IV. OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA
4.1

Obrazložitev splošnega dela

4.2

Obrazložitev posebnega dela

4.3 Obrazložitev
načrta razvojnih programov
4.4

Obrazložitev bilance stanja

4.5

Poročilo o upravljanju likvidnosti sistema EZR

2000 OBČINSKI SVET

7.356 €.......................................................... 6

OB085-17-0133 Investicijski odhodki - delovanje svetniških skupin

7.356 € ....................................................... 6

5.162 €..................................................................................... 6

3000 NADZORNI ODBOR

OB085-20-0021 Investicijski odhodki - delovanje nadzornega odbora

5.162 € ................................................... 6

4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE
OB085-17-0100 Investicijski odhodki - občinska uprava
OB085-17-0121 Vzdrževanje poslovnih prostorov

144.303 € ...................... 6

139.988 € ................................................................... 6

4.315 € ................................................................................ 7

4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA 231.764 € ......................................... 7
OB085-16-0135 Vrtec Otočec

144.024 € ............................................................................................................ 7

OB085-17-0102 Investicijsko vzdrževanje vrtcev

87.739 €.................................................................................. 7

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

492.853 € ............................................... 7

35.209 € .................................................................................. 7

OB085-17-0103 Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

115.423 € ................................................................... 8

OB085-19-0008 Sofinanciranje nakupa računalniške opreme
OB085-19-0028 Širitev OŠ Otočec

57.729 € ............................................................. 8

284.492 € ..................................................................................................... 8

4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT

1.217.424 € .............................................................. 9

OB085-14-0014 Športna infrastruktura

500 € ...................................................................................................... 9

OB085-15-0013 Velodrom Češča vas

575.379 €................................................................................................. 9

OB085-16-0137 Portoval - razsvetljava stadiona

327.380 € ................................................................................ 9

OB085-17-0113 Investicijski odhodki - otroška in športna igrišča
OB085-17-0126 Ureditev konjeniškega centra Češča vas

22.012 € .................................................................. 9

OB085-17-0130 Investicijsko vzdrževanje - Zavod Novo mesto
OB085-20-0013 OC Novo mesto - bazenski kompleks

36.721 € ......................................................... 9

118.228 € ....................................................... 10

137.204 € ..................................................................... 10

4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA 430.046 €.............................................................. 11
OB085-14-0016 Investicijski odhodki - Knjižnica Mirana Jarca
OB085-16-0127 Arheološki park Situla (Marof)

6.569 € .................................................................................... 11

OB085-17-0117 Investicijski odhodki - Dolenjski muzej
OB085-19-0029 Mestno kulturno središče

55.612 € .......................................................... 11

15.430 € ...................................................................... 11

309.621 € ........................................................................................ 12

OB085-20-0018 Prizidava Kulturnega doma v Gabrju

16.813 € ........................................................................ 12

OB085-20-0027 Investicijski odhodki - Novomeška pomlad

26.000 € .............................................................. 12

4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST

4.567.116 € ............................... 12

OB085-11-0054 Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske

1.331.752 €.... 12

OB085-12-0050 Vodovod Gornja Težka Voda

8.420 €.................................................................................. 13

OB085-12-0055 Vodovod kanalizacija Ždinja vas

359.011 € ............................................................................. 13

OB085-13-0025 Ureditev mestnega jedra

12.515 €........................................................................................... 13

OB085-13-0028 Investicije v javno razsvetljavo
OB085-13-0058 Vzdrževanje hidrantov
OB085-13-0059 Prenova mestne tržnice

232.162 €................................................................................ 14

15.313 € .............................................................................................. 14
220 € ................................................................................................. 14

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

453.727 € ................................................ 15

5.967 €.............................................................................................. 15

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

1.586.277 € ..................... 15

15.868 € ........................................................................ 16

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

109.849 € ................................ 16
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OB085-17-0025 Investicijski odhodki - zbiranje in odvoz odpadkov JP Komunala

58.644 € ............................. 16

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

11.703 € ........................... 17

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

209 € .................................. 17

OB085-17-0118 Investicijski odhodki - ravnanje z odpadki Cerod
OB085-17-0127 Vzdrževanje katastra

247.939 € .................................................... 17

33.516 € ................................................................................................ 17

OB085-17-0128 Subvencioniranje izgradnje malih ČN in črpališč

7.368 € ........................................................ 18

OB085-17-0129 Investicijski odhodki - vzdrževanje nepremičnin

19.600 € ....................................................... 18

OB085-18-0181 Parkovne ureditve in otroško igrišče v Portovalu

39.954 € ...................................................... 18

OB085-19-0030 Vzpostavitev omrežja WiFi4EU

17.103 € ................................................................................ 18

4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET 396.950 € ............................................................... 19
OB085-15-0112 Ureditev avtobusnega postajališča v naselju Gabrje
OB085-16-0140 Parkirna hiša Kapitelj

98 € ....................................................... 19

1.787 € .................................................................................................. 19

OB085-17-0020 Investicijski odhodki - nacionalni program varnosti cest. prometa
OB085-17-0122 Investicijski odhodki - avtobusna postajališča
OB085-17-0124 Semaforske naprave

28.995 €........................................................... 19

468 € ..................................................................................................... 20

OB085-17-0137 Parkirna hiša in parkirišča

227.372 €....................................................................................... 20

OB085-19-0022 Avtobusno postajališče v Birčni vasi

135.890 € ....................................................................... 20

4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO
OB085-14-0092 Sava Krka Bike

2.340 € .............................. 19

1.041.194 € ..................... 20

6.418 € ........................................................................................................... 20

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

51.106 €................................................................................. 21
103.906 € ................................................................. 21

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

81.885 € .................................................................. 21

OB085-17-0033 Investicijski odhodki - vzdrževanje občinskih cest
OB085-17-0074 Topliška c. - križišče Drska - pok. Srebrniče

29.134 € .................................................... 22

11.203 € ............................................................. 22

OB085-17-0110 Investicijski odhodki - urejanje kolesarskih stez

9.010 €.......................................................... 22

OB085-17-0111 Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu

3.941 €........................................................... 22

OB085-17-0115 Sanacija in preplastitev lokalnih cest

203.416 € ...................................................................... 23

OB085-18-0179 Kolesarska povezava Drska - Bršljin

35.467 € ........................................................................ 23

OB085-18-0182 Ureditev pločnika Šmihel - 2.faza

231.512 € ........................................................................... 23

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

186.532 € ............................................ 23

2.451 € ......................................................................................... 23

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

31.022 € ......................................... 24

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

854 € ......................... 25

OB085-19-0018 Rekonstr. ceste in novogr. večnamenske poti na odseku med Ragovo - Krka
OB085-19-0023 Topliška cesta - od križišča avtobusno postajališče do križišča Drska

854 € ........... 24

49.712 € ........ 25

2.772 € ....................... 26

4016 OBČINSKA UPRAVA - TURIZEM 298.764 € .............................................................. 26
OB085-18-0180 Parkirišče za avtodome in osebna vozila v Portovalu

298.764 € ............................................. 26

4017 OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA ZEMLJIŠČA 1.224.406 € ...................................... 26
OB085-15-0119 Poslovno industrijska cona Cikava

51.398 € ........................................................................... 26

OB085-16-0172 Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih pravic
OB085-17-0129 Investicijski odhodki - vzdrževanje nepremičnin

1.144.388 € ................................... 26

10.000 € ....................................................... 27

OB085-19-0026 Komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici - 2. faza
OB085-19-0027 Gotna vas - izgradnja GJI

244 €...................................... 27

15.576 € ......................................................................................... 27
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OB085-20-0022 Izvedba OPPN Jakčeva ulica

2.800 € ..................................................................................... 27

4018 OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO
OB085-16-0177 Glavni trg - ureditev stanovanj
OB085-17-0120 Vzdrževanje stanovanj

338.180 €................... 28

308.185 € ................................................................................ 28

29.995 €.............................................................................................. 28

4019 OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA 3.675 € ........................................... 28
OB085-17-0112 Stanovanjsko reševanje Romov

3.675 € ................................................................................. 28

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

50.000 € ....................................... 28

50.000 € ....................................................................................................... 28

