MESTNA OBČINA NOVO MESTO

PRORAČUN ZA LETO 2019

NRP - obrazložitev

julij 2018

Proračun MONM za leto 2019 - PREDLOG

2000 OBČINSKI SVET

10.500 € ............................................................................................................................ 6

OB085-17-0133 INVESTICIJSKI ODHODKI - DELOVANJE SVETNIŠKIH SKUPIN
4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

215.000 € ..................................................... 6

185.000 € .................................................................. 6

OB085-17-0100 INVESTICIJSKI ODHODKI - OBČINSKA UPRAVA

30.000 €.............................................................................. 6

OB085-17-0121 VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV
4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA

680.000 € ........................................................................ 6

600.000 € ........................................................................................................... 6

OB085-16-0135 VRTEC OTOČEC

80.000 € ............................................................................. 7

OB085-17-0102 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV
4003 OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE

552.000 €................................................................................... 7

OB085-13-0009 INVESTICIJSKI ODHODKI OŠ CENTER

300.000 € .............................................................................. 7

OB085-15-0011 OŠ ŠMIHEL (AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE)

50.000 € ......................................................................... 7
100.000 €.................................................................. 7

OB085-17-0103 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL

OB085-19-0008 SOFINANCIRANJE NAKUPA RAČUNALNIŠKE OPREME
4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT

102.000 € ......................................................... 8

726.000 € .................................................................................................... 8

OB085-14-0014 ŠPORTNA INFRASTRUKTURA

555.000 € .......................................................................................... 8

OB085-17-0113 INVESTICIJSKI ODHODKI - OTROŠKA IN ŠPORTNA IGRIŠČA
OB085-17-0126 UREDITEV KONJENIŠKEGA CENTRA ČEŠČA VAS
4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA

56.000 € ......................................... 8

65.000 € ................................................................. 8
50.000 € ........................................................ 9

OB085-17-0130 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - ZAVOD NOVO MESTO

1.519.058 € ............................................................................................ 9
420.000 €............................................ 9

OB085-14-0016 INVESTICIJSKI ODHODKI - KNJIŽNICA MIRANA JARCA

201.000 € ............................................................................. 9

OB085-16-0127 ARHEOLOŠKI PARK SITULA (MAROF)
OB085-17-0019 NARODNI DOM

10.500 €........................................ 6

150.000 € ........................................................................................................... 10

OB085-17-0117 INVESTICIJSKI ODHODKI - DOLENJSKI MUZEJ
OB085-17-0135 IRONAGE STORYTELLING

15.000 € ................................................................... 10

733.058 € ........................................................................................... 11

4007 OBČINSKA UPRAVA - INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH

30.000 € ........................................... 11

30.000 € ............................................................................ 11

OB085-17-0021 MLADINSKO USTVARJALNO SREDIŠČE

4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST

3.840.047 € .................................................... 12

OB085-11-0054 HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA NA OBMOČJU OSREDNJE DOLENJSKE
€

250.000 € ................................................................................ 12

OB085-12-0050 VODOVOD GORNJA TEŽKA VODA

OB085-12-0055 VODOVOD KANALIZACIJA ŽDINJA VAS
OB085-13-0025 UREDITEV MESTNEGA JEDRA

20.000
12

150.000 €.......................................................................... 12

13.500 € ......................................................................................... 13

OB085-13-0028 INVESTICIJE V JAVNO RAZSVETLJAVO

150.000 € .......................................................................... 13

OB085-13-0058 VZDRŽEVANJE HIDRANTOV

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

OB085-13-0059 PRENOVA MESTNE TRŽNICE

5.000 € ............................................................................................. 14

OB085-13-0086 UREDITEV GJI ŠIPČEV HRIB

10.000 €........................................................................................... 14

OB085-15-0111 TEMATSKA POT GRADIŠČE MAROF IN KETTEJEV DREVORED
OB085-16-0147 UREJANJE ROMSKIH NASELIJ

344.621 € ................................ 14

100.000 € ....................................................................................... 15

OB085-16-0168 ŠIROKOPASOVNA OMREŽJA DOLENJSKE

1.000 €............................................................................ 15

OB085-16-0173 PROSTORSKO - KOMUNALNA UREDITEV ROMSKEGA NASELJA ŽABJAK BREZJE
OB085-16-0178 UREDITEV MESTNEGA JEDRA - GLAVNI TRG

1.603.000 € .... 16

557.226 € .................................................................. 16
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50.000 € ......................................................... 17

OB085-16-0179 UREDITEV MESTNEGA JEDRA - ROZMANOVA ULICA

85.000 € ............... 18

OB085-17-0025 INVESTICIJSKI ODHODKI - ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV JP KOMUNALA
OB085-17-0029 INVESTICIJSKI ODHODKI - UREJANJE POKOPALIŠČ IN POGREBNA DEJAVNOST

48.000 € ............. 18

OB085-17-0035 INVESTICIJSKI ODHODKI - DRUGE NALOGE KOMUNALNEGA GOSPODARSTVA

2.700 €............... 18

50.000 € ........................................ 19

OB085-17-0118 INVESTICIJSKI ODHODKI - RAVNANJE Z ODPADKI CEROD

40.000 € ............................................................................................. 19

OB085-17-0127 VZDRŽEVANJE KATASTRA

OB085-17-0128 SUBVENCIONIRANJE IZGRADNJE MALIH ČN IN ČRPALIŠČ

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

150.000 € ..................................................................................... 19

OB085-18-0098 VODOVOD GABRJE - HRUŠICA

OB085-18-0175 REKONSTRUKCIJA ČRPALIŠČA ŽAGA

100.000 € ............................................................................ 19

OB085-18-0181 PARKOVNE UREDITVE IN OTROŠKO IGRIŠČE V PORTOVALU
4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET

50.000 € ..................................... 20

732.701 € ............................................................................................... 20
100.000 € ............................................................... 20

OB085-15-0027 UREDITEV GLAVNE AVTOBUSNE POSTAJE NM

100.000 € .............................. 20

OB085-15-0112 UREDITEV AVTOBUSNEGA POSTAJALIŠČA V NASELJU GABRJE
OB085-16-0140 PARKIRNA HIŠA KAPITELJ

300.000 € ........................................................................................... 20
43.101 € ................................................................................... 21

OB085-16-0170 PARKIRIŠČA OB KANDIJSKI CESTI

OB085-17-0020 INVESTICIJSKI ODHODKI - NACIONALNI PROGRAM VARNOSTI CEST. PROMETA

10.000 € ............................................................. 21

OB085-17-0032 INVESTIJSKI ODHODKI - ARHITEKTONSKE OVIRE

35.000 € ..................................................... 21

OB085-17-0122 INVESTICIJSKI ODHODKI - AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA
OB085-17-0124 SEMAFORSKE NAPRAVE

3.800 €............. 21

50.000 € ................................................................................................ 21

OB085-17-0137 PARKIRNA HIŠA IN PARKIRIŠČA

50.000 € ...................................................................................... 22

OB085-18-0171 ŠOLSKA POT LEŠNICA - OTOČEC

10.000 € ....................................................................................... 22

OB085-19-0009 CESTNI PROMET - UREJANJE

30.800 €.............................................................................................. 22

4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO

12.177.099 € .................................................. 22

OB085-13-0069 REKO. R3-664/2501 NM (ŠMIHELSKA/WESTROVA CESTA)
OB085-13-0078 URED. BELOKRANJSKE C. V NM (KRIŽIŠČE ŽABJA VAS)
OB085-14-0081 KRIŽ. LOČNA

741.254 € ....................................... 23

1.000 € ................................................................................................................. 23

OB085-14-0084 REKO. R3-664/2501 NM (SKOZI ŠMIHEL)
OB085-14-0092 SAVA KRKA BIKE

500.000 € .................................. 22

465.940 €...................................................................... 23

90.000 € ......................................................................................................... 23

OB085-15-0073 OBVOZNICA NOVO MESTO-ŠMIHEL (R3-664)

4.010.000 € ............................................................. 24

OB085-15-0080 REKONSTRUKCIJA REGIONALNE CESTE SKOZI NASELJE BIRČNA VAS

210.000 € ....................................... 24

OB085-15-0082 KRIŽ. GLAVNA CESTA G2-105/0526: KRIŽIŠČE STOPIČE

OB085-15-0117 UREDITEV GJI ZA OBMOČJE UN ZDRAVSTVENI KOMPLEKS NM- 3. FAZA
OB085-16-0141 VEČNAMENSKA POT OB LEVIČNIKOVI CESTI
OB085-16-0142 BRV IN KOLESARSKA POT - IRČA VAS
OB085-16-0175 UREDITEV WESTROVE ULICE

790.000 € ..................... 24
371.500 € ............... 25

1.473.005 € ............................................................... 25

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

50.000 €......................................................................................... 26

OB085-16-0180 BRV IN KOLESARSKA POT - LOKA - KANDIJA
OB085-17-0027 INVESTICIJSKI ODHODKI - POPRAVILO MOSTOV

977.300 € ................................................................. 26
10.000 € ................................................................ 26

OB085-17-0033 INVESTICIJSKI ODHODKI - VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
OB085-17-0072 MESTNA OBVOZNICA IN NAVEZAVE NA 3. RAZVOJNO OS
OB085-17-0074 TOPLIŠKA C. - KRIŽIŠČE DRSKA - POK. SREBRNIČE
OB085-17-0077 REKO. NOVO MESTO-ŠENTJERNEJ (KRIŽIŠČE RATEŽ)

90.000 € ..................................... 26
10.000 € ......................................... 26

340.000 € ......................................................... 27
330.000 € ..................................................... 27
3

