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14.000 € ............................................................................................................................. 1

OB085-17-0133 Investicijski odhodki - delovanje svetniških skupin 14.000 € ...............................................................1
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4003 OBČINSKA UPRAVA – IZOBRAŽEVANJE 2.085.000 € ................................................................................ 2
OB085-13-0009 Investicijski odhodki OŠ Center 35.000 € ............................................................................................2
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OB085-19-0028 Širitev OŠ Otočec 1.850.000 € .............................................................................................................3

4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT

3.851.028 € .................................................................................................. 3

OB085-14-0014 Športna infrastruktura 74.000 € ............................................................................................................3
OB085-15-0013 Velodrom Češča vas 440.000 € ............................................................................................................3
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OB085-17-0126 Ureditev konjeniškega centra Češča vas 142.000 € ..............................................................................4
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OB085-20-0013 OC Novo mesto - bazenski kompleks 2.700.000 € ...............................................................................4
OB085-20-0016 Pomožna dvorana Marof 5.000 € .........................................................................................................5
OB085-20-0023 VARCITIES 204.028 € ........................................................................................................................5
OB085-21-0028 Tribuna Portoval 40.000 € ....................................................................................................................5

4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA

403.000 € ............................................................................................... 5

OB085-14-0016 Investicijski odhodki - Knjižnica Mirana Jarca 78.000 € .....................................................................5
OB085-16-0127 Arheološki park Situla (Marof) 45.000 €..............................................................................................6
OB085-17-0019 Narodni dom 95.000 € ..........................................................................................................................6
OB085-17-0117 Investicijski odhodki - Dolenjski muzej 15.000 € ................................................................................6
OB085-20-0018 Prizidava Kulturnega doma v Gabrju 170.000 €...................................................................................7

4008 OBČINSKA UPRAVA - SOCIALNO VARSTVO 103.366 € ............................................................................. 7
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OB085-20-0020 Zavetišče za brezdomce 15.000 € .........................................................................................................7
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OB085-11-0054 Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske 300.000 €....................8
OB085-12-0050 Vodovod Gornja Težka Voda

255.000 € ............................................................................................8

OB085-12-0055 Vodovod kanalizacija Ždinja vas
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1.240.000 € ....................................................................................8

70.000 €.......................................................................................................9
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150.000 € ..........................................................................................9
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50.000 € .........................................................................................................9

OB085-13-0059 Prenova mestne tržnice

1.000 € ..........................................................................................................9
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OB085-15-0105 Pločnik in JR Kamence

14.300 € ......................................................................................................10

OB085-15-0111 Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored 30.000 € ............................................................10
OB085-16-0147 Urejanje romskih naselij

20.000 € ....................................................................................................10

OB085-16-0168 Širokopasovna omrežja Dolenjske

1.000 € .......................................................................................10

OB085-16-0173 Prostorsko - komunalna ureditev romskega naselja Žabjak Brezje
OB085-16-0178 Ureditev mestnega jedra - Glavni trg

10.000 € ....................................11

10.000 € .................................................................................11

OB085-16-0179 Ureditev mestnega jedra - Rozmanova ulica in Prešernov trg

2.120.000 € .......................................11

OB085-17-0025 Investicijski odhodki - zbiranje in odvoz odpadkov JP Komunala

65.000 €.....................................11

OB085-17-0029 Investicijski odhodki - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

130.000 € .................................11

OB085-17-0035 Investicijski odhodki - druge naloge komunalnega gospodarstva

2.700 € ........................................12

OB085-17-0118 Investicijski odhodki - ravnanje z odpadki Cerod 276.211 € ..............................................................12
OB085-17-0127 Vzdrževanje katastra

40.000 € ..........................................................................................................12

OB085-17-0128 Subvencioniranje izgradnje malih ČN in črpališč 10.000 € ................................................................12
OB085-18-0175 Rekonstrukcija črpališča Žaga

390.000 € .........................................................................................12

OB085-18-0181 Parkovne ureditve in otroško igrišče v Portovalu 10.000 €.................................................................13
OB085-21-0017 Zamenjava energetsko neustreznih svetil

4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET

242.000 € .........................................................................13

391.000 € ............................................................................................... 13

OB085-15-0027 Ureditev glavne avtobusne postaje NM
OB085-16-0140 Parkirna hiša Kapitelj

30.000 € .............................................................................13

85.000 € .........................................................................................................13

OB085-17-0020 Investicijski odhodki - nacionalni program varnosti cest. prometa

7.000 € ......................................14

OB085-17-0032 Investicijski odhodki - Arhitektonske ovire 10.000 € .........................................................................14
OB085-17-0122 Investicijski odhodki - avtobusna postajališča
OB085-17-0124 Semaforske naprave

41.000 € ...................................................................14

40.000 € ...........................................................................................................14

OB085-17-0137 Parkirna hiša in parkirišča

88.000 € ..................................................................................................14

OB085-18-0170 Avtobusno postajališče Mali Orehek
OB085-18-0171 Šolska pot Lešnica - Otočec
OB085-19-0009 Cestni promet - urejanje
OB085-23-0011 Parkirna hiša Na Loko

20.000 € ...............................................................................14

10.000 € ...............................................................................................15

40.000 € .....................................................................................................15
20.000 €........................................................................................................15

4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO

10.821.941 € ............................................................ 15

OB085-13-0069 Reko. R3-664/2501 NM (Šmihelska/Westrova cesta) 10.000 € .........................................................15
OB085-13-0078 Ured. Belokranjske c. v NM (križišče Žabja vas) 355.000 € ..............................................................15
OB085-14-0092 Sava Krka Bike

5.000 € ....................................................................................................................16

OB085-15-0073 Obvoznica Novo mesto-Šmihel (R3-664)

1.000 € ............................................................................16

OB085-15-0080 Rekonstrukcija regionalne ceste skozi naselje Birčna vas

90.000 € ..................................................16

OB085-15-0082 Križ. glavna cesta G2-105/0526: križišče Stopiče 1.000 € .................................................................16
OB085-16-0141 Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti
OB085-16-0142 Brv in kolesarska pot - Irča vas
OB085-16-0175 Ureditev Westrove ulice

15.000 € ..............................................................................17

1.096.000 € .....................................................................................17

55.000 €.....................................................................................................17

OB085-16-0180 Brv in kolesarska pot - Loka - Kandija
OB085-17-0027 Investicijski odhodki - popravilo mostov

700.000 € ............................................................................17
28.000 € ...........................................................................17

OB085-17-0033 Investicijski odhodki - vzdrževanje občinskih cest 35.000 € ..............................................................17
OB085-17-0071 Južna povezovalna cesta (Regrške košenice - Belokranjska c.)

110.000 € .......................................18

OB085-17-0072 Mestna obvoznica in navezave na 3. razvojno os 100.000 €...............................................................18
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OB085-17-0074 Topliška c. - križišče Drska - pok. Srebrniče
OB085-17-0077 Reko. Novo mesto-Šentjernej (križišče Ratež)
OB085-17-0109 Investicijski odhodki - urejanje pešpoti

730.000 € ...................................................................18
10.000 €...................................................................18

30.000 €..............................................................................18

OB085-17-0110 Investicijski odhodki - urejanje kolesarskih stez 10.000 € ..................................................................19
OB085-17-0111 Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu
OB085-17-0115 Sanacija in preplastitev lokalnih cest

20.000 € ..................................................................19

450.000 € ...............................................................................19

OB085-18-0176 Rekonstrukcija ceste JP 799061 v naselju Drska 5.000 € ...................................................................19
OB085-18-0179 Kolesarska povezava Drska - Bršljin
OB085-18-0182 Ureditev pločnika Šmihel - 2.faza

310.000 € ...............................................................................19
10.000 € ......................................................................................20

OB085-19-0013 Ureditev križišča - Cesta brigad z Andrijaničevo ulico
OB085-19-0014 Ureditev poti ob Težki vodi

5.000 € ........................................................20

60.860 € ...............................................................................................20

OB085-19-0015 Regionalna kolesarska povezava "Novo mesto - Straža"

625.000 € .................................................20

OB085-19-0016 Regionalna kolesarska povezava "Novo mesto - Šmarješke Toplice - Škocjan"
OB085-19-0017 Regionalna kolesarska povezava "Trebnje - Mirna Peč - Novo mesto"

881.000 €..............21

1.145.000 € ........................21

OB085-19-0018 Rekonstr. ceste in novogr. večnamenske poti na odseku med Ragovo - Krka 890.000 €
OB085-19-0019 Pot od mlina do mlina

21

15.000 € ........................................................................................................22

OB085-19-0023 Topliška cesta - od križišča avtobusno postajališče do križišča Drska
OB085-19-0024 Rekonstrukcija R3-664/2501 NM (skozi Šmihel) - 3. faza
OB085-19-0025 Tabletka - razširitev krožnega križišča državnih cest
OB085-20-0017 Rekonstrukcija ceste Mali Slatnik - Petelinjek
OB085-20-0024 Rekonstrukcija Šentjernejske ceste

160.000 € .............................22

505.000 € ..............................................22

1.400.000 € ....................................................23

479.081 € ...............................................................23

45.000 € ....................................................................................23

OB085-20-0025 Povezovalna cesta med Rozmanovo in Jerebovo ulico

50.000 € ......................................................23

OB085-21-0020 Kolesarska povezava R18 Novo mesto - Metlika 150.000 € ..............................................................23
OB085-21-0025 Rekonstrukcija ceste skozi Dolž

60.000 € ........................................................................................24

OB085-21-0027 Rekonstrukcija ceste Brigad

110.000 € .............................................................................................24

OB085-21-0029 Pločnik Stopiče - Črmošnjice

15.000 € .............................................................................................24

OB085-23-0013 Rekonstrukcija ceste Ob Težki vodi

50.000 € ...................................................................................24

4014 OBČINSKA UPRAVA - KMETIJSTVO 35.000 € ........................................................................................... 25
OB085-21-0012 Kolesarska veriga na podeželju

4016 OBČINSKA UPRAVA - TURIZEM

35.000 € ..........................................................................................25

500.000 € ............................................................................................. 25

OB085-20-0028 Investicije v turistično infrastrukturo
OB085-21-0010 Parkirišče na Gorjancih

210.000 € ...............................................................................25

290.000 € ....................................................................................................25

4017 OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA ZEMLJIŠČA

3.928.000 € ...................................................................... 25

OB085-14-0091 Komunalno urejanje obrtno industrijske cone Livada

490.000 € ......................................................25

OB085-15-0088 Izvedba OPPN Mrzla dolina - zahod in OPPN Brod Drage
OB085-15-0113 Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti

300.000 € .............................................26

1.000 € ...................................................................26

OB085-15-0119 Poslovno industrijska cona Cikava

1.560.000 €...............................................................................27

OB085-16-0166 Izvedba OPPN Bučna vas - vzhod/1

2.000 € ....................................................................................27

OB085-16-0172 Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih pravic

950.000 € .............................................27

OB085-17-0129 Investicijski odhodki - vzdrževanje nepremičnin 20.000 € .................................................................27
OB085-19-0026 Komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici - 2. faza
OB085-19-0027 Gotna vas - izgradnja GJI

25.000 € ..........................................27

200.000 € .................................................................................................28

OB085-20-0019 Komunalno opremljanje Mrvarjev hrib

300.000 € ............................................................................28
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OB085-20-0022 Izvedba OPPN Jakčeva ulica
OB085-22-0010 GC Zahod

70.000 €..............................................................................................28

10.000 € ...........................................................................................................................28

4018 OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO
OB085-16-0167 Izvedba ZN Podbreznik

400.000 €....................................................................................................28

OB085-16-0177 Glavni trg - ureditev stanovanj
OB085-17-0120 Vzdrževanje stanovanj

1.696.000 € ...................................................................................29

80.000 € .......................................................................................................29

4019 OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA
OB085-16-0128 Gorjanci - trajnostni razvoj

24.000 € ......................................................................... 29

20.000 € ................................................................................................29

OB085-17-0112 Stanovanjsko reševanje Romov

4.000 € ...........................................................................................29

4020 OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE
OB085-19-0007 GRC - investicije

2.176.000 € ................................................ 28

70.000 €....................................................................... 30

