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4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE
OB085-17-0100 Investicijski odhodki - občinska uprava
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.
Izvajanje investicijskega vzdrževanja ter nabava in posodabljanje opreme za delovanje
občinske uprave je stalna naloga občine.

4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA
OB085-16-0135 Vrtec Otočec
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. Ker Osnovna
šola Otočec potrebuje tudi dodatne učilnice bo letos naročena nova idejna zasnova, ki bo
vključevala rešitev za šolo in vrtec.
V letu 2016 in 2017 je bila izdelana idejna zasnova vrtca z oceno vrednosti investicije ter
izdelana investicijska dokumentacija. V letu 2018 smo spremenili prostorski plan, da je gradnja
na tej lokaciji sploh možna. V letošnjem letu je prišlo do spremembe, tako da se bo reševala
prostorska stiska skupaj s povečanjem prostorov za šolo in vrtec.

OB085-16-0136 Novogradnja vrtca Bršljin
V Bršljinu ob osnovni šoli je zgrajen nov šest oddelčni vrtec Videk. Objekt ima dva oddelka za
prvo starostno obdobje ter štiri oddelke za drugo starostno obdobje. Objekt obratuje od
februarja 2018.
Objekt je zgrajen in predan v uporabo. V letošnjem letu zapade v plačilo še končna situacija po
izvajalski pogodbi.

OB085-17-0102 Investicijsko vzdrževanje vrtcev
Sredstva so namenjena za potrebe investicijskega vzdrževanja 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.
Izvajanje investicijskega vzdrževanja ter nabava in posodabljanje opreme za delovanje vrtcev je
stalna naloga občine.
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4003 OBČINSKA UPRAVA – IZOBRAŽEVANJE
OB085-13-0009 Investicijski odhodki OŠ Center
Na objektu je potrebno zamenjati stavbno pohištvo na lupini objekta. Z zamenjavami smo pričeli
leta 2012. Zamenjavo oken smo končali v 2017. V nadaljevanju še predvidevamo ureditev
sanitarij, kuhinje ter fasade.

OB085-15-0011 OŠ Šmihel (avtobusno postajališče)
V osnovni šoli Šmihel imajo učenci težave z varnim vstopanjem in izstopanjem s šolskega
avtobusa. Za rešitev te težave je potrebno zgraditi obračališče in dodatna parkirna mesta, ki
bodo služila krajanom in uslužbencem šole. Potrebno je odkupiti zemljišče ter nato v sklopu
izvedbe tretje faze Šmihelske ceste pričeti z izvedbo, ko bodo izdelani projekti.
Izdelana je idejna zasnova tretje faze Šmihelske ceste, ki vključuje tudi obračališče in
postajališče za šolski avtobus.

OB085-19-0028 Širitev OŠ Otočec
Demografski podatki kažejo, da Osnovna šola Otočec v naslednjih letih potrebuje osem
dodatnih učilnic. V ta namen bomo v letošnjem letu pripravili projektno dokumentacijo, ki bo
upoštevala širitev šole in vrtca.
Projekt je v začetni fazi. V letošnjem letu bomo naročili izdelavo projektne in investicijske
dokumentacije.

4004 OBČINSKA UPRAVA – ŠPORT
OB085-14-0014 Športna infrastruktura
Sredstva na postavki so namenjena potrebam izdelave projektne in investicijske dokumentacije
za novo športno infrastrukturo: izgradnja dodatne športne dvorane pri Marofu, posodobitvi
bazena na OŠ Grm ter pregradi v dvorani Marof.
Na postavki se zagotavljajo sredstva za potrebne elaborate, projektno dokumentacijo ter
investicijsko dokumentacijo ter ostali stroški za novo športno infrastrukturo.

OB085-15-0013 Velodrom Češča vas
Na pokritem objektu olimpijskega centra imamo namen zgraditi še sanitarno garderobni objekt,
ki bo služil športnikom in obiskovalcem objekta.
Projekt je v fazi priprave na izbor projektanta, po končanem projektiranju pa sledi faza izvedbe.

OB085-16-0137 Portoval - razsvetljava stadiona
Na nogometnem stadionu v Portovalu imamo namen izvesti osvetlitev stadiona, tako da se
bodo lahko odvijale tudi nočne tekme in treningi.
Projekt je sofinanciran s strani Nogometne zveze Slovenije, pričakujemo pa odobritev sredstev
tudi s strani Fundacije za šport. Projekt vodi Zavod Novo mesto. Končan naj bi bil do 30.6.2019.
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OB085-17-0098 Olimpijski
podkonstrukcija pokritja

vadbeni

center

Češča

vas

-

Podkonstrukcija za pokritje velodroma z napihljivo membrano je bila izvedena v letu 2018.
Objekt je že v uporabi.
Objekt je pokrit in predan v upravljanje Zavodu Novo mesto.

OB085-17-0107 Olimpijski vadbeni center Češča vas - atletska steza
Na sredini ovala velodroma smo namestili atletsko stezo s štirimi krožnimi progami dolžine 200
m, ter osmimi 60 m stezami za šprint. Na stezi je tudi metališče za kroglo, prostor za skok v
daljino in višino.
Objekt je končan in predan v upravljanje Zavodu Novo mesto.

OB085-17-0113 Investicijski odhodki - otroška in športna igrišča
Sredstva na proračunski postavki se povečajo zaradi prenosa obveznosti iz leta 2018.

OB085-17-0126 Ureditev konjeniškega centra Češča vas
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. Na podlagi OPPN 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.
Projekt je v fazi prijave na sofinancerska sredstva in izdelavi PZI dokumentacije.

OB085-17-0130 Investicijsko vzdrževanje - Zavod Novo mesto
Sredstva so namenjena za nakup bazena na OŠ Grm, ureditev pritličja v Domu športov na Loki
in ureditev dveh odbojkarskih igrišč v ŠRC Loka.

OB085-18-0184 Velodrom - obnova lesene kolesarske steze
Mestna občina Novo mesto je pričela z obnovo lesenega dela kolesarske steze. Prvotno je bila
mišljena samo zamenjava finalne površine steze ter popravila poškodovanih nosilce. V fazi
izvedbe je bilo ugotovljeno, da je les napaden s sivo hišno gobo in da je edino racionalno
dejanje, da se zamenja tudi celotna nosilna konstrukcija. Dela so v zaključni fazi in bodo
končana v drugi polovici marca 2019. Objekt bo tako v celoti nov.
Objekt je v zaključni fazi, vsa dela bodo končana do sredine marca 2019.
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4005 OBČINSKA UPRAVA – KULTURA
OB085-16-0127 Arheološki park Situla (Marof)
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. V sklopu izdelave Strokovnih podlag za območje AP Situla je bil izdelan
PZI za arheološko pot Gradišče in prenovo Kettejevega drevoreda, ter arboristični mnenji o
stanju Kettejevega drevoreda v Novem mestu.
Na podlagi elaborata »Tržna raziskava«, ki je predstavil, kakšne so potrebe razvoja kulturnoturističnega produkta Železnodobni park Situla v Novem mestu, so v izdelavi dopolnitve
Strokovnih podlag za območje AP Situla. Poleg zasnove načrta upravljanja scenarija, skice
statičnih in dinamičnih elementov "doživetje" ter zgodbe bodo (prostorske) strokovne podlage
izhodišče za nadaljnjo pripravo projektne in prostorske dokumentacije. Izvedba projekta
železnodobnega parka Situla je zastavljena dolgoročno.