4021 OBČINSKA UPRAVA - VARSTVO OKOLJA

1.247.357 € ......................................... 29

OB085-13-0001 Energetsko upravljanje

19.087 € ............................................................................................. 29

OB085-15-0036 Kanalizacija Češča vas

108.401 € ........................................................................................... 29

OB085-16-0101 Kanalizacija Jama

78.289 € ..................................................................................................... 29
243.739 € .......................................................................................... 29

OB085-16-0174 Projekti EBRD - ELENA
OB085-17-0114 CEROD - manjši MBO

11.836 € .............................................................................................. 30

OB085-17-0136 Urejanje obrečne infrastrukture in vodotokov
OB085-19-0000 Kanalizacija Prečna - Kuzarjev Kal

102.215 € ......................................................... 30

67.053 € ........................................................................... 30

OB085-19-0005 Investicijsko vzdr. vodovodne in kanalizacijske infrastrukture
OB085-20-0010 Meteorna kanalizacija - Ulica Slavka Gruma

436.928 € ................................ 30

179.810 € .......................................................... 31

5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI 637.848 € ........................................................................... 31
OB085-13-0022 Zadružni dom Uršna Sela

395.060 € ....................................................................................... 31

OB085-17-0028 Investicijski odhodki - projekti KS

242.788 € ........................................................................... 31

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

27.552 €.................................. 32

27.552 € ........................................................................ 32
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2000 OBČINSKI SVET

7.356 €

OB085-17-0133 Investicijski odhodki - delovanje svetniških
skupin
7. 3 56 €
Namen in cilj
Svetniške skupine v skladu s področnim pravilnikom lahko za svoje delovanje nabavijo tudi
pisarniško in strojno računalniško opremo. V letu 2020 je bila iz tega naslova (šifra: NRP OB
085-17-0133, vir: PV-LS) nabavljena pisarniška, strojna in računalniška oprema (pisarniški stol,
prenosni računalniki, tiskalnik, multifunkcijska naprava in dodatki za delovanje računalniške
opreme - priklopna postaja).
Stanje projekta
Z nabavo strojne računalniške opreme svetniške skupine sledijo svojemu cilju kvalitetnega,
ažurnega in strokovnega delovanja v Občinskem svetu in njegovih delovnih telesih.

3000 N ADZO RNI ODBOR

5.162 €

OB085-20-0021 Investicijski odhodki - delovanje nadzornega
odbora
5. 1 62 €
Namen in cilj
Nadzorni odbor MO NM v skladu s svojim pravilnikom lahko za svoje delovanje nabavi tudi
pisarniško in strojno računalniško opremo. V letu 2020 je bila iz tega naslova nabavljena s strani
MO NM računalniška oprema (tablični računalniki za predsednika in 6 članov nadzornega
odbora).
Stanje projekta
Z nabavo strojne računalniške opreme Nadzorni odbor MO NM sledi svojemu cilju kvalitetnega,
ažurnega in strokovnega delovanja.

4001 OBČINSK A UPR AV A - DEJ AVNOST OBČINSKE
UPR AVE
144.303 €
OB085-17-0100 Investicijski odhodki - občinska uprava

13 9. 98 8 €

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.
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OB085-17-0121 Vzdrževanje poslovnih prostorov

4.3 1 5 €

Namen in cilj
Sredstva so bila namenjena investicijskemu vzdrževanju poslovnih prostorov v lasti Mestne
občine Novo mesto.
Stanje projekta
V izvajanju - stalna naloga

4002 OBČINSK A UPR AV A - PREDŠOLSK A VZGO J A
231.764 €

OB085-16-0135 Vrtec Otočec

14 4. 0 24 €

Namen in cilj
Za reševanje problematika vrtca in šole na OŠ Otočec smo se odločili, da vrtec na Lešnici
nadomestimo z novogradnjo treh oddelkov vrtca ob Osnovni šoli Otočec. Istočasno bomo rešili
tudi pomanjkanje prostora za osnovno šolo zaradi povečanega števila otrok. V prizidanem
objektu k šoli bo tako v spodnjih prostorih vrtec, v zgornjih dveh nadstropjih pa šest učilnic za
potrebe šole.
Stanje projekta
Projekt je v fazi izgradnje objekta. Rok za dokončanje je september 2021.

OB085-17-0102 Investicijsko vzdrževanje vrtcev

87 . 73 9 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za potrebe investicijskega vzdrževanja vrtcev Ciciban, Pedenjped ter
vrtcev, ki delujeta v objektih osnovnih šol Stopiče in Velike Brusnice. Glede na razpoložljiva
sredstva se v sodelovanju z vrtci pripravi letni plan investicijskega vzdrževanja ter nabave
potrebne opreme igralnic in kuhinjske opreme. V letu 2020 je bilo tako realizirano:
• v vrtcu Ciciban – zamenjava parno konvekcijske peči v kuhinji Labod, delna namestitev
komarnikov na okna v enoti Bibe in Labod,
• v vrtcu Pedenjped – nabava drobnega inventarja v enoti Videk, Ostržek in Metka, nakup
traktorske kosilnice,
• v vrtcu Stopiče - zamenjava notranjega pohištva v vrtcu (stoli, mize, previjalne mize),
• v vrtcu Brusnice – nakup opreme za igralnice .
Stanje projekta
Izvajanje investicijskega vzdrževanja ter nabava in posodabljanje opreme za delovanje vrtcev je
stalna naloga občine.

4003 OBČINSK A UPR AV A – IZOBR AŽEVAN JE

492.853 €

OB085-13-0009 Investicijski odhodki OŠ Center

35 . 20 9 €

Namen in cilj
Na objektu je potrebno zamenjati stavbno pohištvo na lupini objekta. Z zamenjavami smo pričeli
leta 2012. Vsako leto zamenjamo od 40 do 50 oken. Zamenjavo oken smo končali v 2017.
Urejen je en trakt sanitarij, izvedena obnove fasade ter obnova kuhinje. V letu 2020 je bil urejen
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en trakt sanitarij. Še en trakt sanitarij je načrtovan v letu 2021.
Stanje projekta
Urediti je potrebno še en trakt sanitarij.

OB085-17-0103 Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

11 5. 42 3 €

Namen in cilj
Postavka zajema stroške investicijskega vzdrževanja opreme, naprav in objektov v upravljanju
osnovnih šol. Postavka zajema tudi stroške priprave projektne dokumentacije ter stroške
nadzora in koordinatorja varstva pri delu, ki je potreben za uspešno realizacijo izvedbe
predvidenih investicijskih del. V sklopu investicijskega vzdrževanje osnovnih šol so bile v letu
2020 izvedena investicijska vzdrževalna dela na:
OŠ Brusnice – prekritje dela strehe.
OŠ Stopiče – sanacija kuhinje, sanacija ogrevanja telovadnice, ureditev prostora ob
telovadnici (fitnes).
OŠ Dragotin Kette – nakup pomivalnega stroja, nakup opreme za učilnice ter namestitev
tend na terasi.
OŠ Bršljin – sofinanciranje električnega kotla v kuhinji ter sofinanciranje popravila toplotne
črpalke.
OŠ Grm – povezava šole in dokupljenih prostorov (Telekom) ter ureditev v dodatno
učilnico.
Stanje projekta
Izvajanje investicijskega vzdrževanja na objektih osnovnih šol ter glasbene šole je stalna naloga
občine.

OB085-19-0008 Sofinanciranje nakupa računalniške opreme
57 . 72 9 €

Namen in cilj
Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje nakupa računalniške opreme in za izgradnjo
omrežja za OŠ v MONM, ki so bile uspešne na razpisu MIZŠ.
Stanje projekta
Zastavljeni cilj je bil dosežen.

OB085-19-0028 Širitev OŠ Otočec

28 4 .4 9 2 €

Namen in cilj
Za reševanje problematika vrtca in šole na OŠ Otočec smo se odločili, da vrtec na Lešnici
nadomestimo z novogradnjo treh oddelkov vrtca ob Osnovni šoli Otočec. Istočasno bomo rešili
tudi pomanjkanje prostora za osnovno šolo zaradi povečanega števila otrok. V prizidanem
objektu k šoli bo tako v spodnjih prostorih vrtec, v zgornjih dveh nadstropjih pa šest učilnic za
potrebe šole.
Stanje projekta
Projekt je v fazi gradnje. Rok za dokončanje je september 2021.
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4004 OBČINSK A UPR AV A - ŠPORT

1.217.424 €

OB085-14-0014 Športna infrastruktura

50 0 €

Namen in cilj
Sredstva na postavki so namenjena potrebam izdelave projektne in investicijske dokumentacije
za novo športno infrastrukturo v razvojni fazi ter za sofinanciranja športne infrastrukture.
Stanje projekta
Na postavki se zagotavljajo sredstva za potrebne elaborate, projektno dokumentacijo ter
investicijsko dokumentacijo za novo športno infrastrukturo.