50.000 €................................................................................................................30

OB085-21-0030 Regijski center Civilne zaščite

20.000 € ...........................................................................................30

4021 OBČINSKA UPRAVA - VARSTVO OKOLJA

6.478.822 € ........................................................................... 30

OB085-13-0001 Energetsko upravljanje

87.905 € .......................................................................................................30

OB085-14-0047 Vodovod, kanalizacija in ČN Karteljevo

40.000 €..........................................................................30

OB085-17-0026 Investicijski odhodki - ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka
OB085-17-0136 Urejanje obrečne infrastrukture in vodotokov
OB085-18-0177 Sistem za izposojo koles GoNM

1.683.000 € .......................................31

180.000 € ..................................................................31

150.000 € .....................................................................................31

OB085-19-0004 Kanalizacija in vodovod V Brezov log

80.000 € ..............................................................................31

OB085-19-0005 Investicijsko vzdr. vodovodne in kanalizacijske infrastrukture

470.000 € ........................................32

OB085-19-0012 Ureditev tematske pešpoti v območju reke Temenice 15.000 € ..........................................................32
OB085-20-0000 Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto - Projekt 2
2.642.100 €………………………………………………………………………………………………………………32
OB085-20-0010 Meteorna kanalizacija - Ulica Slavka Gruma
OB085-21-0016 Dokumentacija na komunalnem področju
OB085-21-0018 CERO-DBK

320.000 € ...................................................................33

20.000 € ..........................................................................33

650.817 € .....................................................................................................................33

OB085-21-0024 Rekonstrukcija črpališča Brod

30.000 € ...........................................................................................33

OB085-22-0011 EIB ELENA - trajnostna mobilnost

10.000 € ...................................................................................33

OB085-23-0012 MZCRO - Medobčinski zbirni center za ravnanje z odpadki

5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI

100.000 € ...........................................34

395.000 € ............................................................................................................ 34

OB085-13-0022 Zadružni dom Uršna Sela

35.000 € ...................................................................................................34

OB085-16-0169 Večnamenski objekt KS Otočec

10.000 € .........................................................................................34

OB085-17-0028 Investicijski odhodki - projekti KS

350.000 € ..................................................................................34

7000 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN DOLENJSKE
OB085-20-0015 Investicijski odhodki - skupne službe

8.000 € .................................................................. 34

8.000 € ..................................................................................34
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III. NAČRT RAZVOJNIH
PROGRAMOV
2000 OBČINSKI SVET

14.000 €

OB085-17-0133 Investicijski odhodki - delovanje svetniških skupin
14.000 €
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za nakup strojne računalniške opreme in pisarniškega pohištva za potrebe
delovanja svetniških skupin in samostojnih svetnikov, ki delujejo v Občinskem svetu MO NM.
Stanje projekta
Svetniške skupine v skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov
MO NM - UPB1 (Dolenjski uradni list, št. 10 z dne 25.4.2018) glede na njihove potrebe in način dela, ki v
velikem obsegu poteka v e-obliki, za svoje delo potrebujejo strojno računalniško opremo. Za srečanja z
volilci in strokovno javnostjo ter interesnimi skupinami v obliki sestankov, posvetov, okroglih miz,
novinarskih konferenc in drugih oblik komuniciranja z javnostjo ter za hrambo dokumentacije in arhiva pa
potrebujejo tudi pisarniško opremo v njihovih svetniških pisarnah.

4001 OBČINSKA UPRAVA
OBČINSKE UPRAVE

-

DEJAVNOST

OB085-17-0100 Investicijski odhodki - občinska uprava

198.600 €
180.600 €

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

18.000 €

Namen in cilj
Investicijsko vzdrževanje nepremičnin z namenom ohranjanja nespremenjene uporabne vrednosti.
Stanje projekta
V izvajanju - gre za stalno nalogo.

1

Spremembe in dopolnitve proračuna MONM za leto 2021

4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA
VZGOJA
1.480.000 €
OB085-16-0135 Vrtec Otočec

900.000 €

Namen in cilj
Namen izgradnje treh oddelkov vrtca in šestih dodatnih učilnic za šolo je rešitev za vrtec Lešnica, ki ne
izpolnjuje tehničnih zahtev za potrebe vrtca ter rešitev prostorske stiske šole zaradi povečanega števila
učencev.
Stanje projekta
Projekt je v fazi izvedbe. Konec del planiramo septembra 2021.

OB085-17-0102 Investicijsko vzdrževanje vrtcev

80.000 €

Namen in cilj
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 pripravil 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.

OB085-20-0011 Vrtec Pedenjped - preureditev kuhinje

500.000 €

Namen in cilj
S projektom bo urejena preureditev kuhinje v kletnih prostorih, kjer je bila pralnica in likalnica. Pralnica in
likalnica se ukinjajo, na mestu obstoječe kuhinje pa se uredijo dva oddelka vrtca za prvo starostno
skupino. Celovito se bo uredila tudi zunanja ureditev (z rušenjem obstoječih opornih zidov ter izgradnjo
novih).
Stanje projekta
Izdelana je idejna zasnova za pridobitev projektnih pogojev.

4003 OBČINSKA UPRAVA –
IZOBRAŽEVANJE
OB085-13-0009 Investicijski odhodki OŠ Center

2.085.000 €
35.000 €

Namen in cilj
Na objektu je bilo potrebno zamenjati stavbno pohištvo na lupini objekta. Z zamenjavami smo pričeli leta
2012. Vsako leto smo zamenjali od 40 do 50 oken. Zamenjavo oken smo končali v 2017. fasada in
ureditev kuhinje je bila končana 2019. V nadaljevanju še predvidevamo ureditev zadnjega trakta sanitarij.
Stanje projekta
Na objektu so zamenjana vsa okna, urejena je fasada, obnovljena kuhinja. V nadaljevanju je potrebno
urediti še sanitarije.
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OB085-15-0011 OŠ Šmihel (avtobusno postajališče)

20.000 €

Namen in cilj
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.
Stanje projekta
Izdelana je idejna zasnova tretje faze Šmihelske ceste, ki vključuje tudi obračališče in postajališče za
šolski avtobus.

OB085-17-0103 Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

180.000 €

Namen in cilj
Namen je zagotoviti sredstva za stroške investicijskega vzdrževanja opreme, naprav in objektov v
upravljanju osnovnih šol. Ravno tako so zajeti tudi stroški priprave projektne dokumentacije in stroški
nadzora in koordinatorja varstva pri delu, ki je potreben za uspešno realizacijo izvedbe predvidenih
investicijskih del.
Stanje projekta
Izvajanje investicijskega vzdrževanja na objektih osnovnih šol ter glasbene šole je stalna naloga občine.

OB085-19-0028 Širitev OŠ Otočec

1.850.000 €

Namen in cilj
Namen izgradnje treh oddelkov vrtca in šestih dodatnih učilnic za šolo je rešitev za vrtec Lešnica, ki ne
izpolnjuje tehničnih zahtev za potrebe vrtca ter rešitev prostorske stiske šole zaradi povečanega števila
učencev.
Stanje projekta
Projekt je v fazi izgradnje. Konec del se predvideva za september 2021.

4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT
OB085-14-0014 Športna infrastruktura

3.851.028 €
74.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena potrebam izdelave projektne in investicijske dokumentacije za novo športno
infrastrukturo ter morebitna nepredvidena investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih.
Stanje projekta
Stalna naloga, v okviru katere se zagotavljajo sredstva za potrebne elaborate, projektno dokumentacijo
ter investicijsko dokumentacijo za novo in obstoječo športno infrastrukturo.

OB085-15-0013 Velodrom Češča vas

440.000 €

Namen in cilj
V obstoječem pokritem velodromu je namen zgraditi sanirano garderobni objekt ter ureditev skladišča pod
kolesarsko progo. S tem bomo objekt naredili še bolj funkcionalen.
Stanje projekta
Dokončan je sanitarno garderobni objekt, v naslednji fazi je predviden podoben objekt s tribunami za VIP
in novinarje ter s tehničnimi prostori.
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OB085-17-0113 Investicijski odhodki - otroška in športna igrišča
56.000 €
Namen in cilj
Skladno z Zakonom o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) 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 in športnih igriščih.
Cilj je obnova dotrajane opreme igrišč in postavitev novih igrišč, enakomerno v mestnih in primestnih
krajevnih skupnostih.

OB085-17-0126 Ureditev konjeniškega centra Češča vas

142.000 €

Namen in cilj
Mestna občina Novo mesto namerava na območju konjeniškega centra v Češči vasi in njegovi bližnji
okolici urediti športno-rekreacijski park. V njem so predvidene različne vsebine za šport, rekreacijo in
izobraževanje, vključno z obstoječim konjeniškim športom. Izvedle se bodo ureditve pešpoti z navezavo
na Rudolfovo pešpot, uredil se bo osnovni jahalni krog izven konjeniških ograd za izvedbo jahanja v
spremstvu in učnimi vsebinami, uredili se bodo prostori za piknike, doživljajski park, učilnica na prostem,
postavila dva nova mobilna objekta s sanitarijami tudi prilagojene za invalidne osebe, postavila se bo
nova rampa za dostop invalidov na konja, postavil se bo tipni zemljevid za slepe ter mali krog učne poti.
Postavila se bo še mala čistilna naprava za potrebe prostora sanitarij.
Cilj je osvežiti in nadgraditi obstoječi prostor Konjeniškega centra z novimi vsebinami in infrastrukturo, da
se bodo lahko obstoječi programi nadgradili ter omogočili dodatne nove vsebine s čimer se bo tudi
povečalo število obiskovalcev. Prostor bo namenjen tako manjšim zaključenim skupinam, večjim
predšolskim in šolskim skupinam, turistom ter naključnim sprehajalcem.
Stanje projekta
Sofinanciranje projekta je že odobreno s strani komisije LAS DBK, v nadaljevanju bo po prejemu
potrjenega sklepa Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja pričeto z izgradnjo infrastrukture in v
drugi polovici leta izvedba delavnic, ki je pogoj za pridobitev sofinanciranja s strani EU.

OB085-17-0130 Investicijsko vzdrževanje - Zavod Novo mesto

190.000 €

Namen in cilj
Skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zavod 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.

OB085-20-0013 OC Novo mesto - bazenski kompleks

2.700.000 €

Namen in cilj
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;
•
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
Stanje projekta
Projekt je v fazi izdelave DGD in PZI projektne dokumentacije.
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OB085-20-0016 Pomožna dvorana Marof

5.000 €

Namen in cilj
Ob športni dvorani Marof je predvidena dodatna dvorana, ki bo namenjena vadbi osnovne šole Center in
ostalim potrebam športnih dejavnosti.
Stanje projekta
Izdelana idejna zasnova.

OB085-20-0023 VARCITIES

204.028 €

Namen in cilj
Namen je izvedba pilotno raziskovalnega projekta Varcities, ki ga Evropska komisija preko programa
Horizon 2020. Cilj projekta je integrirati posamezne dele nastajajočega Olimpijskega športnega centra v
inovativno celoto: poleg infrastrukture (trim steza, senzorika) tudi pripravo inovativnih programov dobrega
počutja in zdravja ter razvoj sodobnih tehnologij za njihovo spremljanje in izvajanje.
Stanje projekta
Projekt se bo izvajal v letih 2020 - 2025 in je že v fazi izvajanja.

OB085-21-0028 Tribuna Portoval

40.000 €

Namen in cilj
Za vzpostavitev normalnih pogojev stadiona Portoval se namerava postaviti novo pokrito tribuno na
zahodni strani stadiona s cca 500 sedeži.
Stanje projekta
Projekt je v fazi priprave na razpis za izdelavo projektne dokumentacije.

