče Drska - pok. Srebrniče
Namen in cilj
Predvidena je ureditev peš in kolesarskih površin od obstoječe kolesarske steze in pločnika ob
regionalni cesti R2-419 na odseku 1203 Soteska Novo mesto od km11+090 do km 9+540 in
ureditev regionalne ceste R2-419 od km 9+840 do km 9+540 v dolžini 300 m v naselju
Srebrniče.
Stanje projekta
V pripravi so projekti PZI za izvedbo investicije.

OB085-17-0077 Reko. Novo mesto-Šentjernej (križišče Ratež)
Namen in cilj
Predvidena je rekonstrukcija križišča regionalne ceste ter lokalne ceste proti Gumberku in
Šentpetru, ob gostilni Vovko na Ratežu ter ureditev avtobusnih postajališč. V aprilu 2006 je bila
po recenziji izdelana PGD in PZI projektna dokumentacija za rekonstrukcijo predmetnega
križišča. V vmesnem obdobju je prišlo do spremembe zakonodaje, tehničnih normativov in tudi
strukture prometa v križišču, kar daje nova osnovna izhodišča za projektiranje oziroma za
novelacijo navedenega projekta.
Stanje projekta
V letu 2016 je bila izvedena prometna študija z izdelavo idejne zasnove predvidenih posegov.
Sledi odkup potrebnih zemljišč. Po pridobitvi potrebnih zemljišč bo naročena projektna
dokumentacija PZI.

OB085-17-0109 Investicijski odhodki - urejanje pešpoti
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za pripravo investicijsko tehnične dokumentacije za gradnjo pešpoti.
Stanje projekta
Urejanje pešpoti je stalna naloga občine.

OB085-17-0110 Investicijski odhodki - Urejanje kolesarskih stez
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za pripravo investicijsko tehnične dokumentacije za gradnjo kolesarskih
stez.
Stanje projekta
Urejanje kolesarskih stez je stalna naloga občine.

OB085-17-0111 Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za izdelavo projektov, ki so predpogoj za izvedbo investicij.
Stanje projekta
Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture je stalna naloga občine.
28

PRORAČUN 2018

OB085-17-0115 Sanacija in preplastitev lokalnih cest
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za večje posege - najnujnejše sanacije cest.
Stanje projekta
Sanacije in preplastitve občinskih cest je stalna naloga občine.

OB085-18-0173 Ureditev povezovalne poti med Gubčevo ulico in
Belokranjsko cesto
Namen in cilj
Namen projekta Ureditve poti med Gubčevo ulico in Belokranjsko cesto je s povečanjem
obsega infrastrukture namenjene pešcem in kolesarjem občane vzpodbuditi k trajnostni
mobilnosti.
Cilj projekta je ureditev povezave za pešce in kolesarje med Žabjo vasjo in Grmom.
Stanje projekta
Aprila 2016 je bila za projekt izdelana idejna zasnova (IDZ). V letu 2017 je predvidena izdelava
projektne dokumentacije za izvedbo in pridobitev pravice graditi. Gradnja je predvidena v drugi
polovici leta 2017 ali v letu 2018.

OB085-18-0174 Peš prehod Žabja vas
Namen in cilj
Namen projekta je izgradnja prehoda za pešce na cesti Novo mesto – Mali Slatnik.
Stanje projekta
V letu 2018 je predvidena izdelava projektne dokumentacije. Izvedba del je predvidena v letu
2019.