OB085-15-0013 Velodrom Češča vas

57 5 .3 7 9 €

Namen in cilj
Projekt predvideva izgradnjo garderob in sanitarij v objektu velodroma ter skladišča za potrebe
športnikov (atleti, kolesarji). Zgrajen je severni del tribunskega dela ter garderob in sanitarij.
Stanje projekta
Severni del tribun z garderobami in sanitarijami je zgrajen in pridobljeno uporabno dovoljenje.

OB085-16-0137 Portoval - razsvetljava stadiona

32 7 .3 8 0 €

Namen in cilj
Izvedba osvetlitve nogometnega igrišča in deloma atletske steze v Portovalu je končana.
Stanje projekta
Projekt je končan in pridobljeno uporabno dovoljenje.

OB085-17-0113 Investicijski odhodki - otroška in športna
igrišča
36 . 72 1

€

Namen in cilj
Na podlagi Zakona o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu
športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (ReNPŠ14-23, Ur.l. RS, št. 26/14), in
Letnega programa športa v MONM za leto 2020, so bila sredstva realizirana za izgradnjo novih
in obnovo obstoječih otroških igrišč v krajevnih skupnostih v MONM. Sredstva so bila razdeljena
na podlagi javnega naročila za krajevne skupnosti, MONM je sofinancirala 50% vrednosti
projekta, krajevne skupnosti pa 50%. Obnovljena so bila otroška igrišča in nameščene vadbene
naprave v KS Žabja vas, KS Ločna Mačkovec, KS Bršljin, KS Šmihel in KS Center.
Stanje projekta
Vsi projekti so dokončani.

OB085-17-0126 Ureditev konjeniškega centra Češča vas

22 . 01 2 €

Namen in cilj
Namen je urediti območje Konjeniškega centra z vso potrebno infrastrukturo, ki bo omogočala
izvajanje dodatnih turističnih programov.
Urejeno okolje bo omogočalo izkustveno učenje v naravi različnim ciljnim skupinam. Z izgradnjo
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same infrastrukture bodo ustvarjeni ustrezni osnovni infrastrukturni pogoji za normalno izvedbo
konjeniških in ostalih programov namenjenih invalidom, slepim in slabovidnim, mladini ter ostali
populaciji.
Cilji so izgradnja in ureditev:
- dveh novih javnih sanitarij v obliki mobilnih hišic,
- male ekološke čistilne naprave,
- treh novih piknik prostorov,
- učilnice na prostem,
- postavitev Doživljajskega parka, ki ga bomo dograjevali vsako leto,
- postavitev učne poti za otroke in odrasle ter prilagoditi manjšo zanko le te za slepe in
slabovidne,
- postavitev primerne rampe za dostop invalidov do konja za terapevtsko jahanje.
Stanje projekta
Izvedeno je bilo prekritje dotrajanega objekta, ki je namenjen hlevu za konje. Pridobljeno je
gradbeno dovoljenje za toaletne prostore ter Doživljajski park.
Sestavljena in oddana je bila vloga za prijavo na razpis LAS DBK s projektom "Podkev za
srečo".
Konec leta smo dobili sklep o sofinanciranju projekta "Podkev za srečo" in začeli z izvajanje
aktivnosti na projektu.

OB085-17-0130 Investicijsko vzdrževanje - Zavod Novo mesto
11 8 .2 2 8 €

Namen in cilj
Na podlagi Zakona o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu
športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (ReNPŠ14-23, Ur.l. RS, št. 26/14), in
Letnega programa športa v MONM za leto 2020 so bila sredstva realizirana za investicijsko
vzdrževanje objektov v upravljanju zavoda (Športna dvorana Marof, Stadion Portoval, ŠRC
Loka, Teniška igrišča, Kegljišče, bazen na OŠ Grm, KCJT, Otroško igrišče na Portovalu,
Otroško igrišče v ŠRC Loka, Velodrom), urejanje plovne poti na reki Krki in vstopno izstopnega
mesta ob plovni poti, urejanje smučarskih tekaških prog, itd
Stanje projekta
Skladno s finančnim načrtom Zavoda Novo mesto je bilo izvedeno ustrezno investicijsko
vzdrževanje objektov, s katerimi upravlja Zavod.

OB085-20-0013 OC Novo mesto - bazenski kompleks

13 7 .2 0 4 €

Namen in cilj
V kompleksu Češča vas se predvideva izgradnje bazenskega kompleksa z dvema notranjima
bazenoma, savno, restavracijo, garderobami in ostalo potrebno infrastrukturo. S projektantom
izbrane natečajne rešitve je bila sklenjena pogodba o izdelavi projektne dokumentacije, ki bo
končana v letu 2021.
Stanje projekta
V izdelavi je projektna dokumentacija (DGD, PZI), ki bo končana v letu 2021.
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4005 OBČINSK A UPR AV A - KULTUR A

430.046 €

OB085-14-0016 Investicijski odhodki - Knjižnica Mirana Jarca
55 . 61 2 €

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

OB085-16-0127 Arheološki park Situla (Marof)

6. 5 69 €

Namen in cilj
Namen ureditve AP Situla na Marofu je celostna ohranitev in prezentacija arheološko
pomembnega območja in urejanje zelene parkovne površine v neposredni bližini mestnega
jedra Novega mesta. Cilji projekta so predstaviti eno najbogatejših srednjeevropskih arheoloških
najdišč železne dobe strokovni in širši javnosti, izpostaviti arheološko dediščino kot najbolj
atraktivno turistično vsebino Novega mesta in Dolenjske ter povečati prepoznavnost in
konkurenčnost Novega mesta in regije na turističnih trgih s prvo tovrstno ponudbo v Sloveniji
Stanje projekta
AP Situla je pomemben in dolgoročno naravnan projekt ter kompleksen turističen produkt, ki
zahteva ogromen investicijski vložek za zagon in obratovanje. Koncept Arheološkega parka kot
rezultat dela občine in različnih predstavnikov stroke, je v letu 2020 prešel v fazo iskanja
sprejemljivih rešitev skozi strokovne podlage, ki se jih usklajuje s preostalimi deležniki.
Cilji so bili delno doseženi, saj koncept AP, ki predvideva razvoj področja Marofa na območju
Gradišča, Kapiteljskih njiv in območja Klemenčičeve domačije ter zaledja proti dovozni cesti, še
ni usklajen z vsemi, ki morajo biti v proces vključeni po strokovni plati. Cilji bodo doseženi, ko bo
dogovorjen končni konsenz o lokaciji, velikosti, vsebini in namembnosti posameznih delov
parka.

OB085-17-0117 Investicijski odhodki - Dolenjski muzej

15 . 43 0 €

Namen in cilj
Nakup dotrajane opreme oz. nakup drobnega inventarja, klimomata ter nakup in montiranje
dvigala za invalide na stopnicah pri vhodu v Galerijo Dolenjskega muzeja.
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Stanje projekta
Zastavljen investicijski program za leto 2020 je bil realiziran.

OB085-19-0029 Mestno kulturno središče

30 9 .6 2 1 €

Namen in cilj
Za potrebe mestnega kulturnega središča smo odkupili poslovni prostor v površini cca 300 m 2.
Objekt je tudi v celoti obnovljen in predan v najem najugodnejšemu ponudniku za namen
mestnega kulturnega središča.
Stanje projekta
Obnova je končana, objekt je predan najemniku.

OB085-20-0018 Prizidava Kulturnega doma v Gabrju

16 . 81 3 €

Namen in cilj
Cilj je bila prizidava k obstoječemu kulturno-gasilskemu domu Prostovoljnega gasilskega
društva Gabrje, ki je v okolici prepoznavno po svojem kulturnem udejstvovanju in gasilskih
dejavnostih.
Stanje projekta
Investicija je v teku, predviden zaključek je maja 2021.