Proračun MONM za leto 2019 - PREDLOG

100.000 € ................................................................. 27

OB085-17-0109 INVESTICIJSKI ODHODKI - UREJANJE PEŠPOTI

40.000 € ........................................ 27

OB085-17-0110 INVESTICIJSKI ODHODKI - UREJANJE KOLESARSKIH STEZ
OB085-17-0111 PROJEKTI ZA INVESTICIJE V CESTNEM GOSPODARSTVU

30.000 € ..................................................... 27

300.000 € ................................................................. 28

OB085-17-0115 SANACIJA IN PREPLASTITEV LOKALNIH CEST

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

OB085-18-0176 REKONSTRUKCIJA CESTE JP 799061 V NASELJU DRSKA
OB085-18-0178 RAZŠIRITEV LOČENSKEGA MOSTU

25.000 € ................................................................................. 28

OB085-18-0179 KOLESARSKA POVEZAVA DRSKA – BRŠLJIN

408.500 € ........................................................................ 29

OB085-18-0185 NOVA UREDITEV KANDIJSKEGA MOSTU
4016 OBČINSKA UPRAVA - TURIZEM

303.600 € .................................................................. 28

250.000 € .............................................................................................. 29
250.000 € ............................. 29

OB085-18-0180 PARKIRIŠČE ZA AVTODOME IN OSEBNA VOZILA V PORTOVALU
4017 OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA ZEMLJIŠČA

2.547.317 € ......................................................... 29

OB085-13-0090 KOMUNALNO UREJANJE GOSPODARSKE CONE NA BREZOVICI

500.000 € ............................... 29

OB085-14-0091 KOMUNALNO UREJANJE OBRTNO INDUSTRIJSKE CONE LIVADA

30.000 € ............................... 29

OB085-15-0088 IZVEDBA OPPN MRZLA DOLINA - ZAHOD IN OPPN BROD DRAGE
OB085-15-0113 NADOMESTNA GOSPODARSKA CONA OB STRAŠKI CESTI

155.000 € ......................... 30

1.000 € ................................................... 30

OB085-15-0119 KOMUNALNO UREJANJE POSLOVNO INDUSTRIJSKE CONE CIKAVA

1.216.317 € ....................... 30

15.000 € .......................................................................... 31

OB085-16-0166 IZVEDBA OPPN BUČNA VAS - VZHOD/1

610.000 € ....................... 31

OB085-16-0172 NAKUP NEPREMIČNIN IN PRIDOBIVANJE DRUGIH STVARNIH PRAVIC

20.000 € .......................................... 31

OB085-17-0129 INVESTICIJSKI ODHODKI - VZDRŽEVANJE NEPREMIČNIN
4018 OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

1.958.565 € ........................................................................ 31

OB085-16-0177 GLAVNI TRG - UREDITEV STANOVANJ
OB085-17-0120 VZDRŽEVANJE STANOVANJ

2.078.565 € ...................................... 31

120.000 € ......................................................................................... 32

4019 OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA

178.000 € ............................................................ 32

157.000 € ................................................................................. 32

OB085-16-0128 GORJANCI - TRAJNOSTNI RAZVOJ
OB085-17-0112 STANOVANJSKO REŠEVANJE ROMOV

21.000 €.............................................................................. 32

4020 OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE

132.000 € ........................................................... 33

OB085-17-0024 INVESTICIJSKI ODHODKI - NAKUP OPREME ZA CIVILNO ZAŠČITO

57.000 € .............................. 33

75.000 € ....................................................................................................... 33

OB085-19-0007 GRC - INVESTICIJE

4021 OBČINSKA UPRAVA - VARSTVO OKOLJA
OB085-13-0001 ENERGETSKO UPRAVLJANJE

5.162.061 €............................................................... 33

12.000 € .......................................................................................... 33

OB085-14-0039 POVEČANJE ZMOGLJIVOSTI ČN OTOČEC

30.000 € ......................................................................... 34

OB085-14-0047 VODOVOD, KANALIZACIJA IN ČN KARTELJEVO
OB085-16-0174 PROJEKTI EBRD - ELENA

500.000 € ............................................................. 34

910.061 € .......................................................................................... 34

OB085-17-0026 INVESTICIJSKI ODHODKI - UKREPI ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ZRAKA
OB085-17-0114 CEROD - MANJŠI MBO

680.000 € .............................................................................................. 35

OB085-17-0136 UREJANJE OBREČNE INFRASTRUKTURE IN VODOTOKOV
OB085-18-0177 RAZŠIRITEV SISTEMA IZPOSOJE KOLES GONM
OB085-19-0000 KANALIZACIJA PREČNA - KUZARJEV KAL
OB085-19-0004 KANALIZACIJA IN VODOVOD V BREZOV LOG

100.000 € ................................................. 35

40.000 € ................................................................ 35

370.000 € .................................................................... 36
20.000 € ................................................................... 36

OB085-19-0005 INVESTICIJSKO VZDR. VODOVODNE IN KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE
5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI

2.000.000 € ............... 34

500.000 € ............ 36

400.000 € ........................................................................................................... 36
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OB085-13-0022 ZADRUŽNI DOM URŠNA SELA

100.000 € ...................................................................................... 36

OB085-16-0169 VEČNAMENSKI OBJEKT KS OTOČEC
OB085-17-0028 INVESTICIJSKI ODHODKI - PROJEKTI KS

10.000 € ............................................................................... 37
290.000 € ........................................................................ 37
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2000 OBČINSKI SVET

10.500 €

OB085-17-0133 Investicijski odhodki - delovanje svetniških skupin
10.500 €
Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nakup strojne računalniške opreme in pisarniškega pohištva za
potrebe delovanja svetniških skupin, ki delujejo v Občinskem svetu MO NM.
Stanje projekta

Svetniške skupine v skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih
svetnikov v MO NM glede na njihove potrebe in način dela, ki večinoma poteka v e-obliki, za
svoje delo potrebujejo strojno računalniško opremo in pisarniško opremo.

4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE
UPRAVE 215.000 €
OB085-17-0100 Investicijski odhodki - občinska uprava

185.000 €

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

30.000 €

Namen in cilj

Investicijsko vzdrževanje nepremičnin z namenom ohranjanje nespremenjene uporabne
vrednosti.
Stanje projekta

V izvajanju - gre za stalno nalogo.

4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA
680.000 €

OB085-16-0135 Vrtec Otočec

600.000 €

Namen in cilj

Namen investicije je izgradnja treh oddelkov vrtca ob šoli Otočec. Poleg vrtca je predvidena tudi
ureditev prometa, gospodarskega dvorišča ter zunanjih teras in zelenih površin.
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Stanje projekta

V letu 2016 in 2017 je bila izdelana idejna zasnova vrtca z oceno vrednosti investicije ter
izdelana investicijska dokumentacija. V letu 2018 predvidevamo spremeniti prostorski plan, da
bo gradnja na tej lokaciji sploh možna. Po spremembi plana pa bo izveden javni razpis za
projektiranje in izvedbo objekta še v letu 2018, dokončanje objekta pa planiramo v letu 2019.

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.

4003 OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE

552.000 €

OB085-13-0009 Investicijski odhodki OŠ Center

300.000 €

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. V
nadaljevanju še predvidevamo ureditev sanitarij, kuhinje ter fasade.
Stanje projekta

Na objektu so zamenjana vsa okna. V nadaljevanju je potrebno urediti sanitarije, kuhinjo ter
fasado.

OB085-15-0011 OŠ Šmihel (avtobusno postajališče)

50.000 €

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

100.000 €

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.
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Stanje projekta

Izvajanje investicijskega vzdrževanja na objektih osnovnih šol ter glasbene šole je stalna naloga
občine.

OB085-19-0008 Sofinanciranje nakupa računalniške opreme

102.000 €

Namen in cilj

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v letu 2017 objavilo javni razpis za nakup
računalniške opreme in za izgradnjo omrežja za 4-letno obdobje. Opremo bo sofinanciralo v
višini 50 %, omrežje pa v višini 62,5 %, razliko naj bi krile šole same. Ker šole sredstev nimajo,
bo njihov delež zagotovila MO NM.
Stanje projekta

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v letu 2017 objavilo javni razpis za nakup
računalniške opreme in za izgradnjo omrežja za 4-letno obdobje.

4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT

726.000 €

OB085-14-0014 Športna infrastruktura

555.000 €

Namen in cilj

Sredstva na postavki so namenjena potrebam izdelave projektne in investicijske dokumentacije
za novo športno infrastrukturo: izgradnja dodatne športne dvorane pri Marofu, izgradnja
skladiščnih prostorov pri obstoječi dvorani Marof, izgradnja novega bazena in drugih športnih
objektov.
Stanje projekta

Na postavki se zagotavljajo sredstva za potrebne elaborate, projektno dokumentacijo ter
investicijsko dokumentacijo za novo športno infrastrukturo.

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

65.000 €

Namen in cilj

Za območje športnega parka Češča vas je predvidena priprava občinskega podrobnega
prostorskega načrta za športno rekreativni center ter sejemske prireditve (tudi prostor za
poligon za poučevanje kandidatov za voznike motornih vozil) in kamp z navezavo na obstoječi
velodrom, konjeniški šport ter sosesko Podbreznik. Dopustne dejavnosti so tudi dejavnosti
vzgoje in izobraževanja ter ureditev kampa in drugih dejavnosti, vezanih na rejo in varstvo
živali, tudi veterinarska služba. Na podlagi OPPN pa bo sledila priprava projektne
8
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dokumentacije in izvedba investicij v skladu s TUS NM 2030, ki pod stebrom II. Novo zeleno
mesto, v okviru cilja II.5 Ohranjanje in načrtno upravljanje s sistemom zelenih površin v mestu in
Ukrepa II.5.5: Športne in rekreacijske površine predvideva ureditev športnih in rekreacijskih
površin za različne športne panoge tudi v Športnem parku Češča vas in v skladu s Strategijo
razvoja turizma v MONM 2020, ki športno rekreacijski park Češča vas uvršča v Športno
turistično os Krka živi, v okviru katere se razvija Športnorekreacijsko središče Češča vas.
Stanje projekta

Projekt še ni v izvajanju.