4016 OBČINSKA UPRAVA - TURIZEM
OB085-18-0166 Parkirišče za avtodome z otroškim igriščem
Namen in cilj
Mestna občina načrtuje urediti parkirišča za avtodome na lokaciji športno-rekreacijskega parka
Portoval. V okviru projekta za ureditev balinišča s pripadajočo opremo in parkirišči so
predvidena tudi tri parkirišča za avtodome. Gradbeno dovoljenje je že pridobljeno.
Investicija bo obsegala izvedbo del na območju, kjer je možno urediti parkirišče za oskrbo za
avtodome (3 pakirna mesta, eno oskrbovalno mesto, pripadajoča urbana oprema) z namenom
povečanja števila obiskovalcev/turistov, saj bi mu občina lahko nudila urejeno storitev parkiranja
s kakovostno oskrbo in izkušnjo doživljanja območja ter ureditev otroškega igrišča, kot dodatno
vsebino v neposredni bližini na zelenici med reko Krko in trgovsko-poslovnim centrom TUŠ.
Investicija se je prijavila na razpis programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška.
Stanje projekta
Projekt »Ustavi, odpelji, dediščina!« z akronimom »Interheritage!« je v fazi, ko je že izdelan PZI
in DIIP, in za katerega je oddana prijava na razpis Interreg V-A Slovenija-Hrvaška v novembru
2016. V marcu 2017 bodo objavljeni rezultati uspešnosti projekta na navedenem razpisu
Interreg V-A Slo-Hr.
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4017 OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA ZEMLJIŠČA
OB085-13-0090 Komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici
Namen in cilj
S komunalnim urejanjem gospodarske cone se zagotavlja možnost razvoja in rasti
gospodarstva ter ustvarjanja novih delovnih mest ter tako privablja zainteresirane investitorje,
da bi izvajali svoje dejavnosti na območje Mestne občine Novo mesto. Gospodarska cone ima
odlično lego in nezahtevno oblikovanost terena. Gospodarska cona Na Brezovici je locirana v
neposredni bližini avtocestnega priključka Novo mesto – vzhod in Novo mesto – zahod. Odlična
lega predstavlja velik potencial za bodoče investitorje, ki bodo delovali v sami coni.
Cilj projekta je izvedba gospodarske cone Na Brezovici in obsega:
• izgradnjo gospodarske javne infrastrukture,
• rekonstrukcijo regionalne ceste R2-448 (bivša H1),
• zaščito in prestavitev obstoječih vodov,
• ureditev odvodnje padavinske vode.
Za območje Gospodarske cone Na Brezovici je bil leta 2011 sprejet Odlok o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona Na Brezovici, ki podaja enote urejanja.
Izvedba projekta je predvidena s sofinanciranjem Ministrstva za gospodarstvo, razvoj in
tehnologijo.
Stanje projekta
V 2017 je predvidena izdelava projektne dokumentacije PZI za rekonstrukcijo regionalne ceste,
dograditvijo pločnika ter ureditvijo vse ostale gospodarske javne infrastrukture ter izvedba. V
nadaljevanju je predvideno komunalno urejanje notranjega območja cone.

OB085-14-0091 Komunalno urejanje obrtno industrijske cone Livada
Namen in cilj
Namen ureditve obrtno industrijske cone je zagotoviti zadostno gospodarsko javno
infrastrukturo za potrebe napajanja že izvedenih objektov, saj je razvoj v preteklosti potekal
stihijsko. Območje OIC Livada leži na zahodnem delu Novega mesta v bližini večjih prometnic.
Z ureditvijo komunalne infrastrukture bi se izboljšale higienske razmere in zmanjšali negativni
vplivi na okolje.
Cilj je ureditev komunalne infrastrukture na območju Obrtno industrijske cone Livada, ki obsega:
• izgradnjo ločenega kanalizacijskega sistema,
• navezavo fekalne kanalizacije na primarno kanalizacijsko omrežje Novega mesta,
• izgradnjo ustrezne vozišče konstrukcije,
• zaščito in prestavitev obstoječih komunalnih vodov,
• ureditev zbiranja komunalnih odpadkov.
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Stanje projekta
Izdelan je projekt PGD, odkupljena so zemljišča za 1. fazo gradnje ter pridobljeno pravnomočno
gradbeno dovoljenje. V teku je izdelava načrta PZI. Izvedba investicije je odvisna od pridobitve
sredstev sofinanciranja.