OB085-20-0027

Investicijski

odhodki

-

Novomeška

pomlad
26 . 00 0 €

Namen in cilj
MO Novo mesto je sofinancirala Dolenjskemu muzeju izdelavo in nakup ogrodij za razstave na
odprtem ter Knjižnici Mirana Jarca nakup projektorja, s katerim se na pročelje knjižnice
projicirajo različne vsebine in slike.
Stanje projekta
Načrtovani projekti za 2020 so bili realizirani.

4011 OBČINSK A UPR AV A - KOMUN ALN A DEJ AVNOST
4.567.116 €

OB085-11-0054 Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na
območju osrednje Dolenjske
1. 3 31 .7 5 2 €
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
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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
Do konca leta 2020 bil projekt realiziran v naslednjem obsegu:
- izgradnja vodarn Stopiče in Jezero ter pridobitev uporabnega dovoljenja,
- 100 % realizacija pri izgradnji cevovodov in vodohranov,
- pridobitev odločbe o upravičenosti sofinanciranja dodatnih odsekov in izgradnja vodohrana
Težka Voda ter pričetek izgradnje dodatnih odsekov in vodohrana Težka Voda,
- pridobitev uporabnih dovoljenj.

OB085-12-0050 Vodovod Gornja Težka Voda

8.4 20 €

Namen in cilj
Za urejeno oskrbo s pitno, sanitarno in požarno vodo celotnemu naselju Gornje Težke Vode je
potrebno zgraditi tlačni cevovod od vodohrana Dolnja Težka Voda do lokacije novega
vodohrana na Gornji Težki Vodi, znotraj naselja Gornje Težke Vode pa zgraditi ustrezno
sekundarno omrežje.
Stanje projekta
V letu 2020 se je začela izgradnja načrtovanega vodovoda in vodohrana.

OB085-12-0055 Vodovod kanalizacija Ždinja vas

35 9 .0 1 1 €

Namen in cilj
Namen je izgradnja kanalizacije in obnova vodovoda v naselju Ždinja vas ter navezava zgrajene
komunalne infrastrukture iz gospodarske cone Brezovica na centralni sistem v Ločno. V ta
namen bo zgrajen povezovalni vod kanalizacije in meteorne. Za doseganje zadostne količine
pitne vode bo zgrajen tudi vodohran in obnovljen vodovod v Ždinji vasi. S tem bo omogočena
varna in zanesljiva oskrba 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.
V letu 2020 je bila izvedena delno 1. etapa 1. faze, zgrajen je bil nov vodohran Brezovica ter
obnovljen obstoječi vodohran Ždinja vas.

OB085-13-0025 Ureditev mestnega jedra

12 . 51 5 €

Namen in cilj
Namen ureditve mestnega jedra je funkcionalna prenova javnih površin v mestnem jedru, z
ureditvijo urbane opreme, peščevih površin, kolesarskega, motornega in mirujočega prometa,
dostavnih in interventnih površin za gostinske, tržne in prireditvene dejavnosti ter celostna
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prenova gospodarske javne infrastrukture.
Projekt ureditve mestnega jedra je razdeljen na štiri funkcionalno zaključene sklope in sicer:
Sklop A: Kandijsko križišče s Kandijskim mostom
Sklop B: Glavni trg
Sklop C: Rozmanova ulica
Sklop D: Prešernov trg s Kastelčevo ter Linhartovo ulico
Stanje projekta
V teku je izvajanje projektantskega nadzora nad izvajanjem del sklopov C in D.

OB085-13-0028 Investicije v javno razsvetljavo

23 2 .1 6 2 €

Namen in cilj
V okviru investicijskega vzdrževanja in investicij v CR je bil izvedeno investicijsko vzdrževanje v
izgradnjo cestne razsvetljave ter semaforske opreme. Dokončana je bila CR na Turkovi ulici –
faza II, dograjena CR med Šegovo in Volčičevo ulico in zamenjava neustreznih svetilk, prenova
CR na Ulici Talcev, Češči vasi in izvedba odjemnega mesta v Jurni vasi. Vodili in izvedli smo
projekte sofinanciranja izgradnje in dopolnitev cestne razsvetljave po krajevnih skupnostih: KS
Birčna vas – Jama, KS Bršljin – Cegelnica, KS Brusnice – Kavce, Grbe, KS Bučna vas – Gornje
Kamenje, KS Mestne njive, KS Majde Šilc – Maistrova ulica, Jurčičeva, Marjana Kozine, KS
Regrča vas – K Roku, KS Otočec – Ždinja vas, KS Stopiče, KS Šmihel – Boričevo, KS Žabja
vas.
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

15 . 31 3 €

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.
Sredstva za pokrivanje stroškov zagotavlja občina iz proračunskih sredstev.
Stanje projekta
Vzdrževanje hidrantov je stalna naloga občine.

OB085-13-0059 Prenova mestne tržnice

22 0 €

Namen in cilj
V okviru projekta je predvidena ureditev območja mestne tržnice z upoštevanjem sodobnih
potreb in novih standardov. Projekt vključuje novogradnjo objekta tržnice, rekonstrukcijo objekta
Glavni trg 25 in ureditev Florjanovega trga. V okviru investicije je predvidena tudi prenova
nekaterih ulic v območju nove tržnice, in sicer Muzejske in Sokolske ulice ter ulice Florjanov trg.
Cilji obravnavane investicije, podani v obliki merljivih kazalnikov, so naslednji:
ureditev nove tržnice (K+P+1N) neto tlorisne površine 1.319,10 m2,
rekonstrukcija stavbe na Glavnem trgu 25 (K del+P+M) neto tlorisne površine 650,65 m2,
ureditev enega trga (Florjanovega trga) v mestnih območjih,
ureditev treh ulic (Muzejske, Sokolske in ulice Florjanov trg) v mestnih območjih.
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Stanje projekta
Izdelani so projekti PGD in PZI ter investicijska dokumentacija. V letu 2016 je bilo s strani
upravne enote izdano gradbeno dovoljenje, na katerega je bila pritožba. Postopek je v
reševanju na drugi stopnji MOP.

OB085-15-0111
drevored

Tematska

pot

Gradišče

Marof

in

Kettejev
45 3 .7 2 7 €

Namen in cilj
Investicija je vključena v Trajno urbano strategijo (TUS) kot ena od prioritetnih investicij skupaj z
ureditvijo mestnega jedra. Predvidena je ureditev tematske poti Gradišče in večnamenske poti
Kettejev drevored od priključka na Seidlovo cesto do Marofa, ki zajema investicijski del z novim
tlakovanjem Kettejevega drevoreda, ureditvijo novo načrtovanih peščenih poti (po
Konservatorskemu načrtu), ureditvijo javne razsvetljave, urbane opreme in novo zasaditvijo ter
programski del. Projekt je predviden za sofinanciranje iz EU skladov preko mehanizma CTN.
Stanje projekta
Gradnja se je začela v drugi polovici leta 2019 in zaključila v drugi polovici leta 2020. Iz naslova
navedenega namena in ciljev se pričakuje sofinanciranje projekta iz skladov Evropske unije.

OB085-16-0147 Urejanje romskih naselij

5. 9 67 €

Namen in cilj
Program sledi sprejeti Strategiji reševanja romske tematike v MO Novo mesto. Namenjen je
komunalni ureditvi obstoječih romskih naselij z namenom zagotovitve pravice dostopa do
zdrave pitne vode in pravice dostopa do storitev minimalne komunalne opremljenosti bivalnih
območij. Komunalna ureditev romskih naselij bo tudi bistveno zmanjšala okoljske obremenitve
in izboljšala stanje okolja. Ureditev obsega izvedbo dokončanja komunalne opreme prostorsko
umeščenih romskih naselij (Šmihel, Poganški vrh, Ruperč vrh, Brezje, Otočec, Ukrat) in ureditvi
stvarnopravnih razmerij (odkupi, najemi, stavbne pravice), tako da se povežejo gradbene
parcele s stavbami.
Stanje projekta
Nepovratnih finančnih virov v proračunskem letu ni bilo na voljo, izvedene aktivnosti se
nanašajo na reševanje problemov ugotovljenih v tekočem proračunskem letu.