OB085-17-0019 Narodni dom
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 izvajajo nujna vzdrževalna dela.

OB085-17-0135 IronAge Storytelling
Obravnavano projektno območje v Sloveniji in Hrvaški (od Krškega, preko Novega mesta in
Pule do Vrbnika) predstavlja edinstveno arheološko dediščino Evrope v železni dobi. Namen
projekta je, da se dediščina poveže in predstavi v skupnem turističnem proizvodu z
vključevanjem lokalnega prebivalstva ter podjetij in obrtnikov, ki bi se razvijali ravno na osnovi
bogate arheološke dediščine območja.
Projektna vloga IronAge Storytelling, ki je bila vložena v okviru Javnega razpisa za predložitev
projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška v obdobju 2014-2020, je bila
zavrnjena, zato se projekt v letu 2019 ne bo izvajal.

OB085-19-0029 Mestno kulturno središče
Za potrebe mestnega kulturnega središča smo odkupili poslovni prostor v površini cca 300 m2.
Objekt bo v letošnjem še obnovljen do take mere, da ga bomo lahko oddali v brezplačni najem
najugodnejšemu ponudniku za namen mestnega kulturnega središča.
Odkupljen je poslovni prostor, v nadaljevanju bo sledila prenova prostorov, ki bo končana v
drugi polovici leta.

8

Rebalans proračuna MONM 2019 – marec 2019

4007 OBČINSKA UPRAVA - INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH
OB085-17-0021 Mladinsko ustvarjalno središče
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.
Projekt je v začetni fazi - fazi načrtovanja in iskanja najustreznejših rešitev. Trenutno so
aktivnosti ustavljene.

4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST
OB085-11-0054 Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na
območju osrednje Dolenjske
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.
V letu 2016 je bila izvedena 1. faza projekta, in sicer izgradnja vodarn Jezero in Stopiče. V letu
2017, 2018 se je izvedla izgradnja cevovodov in vodohranov. Na osnovi vloge za spremembo
odločitve je v letu 2018 občina prejela sklep o spremembi Odločitve, s katerim so MONM in
ostalim občinam odobrena dodatna sredstva za dokončno izvedbo projekta in podaljšanje roka
izvedbe del do konca leta 2019. Dodatna sredstva so bila odobrena za izgradnjo novih odsekov
in objektov. V MONM bomo na novo zgradili dodatne cevovode in novi vodohran Težka Voda.

OB085-13-0025 Ureditev mestnega jedra - projektna dokumentacija
Namen ureditve mestnega jedra je funkcionalna prenova javnih površin v mestnem jedru, z
ureditvijo urbane opreme, kolesarskega, motornega in mirujočega prometa, dostavnih in
interventnih površin za gostinske, tržne in prireditvene dejavnosti ter celostna prenova
gospodarske javne infrastrukture.
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
PGD in PZI projektna dokumentacija za vse štiri sklope je izdelana in predana, projekt izvedenih
del (PID) bo izdelan in predan ob zaključku gradnje, projektantski nadzor za sklop B bo
zaključen ob prevzemu del.

OB085-13-0028 Investicije v javno razsvetljavo
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.
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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.

OB085-15-0105 Pločnik in JR Kamence
Rekonstrukcija LC 295 021 med Dolenjimi Kamencami in Potočno vasjo z razširitvijo vozišča,
umestitvijo pločnika ter ureditvijo cestne razsvetljave (Faza 2).
Izdelana projektna dokumentacija PZI PR-R13/2016 s strani projektanta ACER Novo mesto,
d.o.o.. Poteka postopek razlastitve pod št. 47820-41/2016-13 (620).

OB085-15-0111 Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored
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.
Izdelan je projekt PZI, v teku je priprava razpisne dokumentacije za izbor izvajalca gradbenih
del. Iz naslova navedenega namena in ciljev se pričakuje sofinanciranje projekta iz skladov
Evropske unije.

OB085-16-0147 Urejanje romskih naselij
Sredstva se zmanjšujejo, ker v letu 2019 ni predvidenih večjih razpisov za državno
sofinanciranje projektov urejanja romskih naselij.

OB085-16-0178 Ureditev mestnega jedra - Glavni trg
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,
•
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.
Z gradbenimi deli ureditve mestnega jedra - prenove gospodarske javne infrastrukture in
prenove odprtih javnih površin ter arheološkimi izkopavanji smo pričeli septembra 2017,
predviden zaključek vseh del pa je predviden konec marca 2019.

OB085-17-0025 Investicijski odhodki - Zbiranje in odvoz odpadkov JP
Komunala
Sredstva so namenjena za nemoteno izvajanje gospodarske javne službe zbiranje in odvoza
odpadkov.
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Gospodarska javna služba investicijskega vzdrževanja zbiranja in odvoza odpadkov je stalna
naloga občine.

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

OB085-17-0127 Vzdrževanje katastra
Lokalno geodetsko službo mora zagotavljati občina. Ta obsega vzpostavitev, vodenje in
vzdrževanje katastrov gospodarske javne infrastrukture. Sredstva za kritje stroškov zagotavlja
občina iz proračuna, ki pa se povečujejo zaradi prenosa obveznosti iz preteklega leta.
Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanja gospodarske javne infrastrukture je stalna naloga občine.

OB085-18-0098 Vodovod Gabrje - Hrušica
Namen je omogočiti krajanom javno vodovodno omrežje ter oskrbo s kvalitetno pitno vodo na
območju naselja Hrušica. Cilj je izvedba novega vodovodnega omrežja v dolžini 900 m. Z novim
vodovodom se opusti vrtina Gaberje, ki je dotrajana.
V letu 2019 so sredstva namenjena samo za projektno dokumentacijo in pridobitev gradbenega
dovoljenja, zato se sredstva na postavki znižujejo. Gradnja je predvidena v letu 2020.
V letu 2019 je predvidena novelacija projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega
dovoljenja, medtem ko je v letu 2020 predvidena izgradnja vodovoda.