OB085-15-0088 Izvedba OPPN Mrzla dolina - zahod in OPPN Brod Drage
Namen in cilj
Z OPPN Mrzla dolina-zahod je načrtovana komunalna oprema za novo pozidavo na območju
OPPN, kot tudi skupna komunalna oprema z OPPN Brod-Drage. V zvezi s pozidavo dveh
večstanovanjskih objektov na parceli z oznako GP2 je bila med investitorjem in občino v letu
2014 sklenjena pogodba o opremljanju, na podlagi katere mora investitor izvesti 1. fazo – to je
minimalno komunalno opremo zahtevano z OPPN Mrzla dolina-zahod za pozidavo na GP2 in
po odkupu zemljišča za cesto C, izvesti tudi cesto C. V nadaljevanju pa mora v sodelovanju z
občino in investitorjem OPPN Brod Drage izvesti tudi skupno dostopno cesto 1A, ki bi jo bilo po
sklepu občinskega sveta MONM št. 350-25/2010, z dne 11.7.2013, potrebno zgraditi v dveh
letih po sprejetju OPPN Mrzla dolina-zahod. V zvezi z novo načrtovano pozidavo na območju
OPPN Brod-Drage in OPPN Mrzla dolina-zahod pa je potrebno izvesti tudi obnovo skupnega
kanalizacijskega omrežja, stroški izgradnje pa se po programu opremljanja delijo na oba
investitorja.
Pri tem je potrebno pojasniti, da je bilo predvideno, da bo cesto 1A in obnovo kanalizacije na
Brodu na podlagi pogodbe o opremljanju izvedel že investitor OPPN Brod Drage- podjetje Brod
Invest d.o.o, ki pa je v stečaju.
Zato bo v primeru, da bo sprejeta odločitev, da bo tako cesto 1A, kot rekonstrukcijo kanalizacije
na Brodu izvedla občina, v proračunu potrebno zagotoviti sredstva v višini cca 140.000 EUR za
cesto 1A in cca. 760.000 EUR za rekonstrukcijo obstoječe kanalizacije na Brodu.
S sklenjeno pogodbo o opremljanju se je občina zavezala, da bo pridobila zemljišče za gradnjo
dostopne ceste »C« v primeru, če investitor zemljišč ne bo uspel odkupiti in da bo takoj sprožila
postopke za razlastitev ali omejitev lastninske pravice s služnostjo v javno korist v skladu z
določili Zakona o urejanju prostora. V tem primeru bo po oceni potrebno zagotoviti sredstva v
višini cca. 35.000 EUR.
Po določilih OPPN Brod Drage pa je občina dolžna izvesti novo avtobusno postajališče, za kar
bo predhodno potrebno odkupiti še del zemljišča. Za ta namen pa bi bilo potrebno v proračunu
ob izvedbi rekonstrukcije ulice na Brodu zagotoviti cca. 38.000 EUR.
Investicija se bo izvajala glede na zagotovljena proračunska sredstva in dogovor z investitorji.
Stanje projekta
V proračunu za leto 2016 so bila načrtovana sredstva za odkup zemljišča za cesto C in
avtobusno postajališče v površini 1.285 m2, v proračunu za leto 2017 pa sredstva za izvedbo
ceste A1 v višini 140.000 EUR.
Odkupi zemljišč v letu 2016 niso bili izvedeni, zato se izvedejo v letu 2017. Pred odkupi zemljišč
ni možno nadaljevati z izvedbo ceste A1, zato se z rebalansom proračuna MONM za 2017
zagotavlja le sredstva za potrebne odkupe zemljišč za cesto C in avtobusno postajališče.
Izhodišča temeljijo na projektantskih ocenah iz programa opremljanja in Odloka za OPPN Mrzla
dolina-zahod in OPPN Brod-Drage.
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OB085-15-0113 Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti
Namen in cilj
V letu 2016 je Mestna občina Novo mesto z odkupom zemljišče parc. št. 434/9, k.o. Bršljin v
izmeri 673 m2 postala lastnica vseh potrebnih zemljišč pod komunalno opremo, ki je načrtovana
v 2. etapi komunalnega opremljanja po OPPN NGC ob Straški cesti.
Pri tem je predvideno, da bo komunalno opremo v sodelovanju z občino izvedel večinski lastnik
zemljišč v navedeni coni, ki je po sklenjeni pogodbi o opremljanju že izvedel 1. etapo
komunalne opreme, občina pa bo pridobila dovoljenje za gradnjo. Zato je na navedeni postavki
potrebo zagotoviti nekaj sredstev.