4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA

403.000 €

OB085-14-0016 Investicijski odhodki - Knjižnica Mirana Jarca
78.000 €
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 m2. 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 zagotovitve virov
sofinanciranja. Možno je fazno izvajanje projekta. Gradbeno dovoljenje je veljavno.
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OB085-16-0127 Arheološki park Situla (Marof)

45.000 €

Namen in cilj
Projekt ureditve Arheološkega parka Marof Novo mesto je projekt celostne ohranitve arheološko
pomembnega območja in urejanja zelene parkovne površine v neposredni bližini mestnega jedra Novega
mesta.
Cilji projekta so: - zagotoviti celostno ohranjanje arheološko pomembnega območja in urejanje zelene
parkovne površine v neposredni bližini mestnega jedra Novega mesta; - predstaviti eno najbogatejših
srednjeevropskih arheoloških najdišč strokovni in širši javnosti; - izpostaviti arheološko dediščino kot
atraktivno turistično vsebino Novega mesta in Dolenjske; - izoblikovati trženjsko znamko in povečati
prepoznavnost in konkurenčnost Novega mesta in regije na turističnih trgih; - razviti turistični produkt, ki
vključuje interpretacijo in rekonstrukcijo življenja na tem prostoru v 1. tisočletju p.n.š.; - se navezati na
prometno omrežje in AC ter zagotoviti spremljajočo turistično ponudbo; - obnoviti in urediti mestno
sprehajališče Kettejev drevored, ki povezuje arheološki park z mestnim jedrom; - povezati ponudbo
arheološkega parka z arheološko dediščino regije in vzpostaviti interpretirano regijsko arheološko pot; opremiti park z urbano infrastrukturo (tematsko otroško igrišče, razgledišče, označevanje replik in
prikazov, spremljajoče parkovne ureditve);
Projekt podpira razvojno specializacijo regije, saj je namenjen povečanju prepoznavnosti Novega mesta
in regije privabljanju gostov iz tujih ciljnih trgov, ki povprašujejo po odkrivanju novega, doživetjih in
dediščini.
Stanje projekta
V sklopu priprave Strokovnih podlag za območje AP Situla je bil izdelan PZI za arheološko pot Gradišče
in prenovo Kettejevega drevoreda ter arboristično mnenje o stanju Kettejevega drevoreda v Novem
mestu. Izdelan je bil dokument identifikacije DIIP za projekt "Arheološki park Situla". Zaključki iz Tržne
raziskave so pokazale, kakšne so potrebe razvoja kulturno-turističnega produkta Železnodobni park
Situla v Novem mestu. Raziskava predstavlja pomembno izhodišče za nadaljnjo pripravo projektne in
prostorske dokumentacije. Izvedba projekta železnodobnega parka Situla je zastavljena dolgoročno.

OB085-17-0019 Narodni dom

95.000 €

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
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 ter posnetek obstoječega stanja. V pripravi je razpis za
izdelavo projektne dokumentacije.

OB085-17-0117 Investicijski odhodki - Dolenjski muzej

15.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena tekočem vzdrževanju objektov, ki sodijo v kompleks Dolenjskega muzeja (Jakčev
dom, Križatija, Ropasova hiša, Dolenjska galerija, upravna stavba, depoji). Vsako leto se opravijo nujna
vzdrževalna dela na posameznem objektu (obnova strehe in fasade na posameznih objektih, dvigalo za
invalide, prenova sanitarij). V letih 2021 in 2022 je načrtovana obnova strehe na upravni stavbi in na
Dolenjski galeriji).
Stanje projekta
V preteklih letih je bila obnovljena fasada in streha na Jakčevem domu, sanitarije, postavljeno je
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dvigalo/rampa za invalide z vozički. V naslednjih letih sta načrtovani prenovi strehi na upravi in galeriji.

OB085-20-0018 Prizidava Kulturnega doma v Gabrju

170.000 €

Namen in cilj
Namen je dozidava kulturnega doma v naselju Gabrje, kjer bodo v kletni etaži zagotovljeni prostori za
PGD Gabrje v nadstropju pa večnamenski prostor. Neto površina dozidave v dveh etažah znaša cca.
118,0 m2.
Stanje projekta
Gradnja je v teku, predviden zaključek je v prvi polovici leta 2021.

4008 OBČINSKA UPRAVA - SOCIALNO
VARSTVO

103.366 €

OB085-20-0014 Okolju prijazna in prebivalcem varna mobilnost
42.766 €
Namen in cilj
MONM je v letu 2020 prijavila projekt na 4. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije
lokalnega razvoja LAS DBK 2014-2020, z nazivom projekta "Okolju prijazna in prebivalcem varna
mobilnost". MONM je bila uspešna pri prijavi na razpis. V projektu sodelujejo Društvo upokojencev
Otočec, Društvo z izgubo sluha Dolenjske in Bele krajine in ZŠAM in se osredotoča na ranljive skupine
prebivalstva in na pomoč v zvezi z zagotavljanjem prevozov in izboljšanje mobilnosti. Zaradi slabe
epidemiološke slike v državi, povezane s Covidom-19, smo dobili soglasje financerja, da projekt
terminsko podaljšamo v leto 2021.
Stanje projekta
Izvedeno je bilo javno naročilo za nakup električnega avtomobila in podpisana pogodba z najugodnejšim
ponudnikom.

OB085-20-0020 Zavetišče za brezdomce

15.000 €

Namen in cilj
Mestna občina Novo mesto vodi aktivnosti za vzpostavitev zavetišča za brezdomne. Poleg oblik pomoči
za brezdomne in druge ranljive skupine prebivalstva, ki jih OZ RK NM že uspešno izvaja (javna kuhinja,
možnost zagotovitve osebne higiene,…), bi brezdomne osebe potrebovale zavetišče, kot ga imajo v vseh
drugih večjih mestih po Sloveniji. Sredstva bodo namenjena za pripravo in izdelavo idejne zasnove ter
investicijske dokumentacije.
Stanje projekta
Projekt je bil predstavljen na Upravnem odboru Območnega združenja RK, in je dobil dovoljenje, da se
projekt nadaljuje v smeri preučitve izgradnje prizidka k obstoječi stavbi OZ RK NM ali z nadgradnjo k
obstoječi stavbi.

OB085-21-0019 Projekt Socialna aktivacija družin

45.600 €

Namen in cilj
Gre za projekt Evropskega kmetijskega sklada. MONM bo v okviru projekta prijavila program Socialne
aktivacije družin, ki bo temeljila na razvoju samooskrbe mladih družin, in obogatitvenih programih, ki
vključujejo povezovanje z življenjem na podeželju in kmetiji. V okviru tega projekta bomo postavili
postajališče za kolesa v Srebrničah in izvedli nakup koles.
Stanje projekta
Projekt je v fazi priprave.
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4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA
DEJAVNOST
5.437.211 €
OB085-11-0054 Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na
območju osrednje Dolenjske
300.000 €
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
Investicija se je izvajala od leta 2016 in se je v letu 2020 zaključila. Sredstva so namenjena poplačilu
stroškov, katerih ni bilo možno obračunati v letu 2020.

OB085-12-0050 Vodovod Gornja Težka Voda

255.000 €

Namen in cilj
Gornja Težka Voda se s pitno vodo oskrbuje iz vodovodnega sistema Stopiče. Obstoječe omrežje je
dotrajano, pod dimenzionirano, višje ležečim objektom ne zagotavlja ustrezne oskrbe s pitno vodo in
požarno vodo.
Cilj investicije je urejena oskrba s pitno, sanitarno in požarno vodo celotnemu naselju Gornja Težka Voda.
Za ta namen je potrebno zgraditi tlačni cevovod od vodohrana Dolenja Težka Voda (265 m.n.m.) do
lokacije predvidenega novega vodohrana na Gorenji Težki Vodi (330 m.n.m). V obstojeèi vodohran na
Dolenji Težki Vodi je potrebno vgraditi crpalko za precrpavanje vode v predvideni vodohran Gorenja
Težka Voda, ki bo ob enem tudi vzdrževala tlak v omrežju naselja Gorenja Težka Voda.
Znotraj naselja Gorenja Težka Voda pa zgraditi ustrezno sekundarno omrežje, ki bo zagotavljalo požarno
varnost.
Stanje projekta
Projekt je v fazi izvajanja.

OB085-12-0055 Vodovod kanalizacija Ždinja vas

1.240.000 €

Namen in cilj
Namen investicije je omogočiti varno in zanesljiva oskrbo s kvalitetno pitno vodo ter vlaganje v zaščito
okolja pred komunalnimi odpadnimi vodami na delu območja Ždinje vasi.
Cilj je Izgradnja kanalizacije in obnova vodovoda v naselju Ždinja vas ter navezava zgrajene komunalne
infrastrukture iz gospodarske cone Brezovica na centralni sistem v Ločno.
Stanje projekta
Zaradi zapletov pri pridobivanju zemljišč za padavinsko in komunalno kanalizacijo ter zaradi nujnosti
izgradnje vodohrana Brezovica je projekt razdeljen na 3. faze. 1. faza obravnava celotno vodovodno
omrežje z vodohranom ter omrežje komunalne kanalizacije na območju naselja Ždinja vas in je
razdeljena na 5. Etap. 2. faza obravnava komunalno kanalizacijo od naselje Ždinja vas do navezave na
obstoječo kanalizacijo pri Sevnem ter padavinski kanal od GC Brezovica do Mačkovca. 3. faza pa obsega
izgradnjo meteornega kanala od plastenke v Mačkovcu do izpusta v reko Krko.
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V letu 2020 je bila izvedena delno 1. etapa 1. faze ter zgrajen nov vodohran Brezovica.
Sredstva so planirana za nadaljevanje izgradnje 1. faze (1. etapa - stranski odseki, 2. etapa, 3 etapa) ter
za izgradnjo 3. faze.

OB085-13-0025 Ureditev mestnega jedra

70.000 €

Namen in cilj
Sredstva so predvidena za izdelavo projektov izvedenih del prenove Rozmanove ulice in Prešernovega
trga z Linhartovo in Kastelčevo ulico ter projektantskega nadzora v času gradnje. Del sredstev je
namenjen tudi za izdelavo urbanih skulptur na Glavnem trgu.
Stanje projekta
PGD in PZI projektna dokumentacija je izdelana in predana, PID - projekt izvedenih del za Rozmanovo in
Prešernov trg pa bo izdelan po zaključku prenove Rozmanove ulice in Prešernovega trga.

OB085-13-0028 Investicije v javno razsvetljavo

150.000 €

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

50.000 €

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

1.000 €

Namen in cilj
Osnovni namen obravnavane investicije je, mestno tržnico na sedanji lokaciji prilagoditi sodobnim
potrebam in novim standardom. V okviru obravnavane investicije je predvidena ureditev območja nove
mestne tržnice Novo mesto. Investicija bo zajemala 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
Projekt je v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja. Zaradi pritožb stranskih udeležencev v
upravnem postopku ni mogoče predvideti začetka izvedbe.
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OB085-15-0105 Pločnik in JR Kamence

14.300 €

Namen in cilj
Namen projekta je izboljšati prometno varnost (izgradnja cestne razsvetljave, ureditev pločnika, razširitev
ceste, ureditev priključkov na cesto, rekonstrukcija mostov, ureditev odvodnjavanja), prevoznost ceste in
povezanost med naseljema Dolenje Kamence in Potočna vas.
Stanje projekta
Projekt je razdeljen na tri zaključene faze, od katerih sta dve fazi že zaključeni: 1. faza, ki obsega
izgradnjo javne razsvetljave v naselju Dolenje Kamence, ki je bila zgrajena 2017 in 3. faza, ki obsega
izgradnjo javne razsvetljave v naselju Hudo in je bila zgrajena leta 2018.
Predvidena je še izvedba 2. faze projekta, ki obsega rekonstrukcijo LC 295 021 med Dolenjimi
Kamencami in Potočno vasjo, za kar je v teku pridobitev potrebnih zemljišč oziroma pravica graditi.
Gradnja je predvidena v letih 2022/2023.

OB085-15-0111 Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored
30.000 €
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,
ki zajema investicijski del z novim tlakovanjem Kettejevega drevoreda, ureditvijo novonačrtovanih
peščenih poti, ureditvijo javne razsvetljave, urbane opreme in novo zasaditvijo ter programski del. Projekt
je predviden za sofinanciranje iz EU skladov preko mehanizma CTN.
Stanje projekta
Gradnja je zaključena, v teku so priprave na komisijski pregled, sledi odprava morebitnih pomanjkljivosti
in obračun. Iz naslova navedenega namena in ciljev se pričakuje sofinanciranje projekta iz skladov
Evropske unije.