OB085-17-0130 Investicijsko vzdrževanje - Zavod Novo mesto

50.000 €

Namen in cilj

Skladno z Odlokom o ustanovitvi Zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto,
(DUL. št. 35/16) so sredstva namenjena za redno in investicijsko vzdrževanje objektov, s
katerimi upravlja Zavod Novo mesto.
Stanje projekta

Pred sanacijo športnih in drugih objektov v upravljanju Zavoda Novo mesto je potrebno izvesti
popis del na vseh objektih.

4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA

1.519.058 €

OB085-14-0016 Investicijski odhodki - Knjižnica Mirana Jarca
420.000 €
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 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)

201.000 €

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
9
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mesta, predstaviti eno najbogatejših srednjeevropskih arheoloških najdišč strokovni in širši
javnosti, izpostaviti arheološko dediščino kot najbolj atraktivno turistično vsebino Novega mesta
in Dolenjske, 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 in je v prostorskih dokumentih namenjeno arheološkemu in mestnemu parku,
razviti turistični produkt, ki vključuje interpretacijo in rekonstrukcijo življenja na tem prostoru v 1.
tisočletju p.n.š., muzejsko trgovino, replike in prikaze, povezati ponudbo arheološkega parka z
arheološko dediščino regije in vzpostaviti interpretirano regijsko arheološko pot, opremiti park z
urbano infrastrukturo (tematsko otroško igrišče, razgledišče na najvišji točki Novega mesta,
označevanje, parkovne ureditve), izoblikovati trženjsko znamko in povečati prepoznavnost in
konkurenčnost Novega mesta in regije na turističnih trgih s prvo tovrstno ponudbo v Sloveniji.
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 izdelave Strokovnih podlag za območje AP Situla je bil izdelan PZI za arheološko pot
Gradišče in prenovo Kettejevega drevoreda. Tekom izdelave PZI je bilo za ta namen izdelano
arboristično mnenje o stanju Kettejevega drevoreda v Novem mestu. Izdelan je bil dokument
identifikacije DIIP za projekt "Arheološki park Situla". Pridobljena je bila služnost za izgradnjo
nizkonapetostnega elektro priključka na Gradišču Marof.
Izvedba projekta železnodobnega parka Situla je zastavljena dolgoročno. Iz tega razloga je bil
izdelan elaborat »Tržna raziskava«, ki je predstavil, kakšne so potrebe razvoja kulturnoturističnega produkta Železnodobni park Situla v Novem mestu. Raziskava predstavlja
pomembno izhodišče za nadaljnjo pripravo projektne in prostorske dokumentacije.

OB085-17-0019 Narodni dom

150.000 €

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.
Do uskladitve programskih izhodišč, ki so potrebna pred naročilom projektne dokumentacije
PGD in PZI, se na objektu v okviru postavke izvajajo nujna vzdrževalna dela.
Stanje projekta

Programsko in strokovno izhodišče za vsebinsko in fizično prenovo objekta predstavlja
Konservatorski program za prenovo in arhitekturno investicijo, ki ga je izdelal ZVKDS OE Novo
mesto v decembru 2006.
Izdelana je investicijska dokumentacija DIIP ter posnetek obstoječega stanja.

OB085-17-0117 Investicijski odhodki - Dolenjski muzej

15.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena obnovi strehe na depoju Dolenjskega muzeja na Foersterjevi ulici.
Stanje projekta

Kritina na depoju Dolenjskega muzeja je v slabem stanju, zato jo je potrebno zamenjati, da se
ne uničujejo artefakti, ki so shranjeni v teh prostorih.
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OB085-17-0135 IronAge Storytelling

733.058 €

Namen in cilj

Obravnavano projektno območje v Sloveniji in Hrvaški (od Krškega, preko Novega mesta in
Pule do Vrbnika) predstavlja edinstveno arheološko dediščino Evrope v železni dobi, saj
predstavlja v svetovnem merilu arheološki vrh te dobe in stičišče takrat razdeljenih dveh svetov.
Preplet bogate dediščine obeh svetov nudi neizmerne možnosti razvoja turizma. Namen
projekta je, da se dediščina poveže in predstavi v skupnem turističnem proizvodu z
vključevanjem lokalnega prebivalstva ter podjetij in obrtnikov, ki bi se razvijali ravno na osnovi
bogate arheološke dediščine območja. Skupni izziv vseh sodelujočih partnerjev je najti način
trajnega in učinkovitega ohranjanja, upravljanja in razvoja arheološke dediščine železne dobe
območja tako, da bodo doseženi ekonomski, socialni in okoljski vplivi.
Projekt bo usmerjen v inovativno prezentacijo uporabe edinstvene kulturne dediščine in
arheoloških najdb v preteklosti, ki bo obiskovalcu oblikovanega čezmejnega turističnega
proizvoda omogočala doživetje tistega časa preko povezovanja dediščine, običajev, lokalne
ponudbe vin, zaščitenih jedi ter tradicionalnih obrti. Dediščina bo tako preko doživljanja
obiskovalca ohranjena, bolj privlačna, prepoznavna ter predvsem vključena /aktivirana v
čezmejnem turističnem proizvodu. S tem namenom bomo v projektu na osnovi strokovnih
podlag povečali privlačnost 3 arheoloških parkov, uredili 2 doživljajska centra dediščine in
oblikovali inovativen čezmejni turistični proizvod, ki bo predstavil dediščino železne dobe.
Priložnosti edinstvenih izkušenj bodo generirale obisk različnih ciljnih skupin in ustvarjale zelena
delovna mesta.
Stanje projekta

MONM se je s tem projektom prijavila na 3. rok javnega razpisa Interreg V-A Slovenija-Hrvaška
- rezultati o uspešnosti prijave bodo znani predvidoma junija 2018. Izvajanje projekta je
načrtovano v 2018-2020.

4007 OBČINSKA UPRAVA - INTERESNE
DEJAVNOSTI MLADIH

30.000 €

OB085-17-0021 Mladinsko ustvarjalno središče

30.000 €

Namen in cilj

Mladi so steber sodobne družbe in potrebujejo ustrezne prostore za svoje dejavnosti, ki jim
omogočajo nadaljnji razvoj, pridobivanje izkušenj in neformalno izobrazbo, da se razvijejo v
aktivne odrasle osebnosti, ki bodo postale spodbudni del naše lokalne skupnosti. Kronično
pomanjkanje ustreznih prostorov je razlog za začetek projekta za zagotovitev stalnih skupnih
prostorov, v katerih bodo lahko vse zainteresirane mladinske organizacije izvajale svoje
programe, kjer se bodo mladi lahko identificirali s prostori, jih vzeli za svoje, jih kot takšne
uporabljali in skrbeli za njih.
Stanje projekta

Projekt je v začetni fazi - fazi načrtovanja in iskanja najustreznejših rešitev.
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4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA
DEJAVNOST

3.840.047 €

OB085-11-0054 Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na
območju osrednje Dolenjske
20.000 €
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

Pogodbe o sofinanciranju za celotni projekt so bile podpisane 26. 9. 2016. V letu 2016 je bila
izvedena 1. faza projekta, in sicer izgradnja vodarn Jezero in Stopiče. V letu 2017 se je pričela
izgradnja cevovodov in vodohranov. Zaključek celotnega projekta je v letu 2019.

OB085-12-0050 Vodovod Gornja Težka Voda

250.000 €

Namen in cilj

Namen investicije je izboljšati dotrajano javno vodovodno omrežje in s tem omogočiti varno in
zanesljivo oskrbo s kvalitetno pitno vodo in požarno varnostjo na območju Gornje Težke Vode.
Cilj izgradnje je obnoviti vodovodno omrežje ter povečati vodni pritisk zagotoviti požarno varnost
na območju Težke Vode. V ta namen bo zgrajen tudi vodohran.
Stanje projekta

Projektna dokumentacija je izvedena. Pred izgradnjo je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje,
saj je obstoječe poteklo. Projekt se bo izvajal fazno, in sicer od 2019 do 2020.

OB085-12-0055 Vodovod kanalizacija Ždinja vas

150.000 €

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. V ta
namen bo za območje Brezovice zgrajen povezovalni vod kanalizacije in meteorne. Za
doseganje zadostne količine pitne vode bo zgrajen tudi vodohran in obnovljen vodovod v Ždinji
vasi.
Stanje projekta

Za izvedbo projektne dokumentacije je pooblaščena Komunala Novo mesto. V letu 2019 je
predviden pričetek izgradnje. Investicija se bo izvajala v obdobju 2019-2021.
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OB085-13-0025 Ureditev mestnega jedra

13.500 €

Namen in cilj

Namen ureditve mestnega jedra je funkcionalna prenova javnih površin v mestnem jedru z
ureditvijo urbane opreme, peščenih površin, kolesarskega, motornega in mirujočega prometa,
dostavnih in interventnih površin za gostinske, tržne in prireditvene dejavnosti ter celostna
prenova gospodarske javne infrastrukture.
Cilj projekta je ustvarjanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest v gospodarstvu, prenova
javnih površin za oddih, rekreacijo in medgeneracijsko povezovanje, spodbujanje multimodalne
mobilnosti, večja dostopnost do kulturnih vsebin, večja zmogljivost in usposobljenost lokalnih
skupnosti za izvajanje celovitih projektov za urbani razvoj in urbano prenovo.
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
Celoten projekt Ureditve mestnega jedra vključuje:
•
prenovo gospodarske javne infrastrukture,
•
prenovo odprtih javnih površin (tlakovanje, ozelenitev, osvetlitev, postavitev nove urbane
opreme, ureditev stalnih in začasnih prireditvenih prostorov),
•
izboljšanje okolja za bivanje, poslovne in prostočasne dejavnost tako za prebivalce in
lastnike lokalov kot za obiskovalce mestnega jedra,
•
izboljšanje razmer za gibalno ovirane, starejše in družine z otroškimi vozički,
•
povečanje prometnih površin za kolesarje in pešce,
•
povečanje površin za javne prireditve in preživljanje prostega časa na prostem,
•
prometne razmere v mestu se bodo izboljšale (zmanjšanje tranzitnega in mirujočega
prometa),
•
povečanje prometne varnosti,
•
izboljšanje stanja okolja…
Stanje projekta

PGD in PZI projektna dokumentacija je izdelana in predana, projekt izvedenih del (PID) bo
izdelan in predan ob zaključku gradnje, projektantski nadzor za sklop B bo zaključen ob
prevzemu del.

