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III. NAČRT RAZVOJNIH
PROGRAMOV
POVZETEK LETNE IZVEDBE NAČRTA RAZVOJNIH
PROGRAMOV
V letu 2017 so bili na državnem nivoju s precejšnjim časovnim zamikom usklajeni in sprejeti
ustrezni inštrumenti za črpanje evropskih kohezijskih in državnih sredstev, za kar je imela MONM
pravočasno pripravljene potrebne strateške dokumente za črpanje sredstev iz naslova celostnih
teritorialnih naložb (CTN).
V letu 2016 je bila zaključena priprava Trajnostne urbane strategije Novo mesto 2030, ki je bila
sprejeta na januarski seji Občinskega sveta 2016. Po tem smo pričeli z aktivnostmi priprave
izvedbenega dela TUS. Na podlagi sprejete TUS, ki določa celostne ukrepe za spopadanje z
razvojnimi izzivi urbanega območja Novega mesta, je bil za izvajanje mehanizma CTN 14. 3. 2017
sprejet Izvedbeni načrt za izvajanje TUS v obdobju 2014-2020, vključno z zagotavljanjem različnih
virov financiranja (v nadaljevanju: IN TUS). IN TUS, ki prikazuje smiselno izvajanje aktivnosti v
obdobju 2014-2020, je operativni dokument, s katerim je začrtana pot za dosego takšnih
gospodarskih, socialnih ter okoljskih učinkov, kot so bili identificirani v strateškem delu dokumenta
TUS in s katerimi bodo doseženi boljša kvaliteta življenja ter višja blaginja ljudi na območju občine.
Izvedbeni načrt prikazuje notranjo skladnost, uresničevanje, financiranje in opise projektov TUS-a,
ki se izvajajo v obdobju 2014–2020, oziroma do 2030.
V letu 2017 je bila sprejeta Celostna prometna strategija (CPS), kot temeljni dokument usmeritve
upravljanja s prometom v lokalni skupnosti. Zaradi navedenega je bilo v Načrt razvojnih programov
Mestne občine Novo mesto 2016 – 2020 vključenih kar nekaj novih projektov, predvsem v območju
urbanega dela Novega mesta, ki jih bo možno izvesti s sofinanciranjem iz evropskih kohezijskih
skladov in državnega proračuna. S sprejetjem CPS je bil tako izpolnjen pogoj za prijavo projektov
trajnostne mobilnosti na razpis MZI, kjer smo v novembru 2017 za sofinanciranje uspešno prijavili
projekt širitve sistema za izposojo koles GONM.
Za projekte, financirane iz mehanizma CTN, so se v 2017 nadaljevale faze priprave projektne in
investicijske dokumentacije ter nakupi, v nekaterih primerih pa tudi izvedbena dela: Ureditev
mestnega jedra - Glavni trg, Glavni trg – ureditev stanovanj, Večnamenska pot ob Levičnikovi
cesti, Novogradnja vrtca Bršljin in drugih. Ravno tako so bile opravljene prijave na pozive ZMOS
za PN 4.1, 6.3 in 4.4 mehanizma ZMOS ter pričeta priprava prijavne dokumentacije za 2. fazo
prijavnega postopka neposredne potrditve operacij iz EU skladov.
Na investicijskem področju je bilo na odhodkovni strani proračuna v letu 2017 planirano cca. 19,41
mio projektov, finančna realizacija je znašala cca. 14,96 mio EUR, kar je dvakrat več kot v letu
2016. Realiziranih transfernih prihodkov in prejetih donacij iz domačih virov (iz naslova
sofinanciranja Fundacije za šport) je bilo v letu 2017 cca. 4,11 mio EUR. Največji delež transfernih
prihodkov predstavljajo prejeta sredstva iz državnega proračuna in evropskih kohezijskih sredstev
za projekte Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske, Ureditev
gospodarske cone Na Brezovici, Celovita energetska sanacija javnih objektov in nepovratna
sredstva v skladu s tretjim odstavkom 23. člena Zakona o financiranju občin za projekt Vodovod
Smolenja vas.
Največje investicijske odhodke v letu 2017 predstavljajo projekti Hidravlična izboljšava
vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske, v okviru katerega se izvajajo dela na
vodohranih in cevovodih, Novogradnja vrtca Bršljin, Komunalno urejanje gospodarske cone Na
Brezovici, Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto,
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Kanalizacija in vodovod Šentjošt, Kanalizacija in vodovod Potov vrh ter Kolesarska steza in pločnik
ob Straški cesti.
V letu 2017 so se zaključili oz. so v zaključnih fazah (v teku še pridobivanje uporabnega dovoljenja
ali primopredaje objekta in plačilo končnega obračuna) naslednji projekti:
- Novogradnja vrtca Bršljin,
- prenova oken na OŠ Center,
- Pločnik in JR Kamence – 1. faza,
- Vodovod Smolenja vas,
- Obnova mestne tržnice v Novem mestu,
- Parkirišče Trdinova,
- Kolesarska steza in pločnik ob Straški cesti,
- Obnova Smrečnikove ulice – most
- Ureditev križišča ulice Kettejev drevored na Seidlovo cesto,
- Ureditev Westrove ulice,
- Komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici,
- Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto,
- Delna energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto,
- Kanalizacija in vodovod Šentjošt,
- Kanalizacija in vodovod Potov vrh,
- Zadružni dom Uršna sela – 1. etapa.
Večji investiciji, ki sta se pričeli izvajati v letu 2017 in se bosta zaključili v letu 2018, sta Ureditev
mestnega jedra - Glavni trg in Olimpijski vadbeni center Češča vas.
Na objektih namenjeni izvajanju predšolske dejavnosti in osnovnih šol so v letu 2017 potekala
največja investicijska dela v sklopu Delne in celovite sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine
Novo mesto, v sklopu katerih se je izvedla prenova na kar 17 objektih. Večja investicija na
področju predšolske dejavnosti je projekt Novogradnja vrtca Bršljin, s katerim se bodo povečale
kapacitete za sprejem otrok za 6 oddelkov.
Na področju športa smo v letu 2017 pričeli z dvema večjima investicijama: Ureditev vadbenih
površin Portoval ter Olimpijski vadbeni center Češča vas – podkonstrukcija pokritja. Za obe
investiciji smo pridobili sredstva sofinanciranja s strani Fundacije za šport, za izvedbo Olimpijskega
vadbenega centra Češča vas pa tudi sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Na področju kulture v letu 2017 večjih projektov ni bilo v izvajanju. Na področju objektov
namenjenih kulturni dejavnosti, se je v objektu Knjižnice Mirana Jarca uredila spominska soba
Janeza Cesarja. V letu 2016 je bil izveden javni razpis za izvajalca prekritja strehe na Narodnem
domu, vendar v letu 2017 ni prišlo do izvedbe, zaradi nedokončanega sodnega postopka v zvezi z
izpraznitvijo stavbe.
Večje aktivnosti so v letu 2017 potekale tudi na realizaciji projektov rekonstrukcij državnih cest, kjer
sodeluje MONM kot sofinancer, in sicer: pričetek Rekonstrukcije Gabrje – Ratež (odsek skozi
naselje Brusnice), pridobitev izvajalca za Rekonstrukcija R3-664/2501 NM (skozi Šmihel) – 1. faza,
pridobivanje zemljišča za Ureditev Belokranjske ceste v NM (križišče Žabja vas), priprava
projektne dokumentacije za zaključek Šmihelske ceste z navezavo na Westrovo ulico, priprava
projektne naloge Rekonstrukcija regionalne ceste v Birčni vasi od podvoza do osnovne šole, javno
naročilo za projektiranje PZI ureditve avtobusnega postajališča v Birčni vasi, recenzija PZI za
ureditev Šmihelske ceste od trgovine Vita do Regrških Košenic, izdelava IDP za razširitev mostu v
Ločni in drugi.
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Že v letu 2016 smo aktivno pristopili k urejanju gospodarskih in poslovnih con, ko smo naročili
projektno dokumentacijo za komunalno urejanje obrtno industrijske cone Livada in gospodarske
cone Na Brezovici ter pridobili pravico graditi. Komunalno opremljanje gospodarske cone Na
Brezovici smo v letu 2017 uspešno zaključili in počrpali sredstva sofinanciranja, pridobljena na
razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Za urejanje obrtno industrijske cone
Livada pa smo v letu 2017 podali vlogo za odobritev sofinanciranja na razpisu Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo in dobili pozitivno odločbo. Investicija bo šla v izvedbo v letu
2018.