OB085-19-0020 Sanacija podpornih zidov na pokopališču v Smolenji
vasi
Podporna zidova, ki novejši (zgornji) del pokopališča v Smolenji vasi obdajata z zahodne in
severozahodne strani, sta nagnjena, delno premaknjena in poškodovana. Ker je njuna
stabilnost ogrožena, je nujno potrebna njuna sanacija.
Izdelana je bila projektna dokumentacija PZI 50/2018 s strani projektne hiše SPINA NOVO
MESTO d.o.o.. Zaradi zahtevnega terena in težav pri pridobivanju služnosti je naročena
novelacija projekta. Dogovorjen je potreben prekop grobov.

4012 OBČINSKA UPRAVA – PROMET
OB085-15-0027 Ureditev glavne avtobusne postaje NM
Cilj je urediti varno glavno avtobusno postajo v Novem mestu.
Investicija se bo izvajala tekoče. Projekt je v stanju izvajanja.

OB085-15-0112 Ureditev avtobusnega postajališča v naselju Gabrje
Cilj je urediti varno avtobusno postajališče v Gabrju.
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Za projekt ureditve avtobusnega postajališča je pridobljeno gradbeno dovoljenje, po pridobitvi
PZI projektne dokumentacije sledijo postopki javnega naročanja in izvedba, ki je predvidena v
letu 2019.

OB085-16-0140 Parkirna hiša Kapitelj
Predvidena je izgradnja parkirne hiše na območju med Prešernovim trgom, Kapiteljsko ulico in
Strmo potjo. Projekt v povezavi z ostalimi investicijami v mestnem jedru predstavlja celostno
urejanje mirujočega prometa.
Izvedene so predhodne geotehnične raziskave in izdelan geodetski posnetek obstoječega
stanja. Izdelana je projektna dokumentacija IDZ, pridobljeni projektni pogoji in na podlagi
pogojev IDP. Sledi izdelava preostale projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega
dovoljenja in zemljišč ter gradnja.

OB085-16-0170 Parkirišča ob Kandijski cesti
Zaradi prenove površin v mestnem jedru bo Mestna občina Novo mesto v neposredni bližini
mestnega jedra zagotovila dodatna oziroma nadomestna parkirišča in sicer z ureditvijo dveh že
obstoječih parkirišč - na Trdinovi cesti in ob Težki vodi.
Z ureditvijo parkirišča ob Trdinovi cesti je bilo pridobljenih 37 parkirnih mest in 1 parkirno mesto
za funkcionalno ovirane osebe, z ureditvijo parkirišč ob Težki vodi pa je predvidenih 38 parkirnih
mest od tega 2 parkirni mesti za funkcionalno ovirane osebe in 2 parkirni mesti s polnilnikom za
električna vozila.
Parkirišče na Trdinovi je dokončano, za parkirišče ob Težki vodi pa imamo izdelano projektno
dokumentacijo, pridobljeno je tudi gradbeno dovoljenje, v teku je pridobivanje služnostnih
pogodb za zemljišča, po katerih bo potekal električni vod za priklop novo predvidene javne
razsvetljave parkirišča in polnilnic za električna vozila, izvedba je predvidena v letošnjem letu.

OB085-17-0122 Investicijski odhodki - avtobusna postajališča
Dobava in montaža avtobusnih postajališč (nadstrešnice za potnike) v mestnem potniškem
prometu in na območju šolskih prevozov.
Projekt je stalna naloga.

OB085-17-0137 Parkirna hiša in parkirišča
Redno delovanje, vzdrževanje parkirišč, parkirnih hiš in polnilnic za električna vozila skladno s
politiko urejanja mirujočega prometa.
Projekt je stalna naloga.

OB085-18-0170 Avtobusno postajališče Mali Orehek
Sredstva se porabi za poravnavo prenesenih obveznosti in dokončanje projektne dokumentacije
za ureditev avtobusnega postajališča, cestne razsvetljave in prehoda za pešce z dostopi.

OB085-18-0186 Subvencija mestnega potniškega prometa - nakup
opreme
Sredstva so namenjena za redno izvajanje koncesijske pogodbe mestnega potniškega prometa.

OB085-19-0009 Cestni promet - urejanje
Sredstva so namenjena za:
- izvajanje vzdrževalnih del na kolesarski infrastrukturi, za izvedbo izboljšav in odprav
pomanjkljivosti;
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- urejanje avtobusnih postajališč v mestnem potniškem prometu in področju šolskih prevozov –
redno in investicijsko vzdrževanje;
- urejanje prehodov za pešce – vzdrževanje, načrtovanje, priprava projektne dokumentacije,
nove izvedbe in oprema;
- izvedbo prometne signalizacije (obnova, odstranitev, zamenjava, prestavitev, nova postavitev);
- vzdrževanje obstoječe prometne opreme in izvedbo novih rešitev v območjih umirjanja
prometa;
- izvajanje del za montažo, demontažo, vzdrževanje v fazi obratovanja, prestavitev in
zamenjavo merilnih naprav v prometu in pripadajoče druge opreme. S pomočjo merilnih naprav
se pridobiva podatke o prometnih tokovih, hitrosti udeležencev v prometu, strukturi prometnega
toka in drugo. Naprave se uporablja tudi pri izvajanju ukrepov za umirjanje prometa.

OB085-19-0022 Avtobusno postajališče v Birčni vasi
Izgradnja avtobusnega postajališča ob regionalni cesti R3-664/2501 Gaber - Uršna Sela - Novo
mesto od km 15+550 do km 17+700 v naselju Birčna vas.
Sporazum o sofinanciranju je usklajen, čakamo podpis s strani Direkcije. Sledi razpis za
izvajalca. Investicijo bo vodila Direkcija, občina bo v vlogi sofinancerja.

4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO
OB085-13-0069 Reko. R3-664/2501 NM (Šmihelska/Westrova cesta)
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.
Direkcija je že pripravila PN za cestni del, v teku je priprava PN za železniški del. Sledi naročilo
PZI projektne dokumentacije in priprava SOF-a, predvidoma v novembru 2019.

OB085-13-0078 Ured. Belokranjske c. v NM (križišče Žabja vas)
Predvidena je rekonstrukcija križišča Belokranjska cesta v Novem mestu - križišče Žabja vas.
Nosilka projekta je Direkcija RS za infrastrukturo, občina sodeluje kot sofinancer.
PZI je recenziran, DRSI izvaja odkupe zemljišč, sporazum o sofinanciranju je bil podpisan že
leta 2017. Investicija ne bo šla v realizacijo pred izgradnjo 3. razvojne osi.
Občina je na Direkcijo posredovala pobudo za izgradnjo prve faze, ki obsega povezavo od
večnamenske poti ob Levičnikovi cesti do Kandijske ceste. PO potrditvi Direkcije, bo občina
pristopila k naročilu PN in izvedbenega načrta. Sledil bo aneks - k sporazumu o sofinanciranju
in izvedba.

