MESTNA OBČINA NOVO MESTO

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
ZA LETO 2018

Novo mesto, marec 2019

IV. OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA
4.1

Obrazložitev splošnega dela

4.2

Obrazložitev posebnega dela

4.3 Obrazložitev načrta razvojnih programov
4.4

Obrazložitev bilance stanja

4.5

Poročilo o upravljanju likvidnosti sistema EZR

2

2000 OBČINSKI SVET

523 € ..................................................................................................................................... 7

OB085-17-0133 Investicijski odhodki - delovanje svetniških skupin

523 € ......................................................................7

4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

165.015 € ....................................................... 7

OB085-17-0100 Investicijski odhodki - občinska uprava
OB085-17-0121 Vzdrževanje poslovnih prostorov

5.956 € ...............................................................................................7

4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA
OB085-16-0136 Novogradnja vrtca Bršljin

159.060 € .................................................................................7

182.134 € ......................................................................... 7

108.984 € ......................................................................................................7

OB085-17-0102 Investicijsko vzdrževanje vrtcev

73.150 €...............................................................................................7

4003 OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE

255.138 € ................................................................................... 8

OB085-13-0009 Investicijski odhodki OŠ Center

35.209 € ...............................................................................................8

OB085-17-0103 Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

141.524 € ..................................................................................8

OB085-19-0008 Sofinanciranje nakupa računalniške opreme

4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT

78.404 € ............................................................................8

2.000.432 € .................................................................................................... 8

OB085-14-0014 Športna infrastruktura

415 € ....................................................................................................................8

OB085-17-0098 Olimpijski vadbeni center Češča vas - podkonstrukcija pokritja
OB085-17-0107 Olimpijski vadbeni center Češča vas - atletska steza
OB085-17-0113 Investicijski odhodki - otroška in športna igrišča

4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA

59.801 € ........................................................................9

297.905 € ...........................................................................9

21.151 € ................................................................................................ 10

OB085-14-0016 Investicijski odhodki - Knjižnica Mirana Jarca
OB085-16-0127 Arheološki park Situla (Marof)
OB085-17-0019 Narodni dom

363.946 € ..............................................................9

76.857 € .....................................................................9

OB085-17-0130 Investicijsko vzdrževanje - Zavod Novo mesto
OB085-18-0184 Velodrom - obnova lesene kolesarske steze

1.201.509 € .........................................8

12.127 € .....................................................................10

7.194 € ................................................................................................10

1.830 € .............................................................................................................................10

4010 OBČINSKA UPRAVA - ZDRAVSTVO

12.883 € ........................................................................................... 11

OB085-16-0176 Nakup terminalov za reševalna vozila

12.883 € ....................................................................................11

4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST

5.873.042 € ............................................................ 11

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

1.892.268 € .................11

OB085-13-0025 Ureditev mestnega jedra - projektna dokumentacija .................................................................................12
74.775 € ...............................................................................................................................................................................12
OB085-13-0028 Investicije v javno razsvetljavo

121.569 € ............................................................................................12

OB085-13-0058 Vzdrževanje hidrantov

5.196 €..............................................................................................................12

OB085-15-0105 Pločnik in JR Kamence

49.924 € ..........................................................................................................13

OB085-15-0111 Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored ..................................................................................13
2.989 € .................................................................................................................................................................................13
OB085-16-0147 Urejanje romskih naselij

1.800 € ...........................................................................................................13

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

2.680.605 € .................................................................................15

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

OB085-17-0031 Investicijski odhodki - vodooskrba s števnino

37.253 €........................................15

233.033 € .................................................................16

OB085-17-0030 Investicijski odhodki - odvajanje odpadnih voda

185.972 € ......................................................................16

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

561.079 €.......................................14

4.054 € ....................................................................16

13.039 € ..............................................................................................................16

OB085-17-0128 Subvencioniranje izgradnje malih ČN in črpališč

8.188 €.....................................................................17

3

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

4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET

1.296 € .....................................................................17

238.098 € ................................................................................................. 17

OB085-15-0112 Ureditev avtobusnega postajališča v naselju Gabrje..................................................................................17
12.346 € ...............................................................................................................................................................................17
OB085-16-0140 Parkirna hiša Kapitelj

6.485 € ...............................................................................................................18

OB085-16-0150 Celostna prometna strategija

960 € .......................................................................................................18

OB085-16-0170 Parkirišča ob Kandijski cesti

29.671 € ..................................................................................................18

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

24.291 € .......................................................................................19

OB085-17-0022 Investicijski odhodki - signalizacija

66 € .....................................................................................19