2000 OBČINSKI SVET 5.884 €
OB085-17-0133 Investicijski odhodki - delovanje svetniških skupin
5.884 €
Namen in cilj

Svetniške skupine in samostojni svetniki v skladu s področnim pravilnikom lahko za svoje
delovanje nabavijo tudi pisarniško in strojno računalniško opremo. V letu 2017 je bila iz tega
naslova nabavljena računalniška oprema (namizni računalnik, trije tablični računalniki, 3 mobilni
telefoni in nadgradnja dveh računalnikov).
Stanje projekta

Z nabavo strojne računalniške opreme svetniške skupine sledijo svojemu cilju kvalitetnega,
ažurnega in strokovnega delovanja v Občinskem svetu in njegovih delovnih telesih.

4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE
160.005 €

OB085-17-0100 Investicijski odhodki - občinska uprava

140.269 €

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

19.735 €

Namen in cilj

Sredstva so bila namenjena investicijskemu vzdrževanju poslovnih prostorov v lasti Mestne
občine Novo mesto, predvsem pa za nujno sanacijo strehe na objektu na naslovu Sokolska
ulica 8.
Stanje projekta

Vzdrževanje nepremičnin je v izvajanju - gre za stalno nalogo. Sanacija strehe na stavbi na
naslovu Sokolska 8 je bila izvedena.
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4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA
OB085-16-0136 Novogradnja vrtca Bršljin

893.721 €
807.680 €

Namen in cilj

Zaradi pomakanja prostora v vrtcih je na lokaciji OŠ Bršljin potrebno zgraditi nov šest oddelčni
vrtec, ki bo nadomestil štiri oddelke, ki jih bo potrebno sprazniti (bivši Novoteks).
Stanje projekta

Sam objekt je končan in pridobljeno uporabno dovoljenje, dokončati je potrebno še obstoječe
parkirišče. Le-to bo končano, ko bodo to dopuščale vremenske razmere (asfaltiranje).

OB085-17-0102 Investicijsko vzdrževanje vrtcev

86.042 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena vsakoletnemu investicijskemu vzdrževanju objektov in naprav ki so
potrebni za delovanje predšolske vzgoje.
Stanje projekta

Vsako leto se nameni določena sredstva v skladu z letnim planom potreb.

4003 OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE 183.466 €
OB085-13-0009 Investicijski odhodki OŠ Center

35.899 €

Namen in cilj

Na objektu je bilo potrebno zamenjati stavbno pohištvo na lupini objekta. Z zamenjavami smo
pričeli leta 2012, končali pa 2017. V teh letih je bilo zamenjano 295 oken. V nadaljevanju je
predvidena še prenova sanitarij ter fasade.
Stanje projekta

Menjava oken je končana, sledi obnova sanitarij in ureditev fasade.

OB085-17-0103 Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

147.568 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena vsakoletnemu investicijskemu vzdrževanju objektov in naprav ki so
potrebni za delovanje osnovnih šol.
Stanje projekta

Vsako leto se nameni določena sredstva v skladu z letnim planom potreb.

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

324.495 €
9.218 €

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.
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Stanje projekta

Na postavki se zagotavljajo sredstva za potrebne elaborate, projektno dokumentacijo oziroma
investicijsko dokumentacijo za novo športno infrastrukturo ter poplačilo skladišča športne
opreme pri dvorani Marof.

OB085-15-0013 Velodrom Češča vas

2.579 €

Namen in cilj

Pred nadaljnjimi posegi na objektu velodroma je bilo potrebno izvesti prestavitev plinovoda, ki
se je izvedla v letu 2016, plačilo pa je bilo delno izvedeno v letu 2017.
Stanje projekta

Plinovod je bil prestavljen, da se je lahko pričelo z deli na podkonstrukciji pokritja z membrano.

OB085-16-0149 Ureditev vadbenih površin – Portoval

15.771 €

Namen in cilj

Predvidena je ureditev novih vadbenih površin za potrebe razvoja atletskih disciplin: metališče
za disk, kladivo, kroglo in kopje, ki so predvidene v Odloku o ureditvenem načrtu za športnorekreacijski park Portoval.
Stanje projekta

Projekt je ustavljen, ker Ministrstvo za kulturo ni odobrilo sredstev za arheološke raziskave.
Ocenjena višina arheoloških raziskav je cca 100.000 EUR, kar je toliko, kot je predračunska
vrednost načrtovanega projekta.

OB085-17-0098 Olimpijski vadbeni center Češča vas - podkonstrukcija
pokritja
128.600 €
Namen in cilj

Za pokritje velodroma z napihljivo membrano je potrebno zgraditi posebno podkonstrukcijo. V
letu 2017 je MONM na javnem razpisu izbrala izvajalca gradnje. Dela so se začela oktobra
2017, končana pa bodo konec julija 2018. Za projekt so pridobljena sredstva Fundacije za šport
ter sredstva Ministrstva za izobraževanje znanost in šport.
Stanje projekta

Sklenjena je gradbena pogodba s podjetjem Malkom Novo mesto d.o.o. za izvedbo
podkonstrukcije. Objekt bo zaključen konec julija 2018.

OB085-17-0113 Investicijski odhodki - otroška in športna igrišča

54.328 €

Namen in cilj

Na podlagi Zakona o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu
športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (ReNPŠ14-23, Ur.l. RS, št. 26/14), in
Letnega programa športa v MONM za leto 2017 so bila sredstva realizirana za izgradnjo novih
in obnovo obstoječih otroških igrišč v krajevnih skupnostih na območju MONM. Sredstva so bila
razdeljena na podlagi javnega naročila za krajevne skupnosti, MONM je sofinancirala 50%
vrednosti projekta, krajevne skupnosti pa 50%. Obnovljena so bila otroška igrišča v KS Birčna
vas, KS Mestne njive, KS Uršna Sela, KS Center, ob OŠ Šmihel, na Košenicah in v KS Drska;
do konca marca 2018 bo v celoti postavljeno novo otroško igrišče v KS Žabja vas.
Stanje projekta

Pred sanacijo otroških igrišč so krajevne skupnosti izvedle popis del na vseh otroških igrišč. Cilj
je bil obnova dotrajane opreme igrišč in postavitev novih igrišč v večjih krajevnih skupnostih,
kjer igrišč ni.
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OB085-17-0130 Investicijsko vzdrževanje - Zavod Novo mesto

114.000 €

Namen in cilj

Na podlagi Zakona o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu
športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (ReNPŠ14-23, Ur.l. RS, št. 26/14), in
Letnega programa športa v MONM za leto 2017 so bila sredstva realizirana za investicijsko
vzdrževanje objektov v upravljanju zavoda (Športna dvorana Marof, Stadion Portoval, ŠRC
Loka, Teniška igrišča, Kegljišče, bazen na OŠ Grm, KCJT, Otroško igrišče na Portovalu,
Otroško igrišče v ŠRC Loka, Velodrom), urejanje plovne poti na reki Krki in vstopno izstopnega
mesta ob plovni poti, urejanje smučarskih tekaških prog, itd.
Stanje projekta

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

4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA

86.650 €

OB085-14-0016 Investicijski odhodki - Knjižnica Mirana Jarca

6.488 €

Namen in cilj

Namen projekta je razvoj in promocija novih trendov v kulturi ter zagotovitev prostorov oziroma
opreme za različne kulturne dejavnosti in njene ustvarjalce. Projekt zajema nadaljevanje že
začete investicije, ki je razdeljena na več zaključenih celot.
Predvidena je obnova objekta Rozmanova 26, s čimer se pridobi nove površine za potrebe
izvajanja multimedijskih in drugih kulturnih dejavnosti neto površine 1.127,74 m2. V sklopu
investicije je predvidena obnova in oprema prostorov atrija v pritličju za potrebe ureditve
večnamenskega prireditvenega prostora, literarne čitalnice s čajarno ali kavarno, razstavni
prostor ter stalna bukvarna. V prvem nadstropju je predvidena ureditev Domoznanskega
oddelka in posebnih zbirk Boga Kamelja. V drugem nadstropju (podstrešje in mansarda) je
predvidena ureditev prostorov za izvajanje dejavnosti namenjene mladim, multimedijske sobe,
sodobnega avdiovizualnega centra, sobe za delavnice, pisarne za programskega vodjo,
temnica ter atelje.
Stanje projekta

Projektno dokumentacijo PGD in PZI je izdelal Atelje Marka Mušiča leta 2008. Pred pričetkom
del bo projektno dokumentacijo potrebno novelirati. Nadaljevanje projekta je odvisno od
zagotovitve virov sofinanciranja. Možno je fazno izvajanje projekta. Gradbeno dovoljenje je
veljavno.