OB085-16-0173 Prostorsko - komunalna ureditev romskega
naselja Žabjak Brezje
1. 5 86 .2 7 7 €
Namen in cilj
Razvojni program je prednostno namenjen zagotovitvi možnosti dostopa do minimalne
komunalne opreme v romskih naseljih, kar je povezano z zagotavljanjem človekovih pravic in
posebnih pravic romske skupnosti. Program bo prispeval k zmanjšanju obremenitev okolja
(čiščenje odpadnih voda), prispeval k ciljem prostorskega razvoja regije in ciljem razvoja
človeškega potenciala (okrepitev integracije romske skupnosti), ki bo posledično učinkoval tudi
na cilje gospodarske rasti in delovnih mest. Program bo omogočil učinkovitejše izvajanje javnih
programov integracije, zato bo neposredno vplival na doseganje vseh ciljev, ki jih je regija
sprejela v okviru RRP.
Program poteka v okviru Dogovora za razvoj regije JV Slovenije v obdobju 2017 - 2020 in bo
sofinanciran s sredstvi proračuna RS.
Cilji so:
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- pripraviti izvedbeni prostorski načrt za romsko naselje Žabjak Brezje, kjer se na obstoječih
lokacijah predvidi komunalna oprema, ki je nujna za kakovostno bivalno okolje z namenom
hitrejše integracije (ureditev romskega naselja na lokaciji sedanjega nelegalnega), površine za
razvoj družbene infrastrukture v podporo programov vključevanja ter površine za izboljšanje
zaposlitvenih možnosti,
- izvesti z izvedbenim prostorskim aktom načrtovano komunalno opremo,
- določiti in komunalno opremiti gradbene parcele za fazno ureditev predvidenih stanovanjskih
in drugih objektov.
Stanje projekta
Investicijski projekt poteka v sklopu šestih aktivnosti v obdobju od 2017 - 2020. Za investicijske
aktivnosti je bila v letu 2019 sklenjena pogodba o sofinanciranju z MGRT. Pogodba o
sofinanciranju je realizirana skladno s programom aktivnosti. V letu 2020 se je izvajala Aktivnost
6. v sklopu katere je bila zgrajena načrtovana komunalna oprema v romskem naselju Žabjak
Brezje. Gradnja je potekala na podlagi sklenjene Gradbene pogodbe za gradnjo komunalne
opreme na območju romskega naselja Žabjak (južni del), Gradbene pogodbe za gradnjo
komunalne opreme na območju romskega naselja Brezje (severni del) in Gradbene pogodbe za
Rekonstrukcijo regionalne ceste R3-651/1198 Mirna peč-Novo mesto (Bučna vas) od 5+143 do
6+591 km v dolžini 1.448 m (ob naselju Žabjak Brezje). Gradnja komunalne opreme v Žabjaku
in Brezju je bila v letu 2020 končana, dela na rekonstrukciji Mirnopeške ceste pa so se
zamaknila v začetek leta 2021.

OB085-16-0178 Ureditev mestnega jedra - Glavni trg

15 . 86 8 €

Namen in cilj
Namen ureditve Glavnega trga, kot dela mestnega jedra je funkcionalna prenova javnih površin,
razširitev pločnikov za varen peš in kolesarski promet ter gospodarske javne infrastrukture.
Stanje projekta
Ureditev mestnega jedra - Glavni trg je bila zaključena in predana v uporabo.

OB085-16-0179 Ureditev mestnega jedra - Rozmanova ulica in
Prešernov trg
10 9 .8 4 9 €
Namen in cilj
Namen ureditve Rozmanove ulice in Prešernovega trga kot dela mestnega jedra je funkcionalna
prenova javnih površin, razširitev pločnikov za varen peš in kolesarski promet ter gospodarske
javne infrastrukture. Rozmanova ulica in Prešernov trg bosta ohranila osnovno funkcijo osrednje
prometne žile v starem mestnem jedru.
Stanje projekta
Septembra 2020 smo pričeli z gradbenimi deli na Rozmanovi ulici.

OB085-17-0025 Investicijski
odpadkov JP Komunala

odhodki

-

zbiranje

in

odvoz
58 . 64 4 €

Namen in cilj
Sredstva so bila namenjena izdelavi komunalnih otokov in nabavi kompostnikov. Gospodarsko
javno službo izvaja Komunala Novo mesto.
Stanje projekta
Stalna naloga
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OB085-17-0029 Investicijski odhodki - Urejanje pokopališč in
pogrebna dejavnost
11 . 70 3 €
Namen in cilj
Sredstva so bila namenjena vzdrževanju pokopališč na območju Mestne občine Novo mesto, s
katerimi upravlja Komunala Novo mesto.
Stanje projekta
Stalna naloga

OB085-17-0035
Investicijski
komunalnega gospodarstva

odhodki

-

druge

naloge
20 9 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za izvedbo manjših projektov s komunalnega področja (upravljanje in
vzdrževanje kolektorja na Glavnem trgu, plačilo komunalnega prispevka za mrliško vežico Veliki
Cerovec, priključevanje črpališča Stranska vas).
Stanje projekta
Izvajanje raznih nalog s področja komunalnega gospodarstva je stalna naloga občine.

OB085-17-0118 Investicijski odhodki - ravnanje z odpadki
Cerod
24 7 .9 3 9 €
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
Letno investicijsko vzdrževanje centra za ravnanje z odpadki je stalna naloga občine.

OB085-17-0127 Vzdrževanje katastra

33 . 51 6 €

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.
Zastavljeni cilji so v celoti realizirani.
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OB085-17-0128
črpališč

Subvencioniranje

izgradnje

malih

ČN

in

7. 3 68 €

Namen in cilj
V Pravilniku o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št.
98/2015) je določeno, da je potrebno na območjih, ki spadajo v občutljivo področje, kar je
celotno porečje reke Krke, vso odpadno vodo čistiti v čistilnih napravah. Iz tega sledi, da je
potrebno na območjih brez javne kanalizacije graditi hišne čistilne naprave, ki bodo nadomestile
obstoječe greznice.
Namen je sofinancirati nakup 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. Poraba sredstev je odvisna od prejetih vlog. V letu 2020 smo
obravnavali 15 vlog.

OB085-17-0129
nepremičnin

Investicijski

odhodki

-

vzdrževanje
19 . 60 0 €

Namen in cilj
Sredstva so bila namenjena za plačilo stroškov rušitve objekta na trasi javne ceste, ki se bo
rekonstruirala.
Stanje projekta
V izvajanju - stalna naloga

OB085-18-0181
Portovalu

Parkovne

ureditve

in

otroško

igrišče

v

39 . 95 4 €

Namen in cilj
Mestna občina nadaljuje z ureditvijo območja zelenice med reko Krko in trgovskim centrom Tuš.
Poleg že zgrajenega pump track poligona in zasajenih dreves so se v letu 2020 izvedbe
peščene poti, načrtuje pa se še ureditev otroškega igrišča ter tribun iz lesenih tlakovcev nad
igriščem. 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
V letu 2020 so bile urejene peš poti in izbran izvajalec za izvedbo tribun.

OB085-19-0030 Vzpostavitev omrežja WiFi4EU

17 . 10 3 €

Namen in cilj
Mestna občina Novo mesto je pristopila k pobudi Evropske komisije WiFi4EU – brezplačen
brezžični dostop do interneta za evropske državljane. S pobudo WiFi4EU želi Evropska komisija
omogočiti državljanom po vsej Evropi brezžični dostop do interneta na javnih mestih, vključno s
parki, trgi, javnimi zgradbami, knjižnicami, zdravstvenimi domovi in muzeji.
V Mestni občini Novo mesto so bile nameščene brezplačne brezžične dostopne točke do
omrežja WiFi na javnih mestih v okviru instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) – Pobuda
WiFi4EU na treh lokacijah:
- Velodrom, Zaloška cesta 20, 8000 Novo mesto,
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- Športna dvorana Stopiče, Stopiče 37a, 8322 Stopiče,
- Mladinski center Oton, Župančičevo sprehajališče 1, 8000 Novo mesto.
Stanje projekta
Projekt je zaključen.

