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III. NAČRT RAZVOJNIH
PROGRAMOV
3000 NADZORNI ODBOR
OB085-20-0021 Investicijski odhodki - delovanje nadzornega
odbora
Nadzorni odbor je v svojem predlogu finančnega načrta Nadzornega odbora Mestne občine
Novo mesto za leto 2020 opredelil predvidena sredstva za delo Nadzornega odbora Mestne
občine Novo mesto in med njimi tudi - računalniško opremo. Gre za nabavo tabličnih
računalnikov za delo članic in članov Nadzornega odbora.

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.

4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT
OB085-15-0013 Velodrom Češča vas
V obstoječem pokritem velodromu je potrebno zgraditi dodatne tribunske objekte ter garderobne
enote s tuši in sanitarijami. Na enem delu tribun bodo novinarji in VIP obiskovalci. Po potrebi bo
preurejena tudi obstoječa tribuna, kjer se predvideva utežarna. Urejena bo delavnica za
pripravo koles, gostinski lokal - okrepčevalnica ter skladiščni prostori pod kolesarsko stezo.
Prav tako bo omogočen dostop na tribune za gibalno ovirane osebe z umestitvijo novega
dvigala.
Izdeluje se DGD dokumentacija za celoten poseg ter PZI dokumentacija za izvedbo severne
tribune s sanitarno garderobnimi prostori. V postopku je izbira izvajalca gradnje za ta objekt.

OB085-20-0013 OC Novo mesto - bazenski kompleks
Namen je zgraditi bazenski kompleks z naslednjo vsebino:
Objekt velikosti cca 65 x 45 m:
•
osnovni 21 x 25 m - tekmovalni / rekreacijski globina iz 2,2 na 1,2 m; štartni bloki na globlji
strani;
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•
ogrevalni bazen 21 x 8 m – rekreacijski globine 1,2 m z vhodnim stopniščem po celotni
širini;
•
dva ločena krogotoka vsak bazen svoja temperatura;
•
ogrevanje na zemeljski plin preko toplotnih črpalk.
Izveden je arhitekturni natečaj. V postopku je izbira projektanta za izdelavo projektne
dokumentacije.

OB085-20-0023 VARCITIES
MONM bo v letih 2020 - 2025 kot partner konzorcija izvajala pilotni raziskovalni projekt
Varcities, ki ga financira Evropska komisija preko okvirnega programa za raziskave in inovacije
Horizon 2020. Cilj projekta je integrirati posamezne dele nastajajočega rekreacijsko-športnega
centra v Češči vasi v inovativno celoto: poleg posodobitve infrastrukture (trim steza, IoT
senzorika) tudi pripravo inovativnih programov dobrega počutja in zdravja ter razvoj sodobnih
tehnologij in pristopov za njihovo spremljanje in izvajanje.
Evropska komisija in MONM (ter ostali partnerji projekta) so aprila 2020 podpisali "Grant
Agreement" (GA) o financiranju projekta VARCITIES. Projekt se prične izvajati septembra 2020.

4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA
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
DGD in PZI, se na objektu v okviru postavke izvajajo nujna vzdrževalna dela. 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 ter posnetek obstoječega stanja. V pripravi je tudi
projektna naloga za izdelavo DGD in PZI dokumentacije.

