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MESTNE OBČINE NOVO MESTO

Poročilo župana
Energetsko pogodbeništvo
Mestna občina Novo mesto na področju učinkovite rabe energije nadaljuje s projektom
energetske sanacije občinskih stavb, ki se bo izvajala po modelu Javno zasebno partnerstvo.
S tem bomo pozitivno vplivali na energetsko učinkovitost javnih stavb, od tega na enajstih
objektih s celovito prenovo ter na sedemnajstih objektih z izvedbo določenih ukrepov. Občina je
trenutno v zadnji fazi pogajanj, v kratkem pa za to področje pričakuje še državni razpis za
pridobitev nepovratnih sredstev iz kohezijskih skladov.
Urejanje infrastrukture
16. decembra 2016 je po nekajmesečnih delih sproščen promet čez obnovljen most na
Smrečnikovi ulici. Do predaje v uporabo, ki je predvidena februarja, bodo potekala še
nekatera zaključna dela, zato bo promet občasno potekal izmenično. Zaključek investicije s
tehničnim pregledom je predviden v začetku leta 2017. 23.12.2016 in 24.12.2016 bo Mestna
občina Novo mesto izvedla popolna zapora dela Westrove ulice, saj bo pričela z izvedbo
prilagoditve vozišča in s tem zagotovila večjo preglednost in varnost vseh udeležencev v
prometu.
Zaključena analiza stanja prometa v MONM
V decembru je bila zaključena in predstavljena analiza stanja prometa v MONM v okviru
priprave celostne prometne strategije. Ključno sporočilo občanov je, da s splošnim stanjem
prometa v občini niso najbolj zadovoljni. Povprečna ocena stanja na petstopenjski lestvici je le
2,7, kar pušča veliko prostora za izboljšave. Občani bi najprej preuredili središče Novega mesta
v območje brez avtomobilov, nato bi uredili dotrajane ceste ter varno in sklenjeno mrežo
kolesarskih povezav. Med prvimi petimi področji, potrebnimi izboljšav, sta še javni prevoz, ki ima
po mnenju prebivalcev v prvi vrsti premalo in preredke povezave ter nesklenjena mreža pešpoti
in pločnikov s kritičnimi nevarnimi odseki. Nuja po izboljšanju stanja prometa se odraža tudi v
najpogosteje izbranih vrednotah, prepoznanih tako s strani ključnih deležnikov, kot splošne
javnosti. To sta varnost (pešcev in kolesarjev ter otrok) in kakovost bivanja. Za zagotavljanje
pogojev, ki bodo omogočili varno in udobno dostopnost za vse do vseh ključnih ciljev v občini,
bo potrebno zmanjšati obstoječe negativne vplive motoriziranega prometa in izkoristiti
potenciale za uporabo trajnostnih potovalnih načinov. Naslednji korak v procesu priprave
strategije bo priprava ukrepov za izboljšanje stanja v našem prometu. Celotna analiza je za
ogled na voljo na spletni strani MONM.