OB085-13-0028 Investicije v javno razsvetljavo

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.
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OB085-13-0058 Vzdrževanje hidrantov

40.000 €

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

5.000 €

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

Izdelani so projekti PGD in PZI ter investicijska dokumentacija. Izdano je tudi gradbeno
dovoljenje, na katerega pa so se določene stranke pritožile. Postopek na upravni enoti je
ustavljen, dokler ne bo predhodno končan sodni spor glede služnostnega prehoda.

OB085-13-0086 Ureditev GJI Šipčev hrib

10.000 €

Namen in cilj

Namen je ureditev zazidalnega območja Šipčev hrib z gospodarsko infrastrukturo ter ureditev
odvodnjavanja na območju Drske.
Cilj je Izgradnja gospodarske infrastrukture ter izgradnja meteornega kanala na območju Drske.
Stanje projekta

Projektna dokumentacija PGD in PZI je v celoti izdelana. Potrebno je pridobiti zemljišča in
služnosti ter pridobiti gradbeno dovoljenje.

OB085-15-0111 Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored
344.621 €
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.
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Projekt je predviden za sofinanciranje iz EU skladov preko mehanizma CTN.
Stanje projekta

Izdelan je projekt PZI, v teku je priprava razpisne dokumentacije za izbor izvajalca gradbenih
del. Iz naslova navedenega namena in ciljev se pričakuje sofinanciranje projekta iz skladov
Evropske unije.

OB085-16-0147 Urejanje romskih naselij

100.000 €

Namen in cilj

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

Projekt je odvisen od sofinanciranja državnega proračuna, zato je odvisen od izvajanja
Nacionalnega programa ukrepov za Rome za obdobje 2016 – 2021, ki ga je sprejela Vlada RS.
V času priprave NRP še ni javno znanih izhodišč glede obsega in dinamike razpoložljivih
finančnih virov v okviru državnih NRP.

OB085-16-0168 Širokopasovna omrežja Dolenjske

1.000 €

Namen in cilj

Za potrebe gradnje odprtega širokopasovnega omrežja je v pripravi Načrt razvoja
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij Mestne občine Novo mesto na območju
belih lis. Cilj projekta je zagotoviti pokritost slehernega kraja v občini s širokopasovnim
omrežjem.
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Stanje projekta

V izdelavi je Načrt razvoja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij Mestne občine
Novo mesto.

OB085-16-0173 Prostorsko - komunalna ureditev romskega naselja
Žabjak Brezje
1.603.000 €
Namen in cilj

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

Mestna občina Novo mesto je preverila možnost izvedbe projekta prostorsko komunalne
ureditve romskega naselja Žabjak Brezje in v ta namen v letu 2016 pričela s pripravo
prostorskega akta sprememb dopolnitev Občinskega prostorskega načrta MONM (SD OPN 3).
Projekt ureditve največjega romskega naselja v Jugovzhodni Sloveniji presega 3 mio EUR, zato
ga je mogoče izvesti le s sodelovanjem vlade in mestne občine. Ključni korak usklajenega
ravnanja je bila uvrstitev projekta v Dogovor za razvoj razvojne regije Jugovzhodna Slovenija
(št. 3030-121/2015/14 z dne 7. 11. 2017) in uvrstitev projekta v Načrt razvojnih programov
Vlade Republike Slovenije pod (2130-17-8102). S tem je Vlada RS zagotovila 85 %
sofinanciranja izvedbe projekta v obdobju 2017 - 2020. V letu 2017 je bila izvedena Aktivnost 1
(Izdelava osnutka SD OPN 3), v letu 2018 pa Aktivnost 3 (Izdelava usklajenega predloga SD
OPN 3 s predvidenim sprejemom prostorskega akta) in Aktivnost 4. (Izvedba komunalno
infrastrukturnih ureditev – 1. etapa). V letu 2019 je predvidena izvedba Aktivnosti 5. (Izvedba
komunalno infrastrukturnih ureditev – 2. etapa), po letu 2019 pa izvedba Aktivnosti 6. (Izvedba
komunalno infrastrukturnih ureditev – 3. etapa).
Zaradi podanih predlogov krajanov KS Bučna vas, se je v projekt vključilo tudi obsežnejša
investicijska projekta Pločnika in JR Dolenje Kamence in Ureditve hodnika za pešce Muhaber.

OB085-16-0178 Ureditev mestnega jedra - Glavni trg

557.226 €

Namen in cilj

Namen ureditve mestnega jedra je funkcionalna prenova javnih površin v mestnem jedru z
ureditvijo urbane opreme, peščenih površin, kolesarskega, motornega in mirujočega prometa,
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dostavnih in interventnih površin za gostinske, tržne in prireditvene dejavnosti ter celostna
prenova gospodarske javne infrastrukture.
Cilj projekta je ustvarjanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest v gospodarstvu, prenova
javnih površin za oddih, rekreacijo in medgeneracijsko povezovanje, spodbujanje multimodalne
mobilnosti, večja dostopnost do kulturnih vsebin, večja zmogljivost in usposobljenost lokalnih
skupnosti za izvajanje celovitih projektov za urbani razvoj in urbano prenovo.
Projekt ureditve mestnega jedra je razdeljen na štiri funkcionalno zaključene sklope in sicer:
Sklop A: Kandijsko križišče s Kandijskim mostom
Sklop B: Glavni trg
Sklop C: Rozmanova ulica
Sklop D: Prešernov trg s Kastelčevo ter Linhartovo ulico
Projekt Ureditve mestnega jedra - Glavnega trga vključuje:
•
prenovo gospodarske javne infrastrukture,
•
prenovo odprtih javnih površin (tlakovanje, ozelenitev, osvetlitev, postavitev nove urbane
opreme, ureditev stalnih in začasnih prireditvenih prostorov),
•
izboljšanje okolja za bivanje, poslovne in prostočasne dejavnost tako za prebivalce in
lastnike lokalov kot za obiskovalce mestnega jedra,
•
izboljšanje razmer za gibalno ovirane, starejše in družine z otroškimi vozički,
•
povečanje prometnih površin za kolesarje in pešce,
•
povečanje površin za javne prireditve in preživljanje prostega časa na prostem,
•
izboljšanje prometnih razmer v mestu (zmanjšanje tranzitnega in mirujočega prometa),
•
povečanje prometne varnosti,
•
izboljšanje stanja okolja…
Projekt se financira iz EU skladov preko mehanizma CTN.
Stanje projekta

V teku je izvedba ureditve mestnega jedra - prenova gospodarske javne infrastrukture in
prenova odprtih javnih površin ter arheološka izkopavanja.

OB085-16-0179 Ureditev mestnega jedra - Rozmanova ulica

50.000 €

Namen in cilj

Namen ureditve mestnega jedra je funkcionalna prenova javnih površin v mestnem jedru z
ureditvijo urbane opreme, peščenih površin, kolesarskega, motornega in mirujočega prometa,
dostavnih in interventnih površin za gostinske, tržne in prireditvene dejavnosti ter celostna
prenova gospodarske javne infrastrukture.
Cilj projekta je ustvarjanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest v gospodarstvu, prenova
javnih površin za oddih, rekreacijo in medgeneracijsko povezovanje, spodbujanje multimodalne
mobilnosti, večja dostopnost do kulturnih vsebin, večja zmogljivost in usposobljenost lokalnih
skupnosti za izvajanje celovitih projektov za urbani razvoj in urbano prenovo.
Projekt ureditve mestnega jedra je razdeljen na štiri funkcionalno zaključene sklope in sicer:
Sklop A: Kandijsko križišče s Kandijskim mostom
Sklop B: Glavni trg
Sklop C: Rozmanova ulica
Sklop D: Prešernov trg s Kastelčevo ter Linhartovo ulico
Projekt Ureditev mestnega jedra - Rozmanova ulica vključuje:
prenovo gospodarske javne infrastrukture,
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prenovo odprtih javnih površin (tlakovanje, ozelenitev, osvetlitev, postavitev nove urbane
opreme), Rozmanova ulica bo ohranila osnovno funkcijo osrednje prometne žile v starem
mestnem jedru,
razširitev pločnikov in zagotavljanje pogojev za varen kolesarski promet,
izboljšanje razmer za gibalno ovirane, starejše in družine z otroškimi vozički,
izboljšanje okolja za bivanje, poslovne in prostočasne dejavnosti tako za prebivalce in
lastnike lokalov kot za obiskovalce mestnega jedra,
povečanje prometne varnosti,
socialno in gospodarsko revitalizacija Rozmanove ulice,
izvedba s strani ZVKDS predlagane intervencije v razširitev stopnišča ob stavbi
Rozmanova ulica 15, ki bi ustvarila pogoje za oblikovanje manjšega, pred prometom skritega
intimnega odprtega prostora, ki ga je mogoče nameniti posedanju ali celo gostinskemu vrtu,
tlakovanje zelenice med Vrhovčevo in Rozmanovo ulico,
zagotovitev pogojev za realizacijo ureditvenega načrta za območje »Kremen«.
Stanje projekta

Izdelana je investicijska in projektna dokumentacija.