OB085-14-0076 Reko. Gabrje - Ratež (odsek skozi naselje Brusnice)
Rekonstrukcija regionalne ceste R3-668/5846 Gabrje-Ratež, od km 3.078 do km 3.740 - skozi
Velike Brusnice z ureditvijo pločnikov, ureditvijo struge Vrtaškega potoka ter obnova
gospodarske javne infrastrukture.
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Rekonstrukcija regionalne ceste se nadaljuje in je izvajanju od oktobra 2017. Dela na cesti in
potoku bodo predvidoma zaključena konec marca. Zardi izgradnje nadomestnega objekta se je
rok podaljšal na konec septembra 2019, za kar je podpisan tudi aneks.

OB085-14-0081 Križ. Ločna
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 ostale gospodarske
javne infrastrukture.
Nosilka projekta je Direkcija RS za infrastrukturo, občina sodeluje kot sofinancer.
Pred izgradnjo 3.razvojne osi, ga Direkcija ni umestila v razvojni program.

OB085-14-0084 Reko. R3-664/2501 NM (skozi Šmihel)
Namen je rekonstrukcija regionalne ceste R3-664/2501, od km 20.935 do km 21.255 - ureditev
hodnika za pešce ob Šmihelski cest, od Šukljetove ulice do križišča s Smrečnikovo ulico.
Sočasno z rekonstrukcije ceste se bo dogradil pločnik za pešce, uredila cestna razsvetljava,
odvodnjavanje ceste ter prenovila vsa gospodarska javna infrastruktura.
Gradnja je zaključena. V februarju je bil opravljen komisijski pregled. Potrebna je še odprava
pomanjkljivosti in končni obračun ter končna odmera zemljišč po izvedeni gradnji.

OB085-15-0073 Obvoznica Novo mesto-Šmihel (R3-664)
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.
Izdelana je strokovna podlaga za pripravo OPPN za obvoznico Šmihel (december 2017),
predvidena razgrnitev OPPN je v letu 2019.

OB085-15-0080 Rekonstrukcija regionalne ceste skozi naselje Birčna
vas
Predvidena je rekonstrukcija regionalne ceste R3 664/2501 Gaber - Uršna Sela - Novo mesto, z
ureditvijo pločnika za pešce, cestne razsvetljave, avtobusnega postajališča od podvoza z
železniško progo do OŠ v Birčni vasi.
Projekt PZI je recenziran, Sporazum o sofinanciranju z Direkcijo je podpisan, sledijo odkupi
zemljišč in izvedba.

OB085-15-0082 Križ. glavna cesta G2-105/0526: križišče Stopiče
Namen in cilj projekta je ureditev varnega priključka lokalne ceste LC 295130 Črmošnjice - Dolž
iz smeri Stopič na glavno cesto G2-105/256 ter ureditev ustreznih avtobusnih postajališč na
glavni cesti. Sočasno z ureditvijo priključka se uredijo tudi cestna razsvetljava ter ustrezne
površine za pešce.
Nosilka projekta je Direkcija RS za infrastrukturo, občina sodeluje kot sofinancer.
DRSI pripravlja PN za novo projektno dokumentacijo, z upoštevanjem nove zakonodaje in
navezave na projekt 3. razvojne osi. Zemljišča so bila že odkupljena po stari projektni
dokumentaciji PZI - 172/06.
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OB085-15-0117 Ureditev GJI za območje UN Zdravstveni kompleks
NM- 3. faza
Znotraj območja Ureditvenega načrta Zdravstveni kompleks v Novem mestu je Ministrstvo za
zdravje pristopilo h gradnji Urgence pri Splošni bolnišnici, Zdravstveni dom Novo mesto k
ureditvi parkirišč pri ZD za zaposlene in obiskovalce. Ker so projektne rešitve nove urgence in
parkirišč po izdanih soglasjih predvidele navezavo na novo predvideno javno meteorno
kanalizacijo z izpustom v reko Krko ter navezavo odpadnih voda na predvideno rekonstruirano
fekalno kanalizacijo v stari Šmihelski cesti in delno na Kandijski, pa je Mestna občina Novo
mesto pristopila k ureditvi gospodarske javne infrastrukture na stari Šmihelski cesti. Ureditev
gospodarske javne infrastrukture v skupni dolžini 195 m se je izvajala po etapah, I. in II. etapa v
skupni dolžini 88 m je bila izvedena v letu 2016, sočasno z izgradnjo Urgence in parkirišč pri
zdravstvenem domu, izvedba III. etape v dolžini 107 m (od priključka v urgenco oz. SB do
priključka na krožišče Šmihelske (Ljubenske) ceste), pa je predvidena v letu 2019. Ureditev
gospodarske javne infrastrukture obsega rekonstrukcijo ceste, pločnika, izvedbo ločenega
sistema meteorne in fekalne kanalizacije, vodovoda in javne razsvetljave.
Investicija ni predvidena za realizacijo v letu 2019.
Izdelana je investicijska in projektna dokumentacija.

OB085-16-0093 Kolesarska steza in pločnik ob Straški cesti
Z rekonstrukcijo Straške ceste, ki je bila izvedena v letih 2017 in 2018, je bilo poleg obnove
samega cestišča s spodnjim ustrojem, izvedena tudi obojestranska kolesarska steza in
enostranski pločnik z javno razsvetljavo. Tako je ta odsek Straške ceste (od križišča z
Mirnopeško cesto do križišča z ulico Bršljin) v dolžini ca. 500 m postal bolj varen, predvsem za
pešce in kolesarje.
Rekonstrukcija Straške ceste je bila izvedena v letih 2017 in 2018. V letu 2019 zapade v plačilo
končna situacija izvajalca gradbenih del.

OB085-16-0141 Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti
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
okolju. Ob "hitri" Levičnikovi cesti se zato načrtuje izgradnja varne kolesarske poti, popolnoma
ločene od vozišča ceste, vključno z navezavo na obstoječe prometne površine.
Projekt je predviden za sofinanciranje iz EU skladov preko mehanizma CTN.
V letu 2018 se je začela gradnja, ki bo predvidoma zaključena v letu 2019.

OB085-16-0142 Brv in kolesarska pot - Irča vas
Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije, pridobitev zemljišč in 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 Drske z območjem Bršljina. Projekt je predviden
za sofinanciranje iz EU skladov preko mehanizma CTN.
V letu 2016 so bile izvedene geotehnične raziskave in izdelan geodetski posnetek obstoječega
stanja. V letu 2017 je bil izpeljan arhitekturni natečaj. V teku je pridobivanje zemljišč in izdelava
projektne dokumentacije. Gradnja je predvidena v letih 2019 in 2020.