OB085-16-0147 Urejanje romskih naselij

20.000 €

Namen in cilj
Predmet projekta je izgradnja manjkajoče komunalne opreme v obstoječih romskih naseljih in
spodbuditev priključevanja uporabnikov na zgrajeno komunalno opremo.
Cilji projekta so:
- pripraviti rešitve za tista romska naselja in 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, ..), tako da se povežejo gradbene parcele s
stavbami.(Ureditev romskih naselij Šmihel, Poganški vrh, ruperč vrh, Brezje, Otočec, Ukrat),
- določiti je potrebno proste oz. nezazidane gradbene parcele.
Stanje projekta
Projekt je v teku.

OB085-16-0168 Širokopasovna omrežja Dolenjske

1.000 €

Namen in cilj
Namen projekta je vzpostavitev širokopasovnega omrežja po celotnen območju Mestne občine Novo
mesto v skladu z Načrtom razvoja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij Mestne občine
Novo mesto. Cilj projekta je zagotoviti dostopnost do širokopasovnega omrežja vsem gospodinjstvom v
Mestni občini Novo mesto.
Stanje projekta
Avgusta 2020 se je pričela izgradnja odprtega širokopasovnega omrežja.
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V letu 2021 je predviden zaključek projekta.

OB085-16-0173 Prostorsko - komunalna ureditev romskega naselja
Žabjak Brezje
10.000 €
Namen in cilj
Cilj investicije je:
- prenova romskega naselja Brezje in prenova območja Žabjaka v povezano romsko naselje BrezjeŽabjak z oblikovanimi gradbenimi parcelami za okvirno 150 gospodinjstev, opremljenih s priključki na
javne sisteme gospodarske javne infrastrukture,
- sprememba namembnosti enote urejanja prostora iz stanovanjske površine za šport in rekreacijo,
- prenova in dograditev javne komunalne infrastrukture,
- vzpostavitev sistema zelenih površin za razvoj družbene infrastrukture, ki dopolnjuje predhodno
navedene prostorske ureditve.
Projekt poteka v okviru Dogovora za razvoj regije JV Slovenije in je sofinanciran s sredstvi proračuna RS.
Stanje projekta
Projekt je v zaključni fazi.

OB085-16-0178 Ureditev mestnega jedra - Glavni trg

10.000 €

Namen in cilj
Sredstva so predvidena za odškodnine lastnikom hiš in lokalov na Glavnem trgu zaradi izgube dohodka v
času prenove .
Stanje projekta
Projekt prenove je v izvajanju.

OB085-16-0179 Ureditev mestnega jedra - Rozmanova ulica in
Prešernov trg
2.120.000 €
Namen in cilj
Namen in cilji prenove mestnega jedra - Rozmanove ulice in Prešernovega trga s Kastelčevo in
Linhartovo ulico so prenova gospodarske javne infrastrukture, prenova in povečanje odprtih javnih
površin za pešce, kolesarje, gibalno ovirane, starejše, družine z otroškimi vozički, omejitev motornega
prometa, povečanje prometne varnosti, izboljšanje stanja okolja.
Stanje projekta
Z gradnjo smo pričeli septembra 2020 in jo bomo zaključili januarja 2022.

OB085-17-0025 Investicijski odhodki - zbiranje in odvoz odpadkov JP
Komunala
65.000 €
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za nemoteno izvajanje gospodarske javne službe, zbiranje in odvoz odpadkov.
Stanje projekta
Projekt se tekoče izvaja.

OB085-17-0029 Investicijski odhodki - Urejanje pokopališč in
pogrebna dejavnost
130.000 €
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za nemoteno izvajanje gospodarske javne službe urejanje pokopališč in
pogrebna dejavnost.
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Stanje projekta
Projekt se tekoče izvaja.

OB085-17-0035 Investicijski odhodki - druge naloge komunalnega
gospodarstva
2.700 €
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 objektov, plačevanju
stroškov vzdrževanja vstopno izstopnih mest na reki Krki ter nepredvidenih nalog na področju
komunalnega gospodarstva.
Stanje projekta
Stalna naloga občine.

OB085-17-0118 Investicijski odhodki - ravnanje z odpadki Cerod
276.211 €
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

40.000 €

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
10.000 €
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.

OB085-18-0175 Rekonstrukcija črpališča Žaga

390.000 €

Namen in cilj
Namen je urediti odvodnjavanje odpadnih voda na črpališču Žaga. Na črpališče se stekajo odpadne vode
in večinskega dela kanalizacijskega sistema Novega mesta. Črpališče odpadno vodo prečrpa v višje
ležeči S kanal preko katerega se v nadaljevanju odpadna voda odvaja na Centralno čistilno napravo
Novo mesto.
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Cilj sanacija celotnega objekta s tehnološkimi posodobitvami ter ureditvijo zunanje okolice.
Stanje projekta
Projektna dokumentacija je izvedena. V letu 2021 se bo izvedla rekonstrukcija objekta.

OB085-18-0181 Parkovne ureditve in otroško igrišče v Portovalu
10.000 €
Namen in cilj
Mestna občina načrtuje nadaljevati z ureditvijo območja zelenice med reko Krko in trgovskim centrom
Tuš. Poleg že zgrajenega pump track poligona in zasajenih dreves se načrtuje gradnja otroškega igrišča
ter parkovna ureditev celotnega območja (izvedba peščenih poti, postavitev urbane opreme itd.). Namen
in cilj projekta sta območje parkovno urediti za medgeneracijsko druženje, aktivno preživljanje prostega
časa ter s tem dvig te vrste ponudbe v mestu.
Stanje projekta
Pump track poligon je že zgrajen. PZI za otroško igrišče, ki je že izdelan, je noveliran glede na že
umeščen pump track poligon. Zasajenih je bilo skupno 26 dreves.
Območje se dokončno parkovno uredi s peščenimi potmi, postavitvijo urbane opreme in otroškim
igriščem.

OB085-21-0017 Zamenjava energetsko neustreznih svetil

242.000 €

Namen in cilj
Namen je zamenjati neustrezne svetilke z novimi, ki so bolj varčne.
Stanje projekta
Projekt je v izvajanju.

4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET
OB085-15-0027 Ureditev glavne avtobusne postaje NM

391.000 €
30.000 €

Namen in cilj
Namen investicij je vzdrževanje objekta avtobusne postaje, platoja in tudi deleža na poslovnem objektu
Avtobusna postaja Novo mesto.
Stanje projekta
Projekt je v izvajanju.

OB085-16-0140 Parkirna hiša Kapitelj

85.000 €

Namen in cilj
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.
Stanje projekta
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 priprave na izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN). Sledi
izdelava OPPN in preostale projektne dokumentacije, pridobitev pravice graditi in gradbenega dovoljenja
ter gradnja.
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OB085-17-0020 Investicijski odhodki - nacionalni program varnosti
cest. prometa
7.000 €
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
Projekt je stalna naloga.

OB085-17-0032 Investicijski odhodki - Arhitektonske ovire
10.000 €
Namen in cilj
Odprava arhitektonskih ovir na prometnih površinah in drugih javnih površinah.
Stanje projekta
Odprava arhitektonskih ovir na prometnih površinah in drugih javnih površinah.

OB085-17-0122 Investicijski odhodki - avtobusna postajališča

41.000 €

Namen in cilj
Dobava in montaža avtobusnih postajališč (nadstrešnice za potnike) v mestnem potniškem prometu in na
območju šolskih prevozov
Stanje projekta
Projekt je stalna naloga.

OB085-17-0124 Semaforske naprave

40.000 €

Namen in cilj
Nekateri svetlobni prometni znaki so dotrajani in zastareli, zato jih je nujno potrebno posodobiti. Pri tem je
potrebna tudi izdelava načrtov in projektov za investicije oziroma izboljšave svetlobnih prometnih znakov.
Stanje projekta
Investicijsko vzdrževanje semaforskih naprav je stalna naloga občine.

OB085-17-0137 Parkirna hiša in parkirišča

88.000 €

Namen in cilj
Redno delovanje, vzdrževanje parkirišč in parkirnih hiš skladno s politiko mirujočega prometa.
Stanje projekta
Projekt je stalna naloga.

OB085-18-0170 Avtobusno postajališče Mali Orehek

20.000 €

Namen in cilj
Ureditev avtobusnega postajališča na Malem Orehku, na desni strani ob glavni cesti proti Dolžu.
Stanje projekta
Projektna dokumentacija je zaključena, vendar bo potrebno projekt novelirati.
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OB085-18-0171 Šolska pot Lešnica - Otočec

10.000 €

Namen in cilj
Ureditev dela šolske poti od naselja Lešnica do OŠ Otočec, z ureditvijo pločnika s premostitvenim
objektom, avtobusnega postajališča, cestne razsvetljave in prehoda za pešce ob občinskih cestah.
Stanje projekta
Projekt je v fazi priprave razpisne dokumentacije.

OB085-19-0009 Cestni promet - urejanje

40.000 €

Namen in cilj
Nakup in vgradnja elementov fizičnih ovir za umirjanje prometa, dobava in postavitev prometne
signalizacije, postavite stalnih prikazovalnikov hitrosti v procesu umirjanja prometa na evidentiranih
kritičnih točkah na mestnih vpadnicah.
Stanje projekta
Projekt je stalna naloga.

OB085-23-0011 Parkirna hiša Na Loko

20.000 €

Namen in cilj
Predvidena je izgradnja parkirne hiše na območju ulice Na Loko. Projekt v povezavi z ostalimi
investicijami v mestnem jedru, predstavlja celostno urejanje mirujočega prometa.
Stanje projekta
Projekt je v fazi priprave OPPN.

4013
OBČINSKA
GOSPODARSTVO

UPRAVA

-

CESTNO
10.821.941 €

OB085-13-0069 Reko. R3-664/2501 NM (Šmihelska/Westrova cesta)
10.000 €
Namen in cilj
Namen projekta je rekonstrukcija Šmihelske ceste v dolžini 200m in Westrove ulice v dolžini 50 m
vključno z prilagoditvijo nivojskega železniškega prehoda. Preko železniškega prehoda se bodo umestile
ločene površine za pešce in kolesarje, predvidena je umestitev deljenih zapornic.
Nosilec investicije je Direkcija RS za infrastrukturo, občina sodeluje kot sofinancer.
Stanje projekta
V teku je izvedba PZI projektne dokumentacije za cestni in železniški del.

OB085-13-0078 Ured. Belokranjske c. v NM (križišče Žabja vas)
355.000 €
Namen in cilj
Namen projekta je rekonstrukcija celotnega križišča, s katero se bo izboljšala pretočnost in prometna
varnost. Rekonstrukcija bo zajemala izgradnjo ceste, kolesarskih in peščevih površin, avtobusnih
postajališč, pripadajočo GJI, cestno razsvetljavo in semaforizacijo.
Nosilec investicije je Direkcija RS za infrastrukturo, občina sodeluje kot sofinancer.
Stanje projekta
V teku je razpis za izvajalca gradnje za 1. fazo izgradnje.
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OB085-14-0092 Sava Krka Bike

5.000 €

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 umestitev in ureditev državnih kolesarskih povezav na območju vseh sodelujočih
občin. Gre za kolesarske povezave, ki so v državnih razvojnih dokumentih prepoznane kot strateške in
predstavljajo hrbtenico omrežja, na katero se navezujejo lokalne ureditve.
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. Projekt je vključen
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 ureditev kolesarske poti na odseku Krka - Žihovo Selo, je izdelan projekt PZI. Recenziran projekt PZI
je predan DRSI, ki je zadolžen za izvedbo investicije.

OB085-15-0073 Obvoznica Novo mesto-Šmihel (R3-664)

1.000 €

Namen in cilj
Namen investicije je izgradnja nove cestne povezave oz. prestavitev Šmihelske ceste v od navezave na
državni prostorski načrt 3. razvojne osi. Ob novi obvoznici je predvidena ureditev površin za pešce in
kolesarje, avtobusnih postajališč, cestne razsvetljave in ostale GJI. Predvidena je tudi nova cestna
povezava za Šolski center, romsko naselje Šmihel in Ulico Slavka Gruma ter vse potrebne navezave na
obstoječe cestno omrežje.
Izgradnja je predvidena v dveh fazah.
Stanje projekta
Izdelan je OPPN, sledi naročilo projektne dokumentacije.