OB085-17-0025 Investicijski odhodki - Zbiranje in odvoz odpadkov JP
Komunala
85.000 €
Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nemoteno izvajanje gospodarske javne službe, zbiranje in odvoz
odpadkov.
Stanje projekta

Gospodarska javna služba investicijskega vzdrževanja zbiranja in odvoza odpadkov je stalna
naloga občine.

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

48.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nemoteno izvajanje gospodarske javne službe urejanje pokopališč in
pogrebna dejavnost
Stanje projekta

Gospodarska javna služba urejanja pokopališč in pogrebne dejavnosti je stalna naloga občine.

OB085-17-0035 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.
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OB085-17-0118 Investicijski odhodki - ravnanje z odpadki Cerod
50.000 €
Namen in cilj

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave centra za ravnanje z odpadki CeROD 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
20.000 €
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.

OB085-18-0098 Vodovod Gabrje - Hrušica

150.000 €

Namen in cilj

Namen je omogočiti krajanom javno vodovodno omrežje ter oskrbo s kvalitetno pitno vodo na
območju naselja Hrušica. Cilj je izvedba novega vodovodnega omrežja v dolžini 900 m. Z novim
vodovodom se opusti vrtina Gabrje, ki je dotrajana.
Stanje projekta

Projektna dokumentacija je izvedena. V letu 2019 je predvidena izgradnja vodovoda.

OB085-18-0175 Rekonstrukcija črpališča Žaga

100.000 €

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.
Cilj sanacija celotnega objekta s tehnološkimi posodobitvami ter ureditvijo zunanje okolice.
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Stanje projekta

Nadaljevanje izgradnje celostne ureditve objekta "Črpališče Žaga". Investicija se je pričela v letu
2018 in se bo zaključila v letu 2019.

OB085-18-0181 Parkovne ureditve in otroško igrišče v Portovalu
50.000 €
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 nekaj zasajenih dreves se načrtuje
gradnja otroškega igrišča ter parkovna ureditev celotnega območja (zasaditev z drevjem in
grmovnicami, 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, bo potrebno novelirati
glede na že umeščen pump track poligon.
Glede na novo izražene pobude za rabo zelenih površin pa se pripravi PZI parkovnih ureditev.

4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET

732.701 €

OB085-15-0027 Ureditev glavne avtobusne postaje NM

100.000 €

Namen in cilj

Sredstva so potrebna za investicijska vzdrževanja objekta avtobusne postaje, platoja in tudi
deleža na poslovnem objektu Avtobusna postaja Novo mesto.
Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

OB085-15-0112 Ureditev avtobusnega postajališča v naselju Gabrje
100.000 €
Namen in cilj

Cilj je urediti varno avtobusno postajališče v Gabrju.
Stanje projekta

Investicija se bo nadaljevala po pridobitvi potrebnih nepremičnin.

OB085-16-0140 Parkirna hiša Kapitelj

300.000 €

Namen in cilj

Predvidena je izgradnja parkirne hiše na območju med Prešernovim trgom, Kapiteljsko ulico in
Strmo potjo v dveh fazah. Projekt v povezavi z ostalimi investicijami v mestnem jedru
predstavlja celostno urejanje mirujočega prometa.
Stanje projekta

Izvedene so predhodne geotehnične raziskave in izdelan geodetski posnetek obstoječega
stanja. Izdelana je projektna dokumentacija IDZ in pridobljeni projektni pogoji. Sledi izdelava
preostale projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in zemljišč ter gradnja.
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OB085-16-0170 Parkirišča ob Kandijski cesti

43.101 €

Namen in cilj

Ob prenovi mestnega jedra se je zmanjšalo število parkirnih mest v samem mestnem jedru,
zato bomo v neposredni bližini mestnega jedra zagotovili dodatna oziroma nadomestna
parkirišča z ureditvijo že obstoječega parkirišča ob Težki vodi, kjer je predvidenih 38 parkirnih
mest, od tega 34 navadnih parkirnih mest, 2 parkirni mesti za funkcionalno ovirane osebe in 2
parkirna mesta s polnilnico za vozila na električni pogon.
Cilj načrtovane investicije je:
•

pridobiti zadostno število urejenih parkirišč,

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

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

•

pozitivno vplivati na zdrav način življenja občanov.

Stanje projekta

V teku je izdelava projektne dokumentacije.

OB085-17-0020 Investicijski odhodki - nacionalni program varnosti
cest. prometa
3.800 €
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

Izvajanje projekta je stalna naloga.

OB085-17-0032 Investijski odhodki - Arhitektonske ovire

10.000 €

Namen in cilj

Odprava arhitektonskih ovir na prometnih površinah in drugih javnih površinah
Stanje projekta

Izvajanje projekta je stalna naloga.

OB085-17-0122 Investicijski odhodki - avtobusna postajališča

35.000 €

Namen in cilj

Dobava in montaža avtobusnih postajališč (nadstrešnice za potnike) v mestnem potniškem
prometu in na območju šolskih prevozov
Stanje projekta

Izvajanje projekta je stalna naloga.

OB085-17-0124 Semaforske naprave

50.000 €

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.
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Stanje projekta

Investicijsko vzdrževanje semaforskih naprav je stalna naloga občine.

OB085-17-0137 Parkirna hiša in parkirišča

50.000 €

Namen in cilj

Redno delovanje, vzdrževanje parkirišč in parkirnih hiš skladno s politiko mirujočega prometa.
Stanje projekta

Izvajanje projekta je stalna naloga.

OB085-18-0171 Šolska pot Lešnica - Otočec

10.000 €

Namen in cilj

Sredstva se nameni za ureditev avtobusnega postajališča, pločnika, prehoda za pešce in brvi
preko potoka.
Stanje projekta

Potrditev izbire izvajalca projektne dokumentacije

OB085-19-0009 Cestni promet - urejanje

30.800 €

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

Izvajanje projekta je stalna naloga.

4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO
GOSPODARSTVO

12.177.099 €

OB085-13-0069 Reko. R3-664/2501 NM (Šmihelska/Westrova cesta)
500.000 €
Namen in cilj

Projekt je obsegal izgradnjo nove trase Šmihelske ceste, z ureditvijo potrebnih križišč, izgradnjo
kolesarskih in peš navezav ter ostalo gospodarsko javno infrastrukturo. Zaradi težav pri
pridobivanju zemljišč se projekt ni zaključil. Potrebna je še ureditev trase ceste od križišča pri
Kandiji v smeri Šmihela, vključno z ureditvijo prehoda preko železniške proge z navezavo na
Westrovo ulico.
Nosilka projekta je Direkcija RS za infrastrukturo, občina sodeluje kot sofinancer.
Stanje projekta

MONM je v letu 2016 naročila idejno preveritev ureditve obojestranskega pločnika in ureditev
varnih površine za kolesarje preko železniškega prehoda in v nadaljevanju Westrove, ki je bila
potrjena s strani Slovenskih železnic. V letu 2017 se je zaključil postopek razlastitve potrebnih
zemljišč. Na osnovi nove idejne rešitve je DRSI v letu 2017 naročila novelacijo PGD in PZI
projektne dokumentacije.
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OB085-13-0078 Ured. Belokranjske c. v NM (križišče Žabja vas)
741.254 €
Namen in cilj

Predvidena je rekonstrukcija križišča Belokranjska cesta v Novem mestu - križišče Žabja vas.
Nosilka projekta je Direkcija RS za infrastrukturo, občina sodeluje kot sofinancer.
Stanje projekta

Izdelan je PZI projekt - recenziran, DRSI izvaja odkupe zemljišč, sofinancerska pogodba je
podpisana.

OB085-14-0081 Križ. Ločna

1.000 €

Namen in cilj

V okviru projekta je predvidena dograditev desnih zavijalnih pasov iz smeri Žabje vasi in iz
smeri centra. Hkrati se dogradijo površine za pešce in kolesarje, ter izvede ostale gospodarske
javne infrastrukture.
Nosilka projekta je Direkcija RS za infrastrukturo, občina sodeluje kot sofinancer.
Stanje projekta

Za potrebe rekonstrukcije je izdelan projekt PZI, ki ga je potrebno novelirati.

OB085-14-0084 Reko. R3-664/2501 NM (skozi Šmihel)

465.940 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je rekonstrukcija državne ceste od Šukljetove ulice do pokopališča v
Šmihelu. Projekt je razdeljen na dva odseka. Sočasno z rekonstrukcije ceste se bo dogradil
pločnik za pešce, uredila cestna razsvetljava, odvodnjavanje ceste ter prenovila vsa
gospodarska javna infrastruktura.
Regionalno cesto poteka v močno naseljen urbanem okolju in je brez hodnika za pešce. S
prenovo se bo zagotovila varnost vseh udeležencev v prometu, predvsem pa pešcev.
Stanje projekta

V izvedbi je ureditev pločnika za pešce ob Šmihelski cesti - 1. faza od Šukljetove ulice do
križišča s Smrečnikovo ulico.
Za odsek od Križišča s Smrečnikovo ulico do pokopališča - imenovano 3. faza, se trenutno
projektira obojestranski pločnik za pešce in ureditev komunalne infrastrukture.