OB085-16-0127 Arheološki park Situla (Marof)

12.817 €

Namen in cilj

Projekt ureditve Arheološkega parka Marof Novo mesto je projekt celostne ohranitve arheološko
pomembnega območja in urejanja zelene parkovne površine v neposredni bližini mestnega
jedra Novega mesta. Cilji projekta so: zagotoviti celostno ohranjanje arheološko pomembnega
območja in urejanje zelene parkovne površine v neposredni bližini mestnega jedra Novega
mesta, predstaviti eno najbogatejših srednjeevropskih arheoloških najdišč strokovni in širši
javnosti, izpostaviti arheološko dediščino kot 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,
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označevanje. parkovne ureditve), izoblikovati trženjsko znamko, povečati prepoznavnost in
konkurenčnost Novega mesta ter 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

Izdelan je bil elaborat »Tržna raziskava«, ki je predstavil rezultate raziskave za potrebe razvoja
kulturno-turističnega produkta Železnodobni park Situla v Novem mestu. Namen raziskave je bil
pridobiti podatke o želeni in hoteni obliki ponudbe ter dejavnosti s strani predstavnikov ciljnih
skupin, ki dosedanjim idejnim zasnovam s strani stroke in naročnika dodajajo komponento
potrebe trga. Prepoznana skupna značilnost (sicer različnih zasnov) je bila želja po oblikovanju
Železnodobnega parka Situla kot osrednje evropske turistične znamenitosti za prikaz starejše
železne dobe in kot povezovalnega elementa ter generatorja turizma za ostale znamenitosti v
regiji. To je usmerjalo glavno raziskovalno vprašanje in hipoteze raziskave, s pomočjo katerih
so bile s strani uporabnikov oziroma njihovih predstavnikov pridobljene usmeritve glede
prostorske in vsebinske zasnove ter s tem odgovori na prepoznane ključne dileme (glede
zasnove zgodbe parka, območja zaprtosti parka, varovanja oz. predstavitve arheoloških ostalin
…).

OB085-17-0019 Narodni dom

10.092 €

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.

OB085-17-0117 Investicijski odhodki - Dolenjski muzej

37.253 €

Namen in cilj

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za vzdrževalna dela na objektu Jakčevega
doma, ki je v upravljanju Dolenjskega muzeja. Vzdrževalna dela so zajemala sanacijo dimnikov,
obnovo cokla na fasadi, fino hidroizolacijo strehe ter vgradnjo fasadnih LED svetil usmerjenih v
tla. Sredstva so bila delno namenjena tudi odkupu polic za depo Dolenjskega muzeja. V depojih
se hranijo predmeti kulturne premične dediščine s področja arheologije, etnologije ter drugi
zgodovinski predmeti. Za njihovo hrambo je potrebno zagotoviti ustrezno opremo in police, na
katerih se shranjujejo predmeti.

OB085-17-0134 Investicijski odhodki - Dolenjski muzej - Jantarno leto
20.000 €
Namen in cilj

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za nakup in izdelavo razstavnih steklenih
vitrin, v katerih so bili postavljeni in razstavljeni predmeti dveh jantarnih razstav v sklopu
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marketinškega projekta Jantarno leto 2017 (razstava starega jantarnega nakita iz prazgodovine
in starega Rima ter razstava sodobno oblikovanega jantarja).

4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST
5.159.651 €

OB085-11-0054 Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na
območju osrednje Dolenjske
3.522.503 €
Namen in cilj

Namen investicije je izboljšati javno vodovodno omrežje in s tem omogočiti varno ter 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 s to izvedbo občine osrednje Dolenjske (Novo mesto,
Šentjernej, Škocjan, Straža, Šmarješke Toplice), povezane v enoten vodovodni sistem, kar bo
osnovni temelj za regionalni vodovod, ki je za prebivalce teh občin najracionalnejši.
Stanje projekta

V letu 2017 je bil projekt realiziran v naslednjem obsegu:
- poskusno obratovanje za vodarni Stopiče in Jezero ter pridobitev uporabnega dovoljenja,
- nadaljevanje gradnje cevovodov in vodohranov,
- priprava nove vloge za sofinanciranje investicije.
Zaključek celotnega projekta je predviden v letu 2019.

OB085-12-0055 Vodovod kanalizacija Ždinja vas

2.445 €

Namen in cilj

Namen investicije je izboljšati javno vodovodno omrežje in s tem omogočiti varno in zanesljivo
oskrbo s kvalitetno pitno vodo ter izgradnja ustrezne infrastrukture za odvajanje komunalne
odpadne vode na območju Ždinje vasi, območje turistične cone Na Brezovici in gospodarske
cone Na Brezovici, za kateri sta sprejeta odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu.
V okviru projekta je predvidena tudi izvedba nove vrtine Ždinja vas, saj je obstoječa zelo
dotrajana.
Stanje projekta

Za izvedbo projektne dokumentacije je pooblaščena Komunala Novo mesto. Izvedba projekta je
v končni fazi. Ker je prišlo do zapletov pri odkupih potrebnih zemljišč za potrebe izgradnje, bo
gradbeno dovoljenje pridobljeno v letu 2018.

OB085-13-0025 Ureditev mestnega jedra

184.508 €

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
9
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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

V zaključni fazi je izdelava projektne dokumentacije ureditve mestnega jedra za sklop A Kandijsko križišče s Kandijskim mostom.

OB085-13-0028 Investicije v javno razsvetljavo

179.299 €

Namen in cilj

Namen investicij v izgradnjo objektov in naprav javne razsvetljave v Mestni občini Novo mesto,
je izboljšati sistem javne razsvetljave in zagotovitev večje varnosti občanov. Investicije se
izvajajo v okviru novogradenj objektov in naprav javne razsvetljave kot tudi v okviru
investicijskega vzdrževanja - izboljšanja že izgrajenih objektov in naprav javne razsvetljave.
Stanje projekta

Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in naprav javne razsvetljave v Mestni občini
Novo mesto se izvaja skladno s planom investicij in investicijskega vzdrževanja v koledarskem
letu.

OB085-13-0029 CeROD-II

27.567 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za stroške ob prekinitvi pogodbe.
Stanje projekta

Investicija je bila ustavljena.

OB085-13-0059 Prenova mestne tržnice

53.707 €

Namen in cilj

V okviru projekta je predvidena ureditev območja mestne tržnice z upoštevanjem sodobnih
potreb in novih standardov. Projekt vključuje novogradnjo objekta tržnice, rekonstrukcijo objekta
Glavni trg 25 in ureditev Florjanovega trga. V okviru investicije je predvidena tudi prenova
nekaterih ulic v območju nove tržnice, in sicer Muzejske in Sokolske ulice ter ulice Florjanov trg.
Cilji obravnavane investicije, podani v obliki merljivih kazalnikov, so naslednji:
ureditev nove tržnice (K+P+1N) neto tlorisne površine 1.319,10 m2,
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-

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. V letu 2016 je bilo s strani
upravne enote izdano gradbeno dovoljenje, ki ni pravnomočno zaradi pravdnega postopka
ureditve služnostne pravice ene od strank.

OB085-15-0105 Pločnik in JR Kamence

47.065 €

Namen in cilj

Projekt je razdeljen na tri zaključene faze: 1. faza in delno 3. faza projekta predvidevata
izgradnjo cestne razsvetljave v naseljih Dolenje Kamence in Hudo, 2. faza projekta pa
rekonstrukcijo LC 295 021 med Dolenjimi Kamencami in Potočno vasjo. V letu 2017 je bilo
poleg izvedbe 1. faze pridobljenih del zemljišč, ki so potrebna za realizacijo 2. faze. V letu 2018
je predvidena izvedba 3. faze in pridobitev pravice graditi/zemljišč za 2. fazo, v letu 2019 pa
izvedba 2. faze. Z realizacijo projekta bo dosežena večja varnost stanovalcev ter uporabnikov
cestne infrastrukture.
Stanje projekta

V letu 2017 je bila izvedena 1. faza in delno izvedeni odkupi ter pridobljene služnosti za 2. fazo.