OB085-15-0119 Komunalno urejanje poslovno industrijske cone Cikava
Namen in cilj
Območje PIC Cikava je namenjeno ureditvi največje gospodarske cone nacionalnega pomena v
regiji Jugovzhodna Slovenija. Območje Cikava sever je že urejeno in skoraj v celoti pozidano ter
je namenjeno predvsem malemu gospodarstvu.
Glede na izkazan interes po širjenju dejavnosti v območju PIC Cikava je potrebna zagotovitev
ustreznih pogojev ter ureditev potrebne gospodarske javne infrastrukture.
Stanje projekta
V teku so odkupi zemljišč za gradnjo ceste 4. Prav tako je predvidena izdelava projektne
dokumentacije PGD in PZI za omenjeno cesto in ostalo gospodarsko javno infrastrukturo.

OB085-16-0166 Izvedba OPPN Bučna vas - vzhod/1
Namen in cilj
Zagotovitev sredstev na tej postavki omogoča prevzemanje obveznosti občine pri odkupih
potrebnih zemljišč za izgradnjo komunalne opreme, ki jo je po določilih OPPN Bučna vasvzhod/1 (Uradni list RS, št. 101/09) potrebno zgraditi zaradi novo načrtovane pozidave na
navedenem območju. Pri tem bo s strani občine po oceni potrebno odkupiti zemljišča pod
načrtovano cesto v površini cca 1.860 m2, odkupi pa se bodo izvajali glede na zagotovljena
proračunska sredstva.
Izhodišče je sprejeti OPPN Bučna vas- vzhod/1 (Uradni list RS, št. 101/09), iz katerega izhaja,
katera zemljišča je potrebno zagotoviti v zvezi z gradnjo načrtovane nove komunalne opreme in
rekonstrukcijo obstoječe komunalne opreme in izdelana projektna dokumentacija, predložena s
strani investitorja, ki je izrazil interes za izvedbo potrebne komunalne opreme na podlagi
sklenjene pogodbe o opremljanju z občino.

OB085-16-0172 Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih
pravic
Namen in cilj
Nakup nepremičnin (stavbnih, kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavb in objektov) za potrebe
Mestne občine Novo mesto in urejanje lastništva - usklajevanje zemljiškoknjižnega stanja z
dejanskim.
Stanje projekta
V izvajanju - gre za stalno nalogo.
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OB085-17-0129 Investicijski odhodki - vzdrževanje nepremičnin
Namen in cilj
Investicijsko vzdrževanje nepremičnin z namenom ohranjanje nespremenjene uporabne
vrednosti
Stanje projekta
V izvajanju - gre za stalno nalogo.

4018 OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO
GOSPODARSTVO
OB085-16-0177 Glavni trg - ureditev stanovanj
Namen in cilj
Namen projekta je skupaj z ostalimi projekti na območju mestnega jedra oživiti le-tega, pridobiti
nova stanovanja in s tem učinkovito izkoristiti trenutno prazne in propadajoče objekte, ohraniti
kulturno dediščino, polepšati izgled mestnega jedra ter povečati energetsko učinkovitost
objektov.
Cilj projekta je delna obnovitev ali obnovitev celotnih objektov na območju mestnega jedra na
način, da v objektih uredijo stanovanja ter obnovi tangirane skupne dele.
Projekt je predviden za sofinanciranje iz EU skladov preko mehanizma CTN.
Stanje projekta
V teku je delni odkup nepremičnin. V letu 2017 je predvidena izdelava projektne dokumentacije
(IDZ, IDP, PGD, PZI). Gradnja je predvidena v letih 2018 in 2019.