OB085-15-0080 Rekonstrukcija regionalne ceste skozi naselje Birčna
vas
90.000 €
Namen in cilj
Namen projekta je rekonstrukcija regionalne ceste skozi naselje Birčna vas z ureditvijo pločnika za pešce,
cestne razsvetljave, avtobusnega postajališča in vso pripadajočo GJI, od podvoza z železniško progo do
OŠ v Birčni vasi.
Stanje projekta
Pripravljena je recenzirana PZI projektna dokumentacija in sklenjen sofinancerski sporazum.

OB085-15-0082 Križ. glavna cesta G2-105/0526: križišče Stopiče
1.000 €
Namen in cilj
Namen in cilj projekta je ureditev varnega priključka za oziroma iz smeri Stopič na glavno cesto ter
ureditev ustreznih avtobusnih postajališč na glavni cesti. Sočasno z ureditvijo se uredijo tudi cestna
razsvetljava ter ustrezne površine za pešce.
Nosilka projekta je Direkcija RS za infrastrukturo, občina sodeluje kot sofinancer.
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Stanje projekta
V pripravi je projektna naloga za ureditev križišča.

OB085-16-0141 Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti

15.000 €

Namen in cilj
Z investicijo se je uredila varna prometna povezava za pešce in kolesarje ob Levičnikovi cesti, kjer imajo
varen koridor vsi udeleženci v prometu. Gradnja je zaključena.
Stanje projekta
V teku je parcelacija, sledi poračun zemljišč, odškodnin in manjše ureditve ob poti.

OB085-16-0142 Brv in kolesarska pot - Irča vas

1.096.000 €

Namen in cilj
Izgradnja brvi čez Krko med Irčo vasjo in Cegelnico s peš in kolesarsko navezavo na levi in desni breg.
Nova brv bo omogočila povezavo med Drsko in Bršljinom.
Stanje projekta
V teku je izbor izvajalca gradnje. Začetek gradnje je predviden v letu 2021.

OB085-16-0175 Ureditev Westrove ulice

55.000 €

Namen in cilj
Namen projekta je izboljšanje prometne varnosti na Westrovi ulici z ureditvijo površin za pešce in
kolesarje ter obnovo obstoječe komunalne infrastrukture.
Stanje projekta
Izdelana je idejna zasnova za ureditev Westrove ulice, ki je podlaga za izdelavo PZI projektne
dokumentacije za fazno izvedbo. V teku je ureditev meja na območju posega.

OB085-16-0180 Brv in kolesarska pot - Loka - Kandija

700.000 €

Namen in cilj
Gradnjo brvi čez Krko med Loko in Kandijo s peš in kolesarsko navezavo na levi in desni breg. Nova brv
bo povezala območje Kandije in zaledja z območjem centra.
Stanje projekta
Gradbeno dovoljenje je pridobljeno, sledi izbor izvajalca del. Začetek gradnje je predviden v letu 2021.

OB085-17-0027 Investicijski odhodki - popravilo mostov

28.000 €

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
35.000 €
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.

OB085-17-0071 Južna povezovalna cesta (Regrške košenice Belokranjska c.)
110.000 €
Namen in cilj
Namen investicije je novogradnja približno 2 km dolge južne zbirne ceste, ki se bo na obstoječo prometno
mrežo na zahodu navezala na Šmihelsko (Ljubensko) cesto oz. v skladu z Državnim prostorskim načrtom
za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline, v priključku
NM-Regrške Košenice priključila na državno cesto, na vzhodu pa navezala na Belokranjsko cesto.
Stanje projekta
Izdelana je projektna naloga, sledi izdelava projektne dokumentacije.

OB085-17-0072 Mestna obvoznica in navezave na 3. razvojno os
100.000 €
Namen in cilj
Namen investicije je novogradnja navezav na bodočo zgrajeno infrastrukturo 3. razvojne osi.
Stanje projekta
V teku so priprave na izgradnjo 3. razvojne osi.

OB085-17-0074 Topliška c. - križišče Drska - pok. Srebrniče

730.000 €

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 km 11+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
Izvedena je 1. faza projekta in recenzirana PZI projektna dokumentacija za 2. in 3. fazo.

OB085-17-0077 Reko. Novo mesto-Šentjernej (križišče Ratež)

10.000 €

Namen in cilj
Namen projekta je ureditev križišča regionalnih cest R2-419/1204 in R3-668/5846 ter lokalne ceste v
naselju Ratež z ureditvijo pločnika za pešce, cestne razsvetljave, para avtobusnih postajališč in potrebne
GJI.
Stanje projekta
Izveden je projekt IDZ ureditve križišča Ratež.

OB085-17-0109 Investicijski odhodki - urejanje pešpoti

30.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za investicijsko obnovo in sanacijo pešpoti.
Stanje projekta
Projekt se tekoče izvaja.
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OB085-17-0110 Investicijski odhodki - urejanje kolesarskih stez
10.000 €
Namen in cilj
Osnovni namen je izdelava projektne dokumentacije oz. elaboratov nove prometne ureditve in izvedba
ukrepov na podlagi izdelane investicijsko-tehnične dokumentacije za ureditev kolesarske infrastrukture.
Cilji so izboljšanje kolesarske mreže ter dograditev kolesarskih površin v sklenjeno omrežje, večja
mobilnost in povezanost prebivalcev s kolesom, doprinos k zdravju ljudi in podpora trajnostni mobilnosti.
Stanje projekta
Urejanje kolesarskih stez in povezav je stalna naloga občine. V okviru prizadevanj za izboljšanja kvalitete
življenje v mestu so načrtovane površina namenjene kolesarjem in pešcem, kot eden ključnih elementov
zagotavljanja uporabnosti in dostopnosti urbanega okolja ter trajnostne mobilnosti.

OB085-17-0111 Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu

20.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za izdelavo projektov, ki so predpogoj za izvedbo investicij.
Stanje projekta
Stalna naloga občine, sodelovanje pri projektih v investicije z upravljavcem državnih cest skladno z
interesi lokalne skupnosti.

OB085-17-0115 Sanacija in preplastitev lokalnih cest

450.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za večje posege - najnujnejše sanacije cest.
Stanje projekta
Sanacije in preplastitve občinskih cest je stalna naloga občine.

OB085-18-0176 Rekonstrukcija ceste JP 799061 v naselju Drska
5.000 €
Namen in cilj
Projekt obsega rekonstrukcijo ceste, ki poteka v naselju Drska (ulica Drska) od križišča s Šegovo ulico do
železniške proge, v dolžini cca 320 m. Ulica je mestna cesta, ki služi za dostope do javnih in
stanovanjskih objektov. Je močna peš povezava do glavne avtobusne postaje, ki jo koristijo učenci
šolskega centra, na delu kjer ni pločnika pa ogroža varnost pešcev, saj je vozišče utesnjeno med oporne
zidove, ograje in dvorišča. Namen rekonstrukcije je obnova dotrajane gospodarske javne infrastrukture,
obnova vozišča ter ureditev varnih peščevih površin.
Stanje projekta
V teku so parcelacije in odkupi zemljišč.

OB085-18-0179 Kolesarska povezava Drska - Bršljin

310.000 €

Namen in cilj
Z ureditvijo kolesarske povezave med Drsko in Bršljinom bodo izboljšani pogoji na in ob obstoječih
prometnih površinah za pešce in kolesarje.
Stanje projekta
V teku je izdelava projektna dokumentacije. Začetek gradnje je predviden v letu 2021 in zaključek v letu
2022.
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OB085-18-0182 Ureditev pločnika Šmihel - 2.faza

10.000 €

Namen in cilj
Namen investicije je rekonstrukcija regionalne ceste z ureditvijo pločnika, cestne razsvetljave in druge
tangirane GJI v dolžini približno 700 m.
Stanje projekta
Rekonstrukcija je v zaključni fazi, predviden je še komisijski pregled in ureditev nakupov zemljišč po
končani gradnji.

OB085-19-0013 Ureditev križišča - Cesta brigad z Andrijaničevo ulico
5.000 €
Namen in cilj
Namen projekta je izboljšanje prometne varnosti na Cesti Brigad z ureditvijo površin za pešce in
kolesarje.
Stanje projekta
V letu 2020 je bila zaključena gradnja, v letu 2021 pa je predvidena ureditev meja po končani gradnji.

OB085-19-0014 Ureditev poti ob Težki vodi

60.860 €

Namen in cilj
Večnamenska pot ob Težki vodi bo potekala 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 in sicer na odseku, kjer jo pot tangira (v dolžini cca
800 m).
Stanje projekta
V teku je izdelava projektne dokumentacije in pridobivanje zemljišč.

OB085-19-0015 Regionalna kolesarska povezava "Novo mesto Straža"
625.000 €
Namen in cilj
Osnovni namen izgradnje regionalne kolesarske povezave je ureditev varnega kolesarskega prometa
med Stražo in Novim mestom za zagotavljanje trajnostne mobilnosti, v okviru mehanizma Dogovor za
razvoj regije.
Splošni cilji investicije so: izboljšanje mobilnosti in dostopnosti, povečanje prometne varnosti za kolesarje,
povečanje dnevnih migracij s kolesom, izboljšanje pogojev za bivanje v primestnem naselju, vplivanje na
spreminjanje potovalnih navad občanov, spodbujanje kolesarjenja kot alternative osebnemu avto
prometu, vplivanje na povečanje deleža kolesarjenja v mestnih in primestnih potovanjih, izboljšanje
kakovosti zraka (zmanjšanje emisij C02 iz osebnega avtomobilskega prometa, zmanjšanje
onesnaževanja z delci PM10), pozitivno vplivati na zdrav način življenja občanov, izboljšanje podobe
občin in regije, izboljšanje regijske povezanosti in celovitosti.
Operativni cilji investicije: izgradnja regijske kolesarske povezave od Straže do Novega mesta.
Stanje projekta
Sklenjen je Sporazum o izvedbi projekta regionalna kolesarska povezava Novo mesto - Straža, med
Mestno občino Novo mesto in občino Straža. Potrjena je Projektna naloga za izdelavo projektne
dokumentacije PZI. Izvedeno je skupno javno naročilo za izdelavo PZI projektne dokumentacije za
izgradnjo regionalne kolesarske povezave. Izdelana je projektna dokumentacije PZI in pridobljena
zemljišča. Izdelana je investicijska dokumentacije in oddan osnutek vloge za neposredno potrditev vloge
v okviru izvajanja kohezijske politike na posredniški organ-Ministrstvo za infrastrukturo.
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OB085-19-0016 Regionalna kolesarska povezava "Novo mesto Šmarješke Toplice - Škocjan"
881.000 €
Namen in cilj
Osnovni namen izgradnje regionalne kolesarske povezave je ureditev varnega kolesarskega prometa
med Novim mestom, Šmarješkimi Toplicami in Škocjanom.
Splošni cilji investicije so: izboljšanje mobilnosti in dostopnosti, povečanje prometne varnosti za kolesarje,
povečanje dnevnih migracij s kolesom, izboljšanje pogojev za bivanje v primestnem naselju, vplivanje na
spreminjanje potovalnih navad občanov, spodbujanje kolesarjenja kot alternative osebnemu avto
prometu, vplivanje na povečanje deleža kolesarjenja v mestnih in primestnih potovanjih, izboljšanje
kakovosti zraka (zmanjšanje emisij C02 iz osebnega avtomobilskega prometa, zmanjšanje
onesnaževanja z delci PM10), pozitivno vplivati na zdrav način življenja občanov, izboljšanje podobe
občin in regije, izboljšanje regijske povezanosti in celovitosti.
Operativni cilji investicije: izgradnja regijske kolesarske povezave od Novega mesta do Šmarjeških Toplic
in Škocjana.
Stanje projekta
Sklenjen je Sporazum o izvedbi projekta regionalna kolesarka povezava Novo mesto - Šmarješke Toplice
- Škocjan, med Mestno občino Novo mesto, občino Šmarješke Toplice in občino Škocjan. Potrjena je
Projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije PZI. Izvedeno je skupno javno naročilo za izdelavo
PZI projektne dokumentacije za izgradnjo regionalne kolesarske povezave. V izdelavi je projektna
dokumentacije PZI in pridobivanje potrebnih zemljišč. Izdelan je osnutek investicijske dokumentacije in
osnutek vloge za neposredno potrditev vloge v okviru izvajanja kohezijske politike za posredovanje v
pregled in potrditev na posredniški organ-Ministrstvo za infrastrukturo.