OB085-15-0111 Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored

95 €

Namen in cilj

Investicija je vključena v Trajno urbano strategijo (TUS) kot ena od prioritetnih investicij skupaj z
ureditvijo mestnega jedra. Predvidena je ureditev tematske poti Gradišče in večnamenske poti
Kettejev drevored od priključka na Seidlovo cesto do Marofa, ki zajema investicijski del - z
novim tlakovanjem Kettejevega drevoreda, ureditvijo novo načrtovanih peščenih poti (po
Konservatorskemu načrtu), ureditvijo javne razsvetljave, urbane opreme in novo zasaditvijo ter
programski del. Projekt je predviden za sofinanciranje iz EU skladov preko mehanizma CTN.
Stanje projekta

Izdelan je projekt PZI, v teku so odkupi zemljišč ter predviden je začetek izvedbe del. Iz naslova
navedenega namena in ciljev se pričakuje sofinanciranje projekta iz skladov Evropske unije.

OB085-16-0096 Vodovod Smolenja vas

316.868 €

Namen in cilj

Namen investicije je izboljšati javno vodovodno omrežje in s tem omogočiti varno in zanesljivo
oskrbo s kvalitetno pitno vodo ter izgradnja ustrezne infrastrukture za odvajanje komunalne
odpadne vode na območju Smolenje vasi.
Stanje projekta

Investicija je v celoti zaključena. Izveden je bil tehnični pregled brez pripomb in zadržkov.
Uporabno dovoljenje bo izdano v letu 2018. Investicije je bila delno sofinancirana s strani
državnega proračuna. Za ta namen smo prejeli sredstva v vrednosti 201.588,00 EUR.

OB085-16-0147 Urejanje romskih naselij

2.430 €

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
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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) vzpodbudi
priključevanja uporabnikov na zgrajeno komunalno opremo in (3) komunalnemu opremljanju
romskega naselja Žabjak. Ukrep prostorskega urejanja in komunalnega opremljanja romskega
naselja Žabjak se zaradi kompleksnosti projekta izvaja v okviru posebnega NRP - OB085-160173 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 urediti zemljiškoknjižno (določiti gradbene
parcele) in v smislu stvarnopravnih razmerij (odkupi, najemi, stavbne pravice), tako da se
povežejo gradbene parcele s stavbami,
• določiti je potrebno proste oz. nezazidane gradbene parcele,
• dokončati je potrebno komunalno opremo in urediti prostorsko umeščena romska naselja,
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 dinamike
izvajanja Nacionalnega programa ukrepov za Rome za obdobje 2017 – 2021, ki ga je Vlada RS
sprejela v maju 2017. Tekoče se izvajajo aktivnosti urejanja stvarnopravnega stanja
nepremičnin v lasti mestne občine.

OB085-16-0168 Širokopasovna omrežja Dolenjske

13.500 €

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, ki se bo zaključil po pridobitvi končnih izhodišč s strani države. Načrt bo služil kot
podlaga za pripravo investicijske dokumentacije, predvsem pa bo služil kot popis potreb lokalne
skupnosti, možnosti ter omejitev, ki v lokalni skupnosti obstajajo v zvezi z izgradnjo in
upravljanjem odprtega širokopasovnega omrežja, za katerega ni tržnega interesa.
V interesu razvoja digitalne družbe in izkoriščanja priložnosti, ki jih omogočajo informacijskokomunikacijske tehnologije in internet za doseganje trajnih gospodarskih in družbenih koristi,
kot so med drugim razvoj digitalnega gospodarstva, večja konkurenčnost, nova kakovostna
delovna mesta ter enakomeren razvoj podeželja in urbanih območij, je strateški cilj do leta
2020:
-

96 % gospodinjstvom zagotoviti širokopasovni dostop do interneta hitrosti vsaj 100 Mb/s,
4 % gospodinjstvom zagotoviti širokopasovni dostop do interneta hitrosti vsaj 30 Mb/s.

Stanje projekta

V izdelavi je Načrt razvoja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij Mestne občine
Novo mesto, ki bo šel v obravnavo in potrjevanje na občinski svet.

OB085-16-0173 Prostorsko - komunalna ureditev romskega naselja
Žabjak Brezje
41.333 €
Namen in cilj

Projekt je prednostno namenjen zagotovitvi možnosti dostopa do minimalne komunalne opreme
v romskih naseljih, kar je povezano z zagotavljanjem človekovih pravic in posebnih pravic
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romske skupnosti. Projekt bo prispeval k zmanjšanju obremenitev okolja (čiščenje odpadnih
voda), prispeval k ciljem prostorskega razvoja regije in ciljem razvoja človeškega potenciala
(okrepitev integracije romske skupnosti), ki bo posledično učinkoval tudi na cilje gospodarske
rasti in delovnih mest. Projekt bo omogočil učinkovitejše izvajanje javnih programov integracije,
zato bo neposredno vplival na doseganje vseh ciljev, ki jih je regija sprejela v okviru RRP.
Projekt poteka v okviru Dogovora za razvoj regije JV Slovenije v obdobju 2017 - 2020 in bo
sofinanciran s sredstvi proračuna RS.
Cilj investicije so:
- pripraviti izvedbeni prostorski načrt za romsko naselje Žabjak Brezje, kjer se na obstoječih
lokacijah predvidi komunalna oprema, ki je nujna za kakovostno bivalno okolje z namenom
hitrejše integracije (ureditev romskega naselja na lokaciji sedanjega nelegalnega), površine za
razvoj družbene infrastrukture v podporo programov vključevanja ter površine za izboljšanje
zaposlitvenih možnosti,
- izvesti z izvedbenim prostorskim aktom načrtovano komunalno opremo,
- določiti in komunalno opremiti gradbene parcele za fazno ureditev predvidenih stanovanjskih
in drugih objektov.
Z investicijo se predvideva:
1. prenova obstoječega romskega naselja Brezje (6,2 ha) in prenova območja Žabjaka (4,9 ha)
v povezano romsko naselje Žabjak Brezje z oblikovanimi gradbenimi parcelami za okvirno
150 gospodinjstev, opremljenih s priključki na javne sisteme gospodarske javne
infrastrukture,
2. sprememba namembnosti enote urejanja prostora z oznako NM/6-OPPN-b iz stanovanjske
površine v površino za šport in rekreacijo (4,2 ha),
3. prenova in dograditev javne komunalne infrastrukture,
4. vzpostavitev sistema zelenih površin in površin za razvoj družbene infrastrukture, ki
povezuje, razmejuje oziroma funkcionalno dopolnjuje predhodno navedene prostorske
ureditve.
Predvidenih je šest faz aktivnosti izvedbe projekta in sicer:
Leto
Aktivnost
Projekt
2017
Aktivnost 1: Izdelava osnutka SDOPN 3
2018
Aktivnost 2: Izvedba nujnih komunalnih ureditev v Brezju, da bo poskrbljeno za
večjo varnost v naselju (ureditev javne razsvetljave, avtobusnega
postajališča, varnega dostopa do vrtca in varnega priključevanja v
Brezje
2018
Aktivnost 3: Izdelava usklajenega predloga SD OPN 3 s predvidenim sprejemom
prostorskega akta
2018
Aktivnost 4: Izvedba komunalno infrastrukturnih ureditev – 1. etapa .
2019
Aktivnost 5: Izvedba komunalno infrastrukturnih ureditev – 2. etapa
2020
Aktivnost 6: Izvedba komunalno infrastrukturnih ureditev – 3. etapa
Projekt sledi sprejeti Strategiji reševanja romske tematike v MO Novo mesto in se izvršuje v
povezavi s projekti na področju integracije pripadnikov romske skupnosti, zlasti s predvidenimi
investicijskimi naložbami v družbeno infrastrukturo romskih naselij.
Stanje projekta

V letu 2017 je MONM na podlagi predhodne pobude Vladi RS projekt prostorske in komunalne
ureditve romskega naselja Žabjak Brezje uspela vključiti v nabor projektov Dogovora za razvoj
regije JVSL0 do 2020, ki ima od skupne ocenjene vrednosti 3,65 mio EUR zagotovljeno
sofinanciranje iz državnega proračuna v višini 85 %.
V letu 2017 je bilo oddano javno naročilo za izdelavo prostorskega načrta, ki poleg spremembe
in dopolnitve strateškega in izvedbenega dela OPN obsega tudi določitev prostorsko izvedbenih
pogojev za načrtovane prostorskih ureditev v vsebini, obliki in natančnosti kot je predpisana za
občinski podrobni prostorski načrt. Skladno s sklenjeno pogodbo so bile v letu 2017 izdelane
strokovne podlage za spremembe in dopolnitve strateškega in izvedbenega dela OPN, ki
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vključujejo idejne rešitve, podrobnejše idejne rešitve, študijo variant s predlogom najustreznejše
rešitve. Študija variant, ki vključuje vsebine investicijske dokumentacije za namen prenove
naselja in sanacije degradiranega urbanega območja je bila pripravljena z aktivnim
vključevanjem deležnikov (javnih institucij, KS, nevladnih organizacij, civilnih pobud in
prebivalcev romskega naselja). Študija variant s predlogom najustreznejše je bila predstavljena
Občinskemu svetu, svetu in Zboru krajanov KS Bučna vas in prebivalcem romskega naselja.
V decembru 2017 se je nadaljevala izdelava osnutka SD OPN 3 z gradivom za pridobitev
posebnih smernic NUP in odločitve o predhodnem postopku PVO ter CPVO po predpisih o
varstvu okolja.