OB085-20-0027 Investicijski odhodki - Novomeška pomlad
V okviru projekta Novomeška pomlad bo potrebno nabaviti opremo za realizacijo več različnih
vsebinskih sklopov. Za izvedbo svetlobnih projekcij oz. svetlobne inštalacije pri vhodu v mestno
jedro (mapiranje stavbe na Rozmanovi 26, ki bo namenjena predstavitvam za daljše časovno
obdobje, predstavlja investicijo za naprej). Za vzpostavitev svetlobne inštalacije na pročelju
Knjižnice Mirana Jarca bo izveden nakup video projektorja.
V Dolenjskem muzeju bodo v sklopu obeleževanja tematskega leta odprti dve razstavi. Za
realizacijo razstav Novomeške pomladi bodo opravljeni nakupi naslednje opreme: ozvočenje na
senzor v galeriji Dolenjskega muzeja in v Mali dvorani, dva projektorja, računalnik, tri tablice in
itison. Za izvedbo nakupa opreme za potrebe projekcije in postavitev razstav so zbrane
ponudbe in izbrani najcenejši ponudniki.
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4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA
DEJAVNOST
OB085-11-0054 Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema
na območju osrednje Dolenjske
Projekt se izvaja od leta 2016 in je po osnovni odločitvi izveden. V sklopu izgradnje cevovodov
je bila ugotovljena potreba po izvedbi dodatnih investicij v okviru operacije, katere obravnava
Študija potrebnih dodatnih investicij, št. 50-2045-00-2018, marec 2018. Na podlagi pridobljene
odločbe o podpori, so bila občinam odobrena dodatna finančna sredstva. S pridobljenimi
sredstvi se bodo v letu 2020 izvedle dodatne investicije v okviru gradnje cevovodov in
vodohrana. Sredstva se povečujejo in so namenjena za zagotavljanje pogodbenih obveznostih,
saj je osnovni plan temeljil na oceni.
Gradnja za odobrene dodatne odseke vodovodnega omrežja se je pričela konec leta 2019 in bo
predvidoma zaključena v letu 2020.

OB085-12-0055 Vodovod kanalizacija Ždinja vas
V letu 2020 se pričenja izgradnja vodovoda in kanalizacije, in sicer 1. etapa I. faze, ki obsega
izgradnjo :
vodovoda Brezovica v dolžini 595m,
vodohrana Brezovica prostornine 100m3,
elektro priključka za vodohran Brezovica v dolžini 590 m,
vodovoda v delu naselja Ždinja vas 1137 m,
kanalizacije v delu naselja Ždinja vas 374 m,
dostopne poti do obstoječega vodohrana Ždinja vas 85 m.
Sredstva na postavki se znižujejo, ker je bila vrednost prejete ponudbe nižja od ocenjene.
Projektna dokumentacije je izvedena. Pridobljeno je GD za del 1. faze. Izvedeno je javno
naročilo.

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, ki zajema investicijski del z novim tlakovanjem Kettejevega drevoreda,
ureditvijo novo načrtovanih peščenih poti, ureditvijo javne razsvetljave, urbane opreme in novo
zasaditvijo ter programski del. Projekt je predviden za sofinanciranje iz EU skladov preko
mehanizma CTN.
V teku je gradnja. Iz naslova navedenega namena in ciljev se pričakuje sofinanciranje projekta
iz skladov Evropske unije.

OB085-16-0178 Ureditev mestnega jedra - Glavni trg
Namen ureditve Glavnega trga, kot dela mestnega jedra je funkcionalna prenova javnih površin,
razširitev pločnikov za varen peš in kolesarski promet ter gospodarske javne infrastrukture.
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Ureditev mestnega jedra - Glavni trg je zaključena in predana v uporabo, sredstva se
zagotavljajo za plačilo odškodnin in plačilo zadržkov po pogodbi o nadzoru nad gradnjo.

OB085-16-0179 Ureditev mestnega jedra - Rozmanova ulica
in Prešernov trg
Namen ureditve Rozmanove ulice in Prešernovega trga kot dela mestnega jedra je funkcionalna
prenova javnih površin, razširitev pločnikov za varen peš in kolesarski promet ter gospodarske
javne infrastrukture. Rozmanova ulica in Prešernov trg bosta ohranila osnovno funkcijo osrednje
prometne žile v starem mestnem jedru.
V teku je razpis za oddajo gradnje.

OB085-17-0118 Investicijski odhodki - ravnanje z odpadki
Cerod
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.

OB085-17-0128 Subvencioniranje izgradnje malih ČN in
črpališč
V Strategiji opremljanja Mestne občine Novo mesto s komunalno infrastrukturo za odvajanje in
čiščenje komunalne odpadne vode, je občina določila način opremljanja po posamezni
aglomeraciji.
Sredstva na postavki se povečujejo, ker se do konca leta predvideva povečan obseg vlog za
sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav. 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.