OB085-14-0092 Sava Krka Bike

90.000 €

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 umestiti v prostor in zgraditi državne kolesarske
povezave ter v naslednjih fazah vzpostaviti mrežo regionalnih kolesarskih poti.
Stanje projekta

Projekt se izvaja v fazah. Prva faza, ki je zaključena, se je nanašala na pripravo potrebne
dokumentacije, usklajevanje projektnih aktivnosti in izdelavo elaborata strokovnih podlag, ki je
bil osnova za izdelavo Dokumenta identifikacijskega Investicijskega projekta (DIIP). DIIP je
izdelan in potrjen. 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.
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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 del trase Krka-Žihovo Selo, je izdelana projektna dokumentacija PZI za ureditev poti. Za
polovico trase je sklenjena pogodba za podelitev stavbne pravice. V letu 2018 je predvidena
pridobitev potrebnih zemljišč tudi za preostali del trase.
Izvedba gradnje je predvidena v fazah, njen začetek pa konec leta 2018 oz. 2019.

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

4.010.000 €

Namen in cilj

Cilji investicije so povečanje prometne varnosti (predvsem pešcev in kolesarjev), zagotovitev
ustrezne pretočnosti prometa, izboljšanje tehničnih elementov ceste, prometna razbremenitev
naselja, nadomestitev dotrajanih delov ceste, izboljšava stanja okolja, ustrezna navezava
lokalnega omrežja na novo državno cestno omrežje …
Obravnavana cesta je ena izmed pomembnih vpadnic v Novo mesto, po kateri poteka poleg
notranjega in izvorno ciljnega prometa tudi precejšen delež tranzitnega prometa iz oziroma v
smeri Bele Krajine, saj je najbližja cestna povezava med Novim mestom in Črnomljem.
Predvidena je izgradnja nove cestne povezave oz. prestavitev Šmihelske ceste v Novem mestu
(regionalne ceste R3-664/2501 Gaber – Uršna Sela – Novo mesto) od navezave na državni
prostorski načrt 3. razvojne osi do km 21.620. Ob novi obvoznici je predvidena ureditev površin
za pešce in kolesarje, avtobusnih postajališč, cestne razsvetljave ter ostale GJI. Predvidena je
tudi nova cestna povezava za Šolski center, romsko naselje Šmihel ter Ulico Slavko Gruma ter
vse potrebne navezave na obstoječe cestno omrežje.
Stanje projekta

Izgradnja Obvoznice Šmihel je predvidena v dveh fazah:
· 1. faza: severni del (rekonstrukcija od navezave na že rekonstruiran del Šmihelske ceste –
odcep Westrove ulice, novogradnja do podvoza pod železniško progo (vključno s podvozom) in
križišča – K1 ter navezava s cesto za Šmihel) in
·
2. faza: južni del (izgradnja obvoznice zahodno od železniške proge s križiščem K2 in
navezavami s cestami za Šolski center, za romsko naselje in za Drsko ter navezava na DPN 3.
razvojne osi).

OB085-15-0080 Rekonstrukcija regionalne ceste skozi naselje Birčna
vas
790.000 €
Namen in cilj

Predvidena je rekonstrukcija regionalne ceste z ureditvijo pločnika za pešce, cestne
razsvetljave, avtobusnega postajališča od podvoza z železniško progo do OŠ v Birčni vasi.
Predvideno je avtobusno obračališče v naselju Birčna vas.
Stanje projekta

Oba projekta sta v fazi projektiranja in čakata na recenzijo.

OB085-15-0082 Križ. glavna cesta G2-105/0526: križišče Stopiče
210.000 €
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 priključka se
uredijo tudi cestna razsvetljava ter ustrezne površine za pešce.
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Nosilka projekta je Direkcija RS za infrastrukturo, občina sodeluje kot sofinancer.
Stanje projekta

PGD projektna dokumentacija je predana na Direkcijo RS za infrastrukturo v preveritev, ali
naročijo novelacijo ali nov projekt.

OB085-15-0117 Ureditev GJI za območje UN Zdravstveni kompleks
NM- 3. faza
371.500 €
Namen in cilj

Znotraj območja Ureditvenega načrta Zdravstveni kompleks v Novem mestu je Ministrstvo za
zdravje pristopilo h gradnji Urgence pri Splošni bolnišnici, Zdravstveni dom Novo mesto k
ureditvi parkirišč pri ZD za zaposlene in obiskovalce. Ker so projektne rešitve nove urgence in
parkirišč po izdanih soglasjih predvidele navezavo na novo predvideno javno meteorno
kanalizacijo z izpustom v reko Krko ter navezavo odpadnih voda na predvideno rekonstruirano
fekalno kanalizacijo v stari Šmihelski cesti in delno na Kandijski, pa je Mestna občina Novo
mesto pristopila k ureditvi gospodarske javne infrastrukture na stari Šmihelski cesti. Ureditev
gospodarske javne infrastrukture v skupni dolžini 195 m se je izvajala po etapah, I. in II. etapa v
skupni dolžini 88 m je bila izvedena v letu 2016, sočasno z izgradnjo Urgence in parkirišč pri
zdravstvenem domu, izvedba III. etape v dolžini 107 m (od priključka v urgenco oz. SB do
priključka na krožišče Šmihelske (Ljubenske) ceste), pa je predvidena v letu 2019. Ureditev
gospodarske javne infrastrukture obsega rekonstrukcijo ceste, pločnika, izvedbo ločenega
sistema meteorne in fekalne kanalizacije, vodovoda in javne razsvetljave.
Stanje projekta

Izdelana je investicijska in projektna dokumentacija.

OB085-16-0141 Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti

1.473.005 €

Namen in cilj

Namen projekta je sledenje ciljem strategije urbanega razvoja mesta, ki želi mestne predele
varno povezati s kolesarskimi potmi, kar bi hkrati pomenilo izboljšanje kvalitete zraka v urbanem
okolju. Ob "hitri" Levičnikovi cesti se zato načrtuje izgradnja varne kolesarske poti, popolnoma
ločene od vozišča ceste.
Projekt je predviden za sofinanciranje iz EU skladov preko mehanizma CTN.
Stanje projekta

Izdelana in revidirana je projektna dokumentacija PZI. V teku je pridobivanje potrebnih zemljišč
za gradnjo.

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

500.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije in gradnjo mostu - brvi čez reko
Krko med Irčo vasjo in Cegelnico s peš in kolesarsko navezavo na levi in desni breg. Novi most
bo povezoval območje Drske z območjem Bršljina. Projekt je predviden za sofinanciranje iz EU
skladov preko mehanizma CTN.
Stanje projekta

V letu 2016 so bile izvedene geotehnične raziskave in izdelan geodetski posnetek obstoječega
stanja. V letu 2017 je bil izpeljan arhitekturni natečaj. V teku je pridobivanje zemljišč in izdelava
projektne dokumentacije. Gradnja je predvidena v letih 2019 in 2020.
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OB085-16-0175 Ureditev Westrove ulice

50.000 €

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 letu 2017 se je pričelo z ureditvijo mej na območju posega.

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

977.300 €

Namen in cilj

Namen gradnje večnamenske brvi preko reke Krke, ki bo omogočala varnejše gibanje pešcem
in kolesarjem, je dograditev kolesarske in peš infrastrukture, ki bo smiselno povezovala in
dopolnjevala obstoječo mrežo, povečanje površin za pešce in kolesarje, povečanje prometne
varnosti za kolesarje in pešce, izboljšanje stanja okolja (zmanjšanje emisij CO2 iz osebnega
avtomobilskega prometa), in s tem tudi pozitivno vplivala na zdrav način življenja občanov.
Investicija predvideva izgradnjo večnamenske brvi, ki se bo obeh bregovih reke neposredno
navezala na obstoječo prometno infrastrukturo, in sicer na levem bregu reke Krke na
večnamensko pot Župančičevega sprehajališča in na desnem bregu na Sprehajališče Primicove
Julije in Kandijsko cesto. Brv bo povezala center mesta in Športno rekreacijski park Loka in ter
sosesko Kandija z zaledjem in zdravstveni kompleks.
Projekt je predviden za sofinanciranje iz EU skladov preko mehanizma CTN.
Stanje projekta

V letu 2018 je predvidena izvedba arhitekturnega natečaja. Sledi izdelava projektne
dokumentacije, pridobivanje zemljišč in gradbenega dovoljenja in gradnja v letu 2019.

OB085-17-0027 Investicijski odhodki - popravilo mostov

10.000 €

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
90.000 €
Namen in cilj

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju kategoriziranih občinskih cest.
Stanje projekta

Investicijsko vzdrževanje občinskih cest je stalna naloga občine.

OB085-17-0072 Mestna obvoznica in navezave na 3. razvojno os
10.000 €
Namen in cilj

Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije.
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Stanje projekta

Občina sodeluje pri izdelavi državnega projekta za tretjo razvojno os, skladno z zakonskimi
obveznostmi.

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

340.000 €

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,
ureditev regionalne ceste R2-419 od km 9+840 do km 9+540 v dolžini 300 m v naselju
Srebrniče in sprememba obstoječega hodnika za pešce in kolesarske steze od km 10+420 do
km 11+710 v dolžini 1290 m.
Stanje projekta

Pripravljena je investicijsko tehnična dokumentacija ter pridobljena večina zemljišč za gradnjo.

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

330.000 €

Namen in cilj

Predvidena je rekonstrukcija križišča regionalne ceste ter lokalne ceste proti Gumberku in
Šentpetru, ob gostilni Vovko na Ratežu ter ureditev para avtobusnih postajališč. V aprilu 2006 je
bila po recenziji izdelana PGD in PZI projektna dokumentacija za rekonstrukcijo predmetnega
križišča. V vmesnem obdobju je prišlo do spremembe zakonodaje, tehničnih normativov in tudi
strukture prometa v križišču, kar daje nova osnovna izhodišča za projektiranje oziroma za
novelacijo navedenega projekta.
Stanje projekta

V letu 2016 je bila izvedena prometna študija z izdelavo idejne zasnove predvidenih posegov. V
teku so aktivnosti vezane na odkupe potrebnih zemljišč. Po pridobitvi potrebnih zemljišč bo
naročena projektna dokumentacija PZI.