OB085-16-0178 Ureditev mestnega jedra - Glavni trg

494.028 €

Namen in cilj

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,
•
prometne razmere v mestu se bodo izboljšale (zmanjšanje tranzitnega in mirujočega
prometa),
•
povečanje prometne varnosti,
•
izboljšanje stanja okolja…
Projekt je predviden za sofinanciranje iz EU skladov preko mehanizma CTN.
Stanje projekta

Z gradbenimi deli ureditve mestnega jedra - prenove gospodarske javne infrastrukture in
prenove odprtih javnih površin ter arheološkimi izkopavanji smo pričeli septembra 2017.

OB085-17-0025 Investicijski odhodki - Zbiranje in odvoz odpadkov JP
Komunala
52.611 €
Namen in cilj

Sredstva so bila v letu 2017 namenjena za investicijsko vzdrževanje infrastrukture za zbiranje
odpadkov - zabojniki za odpadke in ureditev odjemnih mest. Prav tako so bila sredstva
namenjena za nabavo kompostnikov. Dejavnost izvaja JP Komunala Novo mesto, ki ima
aktivnosti opredeljene v planu investicij.

OB085-17-0029 Investicijski odhodki - Urejanje pokopališč in pogrebna
dejavnost
88.700 €
Namen in cilj

V letu 2017 je bilo na področju urejanja pokopališč in pogrebnih dejavnosti, za pokopališče
Šmihel izdelan projekt statične prenove objekta mrliška vežica. Na pokopališču Ločna je bila
zamenjana elektroinštalacija v poslovilnem objektu. V Stranski vasi je bila izvedena priključitev
mrliške vežice na javno kanalizacijo ter ureditev eko otoka. Na pokopališču Srebrniče je bila
14
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izvedena zamenjava lesenih oblog in klopi ob poslovilnem objektu ter sanacija greznice pri
gospodarskem objektu.

OB085-17-0030 Investicijski odhodki - odvajanje odpadnih voda

953 €

Namen in cilj

Priprava investicijske tehnične dokumentacije za investicijsko vzdrževanje kanalizacijske
infrastrukture in objektov ter za nepredvidene intervencije na kanalizacijski infrastrukturi.
Dejavnost izvaja podjetje Komunala Novo mesto d.o.o. po predhodni uskladitvi in potrditvi s
strani občine. Komunala Novo mesto d.o.o. ima aktivnosti opredeljene v planu investicij.
Stanje projekta

Investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja je stalna naloga občine.

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

47.824 €

Namen in cilj

Področje zajema investicijsko vzdrževanje in izboljšave centra za ravnanje z odpadki CeROD.
Predvideno investicijsko vzdrževanje je opredeljeno v letnem Planu dela družbe CeROD, ki ga
potrdi svet županov in skupščina družbe. Občina za investicijsko vzdrževanje zagotavlja
sredstva samo za svoj delež.
Stanje projekta

Investicijsko vzdrževanje centra za ravnanje z odpadki je stalna naloga občine.

OB085-17-0127 Vzdrževanje katastra

81.118 €

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

3.098 €

Namen in cilj

V Pravilniku o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št.
98/2015) je določeno, da je potrebno na območjih, ki spadajo v občutljivo področje, kar je
celotno porečje reke Krke, vso odpadno vodo čistiti v čistilnih napravah. Iz tega sledi, da je
potrebno na območjih brez javne kanalizacije graditi hišne čistilne naprave, ki bodo nadomestile
obstoječe greznice.
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 ter hišnih črpališč
v Mestni občini Novo mesto.
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4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET
OB085-16-0140 Parkirna hiša Kapitelj

288.867 €
13.017 €

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

V letu 2016 je bila naročena projektna dokumentacija IDZ in IDP, strošek izvedbe pa je bremenil
proračun 2017. V letu 2017 so bile izvedene geotehnične raziskave, izdelan geodetski posnetek
obstoječega stanja, izdelana idejna variantna zasnova (IDZ) in pridobljeni projektni pogoji
soglasodajalcev. V letu 2018 je predvidena izdelava preostale projektne dokumentacije in
pridobitev gradbenega dovoljenja. Začetek gradnje je predviden v letu 2019.

OB085-16-0150 Celostna prometna strategija

83.741 €

Namen in cilj

Na seji občinskega sveta 25. 5. 2017 je bila sprejeta Celostna prometna strategija Mestne
občine Novo mesto. Celostna prometna strategija (CPS) Mestne občine Novo mesto (MONM) je
nastala v okviru razpisa Ministrstva za infrastrukturo (MzI) za izdelavo tovrstnih dokumentov v
slovenskih občinah. Izdelavo sta sofinancirali Republika Slovenija (RS) in Evropska unija (EU)
iz Kohezijskega sklada, izdelal pa jo je konzorcij, ki so ga sestavljali Urbanistični inštitut RS iz
Ljubljane ter ACER in Razvojni center iz Novega mesta.
Pomen celostnega načrtovanja prometa in krepitve trajnostne mobilnost se v EU in v Sloveniji v
zadnjih letih ves čas krepi. Prepletanje številnih vsebin, s katerimi MzI spodbuja bolj trajnostno
naravnan promet občin in regij, je postavilo trajnostno mobilnost med prioritete delovanja
ministrstva. Pomemben rezultat tega je bil tudi razpis za pripravo CPS, v okviru katerega je
nastal pričujoči dokument. Razpis se je izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje
Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Pomemben motiv za pripravo CPS je
dejstvo, da je pridobivanje sredstev za izvajanje ukrepov pogojeno z obstojem takšnega
dokumenta v občini.
Stanje projekta

Celostna prometna strategija je bila sprejeta na seji občinskega sveta Mestne občine Novo
mesto dne 25. 5. 2017.

OB085-16-0170 Parkirišča ob Kandijski cesti

130.386 €

Namen in cilj

Zaradi posega v površine v mestnem jedru bomo v neposredni bližini jedra mesta zagotovili
dodatna oziroma nadomestna parkirišča in sicer z ureditvijo dveh že obstoječih parkirišč - na
Trdinovi cesti in ob Težki vodi.
Ureditev parkirišča ob Trdinovi cesti predvideva 37 PM (parkirnih mest) in 1 PM za funkcionalno
ovirane osebe, ureditev parkirišča ob Težki vodi pa cca 31 PM.
Cilji načrtovane investicije so:
•
•
•
•

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.
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Stanje projekta

Parkirišče na Trdinovi je dokončano, za parkirišče ob Težki vodi imamo izdelano investicijsko
dokumentacijo, v teku pa je izdelava projektne dokumentacije.

OB085-17-0020 Investicijski odhodki - nacionalni program varnosti cest.
prometa
3.499 €
Namen in cilj

Namen projekta je nakup opreme in napeljav za nadzor prometa. Izvedena je bila dobava in
montaža radarskega prikazovalnika hitrosti MHP 50 s solarnim napajanjem.

OB085-17-0022 Investicijski odhodki - signalizacija

18.411 €

Namen in cilj

Namen projekta je izvedba, dobava in montaža prometne signalizacije. Projekt se je izvajal po
naročilu in odločbi pristojnega organa Mestne občine Novo mesto.

OB085-17-0032 Investicijski odhodki - Arhitektonske ovire

11.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je odpravljanje arhitektonskih ovir v prometu. Projekt se je izvedel na območju
Bršljina (Ljubljanska cesta, Kočevarjeva ulica) in Otočca - ulica Dobrava, Skalna ulica.