OB085-18-0175 Rekonstrukcija črpališča Žaga
V letu 2021 je predviden pričetek izgradnje projekta "Rekonstrukcija črpališča Žaga.
Sredstva so namenjena recenziji projekta, pridobitvi GD za zadrževalnik ter za ostala potrebna
pripravljalna dela. Projektna dokumentacija je bila narejena na ravni PZI-ja.

4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET
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.
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Izvedene so predhodne geotehnične raziskave in izdelan geodetski posnetek obstoječega
stanja. Izdelana je projektna dokumentacija IDZ, pridobljeni projektni pogoji in na osnovi
projektnih pogojev izdelan IDP. V teku je priprava podlag za občinski podrobni prostorski načrt
(OPPN). Sledi izdelava OPPN in preostale projektne dokumentacije, pridobitev pravice graditi in
gradbenega dovoljenja ter gradnja.

OB085-17-0122 Investicijski odhodki - avtobusna postajališča
Predvidena so investicijska dela na avtobusnih postajališčih.

OB085-17-0137 Parkirna hiša in parkirišča
Glede na plan lastnikov parkirne hiše Novi trg, bo potrebno v nadaljevanju leta 2020 izvesti še
naslednja dela: rekonstrukcija elektro instalacije, oplesk sten in stebrov, vzdrževanje sistema
CO, požarni red… Investicija se bo izvajala tekoče.

4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO
GOSPODARSTVO
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.
Glede na to, da se je sama izvedba rekonstrukcije zamaknila na izgradnjo po izvedbi 3.
razvojne osi, je MONM pristopila k naročilu izvedbenega projekta za prvo fazo izgradnje
Belokranjskega križišča. Projekt bo rešil povezavo od večnamenske poti ob Levičnikovi cesti do
Kandijske ceste, v okviru ureditve Belokranjskega križišča v Novem mestu.
Za rekonstrukcijo križišča v Žabji vasi je izdelan PZI projekt - recenziran, DRSI izvaja odkupe
zemljišč, sofinancerska pogodba je podpisana. Zaradi težav z odkupi zemljišč je DRSI naročila
novelacijo PZI projekta. Narejen je IZN načrt, v teku je dogovor, vezan na financiranje
investicije. Sledil bo razpis za izvajalca in izgradnja.

OB085-16-0142 Brv in kolesarska pot - Irča vas
Sredstva so namenjena 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 Drske z
območjem Bršljina. Projekt je predviden za sofinanciranje iz EU skladov preko mehanizma CTN.
V marcu 2020 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, v teku je pridobivanje pravnomočnosti. V
teku je priprava dokumentacije za izbor izvajalca gradnje. Začetek gradnje je predviden v letu
2020, zaključek pa v letu 2021.
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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.
Zaključuje se pridobivanje pravice graditi in projektiranje projektne dokumentacije za izvedbo
gradnje in izbor izvajalca gradnje. Začetek gradnje je predviden konec leta 2020.

OB085-17-0027 Investicijski odhodki - popravilo mostov
Izvajala se bosta dva večja pregleda mostov: Kandijskega in Šmihelskega.

OB085-19-0013 Ureditev križišča - Cesta brigad z
Andrijaničevo ulico
Namen projekta je izboljšanje prometne varnosti na Cesti Brigad z ureditvijo površin za pešce.
Sredstva so namenjena za izvedbo in odkupe potrebnih zemljišč.
Izdelana je bila projektna dokumentacija, trenutno je projekt v fazi pridobivanja pravice graditi.
Takoj po pridobitvi potrebnih zemljišč, je predviden razpis za izbor izvajalca in pričetek del.

OB085-19-0014 Ureditev poti ob Težki vodi
Večnamenska pot ob Težki vodi poteka od novo urejenega parkirišča ob levem bregu potoka
Težka voda do Šmihelske ceste (Varstveni center Novo mesto) in naprej ob železniškem
viaduktu (Revoz) do Mordaxovega sprehajališča. Dolžina poti bo cca 1.100 m, širina cca 2,5 m,
hkrati se bo zgradila nova javna razsvetljava in delno obnovila javna kanalizacija na odseku,
kjer jo pot tangira (v dolžini cca 800 m).
V teku je izdelava projektne dokumentacije in postopki pridobitve za gradnjo potrebnih zemljišč.