4012 OBČINSK A UPR AV A - PROMET

396.950 €

OB085-15-0112 Ureditev avtobusnega postajališča v naselju
Gabrje
98 €
Namen in cilj
Cilj je bil urediti varno avtobusno postajališče v Gabrju.
Stanje projekta
Investicija je zaključena.

OB085-16-0140 Parkirna hiša Kapitelj

1. 7 87 €

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. V teku je preučitev umestitve mehanizirane parkirne hiše na
zemljišču manjšega obsega.
Stanje projekta
V letu 2016 je bila naročena projektna dokumentacija IDZ in IDP, strošek izvedbe pa je bremenil
proračun 2017. V letu 2017 so bile izvedene geotehnične raziskave, izdelan geodetski posnetek
obstoječega stanja, izdelana idejna variantna zasnova (IDZ) in pridobljeni projektni pogoji
soglasodajalcev. V letu 2018 je bila izdelan IDP, pridobitev gradbenega dovoljenja pa sledi po
pridobitvi pravice graditi. V letu 2019 se je (neuspešno) začelo pridobivanje pravice graditi, zato
se je začelo s postopki za sprejetje OPPN, ki pa so bili ustavljeni zaradi preveritve umestitve
mehanizirane garažne hiše na zemljišču manjšega obsega.

OB085-17-0020 Investicijski
varnosti cest. prometa

odhodki

-

nacionalni

program
2. 3 40 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za nakup opreme za izboljšanje prometne varnosti in izvedbo aktivnosti
v času prometno preventivnih dogodkov.
Stanje projekta
Stanje projekta v izvajanju.

OB085-17-0122 Investicijski odhodki - avtobusna postajališča
28 . 99 5 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju avtobusnih postajališč in opreme
avtobusnih postajališč.
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Stanje projekta
Projekt je v izvajanju.

OB085-17-0124 Semaforske naprave

46 8 €

Namen in cilj
Urejanje svetlobnih prometnih znakov se v Mestni občini Novo mesto izvaja kot izbirna
gospodarska javna služba. Izvajalec opravlja redna vzdrževalna dela, ki obsegajo zamenjavo
okvarjenih delov (sijalke, signalni dajalniki, varovalke, transformatorji, tipke, semaforske glave
ipd.) ter najnujnejša popravila zaradi vandalizma ali prometnih nesreč.
Stanje projekta
Stanje projekta v izvajanju.

OB085-17-0137 Parkirna hiša in parkirišča

22 7 .3 7 2 €

Namen in cilj
Izvedeno je bilo vzdrževanje in urejanje javnih parkirnih prostorov na območju ožjega in širšega
mestnega jedra in urejanje parkirnih prostorov za dostavna vozila. Izvedena je bila obnova
talnih oznak na določenih parkiriščih. V zvezi z urejanjem mirujočega prometa na območju
ožjega mestnega središča so bile sprejete nove zakonske podlage, Odlok o ureditvi cestnega
prometa v Mestni občini Novo mesto. V Portovalu so bila izvedena nova postajališče za
avtodome in parkirišče, v sklopu katerega so urejena tudi parkirna mesta za invalide in
električna vozila. Nove površine za parkiranje obsegajo 42 parkirnih mest za osebna vozila, 6
parkirnih mest za avtodome, 4 parkirna mesta za invalide. Sredstva so bila namenjena za
plačilo vzdrževanja in upravljanja polnilnic za električna vozila. Izvedena je bila investicija
postavitev dveh dodatnih polnilnic za električna vozila za namen polnjena vozil, ki bodo na voljo
za izposojo (Car Sharing). Dopolnjen je bil sistem procesa izvajanja zahtevkov za prekrške in
sistem evidentiranja in spremljanja parkirnin za javna parkirna mesta in parkirno hišo.
Stanje projekta
Investicija je realizirana in je v fazi izvajanja sistema.

OB085-19-0022 Avtobusno postajališče v Birčni vasi

13 5 .8 9 0 €

Namen in cilj
V okviru projekta je bilo zgrajeno avtobusno postajališče ob regionalni cesti, uredile so se
peščeve površine, cestna razsvetljava in ekološki otok.
Stanje projekta
Projekt je zaključen.

4013
OBČINSK A
GOSPOD ARSTVO

UPR AV A

OB085-14-0092 Sava Krka Bike

-

CESTNO
1.041.194 €
6. 4 18 €

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
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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 ter pridobljena zemljišča.
Recenziran projekt PZI je predan DRSI, ki je zadolžen za izvedbo investicije. V letu 2020 je bila
zaključena označitev trase s strani DRSI.

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

51 . 10 6 €

Namen in cilj
Projekt v povezavi z ostalimi investicijami v občini predstavlja celostno urejanje trajnostnega
prometa. Brv in kolesarska pot Irča vas bo omogočala trajnostno mobilnost med Drsko in
Bršljinom.
Stanje projekta
V teku je izbor izvajalca gradnje in odločitev upravnega sodišča glede pritožbe soseda na
izdano gradbeno dovoljenje.

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

103 .9 0 6 €

Namen in cilj
Projekt v povezavi z ostalimi investicijami v občini predstavlja celostno urejanje trajnostnega
prometa. Brv in kolesarska pot Loka-Kandija bo predstavljala eno od točk za povezovanje
starega mestnega jedra, Kandije, Drske in zaledja na način, da bo pripomogla k obogatitvi
turistične in športno-rekreacijske dejavnosti ter k dvigu kakovosti bivanja v ožjem in širšem
prostoru mesta, ter predvsem trajnostni mobilnosti.
Stanje projekta
Gradbeno dovoljenje je pridobljeno, v teku so priprave na javni razpis za izvajalca gradnje.

OB085-17-0027 Investicijski odhodki - popravilo mostov

81 . 88 5 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju mostov.
Stanje projekta
Projekt je v izvajanju.
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OB085-17-0033 Investicijski odhodki - vzdrževanje občinskih
cest
29 . 13 4 €
Namen in cilj
Sredstva so bila namenjena za investicijska vzdrževanja cest.
S predvidenimi sredstvi za projekte v cestnem gospodarstvu, smo pokrili stroške izdelave
investicijsko tehnične dokumentacije za rekonstrukcijo in novogradnjo cest, ki se bodo uvrščale
v proračun v naslednjih letih.
Stanje projekta
Projekt je v izvajanju.

OB085-17-0074 Topliška c. - križišče Drska - pok. Srebrniče
11 . 20 3 €

Namen in cilj
Ureditev peš in kolesarskih površin od obstoječe kolesarske steze in pločnika ob regionalni cesti
R2-419 na odseku 1203 Soteska Novo mesto od km11+090 do km 9+540 in ureditev regionalne
ceste R2-419 od km 9+840 do km 9+540 v dolžini 300 m v naselju Srebrniče.
Stanje projekta
Izdelani PZI projekti za izvedbo investicije so recenzirani, zemljišča so večinoma pridobljena.
Projekt je pripravljen za izvedbo.

OB085-17-0110 Investicijski odhodki - urejanje kolesarskih
stez
9. 0 10 €
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 površine 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
3. 9 41 €

Namen in cilj
Pripravila se je izdelava elaborata prometne ureditve na območju KS Šmihel.
Stanje projekta
Stanje projekta v izvajanju.
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OB085-17-0115 Sanacija in preplastitev lokalnih cest

20 3 .4 1 6 €

Namen in cilj
Sanacija in preplastitev lokalnih cest – več kot polovico cest je brez zapornega sloja, kar je
razlog za veliko krajšo življenjsko dobo cest. S predvidenimi sredstvi smo preplastili najbolj
poškodovane odseke cest, ki so določeni po zaključku zimske službe; Kočevarjeva ulica, Trška
gora, Črešnjice na vrhu, Črešnjice ovinek, Dolenja vas, Skalna ulica, Grbe II del, Sanacija
Usada Gabrje, Daljni vrh, Gorenje Kamenje, Prisojna pot, K Roku I. faza, Veliki Slatnik.
Stanje projekta
Projekt je v izvajanju.

OB085-18-0179 Kolesarska povezava Drska - Bršljin

35 . 46 7 €

Namen in cilj
Projekt v povezavi z ostalimi investicijami v občini predstavlja celostno urejanje trajnostnega
prometa. Kolesarska povezava Drska - Bršljin bo omogočala trajnostno mobilnost med Drsko in
Bršljinom.
Stanje projekta
V letu 2020 je bil izdelan projekt za izvedbo prometnih površin. V letu 2021 je predvidena
izdelava projektne dokumentacije za kanalizacijo, pridobitev gradbenega dovoljenja in začetek
gradnje.