OB085-17-0122 Investicijski odhodki - avtobusna postajališča

21.715 €

Namen in cilj

Namen projekta je priprava načrtov in druge projektne dokumentacije iz področja urejanja
avtobusnih postajališč. Izvedena je bila projektna dokumentacija za ureditev para avtobusnih
postajališč pri pokopališču v Prečni. Izvedena je bila tudi dobava in montaža štirih nadstrešnic
za potnike na avtobusnih postajališčih Češča vas, Pangrč Grm, Cegelnica in Podbrežnik.

OB085-17-0123 Investicijski odhodki - meritve v prometu

7.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je nakup opreme in napeljav za nadzor prometa in meritve. Izveden je bil nakup
radarskega prikazovalnika Viasis, vzpostavljen spletni portal za brezžični prenos podatkov iz
merilnih naprav Viasis ter dograjen obstoječi prikazovalnik za vključitev v sistem.

OB085-17-0137 Parkirna hiša in parkirišča

98 €

Namen in cilj

V zvezi z urejanjem mirujočega prometa na območju ožjega mestnega središča so bile sprejete
nove zakonske podlage, spremembe in dopolnitve – Odloka o ureditvi cestnega prometa v
Mestni občini Novo mesto in Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa
v Mestni občini Novo mesto. Tako se je 1.10.2017 preneslo v upravljanje in vzdrževanje Mestne
občine Novo mesto tudi Parkirna hiša Novi trg in vsa parkirišča, s katerimi je do tedaj upravljalo
podjetje Komunala Novo mesto d.o.o.
Sredstva so bila porabljena za nabavo novih parkomatov, vzdrževanje parkirišč in parkirne hiše.
Stanje projekta

Projekt je v nenehnem izvajanju.
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4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO 2.185.436
€

OB085-13-0069 Reko. R3-664/2501 NM (Šmihelska cesta)

915 €

Namen in cilj

Namen rekonstrukcije Šmihelske ceste z ureditvijo nivojskega železniškega prehoda na
Westovo ulico, je omogočanje pešcem in kolesarjem prečkanje železniške proge Ljubljana Novo mesto – Metlika.
Stanje projekta

Direkcija RS za infrastrukturo kot investitor (občina sodeluje kot sofinancer) je naročila
novelacijo PZI projektne dokumentacije.

OB085-14-0061 Obnova Smrečnikove ulice - most

473.268 €

Namen in cilj

Mestna občina Novo mesto je julija 2016 pričela z izgradnjo novega armiranobetonskega mostu
čez Težko vodo z rekonstrukcijo Smrečnikove ceste in sicer od priključka na ulico Nad mlini do
navezave na že izvedeno novo vozišče izza priključka do vrtnarije GG Novo mesto. Skupna
dolžina rekonstruirane ceste vključno z mostom znaša 260,00 m.
Z novim mostom je odpravljeno ozko grlo na Smrečnikovi ulici, nepreglednost in dotrajanost
samega starega mostu ter s tem zagotovljena večja prometna varnost vseh udeležencev v
prometu, kot tudi večja pretočnost potoka Težka voda.
V sklopu izgradnje novega mostu se je rekonstruirala tudi cesta in sicer od priključka na ulico
Nad mlini do navezave na že izvedeno novo vozišče izza priključka do vrtnarije GG Novo
mesto.
Skupna dolžina rekonstruirane ceste vključno z izgradnjo mostu znaša 260,04 m. Širina vozišča
obstoječega mostu je 5,00 m, širina vozišča novega mostu pa bo 6,04 m, skupaj s pločniki bo
most širine 8,39 m.
Z rekonstrukcijo ceste se je izvedel tudi enostranski pločnik za pešce na levi stran, širine 1,60
m, od začetka rekonstrukcije do obstoječega pločnika pred vrtnarijo GG.
V sklopu projekta mostu je bila izvedena tudi izgradnja, zaščita oz. prestavitev naslednjih
komunalnih vodov:
•
obnova kanalizacije
•
obnova vodovoda
•
izgradnja javne razsvetljave
•
prestavitev in zaščita elektro kabelske kanalizacije
•
zaščita in prestavitev TK kabelske kanalizacije
•
izgradnja CATV kabelske kanalizacije ter prestavitev in zaščita KKS.
Izvedena je bila ureditev vseh križišč in hišnih priključkov na območju rekonstrukcije oziroma
izgradnje pločnikov ter ureditev struge in brežine potoka v dolžini cca 100,00 m.
Stanje projekta

Investicija je zaključena.

OB085-14-0076 Reko. Gabrje - Ratež (odsek skozi naselje Brusnice)
75.155 €
Namen in cilj

Cilj projekta je rekonstrukcija ceste skozi naselje Velike Brusnice, dograditev pločnika za pešce,
ureditev struge potoka ter obnova in dograditev ostale gospodarske infrastrukture.
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Stanje projekta

Rekonstrukcija je v teku. Rekonstruirana je že ena od treh etap ceste, v teku so dela na ureditvi
potoka. Predviden zaključek vseh del je v januarju 2019.

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

14.037 €

Namen in cilj

Namen je rekonstrukcija regionalne ceste od priključka s Smrečnikovo ulico do priključka s
Šukljetovo ulico pri trgovini Vita v prvi fazi, v drugi pa še rekonstrukcija do Košenic.
Stanje projekta

V teku je izvedba prve faze. Izbran je izvajalec gradbenih del. Gradnja se bo pričela v začetku
meseca marca 2018 in predvidoma zaključila v mesecu novembru 2018.

OB085-14-0092 Sava Krka Bike

5.123 €

Namen in cilj

V letu 2017 je bil za odsek trase med naseljema Krko in Žihovim selom izdelan projekt PZI.
Izvedba investicije je predvidena v letu 2018. Zagotovitev varnega vodenje kolesarja na
omenjenem odseku je pogoj za začasno označitev trase, ki jo DRSI načrtuje v letu 2018.
Stanje projekta

Projekt je v fazi začasne označitve celotne povezave Sava - Krka bike.
Dinamika projekta se odvija v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

OB085-16-0093 Kolesarska steza in pločnik ob Straški cesti

672.047 €

Namen in cilj

Projekt predvideva obnovo cestišča, gradnjo kolesarske steze in pločnika ter obnovo ostale
infrastrukture na odseku med Mirnopeško cesto in priključkom ulice Bršljin (dolžina odseka je
615 m). Gre za izboljšanje prometne varnosti v območju z veliko tovornega prometa.
Stanje projekta

Obnova cestišča, gradnja kolesarske steze in pločnika ter obnova ostale infrastrukture na
odseku med Mirnopeško cesto in priključkom ulice Bršljin (dolžina odseka je 615 m) je
večinoma zaključena, izvajalec mora odpraviti pomanjkljivosti, sledi obračun.

OB085-16-0141 Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti

8.280 €

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 letu 2017 so potekale aktivnosti za
pridobivanje potrebnih zemljišč za gradnjo, ki se bodo nadaljevala tudi v letu 2018. V drugi
polovice 2018 je predviden začetek gradnje.
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OB085-16-0142 Brv in kolesarska pot - Irča vas

30.996 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za gradnjo brvi čez Krko med Irčo vasjo in Cegelnico, s peš in
kolesarsko navezavo na levi in desni breg. Nova brv bo povezovala območje Broda z območjem
Bršljina. V letu 2018 je predvidena pridobitev pravice graditi, dokončanje projektiranja in začetek
gradnje. Projekt je predviden za sofinanciranje iz EU skladov preko mehanizma CTN.
Stanje projekta

V letu 2017 je bil izveden arhitekturni natečaj in izbrana najprimernejša rešitev. Sledi izdelava
projektne dokumentacije (IDZ, IDP, PGD, PZI). Gradnja je predvidena v letih 2018 in 2019.

OB085-16-0171 Ureditev križišča ulice Kettejev drevored na Seidlovo
cesto
358.163 €
Namen in cilj

Izvedla se je razširitev priključka ulice Kettejev drevored na Seidlovo cesto z dodatnim pasom
za levo zavijanje in preureditvijo semaforizacije. Namen je izboljšati pretočnost prometa in višji
nivo varnosti udeležencev v prometu.
Stanje projekta

V letu 2016 je bila izdelana sprememba PZI projektne dokumentacije in pridobljena zemljišča za
izvedbo. V letu 2017 je bilo izvedeno javno naročilo za izbor izvajalca in izvedba projekta.