OB085-19-0017 Regionalna kolesarska povezava "Trebnje - Mirna
Peč - Novo mesto"
1.145.000 €
Namen in cilj
Osnovni namen izgradnje regionalne kolesarske povezave je ureditev varnega kolesarskega prometa
med Trebnjim, Mirno Pečjo in Novim mestom.
Splošni cilji investicije so: izboljšanje mobilnosti in dostopnosti, povečanje prometne varnosti za kolesarje,
povečanje dnevnih migracij s kolesom, izboljšanje pogojev za bivanje v primestnem naselju, vplivanje na
spreminjanje potovalnih navad občanov, spodbujanje kolesarjenja kot alternative osebnemu avto
prometu, vplivanje na povečanje deleža kolesarjenja v mestnih in primestnih potovanjih, izboljšanje
kakovosti zraka (zmanjšanje emisij C02 iz osebnega avtomobilskega prometa, zmanjšanje
onesnaževanja z delci PM10), pozitivno vplivati na zdrav način življenja občanov, izboljšanje podobe
občin in regije, izboljšanje regijske povezanosti in celovitosti.
Operativni cilji investicije: izgradnja regijske kolesarske povezave od Trebnjega do Mirne Peči in Novega
mesta.
Stanje projekta
Sklenjen je Sporazum o izvedbi projekta regionalna kolesarska povezava Trebnje - Mirna Peč - Novo
mesto, med Mestno občino Novo mesto, občino Mirna Peč in občino Trebnje. Potrjena je Projektna
naloga za izdelavo projektne dokumentacije PZI. Izvedeno je skupno javno naročilo za izdelavo PZI
projektne dokumentacije za izgradnjo regionalne kolesarske povezave. V izdelavi je projektna
dokumentacije PZI in pridobivanje potrebnih zemljišč. Izdelan je osnutek investicijske dokumentacije in
osnutek vloge za neposredno potrditev vloge v okviru izvajanja kohezijske politike za posredovanje v
pregled in potrditev na posredniški organ-Ministrstvo za infrastrukturo.

OB085-19-0018 Rekonstr. ceste in novogr. večnamenske poti na
odseku med Ragovo in Krka
890.000 €
Namen in cilj
Osnovni namen je rekonstrukcija ceste in izgradnja peš ter kolesarskih površin (večnamenska pot) na
odseku med naseljem Ragovo in naseljem Krka. Cilji so ureditev zbirne mestne ceste št. 299060 na
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odseku od križišča z zbirno mestno cesto št. 299062 do križišča priključka G2 105 na odseku 472 in
lokalne ceste št. 295211, v dolžini 327 m, ureditev priključka G2 105 na odseku 472 (priključek Ragovo) v
dolžini 120 m, ureditev lokalne ceste št. 295211 od križišča z zbirno mestno cesto št 299062 do križišča
priključka G2 105/472 in naprej do priključka nekategorizirane poti v dolžini 1620 m (med Ragovim in
Krko) in ureditev nekategorizirane poti konec naselja Krka v dolžini 110 m. Izvede se celovita ureditev
območja z ustrezno cestno povezavo, kolesarsko in peš potjo, prenova oziroma dograditev gospodarske
javne in druge infrastrukture ter izvedba premostitvenega objekta. Načrtovana cestna, kolesarska in peš
ureditev se na eni strani naveže na Levičnikovo cesto in na cesto Ragovo ter na drugi strani na daljinsko
kolesarsko povezavo Sava - Krka bike med naseljem Krka in Žihovim selom. Preko povezave med
naseljem Ragovo in Krka je predviden potek 3. razvojne osi.
Stanje projekta
Projekt se izvaja v fazah. Izdelana je projektna dokumentacija PZI, ki je v fazi recenzije. Pridobljena je
večina potrebnih zemljišč. Recenziran projekt PZI bo predan DARS, ki načrtuje uporabo predmetne
ceste za potrebe dostopa do gradbišča 3. razvojne osi.

OB085-19-0019 Pot od mlina do mlina

15.000 €

Namen in cilj
Osnovni namen izgradnje »Poti od mlina do mlina« je, v okviru prizadevanj za oživitev starega mestnega
jedra in izboljšanja kvalitete življenje v mestu, načrtovana površina namenjena kolesarjem in pešcem, kot
eden ključnih elementov zagotavljanja uporabnosti in dostopnosti urbanega okolja. Operativni cilji
investicije: Načrtovana trasa ob brežini reke Krke povezuje nekoč delujoča mlina, in sicer na eni strani
Seidlov mlin in na drugi Zajčev mlin, v dolžini poti: 320 m. Načrtovanja je ureditev poti, izgradnja
potrebnih stopnic in zidov ter razsvetljava poti.
Stanje projekta
Izdelana je PZI projektna dokumentacija. V pridobivanju so potrebna zemljišča.

OB085-19-0023 Topliška cesta - od križišča avtobusno postajališče do
križišča Drska
160.000 €
Namen in cilj
Namen projekta je izgradnja peš in kolesarskih površin ob regionalni cesti vključno z rekonstrukcijo ceste,
cestne razsvetljave er ureditvijo ostale GJI od križišča avtobusno postajališče do križišča Drska.
Nosilec investicije je Direkcija RS za infrastrukturo, občina nastopa kot sofinancer.
Stanje projekta
V teku je razpis za izbor izvajalca gradbenih del za izvedbo kolesarskih površin imenovane 1. faza
izgradnje.

OB085-19-0024 Rekonstrukcija R3-664/2501 NM (skozi Šmihel) - 3.
faza
505.000 €
Namen in cilj
Namen projekta je rekonstrukcija ceste z ureditvijo obojestranskega pločnika za pešce, cestne
razsvetljave ter ureditvijo ostale GJI od križišča s Smrečnikovo ulico do pokopališča v Šmihelu.
Nosilec investicije je Direkcija RS za infrastrukturo, občina nastopa kot sofinancer.
Stanje projekta
V teku so nakupi zemljišč.
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OB085-19-0025 Tabletka - razširitev krožnega križišča državnih cest
1.400.000 €
Namen in cilj
Namen projekta je preureditev dvopasovnega krožnega križišča v krožno križišče s pritisnjenimi pasovi za
desne zavijalce na priključku Andrijaničeva cesta - smer Krka, vključno z ureditvijo peščevih površin,
cestne razsvetljave, kamnite zložbe in zaščito SNO in TKO vodov.
Stanje projekta
V teku je razpis za izvajalca gradbenih del.

OB085-20-0017 Rekonstrukcija ceste Mali Slatnik - Petelinjek

479.081 €

Namen in cilj
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 1069m. V sklopu projekta je
predvideno avtobusno obračališče, ureditev priključkov javne poti vključno s številnimi hišnimi priključki in
ukrepi za umirjanje prometa ter ureditev javne infrastrukture.
Nosilka projekta je Direkcija RS za infrastrukturo, občina sodeluje kot sofinancer.
Stanje projekta
Direkcija izvaja odkupe zemljišč, sledi razpis za izvajalca. in izgradnjo 1. faze.

OB085-20-0024 Rekonstrukcija Šentjernejske ceste

45.000 €

Namen in cilj
Namen projekta je izboljšanje prometne varnosti na Šentjernejski cesti od križišča v Žabji vasi do Cikave
z ureditvijo površin za pešce in kolesarje, avtobusnih postajališč ter obnovo obstoječe komunalne
infrastrukture.
Stanje projekta
V teku je izdelava PZI projektne dokumentacije.

OB085-20-0025 Povezovalna cesta med Rozmanovo in Jerebovo ulico
50.000 €
Namen in cilj
Z izgradnjo povezovalne ceste med Rozmanovo in Jerebovo ulico se bo povečala preglednost in
pretočnost prometa.
Stanje projekta
Izdelana je projektna dokumentacija, v teku so dogovori o nakupu zemljišč.

OB085-21-0020 Kolesarska povezava R18 Novo mesto - Metlika
150.000 €
Namen in cilj
"Kolesarska pot do Kolpe skozi Kočevski Rog in Gorjance" je skupni projekt sedmih občin regije JV
Slovenije, ki skupaj z Direkcijo RS za ceste (DRSI) in koordinatorjem projekta Razvojnim centrom Novo
mesto (RC NM) želijo vzpostaviti infrastrukturo za državne kolesarske povezave in le te skleniti v
povezano celoto. Namen projekta je umestitev in ureditev državnih kolesarskih povezav na območju vseh
sodelujočih občin. Gre za kolesarske povezave, ki so v državnih razvojnih dokumentih prepoznane kot
strateške in predstavljajo hrbtenico omrežja, na katero se navezujejo lokalne ureditve.
Cilji so izboljšanje kolesarske mreže ter dograditev kolesarskih površin v sklenjeno omrežje, večja
mobilnost in povezanost prebivalcev s kolesom, doprinos k zdravju ljudi in podpora trajnostni mobilnosti.
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Stanje projekta
Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI, občine ter RC NM so v juliju 2018 sklenili dogovor o sodelovanju pri
izvajanju projekta državnega in regijskega pomena "Kolesarska pot do Kolpe skozi Kočevski Rog in
Gorjance", katere del poteka tudi v MoNm. Izhodiščni dokument za umestitev tras državnih in občinskih
kolesarskih povezav bodo strokovne podlage, ki jih bodo izdelale občine. V okviru prizadevanj za
izboljšanja kvalitete življenje v mestu so načrtovane površina namenjena kolesarjem, kot eden ključnih
elementov zagotavljanja uporabnosti in dostopnosti urbanega okolja ter trajnostne mobilnosti.
Projekt se izvaja v fazah. Prva faza se nanaša na pripravo potrebne dokumentacije, usklajevanje
projektnih aktivnosti in izdelavo elaborata strokovnih podlag, ki bo osnova za izdelavo Dokumenta
identifikacijskega Investicijskega projekta (DIIP) in vključitev v državni Načrt razvojnih projektov. S strani
MoNm je bila izdelana projektna naloga za pridobitev strokovnih podlag v obliki IZP do meje z občino
Metlika.

OB085-21-0025 Rekonstrukcija ceste skozi Dolž

60.000 €

Namen in cilj
Namen projekta je rekonstrukcija ceste skozi naselje Dolž, ki je poddimenzionirana in dotrajana, ter
izgradnja pločnika. Cilj je večja varnost v cestnem prometu. Izvedba je predvidena v dveh etapah. Prva
etapa v letu 2021 in druga v letu 2022.
Stanje projekta
Izdelana je projektna dokumentacija. Projekt je pripravljen za javni razpis.

OB085-21-0027 Rekonstrukcija ceste Brigad

110.000 €

Namen in cilj
Namen projekta je izboljšanje prometne varnosti na Cesti Brigad z ureditvijo površin za pešce ter
ureditvijo GJI.
Stanje projekta
V teku je izdelava investicijske in projektne dokumentacije.

OB085-21-0029 Pločnik Stopiče - Črmošnjice

15.000 €

Namen in cilj
Namen projekta je izboljšanje prometne varnosti z ureditvijo enostranskega hodnika za pešce, križišča z
avtobusnim postajališčem v naselju Črmošnjice in izgradnjo cestne razsvetljave.
Stanje projekta
Izvedena je PZI projektna dokumentacija.

OB085-23-0013 Rekonstrukcija ceste Ob Težki vodi

50.000 €

Namen in cilj
Namen projekta je razširitev obstoječe ceste Ob Težki vodi z ureditvijo pločnika za pešce, ureditvijo
avtobusnega postajališča, cestne razsvetljave in pripadajoče GJI.
Stanje projekta
V letu 2021 je predvidena rekonstrukcija ceste Ob Težki vodi.
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4014 OBČINSKA UPRAVA - KMETIJSTVO
35.000 €

OB085-21-0012 Kolesarska veriga na podeželju

35.000 €

Namen in cilj
Namen projekta je razširitev kolesarskih poti na podeželje.
Stanje projekta
Projekt je v izvajanju.