Izvedba tretje razvojne osi
Zaradi izjemnega razvojnega pomena 3. razvojne osi za nadaljnji razvoj občine in širšega
območja JV Slovenije je Mestna občina Novo mesto aktivno spodbujala proces umeščanja osi v
prostor. Na Mestni občini Novo mesto smo se v preteklosti glede projekta tretje razvojne osi in
pripomb predstavnikov različnih javnosti na postopek umeščanja projekta v prostor že opredelili.
Iz medijev smo izvedeli, da je Evropska komisija sedaj uvedla postopek proti naši državi, na
Mestni občini Novo mesto pa bomo pozorno spremljali nadaljnji razvoj dogodkov, še posebej,
če bi kakorkoli vplivali na izvedbo projekta.
Odprti razpisi
V decembru je MONM prejela sodbo sodišča na podlagi katere jo bo MGRT moral pozvati k
dopolnitvi vloge, ki je bila oddana na razpis za sofinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture
v romskih naseljih.
Potrjen elaborat cen za obdelavo in odlaganje odpadkov
Na zadnjem svetu županov Centra za ravnanje z odpadki Dolenjske (CeROD) so se dolenjske,
belokranjske in posavske občine uspele dogovoriti o ceni ravnanja z odpadki za leto 2017.
S 1. januarjem 2017 bo cena obdelave in odlaganja odpadkov za naše občane nižja za 17
%. Na podjetju CeROD ocenjujejo, da bodo zneski na položnicah naših občanov z novim
cenikom približno 35 centov nižji (ocena je bila izračunana na podlagi novembrskih količin
odpadkov). CeROD se je zavezal, da bo zagotovil večji obseg poslovanja, delno tudi preko
dogovora vseh občin o minimalnih količinah odpadkov, ki jih bomo odlagale. Drugi okvir
sanacije je tudi racionalizacija stroškov in s tem izboljšanje poslovanja podjetja.
Mestna blagajna koristi občanom
Odločitev za vzpostavitev mestne blagajne je bila pravi korak v smer zagotavljanja prijaznejših
storitev za občane. V mesecu novembru je bilo opravljenih 305 plačil položnic predvsem za
vrtce in osnovne šole. Podjetji Komunala Novo mesto d.o.o. in Zarja d.o.o. se še nista vključili v
sistem mestne blagajne.
Zaključuje se prvo četrtletje kampanje Vse se vrača
Z ozaveščevalno kampanjo Vse se vrača, s katero želimo naše občane ozaveščati o pomenu
varovanja okolja in jih vzpodbuditi k aktivnem delovanju na tem področju, smo pričeli v mesecu
oktobru. Izvajamo jo na način četrtletne nagradne igre, kjer v vsakem četrtletju družine zbirajo
t.i. zelene točke za okoljevarstvene aktivnosti in si tako prislužijo zanimive zelene nagrade. V
prvem četrtletju smo si zastavili cilj, da občani pozitivno ozavestijo samo kampanjo, kar smo ob
pomoči izjemne podpore medijev tudi dosegli.
Mestna občina Novo mesto pridobila Certifikat Mladim prijazna občina
Mestna občina Novo mesto je pridobila Certifikat Mladim prijazna občina s štiriletno
veljavnostjo, ki ga podeljuje Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin
Slovenije, pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja. Certifikat pridobijo
samoupravne lokalne skupnosti, ki uspešno izvajajo ukrepe iz področja mladinskih politik v
smeri integracije novih generacij mladih v posamezne dele življenja družbe, s poudarkom na
hitrejšem osamosvajanju mladih. S pridobitvijo certifikata se je MONM zavezala, da bo področje
mladih še naprej uspešno sistemsko urejala in nivo učinkovitosti v štiriletnem obdobju ohranila
oz. dvignila.

Povezovanje ponudbe in nov prodajni režim na tržnici
Od 9. 12. 2016, začel poizkusno delovati nov prodajni režim na novomeški tržnici na
Florjanovem trgu. Prvič se bo tržnici na Florjanovem trgu pridružila tudi ponudba ekološke
pridelave iz Glavnega trga. Združena tržnica bo tako razdeljena na spodnji živilski in zgornji
tekstilni del. V zgornjem delu tržnice pa bo na voljo pestra ponudba raznovrstnega tekstila,
zimskih pletenin in rokodelskih izdelkov. Ponudba bo večja in bolj pestra, sistem prodaje bo bolj
pregleden, za vse kupce in prodajalce bo obisk tržnice prijetnejši. Poizkusni prodajni režim se
pripravlja ob napovedani spomladanski prenovi prostorov tržnice, ki bo vključevala tudi
zamenjavo salonitne strehe, čiščenje in prenovo pokritega dela in vzpostavitev kratkotrajne
parkirne cone za stranke tržnice. Tržnica je pomemben del mesta, ki povezuje občane,
branjevke pa nudijo domače lokalne izdelke, ki jih ne najdemo v klasični prodaji. Vabimo vas, da
obiščete tržnico, božični sejem, mestno jedro in podprete našo dediščino in identiteto.
Jantarno leto 2017
Novemu mestu se obeta jantarno leto. Leto, ki ga bomo v vseh pogledih posvetili svoji kulturni
dediščini, arheološki zakladnici, ki nas postavlja na svetovni zemljevid. Najdbe, ki jih arheologi
Dolenjskega muzeja Novo mesto vsako leto najdejo na območjih Mestne občine Novo mesto,
pričajo o bogatosti našega okolja v prazgodovini. Ob dejstvu, da se bosta v aprilu 2017 v
Novem mestu odvila Mednarodni arheološki Konferenca o jantarju in Konferenca mest ob
jantarni poti, ki ju bodo spremljale kar tri posebne razstave, smo se na Mestni občini Novo
mesto odločili, da v sodelovanju z Dolenjskim muzejem, drugimi organizacijami širše občinske
uprave in ostalimi zainteresiranimi akterji izvedemo niz aktivnosti, ki bodo letos odete v jantarno
barvo. K sodelovanju vabimo prav vsakega, ki vidi priložnost za svoj prispevek k obogatitvi
novomeške kulturne, prireditvene in turistične ponudbe leta 2017.
Povzetek poročila bo na sami seji Občinskega sveta podal župan Mestne občine Novo mesto,
mag. Gregor Macedoni.