OB085-16-0175 Ureditev Westrove ulice
Namen projekta je izboljšanje prometne varnosti na Westrovi ulici z ureditvijo površin za pešce
in kolesarje ter obnovo obstoječe komunalne infrastrukture.
Izdelana je idejna zasnova za ureditev Westrove ulice, ki je podlaga za izdelavo PZI projektne
dokumentacije za fazno izvedbo. MONM izvaja odkupe zemljišč.
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OB085-16-0180 Brv in kolesarska pot - Loka - Kandija
Namen gradnje večnamenske brvi preko reke Krke, ki bo omogočala varnejše gibanje pešcem
in kolesarjem, je dograditev kolesarske in peš infrastrukture, ki bo smiselno povezovala in
dopolnjevala obstoječo mrežo, povečanje površin za pešce in kolesarje, povečanje prometne
varnosti za kolesarje in pešce, izboljšanje stanja okolja (zmanjšanje emisij CO2 iz osebnega
avtomobilskega prometa), in s tem tudi pozitivno vplivala na zdrav način življenja občanov.
Investicija predvideva izgradnjo večnamenske brvi, ki se bo obeh bregovih reke neposredno
navezala na obstoječo prometno infrastrukturo, in sicer na levem bregu reke Krke na
večnamensko pot Župančičevega sprehajališča in na desnem bregu na Sprehajališče Primicove
Julije in Kandijsko cesto, vključno s spremljajočimi ureditvami. Brv bo povezala center mesta in
Športno rekreacijski park Loka in ter sosesko Kandija z zaledjem in zdravstveni kompleks.
V letu 2018 je predvidena izvedba arhitekturnega natečaja. Sledi izdelava projektne
dokumentacije, pridobivanje zemljišč in gradbenega dovoljenja in gradnja v letu 2019.

OB085-17-0027 Investicijski odhodki - popravilo mostov
Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi potrebne sanacije lesenega mostu v Šentpetru.

OB085-17-0033 Investicijski odhodki - Vzdrževanje občinskih cest
Sredstva se prerazporedijo za potrebe rednega vzdrževanja cest.

OB085-17-0074 Topliška c. - križišče Drska - pok. Srebrniče
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 km 11+090 do km 9+540,
ureditev regionalne ceste R2-419 od km 9+840 do km 9+540 v dolžini 300 m v naselju
Srebrniče in sprememba obstoječega hodnika za pešce in kolesarske steze od km 10+420 do
km 11+710 v dolžini 1290 m.
Sredstva se v letu 2019 povečujejo, ker se glavnina izvedbe del in posledično tudi plačila za
izvedbo 1. faze premaknila v leto 2019.
Pripravljena je investicijsko tehnična dokumentacija ter pridobljena večina zemljišč za gradnjo.
V izvedbi je prva faza projekta.

OB085-17-0077 Reko. Novo mesto-Šentjernej (križišče Ratež)
Predvidena je rekonstrukcija križišča regionalne ceste R2-419/1204 in R3-668/5846 ter lokalne
ceste LC 295220 proti Gumberku in Šentpetru, ob gostilni Vovko na Ratežu ter ureditev para
avtobusnih postajališč.
Izdelan je projekt IDZ in je s strani Direkcije tudi potrjen, narejena ja PN za izvedbo PZI
dokumentacije. Potekajo tudi razgovori z lastniki tangiranih zemljišč, vezanimi na odkupe.

OB085-17-0115 Sanacija in preplastitev lokalnih cest
Povečanje je potrebno zaradi prenosa obveznosti iz leta 2018.

OB085-17-0125 Ureditev hodnika za pešce skozi naselje Muhaber
Ob lokalni cesti skozi naselje Muhaber je predvidena ureditev enostranskega hodnika za pešce
v dolžini cca 305 m. Hkrati se bo v območju ureditve hodnika za pešce uredila še cestna
razsvetljava (17 svetilk), odvodnjavanje ceste z izgradnjo nove meteorne cestne kanalizacije z
izpustom v dve ponikovalnici, avtobusno postajališče na vozišču z izvedbo čakalne ploščadi s
tipsko nadstrešnico ter hišni priključki k stanovanjskim hišam.
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Zaradi naknadne pobude krajanov KS Bučna vas po razširitvi vozišča, ureditvijo hodnika za
pešce z dvignjenimi robniki ter ureditvijo dvignjene ploščadi na območju križišča med profiloma
P6 in P13 v dolžini 130 m, smo za ta odsek naročili novelacijo projektne dokumentacije,
predhodno pa odkupili še potrebna dodatna zemljišča. Iz teh vzrokov se bo gradnja nadaljevala
po zagotovitvi sredstev in po pridobitvi novelirane projektne dokumentacije.

OB085-18-0176 Rekonstrukcija ceste JP 799061 v naselju Drska
Namen je rekonstrukcija ceste JP 799061, peš površin, cestne razsvetljave in komunalne
opreme od križišča s Šegovo ulico, mimo gostilne Jakše in do konca slepe ulice Drska vključno
s slepim krakom JP 799062.
Investicija je v teku. Dokončanje gradbenih del je predvideno v aprilu 2019.

OB085-18-0178 Razširitev Ločenskega mostu
Namen investicije je dopolnjevanje kolesarske mreže v Mestni občini Novo mesto. Cilj ureditve
Ločenskega mostu je pridobitev kolesarske steze, ki bo povezala bodočo večnamensko pot ob
Levičnikovi cesti ter kolesarske površine ob Seidlovi cesti in Andrijaničevi cesti.
V oktobru 2017 je bila s strani DRSI potrjena projektna naloga za izdelavo idejnega projekta
(IDP). Tekom izdelave IDP v letu 2018 je statična analiza obstoječe konstrukcije pokazala, da
le-ta ne zdrži dodatnih posegov - rešitev je potrebno najti brez poseganja v samo konstrukcijo.
V letu 2019 je predvideno nadaljevanje projektiranja oz. iskanje ustrezne projektne rešitve.

OB085-18-0179 Kolesarska povezava Drska - Bršljin
Namen oblikovanja kolesarske povezave Drska - Bršljin je razširitev kolesarske mreže v Mestni
občini Novo mesto in tako prispevati k trajnostni mobilnosti. Cilj projekta je oblikovati primerno
kolesarsko povezavo med območjema Drske in Bršljin preko bodoče nove brvi v Irči vasi.
V letu 2018 je bila izdelana IDZ. V letu 2019 sledi izdelava projektne dokumentacije višjega
nivoja obdelave (za posamezne odseke, za katere je to potrebno) in pridobivanje pravice graditi
za odsek na Straški cesti. V 2020 in 2021 je predvidena gradnja.

OB085-18-0182 Ureditev pločnika Šmihel - 2.faza
Rekonstrukcija ceste skozi Šmihel - 2 faza od križišča pri trgovini Vita do Regerških Košenic z
ureditvijo pločnika, cestno razsvetljavo in komunalno infrastrukturo.
Sporazum o sofinanciranju je podpisan, odkupi zemljišč so v teku. Direkcija pripravlja razpis za
izbor izvajalca gradbenih del.