4016 OBČINSKA UPRAVA - TURIZEM
OB085-20-0028 Investicije v turistično infrastrukturo

500.000 €
210.000 €

Namen in cilj
Na najvišji točki starega mestnega jedra stoji Stolna cerkev sv. Nikolaja (v nadaljnjem besedilu:
Kapiteljska cerkev), ki je eden od osrednjih simbolov Novega mesta. Še posebej je izpostavljen zvonik, ki
s svojo mogočnostjo oblikuje značilno novomeško silhueto. Na Mestni občini Novo mesto načrtujemo
ureditev notranjega stopnišča in razgledne ploščadi v zvoniku Kapiteljske cerkve. Naložbo v razgledno
ploščad razumemo kot ukrep aktiviranja kulturne dediščine. Z umestitvijo v turistično ponudbo mesta
zasledujemo njene gospodarske učinke in vpliv na širše lokalno okolje, obenem pa omogočamo
popularizacijo in večjo dostopnost same cerkve.
Stanje projekta
Projekt je v fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) in izdelave
PZI (projekta za izvedbo).

OB085-21-0010 Parkirišče na Gorjancih

290.000 €

Namen in cilj
Glavni cilj projekta je ureditev parkirišča za potrebe izletnikov v Gabrju na Gorjancih.Predvidena je
ureditev 52 parkirnih mest za avtomobile, 3 PM za invalide, 2 PM za avtodome, 10 PM za kolesa in 4 PM
za motorje. Hkrati je predvidena tudi rekonstrukcija priključka lokalne ceste na regionalno cesto v dolžini
53 m.
Stanje projekta
Izdelana je projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje.

4017 OBČINSKA
ZEMLJIŠČA

UPRAVA

-

STAVBNA
3.928.000 €

OB085-14-0091 Komunalno urejanje obrtno industrijske cone Livada
490.000 €
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.
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Stanje projekta
V teku je pridobivanje gradbenega dovoljenja za izvedbo 2. faze komunalnega urejanja OIC Livada.

OB085-15-0088 Izvedba OPPN Mrzla dolina - zahod in OPPN Brod
Drage
300.000 €
Namen in cilj
Izvedba skupne komunalne opreme za OPPN Mrzla dolina-zahod in OPPN Brod Drage v sodelovanju z
lastnikom zemljišč na območju OPPN Mrzla dolina-zahod in na območju OPPN Brod -Drage.
V sklopu skupne komunalne opreme za oba OPPN je potrebno zgraditi načrtovano skupno dostopno
cesto 1A s komunalno opremo, rekonstruirati ulico Brod in obstoječo mešano kanalizacijo po javni poti na
Brodu nadomestiti s kanalizacijo v ločenem sistemu z izpustom meteornih voda v reko Krko in sočasno
obnovo vse ostale infrastrukture po tej poti. Izgradnja navedene skupne komunalne opreme je pogoj za
nadaljnjo gradnjo objektov na območju obeh navedenih OPPN. MONM se je s pogodbo o opremljanju za
1. fazo komunalnega opremljanja po OPPN Mrzla dolina-zahod (v povezavi s plačano akontacijo
komunalnega prispevka za prva dva zgrajena objekta na območju OPPN Mrzla dolina-zahod) zavezala
rekonstruirati mešano kanalizacijo na Brodu najkasneje do aprila 2023. Zato je v letih 2021 in 2022
potrebno načrtovati zadostna sredstva. Poleg tega se je zavezala odkupiti tudi določena zemljišča za
izvedbo načrtovane prometne ureditve. Zato se v okviru te investicije s strani MONM zagotavljajo
sredstva za izvedo dela komunalne opreme po OPPN Mrzla dolina-zahod in OPPN Brod-Drage z
rekonstrukcijo mešane kanalizacije na Brodu, izvedbo avtobusnega postajališča in za odkupe določenih
zemljišč. Večino sredstev za komunalno opremljanje zemljišč zagotavljajo investitorji pozidave na
območju navedenih OPPN z izgradnjo komunalne opreme na podlagi sklenjene pogodbe o opremljanju z
MONM ali s plačilom komunalnega prispevka MONM po Odloku o Programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja «Komunalna oprema za OPPN Mrzla dolina-zahod in OPPN Brod
Drage" (DUL, š.t 8/15).
Stanje projekta
Zemljišča na območju OPPN Mrzla dolina-zahod in OPPN Brod-Drage še niso komunalno opremljena. V
letih 2018 in 2019 je bila izvedena 1. faza komunalne opreme po OPPN Mrzla dolina-zahod za potrebe
prvih dveh zgrajenih objektov (z začasnim dostopom in začasno priključitvijo na mešan kanalizacijski
sistem). Za izvedbo komunalne opreme po OPPN Brod-Drage je bila že izdelana projektna
dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje, kar velja tudi za rekonstrukcijo mešane kanalizacije po
javni poti na Brodu. Nadaljevanje komunalnega opremljanja zemljišč bo možno po pridobitvi zemljišč za
gradnjo skupne dostopne ceste 1A od Stanovanjskega Sklada RS (ki je v letu 2020 postal novi lastnik
zemljišč podjetja Brod Invest d.o.o. v stečaju) in odkupu potrebnih delov zemljišč za rekonstrukcijo ulice
Brod z avtobusnim postajališčem.
V zvezi z realizacijo komunalne opreme samo za potrebe OPPN Brod Drage pa bo potrebno odkupiti
zemljišča pod načrtovanimi javnimi površinami od SSRS, izdelati projekte za izvedbo načrtovane
komunalne opreme in sprejeti program opremljanja za OPPN Brod Drage.
Glede na navedeno je nadaljevanje komunalnega opremljanja zemljišč vezano na uskladitev
medsebojnih interesov med vsemi investitorji pozidave na območju obeh OPPN in MONM.

OB085-15-0113 Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti

1.000 €

Namen in cilj
Cilj MONM je dokončanje komunalne opreme v skladu z določili OPPN Nadomestna gospodarska cona
ob Straški cesti.
Stanje projekta
Zemljišča za izgradnjo ceste so bila s strani Mestne občine Novo mesto že odkupljena. S strani
investitorja oz. večinskega lastnika zemljišč na območju OPPN Nadomestna gospodarska cona ob
Straški cesti je bila že naročena in izdelana projektna dokumentacija za celotno načrtovano komunalno
opremo in izvedena 1. faza komunalnega opremljanja, ki predstavlja cca 50% načrtovane komunalne
opreme. Pred izvedbo 2. faze komunalnega opremljanja zemljišč je potrebno urediti meje med lastniki
zemljišč in urediti odvoz nasutega materiala na trasi bodoče ceste.
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OB085-15-0119 Poslovno industrijska cona Cikava

1.560.000 €

Namen in cilj
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.
Stanje projekta
Pridobljeno je bilo v gradbeno dovoljenje. V začetku leta 2021 je predvidena objava razpisa za izbor
izvajalca, konec gradnje pa je predviden v letu 2022.

OB085-16-0166 Izvedba OPPN Bučna vas - vzhod/1

2.000 €

Namen in cilj
Dokončanje in prevzem izvedene 1. faze komunalne opreme po določilih OPPN Bučna vas-vzhod/1 v
sodelovanju med investitorjem stanovanjske pozidave in Mestno občino Novo mesto po s tem namenom
sklenjeni pogodbi o opremljanju in nadaljevanje komunalnega opremljanja zemljišč glede na izkazane
interese investitorjev pozidave na navedenem območju.
Stanje projekta
V letih 2018 in 2019 je bila izdelana projektna dokumentacija za izvedbo 1. faze komunalnega
opremljanja zemljišč na območju OPPN Bučna vas-vzhod/1, sklenjena pogodba o opremljanju z
večinskim lastnikom zemljišč na navedenem območju in pridobljeno gradbeno dovoljenje. 1. faza
komunalnega opremljanja po sklenjeni pogodbo o opremljanju bo predvidoma zaključena konec leta
2020. Odkupljenih je večino zemljišč za nadaljevanje 2. faze komunalnega opremljanja zemljišč.

OB085-16-0172 Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih
pravic
950.000 €
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.

OB085-17-0129 Investicijski odhodki - vzdrževanje nepremičnin
20.000 €
Namen in cilj
Investicijsko vzdrževanje nepremičnin z namenom ohranjanje nespremenjene uporabne vrednosti.
Stanje projekta
V izvajanju - gre za stalno nalogo.

OB085-19-0026 Komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici 2. faza
25.000 €
Namen in cilj
Sredstva so namenjena izgradnji notranje povezovalne ceste, ki bi omogočila dostop in ureditev novih
komunalno opremljenih zemljišč, za potrebe širitve gospodarske cone.
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Stanje projekta
V fazi pridobivanja projektne dokumentacije.

OB085-19-0027 Gotna vas - izgradnja GJI

200.000 €

Namen in cilj
Namen projekta je komunalno opremljanje dela območja EUP NM/20-a v Gotni vasi. Komunalno urejenih
in opremljenih bo šest gradbenih parcel, ki bodo po komunalni ureditvi šle v prodajo.
Stanje projekta
Projekt je v fazi razpisa, ki bo osnova za izvedbo gradbenih del.

OB085-20-0019 Komunalno opremljanje Mrvarjev hrib

300.000 €

Namen in cilj
Namen projekta je dokončanje gradnje komunalne infrastrukture na območju Mrvarjev hrib, skladno s
programom opremljanja zemljišč in veljavnega prostorskega akta.
Stanje projekta
V pripravi je sporazum z lastniki parcel območja Mrvarjev Hrib, ki bo osnova za izvedbo gradnje.

OB085-20-0022 Izvedba OPPN Jakčeva ulica

70.000 €

Namen in cilj
Namen projekta je rekonstrukcija dotrajane komunalne infrastrukture (vodovoda in kanalizacije) na
območju OPPN Jakčeva ulica. Cilj je rekonstrukcija dotrajane infrastrukture, pred izgradnjo
večstanovanjskega objekta, ki je predviden na tem območju.
Stanje projekta
V izdelavi je projektna dokumentacija.

OB085-22-0010 GC Zahod

10.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena vzpostavitvi Gospodarske cone Zahod, predvsem izgradnji komunalne
infrastrukture in zajemajo tako stroške načrtov in druge projektne dokumentacije kot tudi same
novogradnje.
Stanje projekta
Projekt je v fazi priprave projektne dokumentacije, ki bo osnova za nadaljnjo izvedbo projekta.

4018 OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO
GOSPODARSTVO
2.176.000 €
OB085-16-0167 Izvedba ZN Podbreznik

400.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena Izvedbi ZN Podbreznik, kjer je zajeta tako izgradnja komunalne infrastrukture kot
tudi izgradnja posameznih enot stanovanjske gradnje.
Stanje projekta
Projekt je v fazi priprave projektne in investicijske dokumentacije, ki bo osnova za nadaljnjo izvedbo
projekta.
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OB085-16-0177 Glavni trg - ureditev stanovanj

1.696.000 €

Namen in cilj
Predvidena je obnovitev oz. delna obnovitev objektov na območju mestnega jedra na način, da se v
objektih uredijo stanovanja ter obnovi tangirane skupne dele.
Stanje projekta
Prenova objekta Glavni trg 2 se je začela julija 2020, zaključek pa je predviden v letu 2021.

OB085-17-0120 Vzdrževanje stanovanj

80.000 €

Namen in cilj
Vzdrževanje stanovanj z namenom oddaje v najem ter investicijsko vzdrževanje stanovanj in splošnih
skupnih delov večstanovanjskih stavb z namenom ohranjanja nespremenjene uporabne vrednosti.
Stanje projekta
V izvajanju - gre za stalno nalogo.

4019 OBČINSKA
PROSTORA

UPRAVA

OB085-16-0128 Gorjanci - trajnostni razvoj

-

UREJANJE
24.000 €
20.000 €

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.
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
Projekt se pripravlja za prijavo na razpise v novi finančni perspektivi.