OB085-19-0023 Topliška cesta - od križišča avtobusno
postajališče do križišča Drska
Predvidena je izgradnja peš in kolesarskih površin ob regionalni cesti od križišča Ulice Slavka
Gruma in Irče vasi do križišča avtobusne postaje, vključno z rekonstrukcijo ceste, cestne
razsvetljave ter ureditvijo ostale tangirane gospodarske javne infrastrukture.
Nosilka projekta je Direkcija RS za infrastrukturo, občina sodeluje kot sofinancer. Sofinancerski
sporazum je podpisan, v teku so aktivnosti vezane na odkupe zemljišč.

OB085-20-0017 Rekonstrukcija ceste Mali Slatnik Petelinjek
Namen in cilj projekta je izgradnja mešane površine za pešce in kolesarje (večnamenske poti)
ob regionalni cesti od naselja Mali Slatnik do naselja Petelinjek v dolžini 1069 m. V sklopu
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projekta je predvideno avtobusno obračališče, ureditev priključkov javne poti vključno s
številnimi hišnimi priključki in ukrepi za umirjanje prometa ter ureditev javne infrastrukture. V
območju avtobusnega obračališča je predvidena tudi kolesarnica za avtomatsko izposojo koles.
Projekt je razdeljen v dve etapi.
Nosilka projekta je Direkcija RS za infrastrukturo, občina sodeluje kot sofinancer. Sofinancerski
sporazum je podpisan. Direkcija izvaja aktivnosti vezane na odkupe zemljišč. Sledi razpis za
izgradnjo I. in II. etape.

OB085-20-0024 Rekonstrukcija Šentjernejske ceste
Projekt zajema ureditev Šentjernejske ceste od križišča Belokranjske ceste v Novem mestu do
priključka na DPN v križišču NM-Cikava.
Namen projekta je umestitev površin za pešce in kolesarje, ureditev odvodnjavanja, javne
razsvetljave, avtobusnih postajališč, dovozov do obstoječih hiš, ureditev priključkov obstoječih
cest in zaščita in obnova obstoječe gospodarske javne infrastrukture. Izdelana in potrjena je
projektna naloga, sledi razpis za PZI projektno dokumentacijo.

OB085-20-0025 Povezovalna cesta med Rozmanovo in
Jerebovo ulico
Namen in cilj projekta je povezovalna cesta med Rozmanovo in Jerebovo ulico v Novem mestu,
z rekonstrukcijo križišča pri vhodu v garažno hišo na Novem trgu.
Projekt zajema rekonstrukcijo Rozmanove ceste, povezovalno cesto, prometno ureditev
Jerebove ulice, meteorno kanalizacijo, zaščito in prestavitev vodovoda, fekalno kanalizacijo,
javno razsvetljavo in zaščito vseh vodov.

4016 OBČINSKA UPRAVA - TURIZEM
OB085-20-0028 Investicije v turistično infrastrukturo
Projekt predvideva vlaganja v turistično infrastrukturo v skladu s strategijo razvoja turizma v
Mestni občini Novo mesto, kar bo pripomoglo k večji prepoznavnosti mesta v širši regiji.
Izdelava projektne in investicijske dokumentacije je predvidena v letu 2020.

4017 OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA
ZEMLJIŠČA
OB085-15-0119 Komunalno urejanje poslovno industrijske
cone Cikava
Sredstva so namenjena 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
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Projekt je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. Takoj po pridobitvi gradbenega dovoljenja
je predviden začetek izgradnje.

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.

OB085-20-0022 Izvedba OPPN Jakčeva ulica
Na območju OPPN Jakčeva ulica bo potrebno zaradi predvidene izgradnje stanovanjskega
bloka, urediti obstoječo komunalno infrastrukturo. Sredstva so namenjena za izdelavo potrebne
dokumentacije in izvedbo nadzora.