OB085-18-0182 Ureditev pločnika Šmihel - 2.faza

23 1 .5 1 2 €

Namen in cilj
V okviru projekta je bila predvidena rekonstrukcija ceste, dograditev pločnika za pešce,
prestavitev, zaščita oziroma novogradnja komunalnih naprav, zaščita in prestavitev SVTK
vodov, zaščita kabelska kanalizacije in rekonstrukcija cestne razsvetljave.
Nosilka projekta je bila Direkcija RS za infrastrukturo, občina je sodelovala kot sofinancer.
Stanje projekta
Investicija je zaključena.

OB085-19-0013
Ureditev
Andrijaničevo ulico

križišča

-

Cesta

brigad

z

18 6 .5 3 2 €

Namen in cilj
Cilj je bil urediti varno križišče med Andrijaničevo in Cesto Brigad.
Stanje projekta
Investicija je zaključena.

OB085-19-0014 Ureditev poti ob Težki vodi

2. 4 51 €

Namen in cilj
Večnamenska pot ob Težki vodi poteka od novo urejenega parkirišča ob levem bregu potoka
Težka voda do Šmihelske ceste (Varstveni center Novo mesto) in naprej ob železniškem
viaduktu (Revoz) do Mordaxovega sprehajališča. Dolžina poti bo cca 1.100 m, širina cca 2,5 m,
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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 postopki pridobitve za gradnjo potrebnih zemljišč.

OB085-19-0015 Regionalna kolesarska povezava "Novo mesto Straža"
31 . 02 2 €
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.

OB085-19-0016 Regionalna kolesarska povezava "Novo mesto Šmarješke Toplice - Škocjan"
85 4 €
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
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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"
85 4 €
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 - Krka
49 . 71 2 €
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 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.
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OB085-19-0023 Topliška cesta
postajališče do križišča Drska

-

od

križišča

avtobusno
2. 7 72 €

Namen in cilj
V okviru projekta je bila predvidena izgradnja peš in kolesarskih površin ob regionalni cesti od
križišča z Ul. Slavka Gruma do priključka avtobusne postaje. Projekt je razdeljen v dve fazi. V
prvi fazi, za katero javno naročilo izvede občina zajema pripravljalna dela pred gradnjo, AB
podporni zid in kolesarsko stezo ter tangirane komunalne vode. Druga faza, katere postopek
javnega naročila bo izvedla Direkcija zajema rekonstrukcijo ceste, pločnik za pešce in ureditev
pripadajoče komunalne infrastrukture.
Nosilka projekta je Direkcija RS za infrastrukturo, občina sodeluje kot sofinancer.
Stanje projekta
Investicija je v teku.

4016 OBČINSK A UPR AV A - TURIZEM

298.764 €

OB085-18-0180 Parkirišče za avtodome in osebna vozila v
Portovalu
29 8 .7 6 4 €
Namen in cilj
V območju Športno-rekreacijskega parka Portoval so bila urejena nova parkirišča in sicer 42 PM
za osebna vozila, 2 PM s polnilno postajo za električna vozila, 4 PM za invalide in 6 PM za
avtodome z enim oskrbnim mestom za avtodome.
Stanje projekta
Investicija je zaključena in predana v uporabo.

4017 OBČINSK A UPR AV A - ST AVBNA ZEMLJIŠ ČA
1.224.406 €

OB085-15-0119 Poslovno industrijska cona Cikava

51 . 39 8 €

Namen in cilj
Območje PIC Cikava je namenjeno ureditvi največje gospodarske cone nacionalnega pomena v
regiji Jugovzhodna Slovenija. Območje Cikava sever je že urejeno, skoraj v celoti pozidano in
namenjeno predvsem malemu gospodarstvu. Glede na izkazan interes po širjenju dejavnosti v
območju PIC Cikava je potrebna zagotovitev ustreznih pogojev ter ureditev potrebne
gospodarske javne infrastrukture.
Stanje projekta
V letu 2020 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje in izvedeni postopki za recenzijo projektne
dokumentacije.

OB085-16-0172 Nakup
stvarnih pravic

nepremičnin

in

pridobivanje

drugih

1. 1 44 .3 8 8 €

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
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dejanskim.
Stanje projekta
V izvajanju - stalna naloga

OB085-17-0129
nepremičnin

Investicijski

odhodki

-

vzdrževanje
10 . 00 0 €

Namen in cilj
Sredstva so bila namenjena za plačilo stroškov rušitve objekta na trasi javne ceste, ki se bo
rekonstruirala.
Stanje projekta
V izvajanju - stalna naloga

OB085-19-0026 Komunalno
Brezovici - 2. faza

urejanje

gospodarske

cone

Na

24 4 €

Namen in cilj
Za potrebe gradnje komunalne infrastrukture na območju gospodarske cone Na Brezovici se
predvidi nadaljevanje gradnje komunalne opremljanje.
Stanje projekta
Projekt I Faze je zaključen. Trenutno potekajo pogovori glede odkupov zemljišč ter priprava
projektne dokumentacije za II Fazo. Po pridobitvi vseh potrebnih zemljišč bomo pristopili k
izdelavi projektne dokumentacije za izvedbo II. faze.

OB085-19-0027 Gotna vas - izgradnja GJI

15 . 57 6 €

Namen in cilj
Namen je komunalno urediti del območja EUP NM/20-a v Gotni vasi.
Stanje projekta
Investicija je v teku.

OB085-20-0022 Izvedba OPPN Jakčeva ulica

2. 8 00 €

Namen in cilj
Namen je izvedba rekonstrukcije kanalizacije in vodovoda na delu Jakčeve ulice.
Stanje projekta
Pridobljena je bila projektna dokumentacija za izvedbo rekonstrukcije kanalizacije in vodovoda
na delu Jakčeve ulice.
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4018
OBČINSK A
GOSPOD ARSTVO

UPRAV A

-

STAN OV ANJSKO

OB085-16-0177 Glavni trg - ureditev stanovanj

338.180 €
30 8 .1 8 5 €

Namen in cilj
Namen projekta je skupaj z ostalimi projekti na območju mestnega jedra oživiti le-tega, pridobiti
nova stanovanja in s tem učinkovito izkoristiti trenutno prazne in propadajoče objekte, ohraniti
kulturno dediščino, polepšati izgled mestnega jedra ter povečati energetsko učinkovitost
objektov. Cilj projekta je delna obnovitev ali obnovitev celotnih objektov na območju mestnega
jedra na način, da se v objektih uredijo stanovanja ter obnovi tangirane skupne dele stavb.
Projekt je predviden za sofinanciranje iz EU skladov preko mehanizma CTN.
Stanje projekta
Junija 2020 se je začela rekonstrukcija objekta.

OB085-17-0120 Vzdrževanje stanovanj

29 . 99 5 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za plačilo stroškov investicijskega vzdrževanja stanovanj in
pripadajočih splošnih skupnih delov stavb v lasti Mestne občine Novo mesto.
Stanje projekta
V izvajanju - stalna naloga

4019 OBČINSK A UPR AV A - UREJ AN JE PROSTOR A
3.675 €

OB085-17-0112 Stanovanjsko reševanje Romov

3. 6 75 €

Namen in cilj
Kot investicijska nabava so bila nujno potrebna igrala v romskem naselju Poganci, kjer ima
MONM dnevni center v katerem Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto romskim
otrokom pomaga pri učenju in socializaciji. Center deluje zelo dobro in si zato otroci zaslužijo še
dodatno vzpodbudo pri procesu socializacije in vključevanja v družbo.