OB085-17-0112 Stanovanjsko reševanje Romov

4.000 €

Namen in cilj
Lokalna skupnost skrbi za izvedbo nujnih ukrepov pomoči pri reševanju minimalnih bivanjskih pogojev.
Predvideni so projekti varovanja zdravja, kot je deratizacija in dezinfekcija, urejanje dostopa do bivalnih
enot po makadamskih cestiščih ter postavitve in vzdrževanja mobilnih enot za potrebe predšolskega in
obšolskega izobraževanja romskih otrok. Predvideno so tudi projekti, ki prispevajo k primerni urejenosti
okolja in izobraževanja Romov. Izvajanje projektov ima dolgoročno permanenten značaj, ki vedno sledi
trenutnim potrebam urejanja bivanjskih razmer Romov v MONM.
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Stanje projekta
Gre za stalno nalogo.

4020 OBČINSKA UPRAVA
REŠEVANJE

- ZAŠČITA IN
70.000 €

OB085-19-0007 GRC - investicije

50.000 €

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. Tukaj so tudi zajeta sredstva za
nabavo opreme za Civilno zaščito, ki so investicijsko naravnana.
Stanje projekta
V izvajanju - gre za stalno nalogo.

OB085-21-0030 Regijski center Civilne zaščite

20.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena vzpostavitvi Regijskega centra Civilne zaščite in zajemajo predvsem stroške
načrtov in druge projektne dokumentacije potrebne za samo novogradnjo.
Stanje projekta
V fazi postopkov zagotavljanja projektne in investicijske dokumentacije, ki bodo omogočili nadaljnjo
izvedbo projekta.

4021 OBČINSKA
OKOLJA

UPRAVA

-

VARSTVO

OB085-13-0001 Energetsko upravljanje

6.478.822 €
87.905 €

Namen in cilj
Mestna občina Novo mesto sledi akcijskemu načrtu Lokalnega 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
Izvajajo se ukrepi skladno z akcijskim načrtom Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Novo
mesto.

OB085-14-0047 Vodovod, kanalizacija in ČN Karteljevo

40.000 €

Namen in cilj
Sredstva so predvidena za izgradnjo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja, izgradnjo čistilne naprave
za komunalno odpadno vodo in izgradnjo vodohrana naselju Karteljevo.
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Stanje projekta
Pripravljena je investicijsko tehnična dokumentacija ter pridobljena večina zemljišč za gradnjo.

OB085-17-0026 Investicijski odhodki - ukrepi za izboljšanje kakovosti
zraka
1.683.000 €
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
Projekt je v izvajanju.

OB085-17-0136 Urejanje obrečne infrastrukture in vodotokov

180.000 €

Namen in cilj
Ureja se obrečna infrastruktura kot so: pešpoti, javna razsvetljava, vstopno izstopna mesta iz plovbne
poti, pristanišča, pomoli, razgledne ploščadi/plavajoče naprave in podobno.
Cilj je urediti območje reke Krke na območju plovbnega režima (območje od Irče vasi do Seidlovega jeza)
in širše za potrebe lokalnih prebivalcev in turizma ob pogoju sobivanja z naravo in vsem živalskim svetom
reke Krke.
Izvedeni bosta 2. in 3. faza osvetlitve preostalega dela Župančičevega sprehajališča (2. faza: PumpncaLastovče, 3. faza Pumpnca - Rialto). Predvideni so še zadnji odkupi parcel in začetek izgradnje 1. faze
Pešaško kolesarske poti v gozdu Portoval (Irča vas-Stadion Portoval). Predvidena je priprava in začetek
izgradnje novih pristanišč/privezov za plovila brez motornega pogona na plovbnem območju reke Krke.
Stanje projekta
Izvedena je 1. faza javne razsvetljave na Župančičevem sprehajališču, v pripravi je dokumentacija za
rušenje objektov na delu trase v 2. fazo (pod bivšim Novoteksom).
Za Pešaško kolesarsko pot so pridobljena vsa soglasja in mnenja pristojnih služb, s čimer se tudi lahko
zaključi PZI. Pridobljene so vse parcele za izgradnjo 1. faze trase poti.
Da bo možna postavitev novih privezov za čolne na nemotorni pogon smo uskladili ustreznost novih
lokacij z vsemi pristojnimi službami.

OB085-18-0177 Sistem za izposojo koles GoNM

150.000 €

Namen in cilj
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.
Stanje projekta
Projekt se izvaja skladno s 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.

OB085-19-0004 Kanalizacija in vodovod V Brezov log

80.000 €

Namen in cilj
Komunalna infrastruktura v ulici Brezov log je dotrajana ter umeščena na privatnih zemljiščih in deloma
po cesti. Zaradi dotrajanosti se obstoječa komunalna infrastruktura (kanalizacija, vodovod) ukine in se v
cesti izvede nova ter preveže na novo zgrajeno kanalizacijo na Ljubljanski cesti.
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Stanje projekta
Plan za leto 2021 je izvedba projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za celotno
območje ulice v Brezov log.

OB085-19-0005 Investicijsko vzdr. vodovodne in kanalizacijske
infrastrukture
470.000 €
Namen in cilj
Namen je letno vzdrževanje obstoječe komunalne infrastrukture ter objektov.
Stanje projekta
Na podlagi potrjenega letnega plana se bo v letu 2021 pripravila projektna dokumentacija. Po izvedeni
projektni dokumentaciji se izvede izbor izvajalca, s katerim se podpiše letna pogodba za izvedbo.

OB085-19-0012 Ureditev tematske pešpoti v območju reke Temenice
15.000 €
Namen in cilj
Namen je urediti tematsko pešpot, ki vključuje izgradnjo dveh novih brvi preko reke Temnice (1x nova in
1x nadomestna brv - obe za nemotoriziran prehod), da omogočita zvezno povezavo celotnega območja
reke Temenice od izvira do izliva s Konjeniškim centrom Češča vas in Velodromom na vzhodu ter z
bodočim naravnim parkom v Zalogu (glinokopi) na zahodu.
S tem bo na voljo nova turistična destinacija za doživetja v naravi z izhodiščem v ŠRP Češča vas.
Cilj je privabiti nove uporabnike v ŠRP Češča vas, omogočiti lokalnemu prebivalstvu povečati nabor
urejenih kolesarskih in pešpoti v naravi za sprostitev, rekreacijo in antistresni "pobeg v naravo".
Izvede se postavitev info tabel in označitve poti z markacijami ter manjšimi ureditvami poti (koši za smeti,
klopice, usmerjevalne table) na celotnem območju doline Temenice, vključno z občino Straža, ki je
partner v projektu.
Stanje projekta
Projekt je v fazi pridobivanja soglasij lastnikov in dovoljenj za gradnjo ter izdelave PZI.

OB085-20-0000 Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti
Mestne občine Novo mesto - Projekt 2
2.642.100 €
Namen in cilj
Namen in cilj projekta je izvedba celovite energetske sanacije javnih objektov:
- Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto;
- Muzej - NOB, Muzejska ulica 7, 8000 Novo mesto;
- OŠ Stopiče, Stopiče 37, 8322 Stopiče;
- Poslovno stanovanjski kompleks, Rozmanova 10, 8000 Novo mesto;
- Dom športov Loka, Župančičevo sprehajališče 1, 8000 Novo mesto;
- Športni park Portoval, Topliška cesta 4, 8000 Novo mesto;
- IMV muzej Drgančevje, 8000 Novo mesto.
Stanje projekta
V sklopu projekta EBRD - ELENA so izvedeni razširjeni energetski pregledi objektov, investicijska
dokumentacija in PZI projektna dokumentacija. Izbrani so izvajalci del, razen za kotlovnico objekta
Mestne občine Novo mesto, za izbiro katerega je razpis v teku. Rok za prijavo razpis za pridobitev
kohezijskih sredstev je 16.11.2020. Dokumentacija za prijavo je v večini pripravljena. Izvedba energetski
sanacij bo v letu 2021.
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OB085-20-0010 Meteorna kanalizacija - Ulica Slavka Gruma

320.000 €

Namen in cilj
Za naselje Slavka Gruma je zaradi ceste in ostalih prispevnih površin potrebno urediti odvodnjavanje
meteornih voda, ločiti odvajanje meteornih in fekalnih odpadnih vod, obnoviti vodovodno omrežje, ter
sočasno obnoviti cestno infrastrukturo, vključno s kolesarsko povezavo in obstoječim pločnikom.
Stanje projekta
V letih 2021, 2022, 2023 je predvidena izgradnja infrastrukture.

OB085-21-0016 Dokumentacija na komunalnem področju

20.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za pripravo investicijske in projektne dokumentacije iz komunalnega področja.
Stanje projekta
V izvajanju - gre za stalno nalogo.

OB085-21-0018 CERO-DBK

650.817 €

Namen in cilj
Predvidena je izgradnja objekta za mehansko obdelavo odpadkov 25.000 ton/leto. Z Dogovorom o
sodelovanju pri izgradnji MBO Dolenjske in Bele krajine, ki ga je podpisalo 10 občin Dolenjske in Bele
krajine, vse postopke v zvezi priprave investicijske in projektne dokumentacije vključno z izvedbo po
pooblastilu vodi družba CeROD d.o.o., občine pa zagotavljajo svoj delež financiranja.
Stanje projekta
V teku je izbor izvajalca.

OB085-21-0024 Rekonstrukcija črpališča Brod

30.000 €

Namen in cilj
Namen projekta je rekonstrukcija črpališča Brod, ki je bilo izgrajeno leta 1982 in je dotrajano. Cilje je
izboljšati delovanje črpališča Brod. V letu 2021 je predvidena priprava projektne dokumentacije, v letu
2022 pa rekonstrukcija črpališča.
Stanje projekta
Pripravljena je projektna naloga.

OB085-22-0011 EIB ELENA - trajnostna mobilnost

10.000 €

Namen in cilj
Mehanizem EIB ELENA je mehanizem Evropske komisije za sofinanciranje pripravljalnih aktivnosti
investicijskih projektov, v okviru katerega bo Mestna občina Novo mesto pridobila nepovratna sredstva
namenjena pripravljalnim aktivnostim za investicijske projekte na področju trajnostne mobilnosti. Med
predvidene aktivnosti spadajo priprava različnih analiz, projektne dokumentacije, javnih naročil in drugih
sorodnih dokumentov, ki so nujni za izvedbo investicij. Mestna občina Novo mesto bo v projektu prevzela
vlogo vodilnega partnerja konzorcija, ki obsega devet slovenskih občin ter družbi ELES in Pošta
Slovenije.
Stanje projekta
Projekt je v fazi postopkov pripravljalnih aktivnosti za investicijske projekte na področju trajnostne
mobilnosti.
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OB085-23-0012 MZCRO - Medobčinski zbirni center za ravnanje z
odpadki
100.000 €
Namen in cilj
Sredstva so namenjena vzpostavitvi MZCRO (Medobčinski zbirni center za ravnanje z odpadki) in
zajemajo stroške načrtov in druge projektne dokumentacije potrebnih za samo novogradnjo.
Stanje projekta
V fazi postopkov zagotavljanja projektne in investicijske dokumentacije, ki bodo omogočili nadaljnjo
izvedbo projekta.

5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI
OB085-13-0022 Zadružni dom Uršna Sela

395.000 €
35.000 €

Namen in cilj
Prenova prostorov v Zadružnem domu na Uršnih Selih za krajevno skupnost.
Stanje projekta
Prenova Zadružnega doma Uršna sela se zaključuje. Sledi tehnični pregled, odprava morebitnih
pomanjkljivosti in pridobitev uporabnega dovoljenja.

OB085-16-0169 Večnamenski objekt KS Otočec

10.000 €

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 letu 2021 je predvidena pridobitev projektne dokumentacije.

OB085-17-0028 Investicijski odhodki - projekti KS

350.000 €

Namen in cilj
Na osnovi Prijave na Poziv za sofinanciranje projektov KS za leto 2021 so bodo KS prijavljale na
programe za sofinanciranje projektov KS.
Stanje projekta
Za prijavljene projekte se pripravi investicijsko tehnična dokumentacija.

7000 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN
DOLENJSKE
8.000 €
OB085-20-0015 Investicijski odhodki - skupne službe

8.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje opreme in ostalega za delo potrebnega materiala oz.
naprav.
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Stanje projekta
Projekt se tekoče izvaja.
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