OB085-16-0175 Ureditev Westrove ulice

47.658 €

Namen in cilj

Namen je ureditev Westrove ulice, od križišča s Šegovo ulico do križišča s Šmihelsko cesto pri
prehodu čez železniško progo. Zajema ureditev ceste, pločnikov in cestne razsvetljave.
Stanje projekta

V teku so odkupi zemljišč.

OB085-17-0027 Investicijski odhodki - popravilo mostov

214.417 €

Namen in cilj

Z razpoložljivimi sredstvi smo izvedli sanacijo voziščne konstrukcije Šmihelskega mostu.
Stanje projekta

Projekt je zaključen.

OB085-17-0033 Investicijski odhodki - Vzdrževanje občinskih cest
3.550 €
Namen in cilj

Sredstva so bila namenjena za izvedbo nadzora preplastitve cest in izvedbo nadzora nad
sanacijo Šmihelskega mostu.
Stanje projekta

Projekta sta zaključena.
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OB085-17-0074 Topliška c. - križišče Drska - pok. Srebrniče

16.522 €

Namen in cilj

Ureditev peš in kolesarskih površin od obstoječe kolesarske steze in pločnika ob regionalni cesti
R2-419 na odseku 1203 Soteska Novo mesto od km11+090 do km 9+540 in ureditev regionalne
ceste R2-419 od km 9+840 do km 9+540 v dolžini 300 m v naselju Srebrniče.
Stanje projekta

Izdelani projekti PZI za izvedbo investicije.

OB085-17-0109 Investicijski odhodki - urejanje pešpoti

40.549 €

Namen in cilj

Sredstva iz te postavke so bila namenjena pridobivanju projektne dokumentacije za ureditev
kolesarske oziroma peš povezave med Belokranjsko cesto in Gubčevo ulic ter za izdelavo karte
Poplavne nevarnosti za območje poti Od mlina do mlina. Urejen je bil pločnik Dobrava. V okviru
te postavke je bila izvedena sanacija stopnic Ragovo, ki so bile dotrajane in nevarne za
uporabnike.
Stanje projekta

Projekt je zaključen.

OB085-17-0110 Investicijski odhodki - urejanje kolesarskih stez

61.882 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za pripravo oz. izdelavo izvedbene dokumentacije za ureditev
kolesarskih stez.
Stanje projekta

Stalna naloga občine.

OB085-17-0111 Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu

18.888 €

Namen in cilj

S predvidenimi sredstvi smo financirali izvedbeni načrt preureditve priključevanja Ceste brigad
na Andrijaničevo cesto, PZI za izgradnjo peš in kolesarskih površin (Soteska-NM), INZI pločnik
za pešce v Lastovčah, PZI za rekonstrukcijo ceste in gradnjo pločnika od Krallove ulice do
Košenic, izvedbeni načrt za izvedbo pločnika in ureditev križišča v Prečni, INZI ureditve križišča
na Kandijski cesti s Trdinovo ulico in Kandijskim mostom ter izvedbenega načrta za ureditev
montažnih križišč na Kandijski cesti.
Stanje projekta

Projekti so zaključeni.

OB085-17-0115 Sanacija in preplastitev lokalnih cest

143.988 €

Namen in cilj

S predvidenimi sredstvi smo preplastili najbolj poškodovane odseke cest, ki so določeni po
zaključku zimske službe; Ragovo, Gornja Težka Voda, Gumberk, cesta Mali - Veliki Podljuben,
Cvelbarjeva ulica in pločnik ob Ljubljanski cesti.
Stanje projekta

Projekti so zaključeni.
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4016 OBČINSKA UPRAVA - TURIZEM

48.549 €

OB085-18-0166 Parkirišče za avtodome z otroškim igriščem

48.549 €

Namen in cilj

Mestna občina je načrtovala urediti parkirišča za avtodome na lokaciji športno-rekreacijskega
parka Portoval. V okviru projekta za ureditev balinišča s pripadajočo opremo in parkirišči so
predvidena tudi tri parkirišča za avtodome. Gradbeno dovoljenje je že pridobljeno.
Predvideno je bilo urediti parkirišče za oskrbo za avtodome (3 pakirna mesta, eno oskrbovalno
mesto, pripadajoča urbana oprema), z namenom povečanja števila obiskovalcev/turistov, saj jim
občina lahko nudi urejeno storitev parkiranja s kakovostno oskrbo in izkušnjo doživljanja
območja. Načrtovana je ureditev otroškega igrišča, kot dodatna vsebina v neposredni bližini na
zelenici med reko Krko in trgovsko-poslovnim centrom TUŠ. Investicija je bila prijavljena na
razpis programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška s projektom »Ustavi, odpelji,
dediščina!« z akronimom »Interheritage« skupaj s šestimi partnerji (vloga oddana v novembru
2016). Projekt je v fazi, ko sta že izdelana PZI tako za postajališče kot za otroško igrišče, prav
tako je izdelan DIIP. Žal je bila prijava na omenjeni razpis neuspešna, zato je bila posledična
odločitev, da se na lokaciji otroškega igrišča zgradi kolesarski poligon, ki je bil realiziran konec
avgusta 2017.
Stanje projekta

Kolesarski poligon je bil zgrajen avgusta 2017. V naslednji fazi je ob kolesarskem poligonu
načrtovano otroško igrišče, parkirišče za osebna vozila in avtodome pa na območju prej
predvidenega balinišča.

4017 OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA ZEMLJIŠČA 2.644.372 €
OB085-13-0090 Komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici
2.268.925 €
Namen in cilj

S komunalnim urejanjem gospodarske cone se zagotavlja možnost razvoja in rasti
gospodarstva ter ustvarjanja novih delovnih mest ter tako privablja zainteresirane investitorje za
izvajanje svojih dejavnosti na območje Mestne občine Novo mesto. Gospodarska cona ima
odlično lego in nezahtevno oblikovanost terena. Gospodarska cona Na Brezovici je locirana v
neposredni bližini avtocestnega priključka Novo mesto – vzhod in Novo mesto – zahod. Odlična
lega predstavlja velik potencial za bodoče investitorje, ki bodo delovali v sami coni.
Stanje projekta

Prva faza projekta je zaključena.

OB085-14-0091 Komunalno urejanje obrtno industrijske cone Livada
21.643 €
Namen in cilj

Namen ureditve obrtno industrijske cone je zagotoviti zadostno gospodarsko javno
infrastrukturo za potrebe napajanja že izvedenih objektov, saj je v preteklosti razvoj potekal
dokaj 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.
Stanje projekta

Izdelana je bila projektna dokumentacija PGD in PZI. Prav tako je bila izvedena izdelava
programa DIIP, IP, CBA in vloga za prijavo na razpis za sofinanciranje komunalnega
opremljanja gospodarskih con s strani MGRT.
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OB085-16-0172 Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih
pravic
328.063 €
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

25.742 €

Namen in cilj

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

V izvajanju - gre za stalno nalogo.

4018 OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO
GOSPODARSTVO
56.997 €
OB085-16-0177 Glavni trg - ureditev stanovanj

32.229 €

Namen in cilj

Namen projekta je (v povezavi z ostalimi projekti) oživiti območje mestnega jedra, pridobiti nova
stanovanja in s tem učinkovito izkoristiti trenutno prazne ter propadajoče objekte. Prav tako je
potrebno poskrbeti za ohranitev kulturne dediščine, polepšati izgled mestnega jedra ter povečati
energetsko učinkovitost objektov.
Cilj projekta je delna obnovitev ali obnovitev celotnih objektov na območju mestnega jedra na
način, da se v objektih uredijo stanovanja ter obnovi tangirane skupne dele.
Projekt je predviden za sofinanciranje iz EU skladov preko mehanizma CTN.
Stanje projekta

V teku je delni odkup nepremičnin. Izdelana je variantna idejna zasnova (IDZ), konservatorski
načrt in poročilo o materialno-tehničnem stanju objektov. Sledi izdelava preostale projektne
dokumentacije (PGD, PZI). V letu 2018 je predvideno dokončanje izdelave projektne
dokumentacije, pridobitev pravice graditi in začetek rekonstrukcije. Zaključek gradnje je
predviden v letu 2019.