OB085-17-0120 Vzdrževanje stanovanj
Namen in cilj
Investicijsko vzdrževanje nepremičnin z namenom ohranjanje nespremenjene uporabne
vrednosti.
Stanje projekta
V izvajanju - gre za stalno nalogo.

4019 OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA
OB085-16-0128 Gorjanci - trajnostni razvoj
Namen in cilj
Območje Gorjancev je izredno pomemben prostor ohranjanja naravnih kakovosti, hkrati pa
predstavlja potencialni prostor za ekološko naravnane dejavnosti kot so sonaravni način
kmetovanja, turizem, prostočasne dejavnosti in gozdarstvo. Zato je nujno potrebno trajnostno
celovito načrtovanje celotnega območja, z upoštevanjem vseh deležnikov in njihovih interesov
ter soglasodajalcev, ki se ukvarjajo z varovanjem in razvojem na tem območju.
Cilj projekta je oživitev območja Gorjancev in Žumberaškega pogorja. Naravna in kulturna
dediščina sta edina in hkrati neizkoriščena potenciala območja.
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Z realizacijo projekta se bo vzpostavilo trajnostno upravljanje z območjem, oblikovala nova
turistična destinacija, ustvarila zelena delavna mesta, končni rezultat pa bo povečanje števila
obiskovalcev.
Mestna občina Novo mesto bo poskrbela za urejanje pohodniške in rekreativne ter javne
turistične infrastrukture na projektnem območju Gorjancev (ureditev tematskih, pohodniških,
kolesarskih in dvonamenskih poti; označitev poti; ureditev vstopnih točk na Gorjance) ter
urejanje komunalne in druge javne infrastrukture za obiskovalce in varovanje okolja (parkirišča
–sanacija obstoječih, ureditev novih). Zaradi pomena in značilnosti Gorjancev so predvidene
tudi aktivnosti na področju informiranja in osveščanja javnosti o pomenu ohranjanja narave in
krajine ter trajnostnem razvoju Gorjancev s Podgorjem.
Stanje projekta
Poleti 2015 je bil podpisan partnerski sporazum Gorjanci - razvojna priložnost 2015 - 2020.
V marcu 2016 je bila oddana prijava na razpis Interreg V-A Slovenija-Hrvaška s projektom
»Ohranitev in razvoj dediščine skupnega pogorja Gorjancev in Žumberaškega pogorja« z
akronimom »zelENOgorje« skupaj s sedmimi partnerji, ki ni bila uspešna. Ponovna prijava na
omenjeni razpis je bila oddana v novembru 2016.
V marcu 2017 bodo objavljeni rezultati uspešnosti projekta na navedenem razpisu Interreg V-A
Slo-Hr.

OB085-17-0112 Stanovanjsko reševanje Romov
Namen in cilj
Na postavki stanovanjsko reševanje Romov se kot investicijski del porabe namenjenega
denarja v letu 2017 planira porabiti za nabavo:
1. Bivalnih kontejnerjev
2. Tampon - pesek za posipavanje
3. Grelnih teles - kaminov
4. Opravljanje deratizacije in dezinsekcije
5. Pridobivanje ustrezne dokumentacije
6. Urejanje "izobraževalnih centrov", ki jih uporablja DRPD NM
7. Opreme povezane z morebitno elektrifikacijo in komunalno opremo pri "urgentnem
ukrepanju" reševanja bivalnih razmer Romov
Stanje projekta
Projekti se izvajajo po potrebi, ki jo narekuje stanje na terenu.