OB085-17-0109 Investicijski odhodki - urejanje pešpoti

100.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za izvedbo stopnic na Bregu. In investicijsko obnovo stopnic na
območju Mestne občine Novo mesto.
Stanje projekta

Urejanje pešpoti je stalna naloga občine.

OB085-17-0110 Investicijski odhodki - urejanje kolesarskih stez
40.000 €
Namen in cilj

Sredstva so namenjena za pripravo investicijsko tehnične dokumentacije za gradnjo kolesarskih
stez.
Stanje projekta

Urejanje kolesarskih stez in povezav je stalna naloga občine.

OB085-17-0111 Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu

30.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za izdelavo projektov, ki so predpogoj za izvedbo investicij.
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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

300.000 €

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
10.000 €
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 parcelacije in odkupi zemljišč.

OB085-18-0178 Razširitev Ločenskega mostu

25.000 €

Namen in cilj

Namen investicije je dopolnjevanje kolesarske mreže v Mestni občini Novo mesto. Cilj ureditve
Ločenskega mostu je pridobitev kolesarske steze, ki bo povezala bodočo večnamensko pot ob
Levičnikovi cesti ter kolesarske površine ob Seidlovi cesti in Andrijaničevi cesti.
Stanje projekta

V oktobru 2017 je bila s strani DRSI potrjena projektna naloga za izdelavo idejnega projekta
(IDP). Tekom izdelave IDP v letu 2018 je statična analiza obstoječe konstrukcije pokazala, da
le-ta ne zdrži dodatnih posegov - rešitev je potrebno najti brez poseganja v samo konstrukcijo.
Sledi izdelava projektne dokumentacija v letu 2018 in izvedba ureditvenih del v letih 2019 in
2020.

OB085-18-0179 Kolesarska povezava Drska – Bršljin

303.600 €

Namen in cilj

Namen oblikovanja kolesarske povezave Drska - Bršljin je razširitev kolesarske mreže v Mestni
občini Novo mesto in tako prispevati k trajnostni mobilnosti. Cilj projekta je oblikovati primerno
kolesarsko povezavo med območjema Drske in Bršljin preko bodoče nove brvi v Irči vasi.
Stanje projekta

Izdelana je projektna naloga za izdelavo idejne zasnove (IDZ). Sledi izdelava projektne
dokumentacije v letu 2018, pridobivanje zemljišč ter začetek del v letu 2019.
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OB085-18-0185 Nova ureditev Kandijskega mostu

408.500 €

Namen in cilj

Obnova Kandijskega mostu s spremembo prometne ureditve po načelu skupnega prometnega
prostora.
Stanje projekta

Vloga na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti JR-TM 1/2017 na MZI.

4016 OBČINSKA UPRAVA - TURIZEM

250.000 €

OB085-18-0180 Parkirišče za avtodome in osebna vozila v Portovalu
250.000 €
Namen in cilj

Mestna občina načrtuje urediti parkirišča za avtodome in osebna vozila na lokaciji športnorekreacijskega parka Portoval.
Investicija bo obsegala ureditev postajališča za avtodome (6 pakirnih mest, eno oskrbovalno
mesto, pripadajoča urbana oprema) z namenom povečanja števila obiskovalcev/turistov, saj bi
mu občina lahko nudila urejeno storitev parkiranja s kakovostno oskrbo in izkušnjo doživljanja
območja.
V preostalem delu znotraj cestne zanke se predvidi oz. uredi parkirišče za osebna vozila.
Stanje projekta

V izdelavi je projektna dokumentacija PGD/PZI. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja se pristopi
k izgradnji parkirišč.

4017 OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA ZEMLJIŠČA
2.547.317 €

OB085-13-0090 Komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici
500.000 €
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.
Stanje projekta

V fazi pridobivanja projektne dokumentacije.

OB085-14-0091 Komunalno urejanje obrtno industrijske cone Livada
30.000 €
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 so odkupi zemljišč ter izdelava projektne dokumentacije za izvedbo 2. faze komunalnega
urejanja obrtno industrijske cone Livada.

OB085-15-0088 Izvedba OPPN Mrzla dolina - zahod in OPPN Brod
Drage
155.000 €
Namen in cilj

Zemljišča na območju OPPN Mrzla dolina-zahod in OPPN Brod-Drage še niso komunalno
opremljena. V sklopu komunalne opreme je med drugim potrebno zgraditi dostopne ceste in
obstoječo mešano kanalizacijo po ulici na Brodu nadomestiti s kanalizacijo v ločenem sistemu,
kar je pogoj za nadaljnjo gradnjo objektov na območju navedenih dveh OPPN-ov. V okviru te
proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za izvedo dela komunalne opreme po OPPN
Mrzla dolina-zahod in OPPN Brod-Drage in sicer za izvedbo rekonstrukcije mešane kanalizacije
po ulici na Brodu in za odkupe zemljišč za ureditev dostopnih cest. Sredstva za komunalno
opremljanje zemljišč zagotavljajo investitorji pozidave na območju navedenih OPPN s plačilom
komunalnega prispevka 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

Za obnovo kanalizacije po ulici na Brodu je bila že izdelana projektna dokumentacija in
pridobljeno gradbeno dovoljenje, ki je prenehalo veljati, zato bo postopek pridobitve gradbenega
dovoljenja potrebno ponoviti.

OB085-15-0113 Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti

1.000 €

Namen in cilj

Dokončati načrtovano komunalno opremo po določilih OPPN Nadomestna gospodarska cona
ob Straški cesti s strani večinskega lastnika zemljišč na navedenem območju na podlagi
sklenjenega aneksa k pogodbi o opremljanju z Mestno občino Novo mesto in Komunalo Novo
mesto.
Stanje projekta

Zemljišča za izgradnjo ceste so bila s strani Mestne občine Novo mesto že odkupljena. S strani
investitorja je bila naročena in izdelana projektna dokumentacija za celotno načrtovano
komunalno opremo. Predhodno je potrebno pripraviti projektno dokumentacijo za izgradnjo 2.
etape komunalne opreme, urediti meje med lastniki zemljišč in odvoz nasutega materiala na
trasi bodoče ceste.

OB085-15-0119 Komunalno urejanje poslovno industrijske cone
Cikava
1.216.317 €
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

Projekt je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. Takoj po pridobitvi gradbenega dovoljenja
je predviden začetek izgradnje.
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OB085-16-0166 Izvedba OPPN Bučna vas - vzhod/1

15.000 €

Namen in cilj

Izvedba 1. faze komunalne opreme po določilih OPPN Bučna vas-vzhod/1 v sodelovanju med
zainteresiranim investitorjem in Mestno občino Novo mesto po s tem namenom sklenjeni
pogodbi o opremljanju.
Stanje projekta

Izdelana je projektna dokumentacija za izvedbo 1. faze komunalne opreme zemljišč, določena
zemljišča za gradnjo komunalne opreme je potrebno še odkupiti. Gradnja komunalne opreme
na podlagi sklenjene pogodbe o opremljanju se bo predvidoma izvajala v letih 2018 in 2019.

OB085-16-0172 Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih
pravic
610.000 €
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.

4018 OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO
GOSPODARSTVO

2.078.565 €

OB085-16-0177 Glavni trg - ureditev stanovanj

1.958.565 €

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 videz mestnega jedra ter v povečati energetsko učinkovitost
objektov.
Cilj projekta je delna obnovitev ali obnovitev celotnih objektov na območju mestnega jedra na
način, da v objektih uredijo stanovanja ter obnovi tangirane skupne dele.
Projekt je predviden za sofinanciranje iz EU skladov preko mehanizma CTN.
Stanje projekta

V letu 2017 je bila izdelana projektna dokumentacija IDZ, konservatorski načrt in elaborat
materialno-tehničnega stanja objektov. V teku je izbor projektanta PGD in PZI projektne
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dokumentacije. Sledi pridobitev gradbenega dovoljenja, izbor izvajalca gradbenih del in začetek
gradnje v letu 2019.

OB085-17-0120 Vzdrževanje stanovanj

120.000 €

Namen in cilj

Obnova 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 UPRAVA - UREJANJE PROSTORA
178.000 €

OB085-16-0128 Gorjanci - trajnostni razvoj

157.000 €

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

Poleti 2015 je bil podpisan partnerski sporazum Gorjanci - razvojna priložnost 2015 - 2020.
V marcu 2016 je bila oddana prijava na razpis Interreg V-A Slovenija-Hrvaška s projektom
»Ohranitev in razvoj dediščine skupnega pogorja Gorjancev in Žumberaškega pogorja« z
akronimom »zelENOgorje« skupaj s šestimi partnerji, ki ni bila uspešna. Ponovna prijava na
omenjeni razpis je bila oddana v novembru 2016. Žal tudi na drugem razpisu nismo bili uspešni.
Ponovno (tretjič) smo se prijavili na omenjeni razpis v oktobru 2017. V začetku leta 2018 smo
prejeli obvestilo, da je vloga že tretjič zavrnjena zaradi administrativne napake.

OB085-17-0112 Stanovanjsko reševanje Romov

21.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nabavo pri urejanju bivalnih razmer Romov, kot so:
- bivalni kontejnerji za družine, ki živijo v kritičnih razmerah
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- tampon - pesek za posipavanje
- opravljanje deratizacije in dezinsekcije
- urejanje "izobraževalnih centrov", ki jih uporablja DRPD NM in podobno.
Stanje projekta

Sredstva se porabljajo po potrebi, glede da razmere na terenu.