OB085-17-0120 Vzdrževanje stanovanj

24.768 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov investicijskega vzdrževanja stanovanj v lasti Mestne
občine Novo mesto.
Stanje projekta

Izvedli smo delno obnovo 6 stanovanj.
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4019 OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA

10.210 €

OB085-17-0112 Stanovanjsko reševanje Romov

10.210 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za izboljšanje bivalnih pogojev Romov. V letu 2017 smo nabavili 6
bivalnih kontejnerjev, 4 osnovne brez sanitarnega bloka in 2 s sanitarnim blokom.
Stanje projekta

Projekti se izvajajo po potrebi, ki jo narekuje stanje na terenu.

4020 OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE

40.500 €

OB085-17-0024 Investicijski odhodki - nakup opreme za Civilno zaščito
40.500 €
Namen in cilj

Za požarne okoliše gasilskih društev je bilo dobavljenih osem hidrantnih nadzemnih omaric, za
Radio klub Novo mesto stacionarno radijsko postajo za potrebe Zaščite in reševanja ter za
Prostovoljno gasilsko društvo, radijsko postajo v novo gasilsko vozilo. JZ GRC je za svoje
potrebe nabavil načrtovano opremo.

4021 OBČINSKA UPRAVA - VARSTVO OKOLJA
OB085-12-0037 Kanalizacija Šentjošt

3.303.019 €
845.324 €

Namen in cilj

Namen investicije je zaščita okolja, z zagotovitvijo ustrezne infrastrukture za odvajanje
komunalne odpadne vode in za zmanjšanje vodnih izgub v naselju Šentjošt ter delu naselja
Verdun.
Predvidena je izgradnja kanalizacije v delu naselja Šentjošt ter v delu naselja Verdun. Sočasno
z izgradnjo kanalizacije bo potekala tudi rekonstrukcija vodovodnega omrežja, od naselja
Črmošnjice pri Stopičah skozi naselje Šentjošt do zaselka Burence v naselju Verdun. Skupna
dolžina vodovodnega in kanalizacijskega omrežja znaša 2.700 m.
Stanje projekta

Investicija je v celoti zaključena. Uporabno dovoljenje je pridobljeno.

OB085-13-0001 Energetsko upravljanje

3.416 €

Namen in cilj

Mestna občina Novo mesto sledi akcijskemu načrtu Lokalnega energetskega koncepta Mestne
občine Novo mesto. Prizadeva si k uporabi okolju prijaznih in obnovljivih virov energije, hkrati pa
k čim manjši porabi oz. k njenemu varčevanju, kar je v skladu z energetsko politiko Republike
Slovenije.
Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževalna dela in izboljšave na področju energetike v
objektih, ki so last Mestne občine Novo mesto, za najem licenčne programske opreme za
izvajanje energetskega knjigovodstva v Mestni občini Novo mesto, za izvedbo novelacije
Lokalnega energetskega koncepta, 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

Aktivnosti se tekoče izvajajo.
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OB085-14-0039 Povečanje zmogljivosti ČN Otočec

124.383 €

Namen in cilj

Namen investicije je rešitev problema čiščenja odpadnih voda za območja Otočec in Lešnica ter
v prihodnosti tudi za območje naselij Jelše pri Otočcu, Črešnjice in Žihovo selo. Prav tako se
preko projekta omogoči priključevanje novih uporabnikov in s tem širjenje naselja Otočec.
Cilj investicije je rekonstrukcija obstoječe ČN Otočec, ki obsega:
-

povečanje zmogljivosti čistilne naprave iz obstoječih 1000 PE na 1900 PE,
sprememba čiščenja mehansko – biološkega v membransko tehnologijo,
nadgradnja obstoječega objekta z gradnjo pritličnega, delno vkopanega objekta, ki bo
namenjen namestitvi tehnološke opreme,
izgradnjo zalogovnika in zgoščevalca blata,
ureditev manipulacijskega platoja, rekonstrukcija uvoza, dostopne potke do mehanske
stopnje čiščenja odpadne vode in ograje okrog kompleksa čistilne naprave,
ureditev celotnega objekta, okolice z uvoznim delom poti.

Stanje projekta

Investicija se je zaključila v letu 2016. Finančna obveznost končne situacije pa je nastala v letu
2017.

OB085-14-0047 Kanalizacija ČN Karteljevo

10.694 €

Namen in cilj

Izgradnja fekalne kanalizacije, čistilne naprave, vodohrana in rekonstrukcije vodovoda v naseljih
Gornje in Dolnje Karteljevo.
Stanje projekta

V izdelavi investicijsko tehnična dokumentacija.

OB085-16-0094 Kanalizacija in vodovod Potov Vrh

769.727 €

Namen in cilj

Namen investicije je zagotoviti ustrezno infrastrukturo za odvajanje komunalne odpadne vode
ter izvedbo in obnovo potrebne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo v naselju Potov Vrh, s
čimer se bodo zmanjšali negativni vplivi na okolje.
Investicija obsega izgradnjo: 1600 m kanalizacijskega omrežja, 1400 m vodovodnega omrežja,
3 črpališča, 840 m tlačnega voda. Sistem se bo zaključil na čistilni napravi Veliki Slatnik, ki je
bila zgrajena v letu 2014.
Stanje projekta

Investicija je zaključena. Izvajalec odpravlja pomanjkljivosti. V letu 2018 bo pridobljeno
uporabno dovoljenje.

OB085-16-0174 Projekti EBRD - ELENA

79.683 €

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.
Glede na trenutno prijavljene projekte Mestne občine Novo mesto znaša sofinanciranje EBRD v
višini 545.625,00 EUR, strošek Mestne občine Novo mesto znaša 194.000,00 EUR pri
predvideni naložbi v osnovna sredstva 10.912.500,00 EUR.
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Stanje projekta

V letu 2017 je bil v okviru tega programa realiziran projekt energetske sanacije javnih objektov v
lasti Mestne občine Novo mesto. Čas za realizacijo ostalih projektov je do konca leta 2019.

OB085-17-0026 Investicijski odhodki - ukrepi za izboljšanje kakovosti
zraka
230.845 €
Namen in cilj

Vzpostavitev sistema avtomatizirane izposoje mestnih koles GONm.
Realiziran je bil avtobusa z nizkimi emisijami za mestni potniški promet, z uspešno pridobljenimi
finančnimi sredstvi 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.
Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

OB085-17-0105 Delna energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne
občine Novo mesto
346.938 €
Namen in cilj

Namen in cilj projekta je izvedba energetske sanacije najbolj potratnih segmentov posameznih
objektov, pri katerih celovita energetska sanacija iz različnih razlogov ni bila možna ali smiselna.
Izvede se tudi upravljanje objektov, posledično se zmanjša raba energije. Z izvedbo energetske
sanacije se hkrati izboljša ugodje uporabnikov objekta. Namen in cilj sta skladna z Lokalnim
energetskim konceptom Mestne občine Novo mesto.
Stanje projekta

Projekt je izvedbeno zaključen. Izvaja se koncesija zagotavljanja prihrankov. Ta bo potekala
nadaljnjih 15 let.

OB085-17-0106 Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti
Mestne občine Novo mesto
892.010 €
Namen in cilj

Namen in cilj projekta je izvedba celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne
občine Novo mesto in posledično zmanjšanje rabe energije. Po izvedbi energetske sanacije se
izboljša tudi ugodje uporabnikov objekta in polepša izgled objektov. Namen in cilj sta skladna z
Lokalnim energetskim konceptom Mestne občine Novo mesto.
Stanje projekta

Projekt je izvedbeno zaključen. V pridobivanju je še del odobrenih kohezijskih sredstev. Izvaja
se koncesija zagotavljanja prihrankov, ki bo potekala nadaljnjih 15 let.

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

352.787 €
36.275 €

Namen in cilj

Zadružni dom je bil v zelo slabem stanju, zaradi dotrajanosti zunanjega ovoja stavbe je bila
normalna uporaba nemogoča. Zato je bila investicija v prenovo stavbe nujno potrebna. Namen
1. faze Rekonstrukcije Zadružnega doma je zaščititi objekt pred nadaljnjim propadanjem.

26

Zaključni račun proračuna MO Novo mesto za leto 2017

Stanje projekta

V letu 2017 je bila izvedena 1. faza Rekonstrukcije Zadružnega doma na Uršnih selih.

OB085-17-0028 Investicijski odhodki - projekti KS

316.513 €

Namen in cilj

Sofinanciranje projektov KS na podlagi prijavljenih projektov posamezne krajevne skupnosti.
Stanje projekta

Za projekte je pripravljena investicijsko tehnična dokumentacija.
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