4018 OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO
GOSPODARSTVO
OB085-16-0177 Glavni trg - ureditev stanovanj
Namen projekta je skupaj z
pridobiti nova stanovanja in s
ohraniti kulturno dediščino,
učinkovitost objektov. Projekt
CTN.

ostalimi projekti na območju mestnega jedra, oživitev le-tega,
tem učinkovito izkoristiti trenutno prazne in propadajoče objekte,
izboljšati podobo mestnega jedra ter povečati energetsko
je predviden za sofinanciranje iz EU skladov preko mehanizma

V letu 2019 je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje in pripravljena projektna
dokumentacija za izvedbo gradnje. V teku je izbor izvajalca gradnje. Začetek gradnje je
predviden v prvi polovici leta 2020, zaključek pa do konca leta 2021.

4021 OBČINSKA UPRAVA - VARSTVO
OKOLJA
OB085-13-0001 Energetsko upravljanje
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
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sofinanciranje energetskih sanacij javnih stavb, za spodbujanje varčne in učinkovite rabe
energije. Dodatna sredstva so namenjena za izvedbo nove kotlovnice na objektu OŠ Center in
na objektu Rotovž.

OB085-15-0036 Kanalizacija Češča vas
V letu 2020 se bo pričela gradnja kanalizacije v delu naselja Češče vasi v dolžini 350 m, s
črpališčem. Sredstva na postavki se povečujejo za asfaltiranje ceste, ki je trenutno
makadamska.
Izvedena je DGD in PZI dokumentacija ter vložena vloga za GD. V teku je razpis za izbiro
izvajalca.

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 je
znašal 1.801.708,00 EUR brez DDV, od tega je 90% (1.621.537,20 EUR) prispevala EBRD,
pogodbene stranke pa 10% vrednosti investicije (180.170,80 EUR) ter celoten DDV.
Projekt je zaključen.

OB085-17-0136 Urejanje obrečne infrastrukture in vodotokov
Izvedena je združitev 1. faze (predvidena v letu 2019) in 2. faze (predvideno v letu 2020)
osvetlitve preostalega dela Župančičevega sprehajališča (1. faza: Loka-Pumpnca-začetek
Foersterjeve ulice in 2. faza: Pumpnca- Lastovče). Poteka še izvedba zadnjih odkupov parcel in
priprava izgradnje pešaško kolesarske poti v gozdu Portoval (Irča vas-Stadion Portoval) - 1.
faza (Irča vas-gozd Portoval).
1. faza ureditve javne razsvetljave Župančičevega sprehajališča je v fazi zaključka, pripravlja se
izvedba 2. faze, ki naj bi se končala do konca leta 2020. Pešpot in kolesarska pot v Portovalu je
v fazi zaključka izdelave PZI, zaključujejo se odkupi zemljišč, po kateri teče trasa poti.

OB085-20-0010 Meteorna kanalizacija - Ulica Slavka Gruma
V Ulici Slavka Gruma je potrebno zaradi ceste in ostalih prispevnih površin, urediti
odvodnjavanje meteornih voda, obnoviti vodovodno in kanalizacijsko omrežje, ter cestno
infrastrukturo, vključno s kolesarsko povezavo in obstoječim pločnikom. Začetek izvedbe je
predviden v letu 2021.
Na tem območju se bo gradil nov trgovski center SPAR, v sklopu izgradnje se bo tako
prestavila in obnovila komunalna infrastruktura (vodovod, kanalizacija in meteorna kanalizacija).
V letu 2020 je predvidena izvedba projektne dokumentacije in sofinanciranje izvedbe javne
komunalne infrastrukture v sklopu izgradnje trgovskega centra SPAR na območju Drske.
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5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI
OB085-17-0028 Investicijski odhodki - projekti KS
Na osnovi prijavne dokumentacije na Poziv za sofinanciranje projektov KS za leto 2020, se
bodo KS prijavljale na programe za sofinanciranje projektov KS.
Za prijavljene projekte se pripravi investicijsko tehnična dokumentacija.

7000 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN
DOLENJSKE
OB085-20-0015 Investicijski odhodki - skupne službe
Sredstva so namenjena za nakup programske opreme za evidentiranje delovne prisotnosti
javnih uslužbencev v skupni upravi in za nakup potrebne pisarniške opreme.
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