4020 OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE
OB085-17-0024 Investicijski odhodki - Nakup opreme
Namen in cilj
Sredstva za investicije so natančno določena po načrtu nabave nove opreme za GRC, nakup
novih vozil, zaščitnih oblek, zaščitne operativne opreme, čelad, radijskih postaj.
Stanje projekta
Gre za vsakoletno obveznost MONM.
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4021 OBČINSKA UPRAVA - VARSTVO OKOLJA
OB085-13-0001 Energetika
Namen in cilj
Mestna občina Novo mesto sledi akcijskemu načrtu Energetskega koncepta Mestne občine
Novo mesto. Prizadeva si k uporabi okolju prijaznih in obnovljivih virov energije, hkrati pa k čim
manjši porabi oz. k njenemu varčevanju, kar je v skladu z energetsko politiko Republike
Slovenije.
Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževalna dela in izboljšave na področju energetike v
objektih, ki so last Mestne občine Novo mesto, za najem licenčne programske opreme za
izvajanje energetskega knjigovodstva v Mestni občini Novo mesto, za pripravo dokumentacije in
projektov za prijavo občine na javne razpise, za pridobitev sredstev iz raznih skladov, za
sofinanciranje energetskih sanacij javnih stavb, za spodbujanje varčne in učinkovite rabe
energije.
Stanje projekta
Mestna občina Novo mesto izvaja akcijski načrt Lokalnega energetskega koncepta Novo mesto.

OB085-14-0047 Kanalizacija ČN Karteljevo
Namen in cilj
Sredstva so predvidena za izgradnjo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja, izgradnjo
čistilne naprave za komunalno odpadno vodo in izgradnjo vodohrama v naselju Karteljevo.
Stanje projekta
V pripravi je investicijsko tehnična dokumentacija za projekt.

OB085-15-0036 Kanalizacija in obnova vodovoda Češča vas
Namen in cilj
Namen investicije je v delu Češče vasi zagotoviti odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter
zagotovitev pitne vode. V severnem delu Češče vasi stanovanjski objekti še nimajo javne
kanalizacije. Celotni projekt je zaradi nepodpisanih služnostnih pogodb razdeljen na dve fazi. V
letu 2018 se bo izvedla I. faza za katero je pridobljeno gradbeno dovoljenje.
Cilj je izgradnja kanalizacijskega omrežja v dolžini 300 m ter obnova vodovoda v dolžini 600 m.
Stanje projekta
Pridobljeno gradbeno dovoljenje.

OB085-16-0101 Kanalizacija Jama
Namen in cilj
Namen investicije je vlaganje v zaščito okolja pred komunalnimi odpadnimi vodami v naselju
Jama, Dolenje Lakovnice.
Cilj investicije je izgradnja kanalizacije v naselju Jama in Gorenje in Dolenje Lakovnice ter
izvedba elektroenergetskega priključka za napajanje črpališče v Stranski vasi z obnovo
obstoječe ceste.
V letih 2017, 2018 se bo izvedla 1. faza investicije, ki obsega izgradnjo kanalizacije, izvedbo
elektroenergetskega priključka, obnova obstoječe ceste v delu naselja Jama.
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Stanje projekta
V letu 2015 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo kanalizacije v naselju Jama,
Gorenje in Dolenje Lakovnice. Gradnja se bo izvajala fazno.