OB085-19-0013 Ureditev križišča - Cesta brigad z Adrijaničevo ulico
Izdelana je bila projektna dokumentacija PZI. MONM trenutno izvaja odkupe zemljišč oziroma
pridobitve pravic za gradnjo. Po pridobitvi vseh potrebnih zemljišč sledijo postopki javnega
naročanja in izvedba, ki je predvidena v letu 2019.

OB085-19-0015 Regionalna kolesarska povezava "Novo mesto - Straža
- Dolenjske Toplice"
Izvedba regionalne kolesarske povezave Novo mesto - Straža - Dolenjske Toplice.
Pripravljen je sporazum o sofinanciranju izdelave projektne dokumentacije PZI in investicijske
dokumentacije PIZ, IP. Pripravljena je projektna naloga.
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OB085-19-0016 Regionalna kolesarska povezava "Novo mesto Šmarješke Toplice - Škocjan"
Izvedba regionalne kolesarske povezave Novo mesto - Šmarješke Toplice - Škocjan.
Pripravljen je sporazum o sofinanciranju izdelave projektne dokumentacije PZI in investicijske
dokumentacije PIZ, IP. Pripravljena je projektna naloga.

OB085-19-0017 Regionalna kolesarska povezava "Trebnje - Mirna
Peč - Novo mesto"
Izvedba regionalne kolesarske povezave Trebnje - Mirna Peč - Novo mesto.
Pripravljen je sporazum o sofinanciranju izdelave projektne dokumentacije PZI in investicijske
dokumentacije PIZ, IP. Pripravljena je projektna naloga.

OB085-19-0018 Rekonstrukcija ceste in novogradnja kolesarske steze
in pešpoti na odseku med naseljem Ragovo in Krka
Izvedba rekonstrukcije ceste in novogradnje kolesarske steze in pešpoti na odseku med
naseljem Ragovo in Krka. Izvede se celovita ureditev območja z ustrezno cestno povezavo,
kolesarsko potjo in peš potjo, prenova oziroma dograditev gospodarske javne in druge
infrastrukture ter izvedba premostitvenega objekta.
Izbran je projektant za izdelavo projektne dokumentacije PZI za Rekonstrukcijo ceste in
novogradnjo kolesarske steze in pešpoti na odseku med naseljem Ragovo in Krka.

OB085-19-0023 Topliška cesta - od križišča avtobusno postajališče do
križišča Drska
Predvidena je izvedba sanacije in preplastitev vozišča na regionalni cesti R2-419, odsek 1203
Soteska - Novo mesto na delu od križišča avtobusno postajališče do križišča Drska z ureditvijo
peščevih in kolesarskih površin.
Izdelana in recenzirana je PZI projektna dokumentacija ter poslana na Direkcijo, ki pripravlja
sofinancerski sporazum. Sledi razpis za izvajalca in izvedba.

OB085-19-0024 Rekonstrukcija R3-664/2501 NM (skozi Šmihel) - 3.
faza
Rekonstrukcija regionalne ceste R3-664/2501, od km 21+225 do km 21+555 z ureditvijo
obojestranskega pločnika za pešce, cestne razsvetljave in komunalne infrastrukture, ob
Šmihelski cest,i od križišča s Smrečnikovo ulico do pokopališča v Šmihelu.
Izdelan je PZI projekt, ki je recenziran in poslan na Direkcijo v pregled za sklenitev sporazuma o
sofinanciranju.

OB085-19-0025 Tabletka - razširitev krožnega križišča državnih cest
Na obstoječem krožnem trikrakem križišču državnih cest (Andrijaničeve ceste - smer Krka,
Zagrebške ceste - smer AC in Andrijaničeve - smer Bršljin), je predvidena gradnja dodatnega
izvoznega in uvoznega pasu na kraku G2-105/1511 - Andrijaničeva cesta- smer Krka.
Projektna dokumentacija je izdelana. Naročnik in plačnik je Krka d.d., ki v tem deležu nastopa
kot sofinancer. V pripravi je podpis tripartitnega sofinancerskega sporazuma o sofinanciranju
med DRSI, Krko, tovarno zdravil d.d. in MONM.
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4016 OBČINSKA UPRAVA – TURIZEM
OB085-18-0180 Parkirišče za avtodome in osebna vozila v Portovalu
Mestna občina načrtuje urediti parkirišča za avtodome in osebna vozila na lokaciji športnorekreacijskega parka Portoval. Investicija bo obsegala ureditev postajališča za avtodome (6
pakirnih mest, 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.
V preostalem delu znotraj cestne zanke se predvidi oz. uredi parkirišče za osebna vozila.
Gradbeno dovoljenje za ureditev parkirišč v ŠRC Portoval je bilo izdano decembra 2018.
V izdelavi je projektna dokumentacija PZI. Po izdelavi PZI se pristopi k izgradnji parkirišč.

4017 OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA ZEMLJIŠČA
OB085-14-0091 Komunalno urejanje obrtno industrijske cone Livada
Namen je pridobiti zemljišča za uspešno izvedbo 2. faze komunalnega urejanja OIC Livada. Cilj
je nadaljevati z izboljšavami pogojev za poslovanje gospodarskih subjektov in nastanek novih
delovnih mest z ureditvijo ceste JC2 (2. faza), JC5 (2. faza) ter cesto JC6.
1 faza komunalnega opremljanja OIC Livada je bila zaključena. Po pridobitvi zemljišč za izvedo
2. faze, bomo pristopili k pridobitvi gradbenega dovoljenja ter izvedbi razpisa za izbor izvajalca.

OB085-15-0088 Izvedba OPPN Mrzla dolina - zahod in OPPN Brod
Drage
Zemljišča na območju OPPN Mrzla dolina-zahod in OPPN Brod-Drage še niso komunalno
opremljena, z izjemo 1. faze komunalne opreme po OPPN Mrzla dolina-zahod, ki jo je zgradil
investitor prvih dveh blokov na območju OPPN Mrzla dolina-zahod po sklenjeni pogodbi o
opremljanju z MONM.
Namen MONM je v dogovoru z lastniki zemljišč oziroma investitorji pozidave na območju
navedenih dveh OPPN nadaljevati z izgradnjo skupne komunalne opreme za potrebe OPPN
Mrzla dolina-zahod in OPPN Brod Drage in zagotoviti potrebna zemljišča za gradnjo. S tem
namenom se za leto 2019 povečujejo sredstva za odkupe zemljišč pod načrtovanim prometnim
omrežjem.