4020 OBČINSK A UPR AV A - Z AŠČIT A IN REŠEV ANJE
50.000 €

OB085-19-0007 GRC - investicije

50 . 00 0 €

Namen in cilj
Sredstva so bila namenjena za nakup novega gasilskega vozila.
Stanje projekta
Izvedeno je bilo javno naročilo in izbira dobavitelja. Vozilo bo dostavljeno v letu 2021,
odplačevanje vozila pa bo predvidoma zaključeno v letu 2022.
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4021

OBČINSK A

UPR AV A

-

V ARSTVO

OKOLJ A
1.247.357 €

OB085-13-0001 Energetsko upravljanje

19 . 08 7 €

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.
Namen in cilji so zmanjšati negativne vplive na okolje, ki so posledica prevelike porabe energije
in izpustov povezanih z ogrevanjem in proizvodnjo električne energije (zmanjšati izpust CO 2 in
delež delcev PM10), zmanjšati rabo energije, znižati stroške za rabo energije, izboljšati
kakovost zraka v Novem mestu, izboljšati urejenost stavb v Mestni občini Novo mesto in
izboljšati kakovost bivanja občanov.
Stanje projekta
Mestna občina Novo mesto izvaja akcijski načrt Lokalnega energetskega koncepta Novo mesto.

OB085-15-0036 Kanalizacija Češča vas

10 8 .4 0 1 €

Namen in cilj
Namen je izgradnja kanalizacijskega sistema v severnem delu Češče vasi, kjer še ni javne
kanalizacije. Skupna dolžina kanala je 300 m.
Stanje projekta
V letu 2020 je bila izvedena izgradnja fekalne in meteorne kanalizacije ter javna razsvetljava.
Pridobljeno je bilo tudi uporabno dovoljenje.

OB085-16-0101 Kanalizacija Jama

78 . 28 9 €

Namen in cilj
Namen investicije je vlaganje v zaščito okolja pred komunalnimi odpadnimi vodami v naselju
Jama, Dolenje Lakovnice.
Cilj investicije je izgradnja kanalizacije v naselju Jama ter izvedba elektroenergetskega
priključka za napajanje črpališče v Stranski vasi vključno z obnovo obstoječe ceste.
Stanje projekta
Investicija je zaključena v celoti, za katero je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje.

OB085-16-0174 Projekti EBRD - ELENA

24 3 .7 3 9 €

Namen in cilj
Namen in cilj projekta je bil pospeševanje investicij v občinske projekte energetske učinkovitosti,
obnovljivih virov energije, daljinskega ogrevanja, javnega prevoza in drugo javno infrastrukturo.
Prioriteta je bila izvajanje projektov po modelu javno zasebno partnerstvo.
Stanje projekta
Projekt se je z 31.12.2019 zaključil.

29

OB085-17-0114 CEROD - manjši MBO

11 . 83 6 €

Namen in cilj
Predvidena je izgradnja objekta za mehansko biološko obdelavo odpadkov kapacitete 25.000
ton odpadkov letno in zunanjo ureditev, komunalno in prometno infrastrukturo.
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 vodi novoustanovljeno podjetje, občine pa zagotavljajo svoj
delež financiranja.
Stanje projekta
V teku je izbor izvajalca gradnje.

OB085-17-0136 Urejanje obrečne infrastrukture in vodotokov
10 2 .2 1 5 €

Namen in cilj
V sklopu postavke je načrtovana postavitev JR na 2. delu Župančičevega sprehajališča s čimer
bomo zagotovili osvetljenost celotne poti ter posledično povišali varnost uporabnikov v mraku in
v času noči. Izvedla se bo t.i. pametna razsvetljava, ki bo omogočala različno svetilnost v
različnih območjih dneva. Projekt je razdeljen na 3 faze.
Načrtovana je tudi ureditev pešaško kolesarske poti v gozdu Portoval z navezavo na obstoječe
poti v Irči vasi in Športnemu parku Portoval.
Stanje projekta
Izvedba 1. faze postavitve javne razsvetljave na Župančičevem sprehajališču je bila realizirana.
Izvedli so se vsi možni nakupi parcel in pridobile služnosti na parcelah trase pešaško
kolesarske poti v gozdu Portovalu.
Konec leta je bila projektna dokumentacije PZI s strani projektanta tik pred oddajo. Za nekaj
parcel se peljejo postopki razlastitve.

OB085-19-0000 Kanalizacija Prečna - Kuzarjev Kal

67 . 05 3 €

Namen in cilj
Cilj je bil Izgradnja kanalizacijskega omrežja za odvod komunalnih odpadnih voda (gravitacijski
vod), v delu naselja prečna in Kuzarjev Kal, v dolžini 655 metrov.
Stanje projekta
Investicija, ki se je v celoti zaključila, je obsegala izgradnjo javnega kanalizacijskega omrežja v
dolžini 655 metrov, postavitev dveh avtobusnih postajališč vključno z javno razsvetljavo.

OB085-19-0005 Investicijsko vzdr. vodovodne in kanalizacijske
infrastrukture
43 6 .9 2 8 €
Namen in cilj
Namen je investicijsko in intervencijsko vzdrževanje obstoječe vodovodne in kanalizacijske
infrastrukture in objektov na območju MONM.
Stanje projekta
S Komunalo smo v letu 2019 podpisali dvoletno »in-house« pogodbo za investicijsko
vzdrževanje kanalizacijskih in vodovodnih sistemov. Dela so se izvajala na naslednjih odsekih
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in objektih: Vodohram Lubanec, Črpališče Gorenje Kamence, Kanalizacija Ljubljanska –
Zvitrova, Kanalizacija in vodovod Dolenje Kamence, ČN Otočec, kanalizacija Ragovo,
kanalizacija Ljubljanska, kanalizacija Podbevškova, kanalizacija Dolenja Težka voda, črpališče
Loka, CČN Novo mesto.
Prav tako smo s Komunalo podpisali pogodbo »in-house« za intervencijsko investicijsko
vzdrževanje, kjer se zagotavljajo sredstva za nepredvidena investicijska vzdrževalna dela. V
letu 2019 smo izvedli lokalne sanacije kanalizacije na Šolski ulica 13, Maistrovi ul. 9, Glavnem
trgu 15, v Črmošnjicah 15, v Ratežu med 14 -14C, na Gregorčičevi ulici 5, na Vandotovi ulici 13
ter sanacije vodovoda v Gabrju, na vodohranu Karteljevo, v D. Suhadolu in v Ždinji vasi. Prav
tako se je v sklopu pogodbe pripravila projektna dokumentacija potrebna za investicijsko
vzdrževanje v letu 2019.
Vsa dela so bila v letu 2020 zaključena.

OB085-20-0010 Meteorna kanalizacija - Ulica Slavka Gruma
17 9 .8 1 0 €

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
Izvedla se je mešana in fekalna kanalizacija ter meteorna kanalizacije na območju Irče vasi.

5000 KR AJEVNE SKUPNOSTI
OB085-13-0022 Zadružni dom Uršna Sela

637.848 €
39 5 .0 6 0 €

Namen in cilj
Z rekonstrukcijo zadružnega doma v Uršnih selih se bo dvignila kvaliteta življenjske ravni
prebivalstva in delovanja različnih društev ter s tem izboljšali pogoji za organizacijo različnih
prireditev, kar bo imelo velik pozitiven vpliv na povezovanje ljudi različnih generacij, na
povečanje števila obiskovalcev različnih prireditev in delavnic ter na nadaljnji razvoj naselja
Uršna sela z okolico.
Stanje projekta
V januarju 2020 se je začela rekonstrukcija objekta, ki bo predvidoma končana februarja 2021.

OB085-17-0028 Investicijski odhodki - projekti KS

24 2 .7 8 8 €

Namen in cilj
Sofinanciranje projektov KS na podlagi prijavljenih projektov posamezne krajevne skupnosti.
Stanje projekta
Za projekte je pripravljena investicijsko tehnična dokumentacija.
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7000
SKUPN A
DOLENJSKE

OBČINSK A

UPRAV A

OB085-20-0015 Investicijski odhodki - skupne službe

OBČIN
27.552 €
27 . 55 2 €

Namen in cilj
V letu 2020 so bili ali zaradi dotrajanosti ali zaradi novih zaposlitev izvedeni nakupi naprav in
programske opreme za delo zaposlenih v organu skupne službe. Cilj je bil optimizacija delovnih
procesov in posledično večja učinkovitost.
Stanje projekta
Izvedeni so bili vsi planirani nakupi naprav in programske opreme kot podpora delovnim
procesom, in sicer računalnikov, mobilnih tiskalnikov za delo inšpektorjev, registratorjev
delovnega časa, službenega vozila ter pisarniške opreme.
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