OB085-16-0174 Projekti EBRD - ELENA
Namen in cilj
Mestna občina Novo mesto je pridobila sredstva za namen tehnične pomoči v okviru programa
ELENA, ki jih sofinancira Evropska banka za obnovo in razvoj (v nadaljevanju EBRD). Skupni
proračun konzorcija Mestne občine Novo mesto, Mestne občine Kranj in Mestne občine Celje
znaša 1.801.708,00 EUR brez DDV, od tega 90% (1.621.537,20 EUR) prispeva EBRD,
pogodbene stranke pa 10% vrednosti investicije (180.170,80 EUR) ter celoten DDV.
Glede na trenutno prijavljene projekte Mestne občine Novo mesto znaša sofinanciranje EBRD v
višini 545.625,00 EUR, strošek Mestne občine Novo mesto znaša 194.000,00 EUR pri
predvideni naložbi v osnovna sredstva 10.912.500,00 EUR.
Stanje projekta
V letu 2016 je bila podpisana osnovna pogodba med nosilko Mestno občino Novo mesto in
EBRD. Projekt se bo izvajal v obdobju 2016 – 2019.
V okviru tehnične pomoči se sofinancira priprava dokumentacije za izvedbo javno zasebnega
partnerstva za energetsko sanacijo javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto. Trenutno
je v pripravi naročilo za krovnega svetovalca in projektnega managerja.

OB085-17-0026 Investicijski odhodki - Ukrepi za izboljšanje kakovosti
zraka
Namen in cilj
Urejanje javnega potniškega prometa. Ob obnovi voznega parka izvajalca JPP se pospešeno
izvaja zamenjava vozil, ki ustrezajo standardu najmanj EEV. Ukrep subvencionira država.
Mestna občina Novo mesto bo pridobila finančna sredstva na javnem pozivu 42SUB-AVPO16
"Nepovratne finančne spodbude za nakup novih vozil za javni potniški promet na območjih
občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka", ki ga razpisuje Eko sklad. Sredstva so
namenjena za nabavo novih avtobusov in minibusov, ter nabavo električnih koles, ko bo
pripravljen razpis v skladu z načrtom za kakovost zraka.
Stanje projekta
Mestna občina Novo mesto je objavila javno naročilo male vrednosti za dobavo avtobusa z
nizkimi emisijami za mestni potniški promet s številko JN006844/2016 in izvedla postopek
oddaje javnega naročila, na katerem je kot najugodnejšega ponudnika izbrala dobavitelja. Sledi
prijav na javni pozivi 42SUB-AVPO16 Eko sklada in v nadaljevanju prijave na vse javne pozive
za Ukrepe izboljšanje kakovosti zraka, ki bodo sledili v nadaljevanju.

OB085-17-0114 CEROD - manjši MBO
Namen in cilj
Predvidena je izgradnja objekta za mehansko obdelavo odpadkov za 25.000 ton/leto. Investicija
je utemeljena v DIIP-u z dne 21/09-2015, ki jo je potrdil Svet županov dne 23/09-2015.
Do dokončne odločitve še ni prišlo, prav tako še ni podpisan sporazum o sofinanciranju med
desetimi občinami družbenicami, ki so izkazale interes za predmetno investicijo.
Stanje projekta
Po planu dela podjetja Cerod naj bi z investicijo pričeli v letu 2017 in jo zaključili v letu 2018.
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5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI
OB085-16-0169 Večnamenski objekt KS Otočec
Namen in cilj
Projekt predvideva rekonstrukcijo objekta stare šole Otočec, namensko ureditev prostorov in
nabavo opreme za potrebe delovanja medgeneracijskega središča Otočec, ki bi vzpodbudilo
medsebojno sodelovanje, povezovanje in druženje krajanov ter društev v KS Otočec. Poleg
prostorov za izvajanje delavnic je potrebno v stari šoli urediti večnamenski prostor, ki bo
namenjen druženju in različnim aktivnostim.
Stanje projekta
V letih 2017 in 2018 je predvidena izdelava investicijske in projektne dokumentacije. Gradnja je
predvidena v letih 2019 in 2020.

OB085-17-0028 Investicijski odhodki - Projekti KS
Namen in cilj
Na osnovi Prijave na Poziv za sofinanciranje projektov KS za leto 2018 so bodo KS prijavljale
na programe za sofinanciranje projektov KS.
Stanje projekta
Za projekte se pripravlja investicijsko tehnična dokumentacija.
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