OB085-15-0119 Komunalno urejanje poslovno industrijske cone
Cikava - cesta 4
Namen investicije je komunalno urediti gospodarsko cono na Cikavi ter izvesti nove ceste, ki
bodo omogočale dostop do nezasedenih gradbenih parcel in sicer je predvidena izvedba ceste
4 ter ureditev padavinske in komunalne odpadne vode vključno z ureditvijo vodotoka potoka
Šajser ter ureditvijo ostale gospodarske javne infrastrukture.
Izdelana je bila hidrološko hidravlična študija. V teku je odkup zemljišč in izvedba DGD ter PZI
projektne dokumentacije. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja bomo pristopili k izvedbi javnega
naročila.
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OB085-16-0166 Izvedba OPPN Bučna vas - vzhod/1
Izvedba 1. faze komunalne opreme po določilih OPPN Bučna vas-vzhod/1 v sodelovanju med
zainteresiranim investitorjem in Mestno občino Novo mesto po s tem namenom sklenjeni
pogodbi o opremljanju in zagotovitve sredstev za odkupe zemljišč za gradnjo načrtovane ceste,
ki jih je po sklenjeni pogodbo o opremljanju prevzela MONM. Gre za aktivnosti, ki so se začele
izvajati že v letu 2018 in se bodo predvidoma dokončale v letu 2019, zato je potrebno zagotoviti
dodatna sredstva.
V letu 2018 je bila med MONM in investitorjem stanovanjske pozidave na območju OPPNBučna
vas-vzhod/1 sklenjena pogodba o opremljanju. Izdelana je projektna dokumentacija za izvedbo
1. faze komunalne opreme zemljišč na območju OPPN Bučna vas-vzhod/, na podlagi katere se
izvajajo še potrebni odkupi zemljišč s strani investitorja in MONM, ki so potrebni za pridobitev
gradbenega dovoljenja. Gradnjo 1. faze komunalne opreme po pogodbi o opremljanju bo
izvedel investitor stanovanjske pozidave na navedenem območju.

OB085-16-0172 Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih
pravic
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. Znižanje sredstev se izvede zaradi prenosa sredstev na proračunsko postavko
18061010 Nakup stanovanj z namenom, da uredimo lastništvo na stanovanju v večstanovanjski
stavbi na naslovu Smrečnikova ulica 2 v Novem mestu.

OB085-19-0021 Komunalno urejanje poslovno industrijske cone
Cikava - cesta 2
Namen investicije je komunalno urediti gospodarsko cono na Cikavi ter izvesti nove ceste, ki
bodo omogočale dostop do nezasedenih gradbenih parcel in sicer je predvidena izvedba ceste
2 ter ureditev padavinske in komunalne odpadne vode vključno z ureditvijo vodotoka potoka
Šajser ter ureditvijo ostale gospodarske javne infrastrukture.

OB085-19-0026 Komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici 2. faza
Namen investicije je širitev gospodarske cone na Brezovici. Predvidena je izvedba notranje
ceste v dolžini , ki bo omogočila dostop do novih nepozidanih zemljišč za izpolnitev kriterija
MGRT, ki so posledica izvedene operacije.
Prva faza komunalnega opremljanja gospodarske cone na Brezovici je bila zaključena. Po
pridobitvi zemljišč za izvedo 2. faze, bomo pristopili k pridobitvi gradbenega dovoljenja ter
izvedbi razpisa za izbor izvajalca.

OB085-19-0027 Gotna vas - izgradnja GJI
Sredstva pa so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI za komunalno
urejanje dela območja EUP NM/20-a v Gotni vasi.
Izdelana je projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI. Sledi izdelava
projektne dokumentacije v letu 2019 in pridobivanje zemljišč.
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4018 OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO
OB085-16-0177 Glavni trg - ureditev stanovanj
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.
V letu 2017 je bila izdelana projektna dokumentacija IDZ, konservatorski načrt in elaborat
materialno-tehničnega stanja objektov. V letu 2018 je bila izdelana DGD in oddana vloga za
izdajo GD. V teku je projektiranje PZI projektne dokumentacije in pridobivanje GD. PO pridobitvi
GD sledi izbor izvajalca gradbenih del. Začetek gradnje je predviden v letu 2019, zaključek pa v
letu 2020.

OB085-17-0119 Energetska sanacija stanovanjske stavbe Kočevarjeva
10a
V letu 2018 je Mestna občina Novo mesto izvedla energetsko sanacijo večstanovanjskega
objekta Kočevarjeva 10a. Izvedla se je toplotna izolacija fasade stavbe, toplotna izolacija
podstrešja stavbe, zamenjava kritine stavbe, toplotna izolacija stropa in stene neogrevane kleti,
sanacija razsvetljave skupnih površin, vgradnja termostatskih ventilov in dograditev toplotne
podpostaje objekta. Stavbno pohištvo je že bilo zamenjano v letu 2015.
Sredstva se povečujejo zaradi prenosa finančnih obveznosti iz preteklega leta.
Projekt je zaključen. V pridobivanju so odobrena sredstva iz Kohezijskega sklada. Operacija se
je izvedla v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb v prednostni osi 4. Trajnostna raba
in proizvodnja energije in pametna omrežja Operativnega programa za izvajanje Evropske
kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna naložba 4.1 Spodbujanje energetske
učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni
infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju.

OB085-19-0010 Nakup stanovanj
Sredstva so namenjena za plačilo kupnine oziroma odškodnine za
večstanovanjski stavbi na naslovu Smrečnikova ulica 2 v Novem mestu.

stanovanje št. 6 v

4019 OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA
OB085-16-0128 Gorjanci - trajnostni razvoj
Cilj projekta je oživitev območja Gorjancev in Žumberaškega pogorja. Naravna in kulturna
dediščina sta edina in hkrati neizkoriščena potenciala območja. 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.
Poleti 2015 je bil podpisan partnerski sporazum Gorjanci - razvojna priložnost 2015 - 2020.
V letu 2019 se pristopi k izdelavi strokovne podlage – Krajinske zasnove za območje Gorjancev.

21

Rebalans proračuna MONM 2019 – marec 2019

4020 OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE
OB085-17-0024 Investicijski odhodki - nakup opreme za Civilno
zaščito
V okviru izvajanja interventne dejavnosti je poudarek dan nabavi vozila za prevoz moštva,
naročilu generalnega servisa reševalne ploščadi Bronto, sanacije najbolj nujnih delov stavbe in
ostale predvidene investicije.

4021 OBČINSKA UPRAVA - VARSTVO OKOLJA
OB085-13-0001 Energetsko upravljanje
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. Sredstva so potrebna zaradi prenosa finančnih obveznosti iz preteklega leta.
Mestna občina Novo mesto izvaja akcijski načrt Lokalnega energetskega koncepta Novo mesto.

OB085-14-0039 Povečanje zmogljivosti ČN Otočec
Potrebno je izvesti posodobitve, ki niso bile predvidene v prvotnem projektu »Povečanje
zmogljivosti ČN«, in sicer:
izvedba delavnega odra na bazenu membran in nad kompresorjem,
zamenjava grobih grabelj,
zadrževalni bazen na dotoku na ČN,
ureditev razbremenitve po finem situ.
Pred izgradnjo je potrebno pripraviti PZI dokumentacijo.