4020 OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN
REŠEVANJE

132.000 €

OB085-17-0024 Investicijski odhodki - nakup opreme za Civilno
zaščito
57.000 €
Namen in cilj

V okviru izvajanja interventne dejavnosti je v predlogu za plan proračuna 2019 poudarek dan
nabavi vozila za prevoz moštva, naročilu generalnega servisa reševalne ploščadi Bronto in
sanacije najbolj nujnih delov stavbe.

OB085-19-0007 GRC - investicije

75.000 €

Namen in cilj

Sredstva so predvidena za nabavo kombiniranega gasilskega vozila.
Stanje projekta

Gre za vsakoletno obveznost MONM.

4021 OBČINSKA UPRAVA - VARSTVO OKOLJA
5.162.061 €

OB085-13-0001 Energetsko upravljanje

12.000 €

Namen in cilj

Mestna občina Novo mesto sledi akcijskemu načrtu Energetskega koncepta Mestne občine
Novo mesto. Prizadeva si k uporabi okolju prijaznih in obnovljivih virov energije, hkrati pa k čim
manjši porabi oz. k njenemu varčevanju, kar je v skladu z energetsko politiko Republike
Slovenije.
Sredstva so namenjena za Investicijsko vzdrževalna dela in izboljšave na področju energetike v
objektih, ki so last Mestne občine Novo mesto, za najem licenčne programske opreme za
izvajanje energetskega knjigovodstva v Mestni občini Novo mesto, za pripravo dokumentacije in
projektov za prijavo občine na javne razpise, za pridobitev sredstev iz raznih skladov, za
sofinanciranje energetskih sanacij javnih stavb, za spodbujanje varčne in učinkovite rabe
energije.
Stanje projekta

Mestna občina Novo mesto izvaja akcijski načrt Lokalnega energetskega koncepta Novo mesto.
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OB085-14-0039 Povečanje zmogljivosti ČN Otočec

30.000 €

Namen in cilj

Posodobitev obstoječe ČN na Otočcu, ki niso bile predvidene v prvotnem projektu »Povečanje
zmogljivosti ČN«, in sicer:
-

izvedba delavnega odra na bazenu membran in nad kompresorjem

-

zamenjava grobih grabelj,

-

zadrževalni bazen na dotoku na ČN,

-

ureditev razbremenitve po finem situ.

Stanje projekta

Pred izgradnjo je potrebno pripraviti PZI dokumentacijo. Investicija se bo zaključila v letu 2019.

OB085-14-0047 Vodovod, kanalizacija in ČN Karteljevo

500.000 €

Namen in cilj

Sredstva so predvidena za izgradnjo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja, izgradnjo
čistilne naprave za komunalno odpadno vodo in izgradnjo vodohrana v naselju Karteljevo.
Stanje projekta

V pripravi je investicijsko tehnična dokumentacija za projekt ter se pridobivajo potrebna
zemljišča za gradnjo.

OB085-16-0174 Projekti EBRD - ELENA

910.061 €

Namen in cilj

Mestna občina Novo mesto je pridobila sredstva za namen tehnične pomoči v okviru programa
ELENA, ki jih sofinancira Evropska banka za obnovo in razvoj (v nadaljevanju EBRD). Skupni
proračun konzorcija Mestne občine Novo mesto, Mestne občine Kranj in Mestne občine Celje
znaša 1.801.708,00 EUR brez DDV, od tega 90% (1.621.537,20 EUR) prispeva EBRD,
pogodbene stranke pa 10 % vrednosti investicije (180.170,80 EUR) ter celoten DDV.
Stanje projekta

V letu 2016 je bila podpisana osnovna pogodba med nosilko Mestno občino Novo mesto in
EBRD. Projekt se bo izvajal v obdobju 2016 – 2019.
V okviru tehnične pomoči se sofinancira priprava dokumentacije za izvedbo javno zasebnega
partnerstva za energetsko sanacijo javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto.

OB085-17-0026 Investicijski odhodki - ukrepi za izboljšanje kakovosti
zraka
2.000.000 €
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.
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Stanje projekta

Mestna občina Novo mesto je objavila javno naročilo male vrednosti za dobavo avtobusa z
nizkimi emisijami za mestni potniški promet s številko JN006844/2016 in izvedla postopek
oddaje javnega naročila, na katerem je kot najugodnejšega ponudnika izbrala dobavitelja. Sledi
prijav na javni pozivi 42SUB-AVPO16 Eko sklada in v nadaljevanju prijave na vse javne pozive
za Ukrepe izboljšanje kakovosti zraka, ki bodo sledili v nadaljevanju.

OB085-17-0114 CEROD - manjši MBO

680.000 €

Namen in cilj

Predvidena je izgradnja objekta za mehansko obdelavo odpadkov 25.000 ton/leto. Investicija je
utemeljena v DIIP-u z dne 21/09-2015, ki jo je potrdil Svet županov dne 23/09-2015. Z
investicijo težimo k celostnemu ravnanju z odpadki na deponiji Cerod kot regijskemu projektu.
Stanje projekta

Izdelana je investicijska dokumentacija.

OB085-17-0136 Urejanje obrečne infrastrukture in vodotokov

100.000 €

Namen in cilj

S sredstvi, ki so zagotovljena v proračunu bo Mestna občina Novo mesto, poskrbela za košnjo
brežin, obrezovanje drevja, odstranjevanje naplavin, odstranjevanje ovir in nanosov v strugah,
za večjo varnost mostov na kategoriziranih cesta. S tem bo izboljšana pretočnost in zmanjšana
poplavna ogroženost predelov ob vodotokih.
Iz postavke se financira tudi izdelava projektne dokumentacije in izvedba projektov, ki se
nanašajo na infrastrukturne ureditve ob vodotokih rek Temenice in Krke.
Denar se namenja tudi projektom ureditve pešpoti, postavitve info tabel in spremljevalne
infrastrukture od izvira reke Temenice v Luknji vzdolž reke Krke do Otočca, za urejanje
plovbnega območja na reki Krki, urejanje že obstoječe obrečne infrastrukturo ter za osvetlitev
preostanka Župančičevega sprehajališča.
Stanje projekta

Projekt ureditve razsvetljave Župančičevega sprehajališča je v fazi pripravljanja projektne
dokumentacije, Pešpot in kolesarska pot v Portovalu je v fazi pripravljanja projektne
dokumentacije in odkupov delov zemljišč po katerih teče trasa poti, Ureditev Pešpoti in
klesarske poti ob temenici pa je v fazi priprave projektne naloge.
Redne aktivnosti pa so odstranjevanje naplavin, nujno obrezovanje obrečnega drevja, košnje
obrežja,...

OB085-18-0177 Razširitev sistema izposoje koles GONM

40.000 €

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 nadzora nad vsemi postajami.
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OB085-19-0000 Kanalizacija Prečna - Kuzarjev Kal

370.000 €

Namen in cilj

Namen investicije je v delu Prečne zagotoviti odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter
zagotovitev pitne vode.
Cilj je izgradnja kanalizacijskega omrežja za odvod komunalnih odpadnih voda ter obnova
vodovoda v delu naselja Prečna in Kuzarjev Kal, v dolžini 655 metrov.
Stanje projekta

Za projekt je pripravljena investicijsko tehnična dokumentacija in pridobljeno gradbeno
dovoljenje. Gradnja se bo pričela in končala v letu 2019.

OB085-19-0004 Kanalizacija in vodovod V Brezov log

20.000 €

Namen in cilj

Namen je ureditev odvodnjavanja odpadnih voda ter umestitev komunalnih vodov v javni svet.
Cilj je izgradnja komunalne infrastrukture v delu ulice Brezov log, ki je dotrajana ter umeščena
na privatnih zemljiščih in deloma po cesti. Zaradi dotrajanosti se obstoječa komunalna
infrastruktura ukine in se v cesti izvede nova ter preveže na novo zgrajeno kanalizacijo na
Ljubljanski cesti.
Stanje projekta

V letu 2019 se bo izdelala projektna dokumentacija. Pričetek izgradnje je predviden v letu 2020.

OB085-19-0005 Investicijsko vzdr. vodovodne in kanalizacijske
infrastrukture
500.000 €
Namen in cilj

Namen je vzdrževanje obstoječe komunalne infrastrukture ter objektov.
Stanje projekta

Na podlagi potrjenega letnega plana se bo v letu 2019 pripravila projektna dokumentacija. Po
izvedeni kanalizaciji bo izbor izvajalca, s katerim se podpiše letna pogodba za izvedbo.

5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI

400.000 €

OB085-13-0022 Zadružni dom Uršna Sela

100.000 €

Namen in cilj

Z rekonstrukcijo zadružnega doma v Uršnih selih bi se dvignila kvaliteta življenjske ravni
prebivalstva in delovanja različnih društev ter bi se ustvarili pogoji za organizacijo različnih
prireditev, kar bi imelo velik pozitiven vpliv na povezovanje ljudi različnih generacij, na
povečanje števila obiskovalcev različnih prireditev in delavnic in na nadaljnji razvoj naselja
Uršna sela z okolico.
Stanje projekta

Projekt je v fazi pridobitve projektne dokumentacije za izvedbo 3. faze rekonstrukcije
zadružnega doma v Uršnih Selih.
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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

Izdelava projektne in investicijske dokumentacije je predvidena v letu 2019.

OB085-17-0028 Investicijski odhodki - projekti KS

290.000 €

Namen in cilj

Na osnovi Prijave na Poziv za sofinanciranje projektov KS za leto 2019 so bodo KS prijavljale
na programe za sofinanciranje projektov KS.
Stanje projekta

Za projekte se pripravlja investicijsko tehnična dokumentacija.
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