OB085-14-0047 Vodovod, kanalizacija in ČN Karteljevo
Sredstva so predvidena za izgradnjo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja, izgradnjo
čistilne naprave za komunalno odpadno vodo in izgradnjo vodohrana v naselju Karteljevo.
V pripravi je investicijsko tehnična dokumentacija za projekt ter se pridobivajo potrebna
zemljišča za gradnjo.

OB085-15-0036 Kanalizacija in obnova vodovoda Češča vas
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. Zaradi racionalizacije projekta se bo projekt izvedel v letu 2019. Pred izvedbo je
potrebno pridobiti služnosti in pridobiti gradbeno dovoljenje.
Cilj je izgradnja kanalizacijskega omrežja v dolžini 300 m s tlačnim vodom in črpališčem.
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OB085-16-0101 Kanalizacija Jama
Namen investicije je vlaganje v zaščito okolja pred komunalnimi odpadnimi vodami v naselju
Jama, Dolenje Lakovnice.
Sredstva se zagotavljajo za izvedbeno fazo, saj je bilo gradbeno dovoljenje pridobljeno v
decembru 2018.
V letu 2018 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo kanalizacije v naselju Jama,
Gorenje in Dolenje Lakovnice. Gradnja se bo izvajala fazno. V l. 2019 se bo izvedla 1. faza
investicije, ki obsega izgradnjo kanalizacije, izvedbo elektroenergetskega priključka, obnova
obstoječe ceste v delu naselja Jama.

OB085-16-0174 Projekti EBRD - ELENA
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.
Sredstva na postavki se uskladijo zaradi dinamike izvajanja odobrenih projektov z EBRD.
V letu 2016 je bila podpisana osnovna pogodba med nosilko Mestno občino Novo mesto in
EBRD. Projekt se izvaja v obdobju 2016 – 2019.

OB085-17-0026 Investicijski odhodki - ukrepi za izboljšanje kakovosti
zraka
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.
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
Aprila 2018 je deset občin družbenic podjetja CeROD d.o.o. podpisalo dogovor o sodelovanju
pri izgradnji MBO – mehansko biološkega obrata Dolenjske in Bele krajine na lokaciji regijskega
centra za ravnanje z odpadki na Leskovcu. Projekt MBO obsega dve investiciji: izgradnjo
objekta in naprav za biološko stabilizacijo in kompostiranje odpadkov s kapaciteto 25.000 ton
odpadkov letno in zunanjo ureditev, komunalno in prometno infrastrukturo. Občine podpisnice
Dogovora so pooblastile družbo CeROD d.o.o. za vodenje vseh postopkov za realizacijo
predvidenega projekta, predpogoj za realizacijo projekta pa je ustanovitev nove družbe, ki bo
upravljalo z obratom.
MONM v proračunu zagotavlja samo lastni delež za investicijo.
Ustanovljeno je bilo javno podjetje CERO-DBK d. o. o., ki bo nosilec investicije »MBO Dolenjske
in Bele krajine«, h kateri je pristopilo deset dolenjskih in belokranjskih občin in sicer Mestna
občina Novo mesto, Občina Dolenjske Toplice, Občina Mirna Peč, Občina Škocjan, Občina
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Žužemberk, Občina Straža, Občina Šmarješke Toplice, Občina Črnomelj, Občina Metlika in
Občina Semič.

OB085-17-0136 Urejanje obrečne infrastrukture in vodotokov
Iz postavke se financira izdelava projektne dokumentacije in izvedba projektov, ki se nanašajo
na infrastrukturne ureditve ob vodotoku reke Krke.
Denar se namenja tudi projektom ureditve pešpoti v Portovalu, za urejanje plovbnega območja
na reki Krki, urejanje že obstoječe obrečne infrastrukture ter za osvetlitev preostanka
Župančičevega sprehajališča.
Načrtovana je tudi obnova pristanišča v Irči vasi.
Projekt ureditve razsvetljave Župančičevega sprehajališča je v fazi pridobivanja zemljišč za
izvedbo razsvetljave, pešpot in kolesarska pot v Portovalu je v fazi odkupov delov zemljišč po
kateri teče trasa poti.

OB085-18-0177 Sistem za izposojo koles GoNM
Projekt je namenjen izboljšanju mobilnosti prebivalcev in obiskovalcev mesta. Z uporabo koles
si želimo zmanjšati število avtomobilov. Z zmanjšanjem uporabe vozil z notranjim izgorevanjem
vplivamo tudi na kakovost zraka.
Projekt se izvaja skladno z določili. Pogostejše težave so s postajo ŠCNM, ki je kar pogosta
tarča vandalizma s strani dijakov. Posledica je nezaznavanje vrnjenih koles ali motnje delovanja
terminala. Smiselno bi bilo vzpostaviti video nadzor nad vsemi postajami.

OB085-19-0012 Ureditev tematske pešpoti v območju reke Temenice
Mestna občina Novo mesto načrtuje vzpostavitev tematske pešpoti v območju reke Temenice z
navezavo na poti občine Straža.
Postavili se bosta dve brvi za prečenje reke - ena nadomestna ter ena novogradnja, ki bosta
omogočili zvezno peš in kolesarsko povezavo v dolini reke od izliva v reki Krki do izvira v Luknji
ter od Konjeniškega centra Češča vas do Biotopov v Zalogu.
Predvidena je tudi označevalna infrastruktura ter informacijske table ob poti.
Predvideno je sofinanciranje projekta z EU sredstvi.
Projekt je v fazi pridobivanja projektne dokumentacije ter potrebnih mnenj in pravic za gradnjo.

5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI
OB085-13-0022 Zadružni dom Uršna Sela
V preteklih letih se je pričelo z rekonstrukcijo zadružnega doma na Uršnih Selih, vendar objekt
še ni v stanju, ki bi omogočal normalno rabo, zato je potrebno dela zaključiti v drugi fazi, kjer je
predvidena ureditev prostorov krajevne skupnosti in ureditev stanovanj.
Izvedena je bila prva faza. V teku je priprava razpisne dokumentacije za izvedbo druge faze ter
pridobivanje gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti za izvedbo stanovanj.
Predvideno je sofinanciranje solastnika (Zarja d.o.o.)

OB085-17-0028 Investicijski odhodki - projekti KS
Povečanje sredstev zaradi smiselnosti razvoja krajevnih skupnosti.
Za projekte se pripravlja investicijsko tehnična dokumentacija.
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6000 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO Mestne
občine Novo mesto in Občine Straža
OB085-19-0011 Investicijski odhodki - inšpektorat
Višina potrebnih sredstev se načrtuje glede na predviden nakup pisarniške strojne opreme.
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