OB085-17-0032 Investijski odhodki - Arhitektonske ovire

2.721 € ..........................................................................19

OB085-17-0122 Investicijski odhodki - avtobusna postajališča

5.715 € ................................................................................19

OB085-17-0123 Investicijski odhodki - meritve v prometu
OB085-17-0124 Semaforske naprave

51.748 €................................................................................................................19

OB085-17-0137 Parkirna hiša in parkirišča

100.938 € ....................................................................................................19

OB085-18-0169 Avtobusno postajališče Prečna

150 € ....................................................................................................20

4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO

1.369.855 € ............................................................ 20

OB085-14-0076 Reko. Gabrje - Ratež (odsek skozi naselje Brusnice)
OB085-14-0084 Reko. R3-664/2501 NM (skozi Šmihel)
OB085-14-0092 Sava Krka Bike

3.009 €...........................................18

89.672 € ............................................................20

158.489 € ...............................................................................20

4.456 €.........................................................................................................................20

OB085-15-0080 Rekonstrukcija regionalne ceste skozi naselje Birčna vas
OB085-16-0093 Kolesarska steza in pločnik ob Straški cesti
OB085-16-0141 Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti
OB085-16-0175 Ureditev Westrove ulice

29.656 € ......................................................21

86.233 € ...........................................................................21

290.077 € ................................................................................21

3.000 € ...........................................................................................................21

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

3.111 € .....................................................................................22

OB085-17-0033 Investicijski odhodki - Vzdrževanje občinskih cest ..................................................................................22
12.227 € ...............................................................................................................................................................................22
OB085-17-0074 Topliška c. - križišče Drska - pok. Srebrniče
OB085-17-0109 Investicijski odhodki - urejanje pešpoti

2.385 € ............................................................................22

74.545 € ..................................................................................22

OB085-17-0110 Investicijski odhodki - urejanje kolesarskih stez

141.265 € ..................................................................22

OB085-17-0111 Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu

7.393 € ........................................................................23

330.252 € ....................................................................................23

OB085-17-0115 Sanacija in preplastitev lokalnih cest

OB085-17-0125 Ureditev hodnika za pešce skozi naselje Muhaber
OB085-17-0132 Železniško postajališče pri ŠC Novo mesto

48.155 € .................................................................23

46.970 €............................................................................23

OB085-18-0176 Rekonstrukcija ceste JP 799061 v naselju Drska
OB085-18-0178 Razširitev Ločenskega mostu

9.814 € ...................................................................................................24

OB085-18-0185 Nova ureditev Kandijskega mostu

4016 OBČINSKA UPRAVA - TURIZEM

30.690 € ................................................................24

1.464 € ............................................................................................24

244 € ...................................................................................................... 24

OB085-18-0180 Parkirišče za avtodome in osebna vozila v Portovalu

4017 OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA ZEMLJIŠČA

244 € ..........................................................24

2.677.954 € ..................................................................... 25

OB085-13-0090 Komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici - 1. faza
OB085-14-0091 Komunalno urejanje obrtno industrijske cone Livada

1.755.753 € .......................................................25

OB085-15-0088 Izvedba OPPN Mrzla dolina - zahod in OPPN Brod Drage

34.293 € ...................................................25

OB085-15-0119 Komunalno urejanje poslovno industrijske cone Cikava - cesta 4
OB085-16-0166 Izvedba OPPN Bučna vas - vzhod/1

2.327 € ................................................25

6.954 € ............................................26

59.989 € .......................................................................................26

4

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

8.424 € .....................................................................27

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

810.215 €..................................................27

172.668 € ................................................. 27

54.311 € ...............................................................................................27

OB085-17-0119 Energetska sanacija stanovanjske stavbe Kočevarjeva 10a

4020 OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE

17.849 € ...................................................................... 28

OB085-17-0024 Investicijski odhodki - nakup opreme za Civilno zaščito

4021 OBČINSKA UPRAVA - VARSTVO OKOLJA
OB085-13-0001 Energetsko upravljanje

17.849 € .......................................................28

1.245.055 € ........................................................................... 28

1.065 € .............................................................................................................28

OB085-14-0047 Vodovod, kanalizacija in ČN Karteljevo
OB085-16-0094 Kanalizacija in vodovod Potov Vrh
OB085-16-0101 Kanalizacija Jama

118.356 € ..................................................27

21.745 € ................................................................................28

100.800 € ......................................................................................28

2.200 € .....................................................................................................................29

OB085-16-0174 Projekti EBRD - ELENA

83.550 € .......................................................................................................29

OB085-17-0026 Investicijski odhodki - ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka

13.908 €.................................................29

OB085-17-0106 Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto
OB085-17-0136 Urejanje obrečne infrastrukture in vodotokov

5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI

1.010.282 € .............29

11.504 € ........................................................................29

255.428 € .............................................................................................................. 30

OB085-13-0022 Zadružni dom Uršna Sela

56.792 € .......................................................................................................30

OB085-17-0028 Investicijski odhodki - projekti KS

198.635 € .......................................................................................30

5

IV. OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA
4.6

Obrazložitev splošnega dela

4.7

Obrazložitev posebnega dela

4.8 Obrazložitev
načrta razvojnih programov
4.9

Obrazložitev bilance stanja

4.10 Poročilo o upravljanju likvidnosti sistema EZR

6

2000 OBČINSKI SVET

523 €

OB085-17-0133 Investicijski odhodki - delovanje svetniških skupin 523 €
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 2018 je bila iz tega
naslova nabavljena strojna in računalniška oprema.
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
165.015 €

OB085-17-0100 Investicijski odhodki - občinska uprava

159.060 €

Namen in cilj
Sredstva so bila 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 bilo namenjenih 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

5.956 €

Namen in cilj
Sredstva so bila namenjena investicijskemu vzdrževanju poslovnih prostorov v lasti Mestne
občine Novo mesto.
Stanje projekta
Vzdrževanje nepremičnin je v izvajanju - gre za stalno nalogo.

4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA

182.134 €

OB085-16-0136 Novogradnja vrtca Bršljin

108.984 €

Namen in cilj
Zaradi pomakanja prostora v vrtcih je bil na lokaciji OŠ Bršljin zgrajen nov šest oddelčni vrtec.
Le-ta bo nadomestil štiri oddelke, ki jih bo potrebno izprazniti (bivši Novoteks).
Stanje projekta
Sam objekt je končan in pridobljeno je uporabno dovoljenje. Objekt je predan v uporabo.

OB085-17-0102 Investicijsko vzdrževanje vrtcev

73.150 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena vsakoletnemu investicijskemu vzdrževanju objektov in naprav, ki so
potrebni za delovanje predšolske vzgoje.
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Stanje projekta
Vsako leto se nameni določena sredstva v skladu z letnim planom.

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

255.138 €
35.209 €

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 fasada, obnova kuhinje in sanitarij.
Stanje projekta
Menjava oken je končana, v letu 2018 je bil obnovljen en trakt sanitarij sledi obnova fasade,
kuhinje in prenova še enega trakta sanitarij.

OB085-17-0103 Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

141.524 €

Namen in cilj
Sredstva so bila 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.

OB085-19-0008 Sofinanciranje nakupa računalniške opreme

78.404 €

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

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

2.000.432 €
415 €

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 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.

OB085-17-0098 Olimpijski vadbeni center Češča vas - podkonstrukcija
pokritja
1.201.509 €
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 so bila konec oktobra 2018. Za projekt so pridobljena sredstva Fundacije za
šport ter sredstva Ministrstva za izobraževanje znanost in šport.
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Stanje projekta
Objekt je končan in predan v uporabo.

OB085-17-0107 Olimpijski vadbeni center Češča vas - atletska steza
363.946 €

Namen in cilj
Namen je bil v notranjosti velodroma zgraditi novo atletsko stezo s štirimi krožnimi progami
dolžine 200 m, ter osmimi sprinterskimi stezami dolžine 60 m, metališče za kroglo ter skok v
daljino, višino in skok ob palici.
Stanje projekta
Objekt je končan in predan uporabo.

OB085-17-0113 Investicijski odhodki - otroška in športna igrišča 76.857 €
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 2018 so bila sredstva namenjena izgradnji novih in
obnovi obstoječih otroških igrišč v krajevnih skupnostih v MONM. Sredstva so bila razdeljena na
podlagi javnega naročila za krajevne skupnosti, MONM je sofinancirala 50% vrednosti projekta,
krajevne skupnosti pa 50%. Obnovljena so bila otroška igrišča ob OŠ Brusnice, OŠ Bršljin, OŠ
Center, v KS Mestne njive, na Potovem vrhu, novo igrišče je bilo postavljeno ob OŠ Bršljin in
OŠ Stopiče, v KS Birčna vas, KS Prečna, KS Otočec.
Stanje projekta
Vsi projekti so dokončani.

OB085-17-0130 Investicijsko vzdrževanje - Zavod Novo mesto

59.801 €

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 2018 so bila sredstva namenjena investicijskemu
vzdrževanju 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), urejanju plovne poti na reki Krki in vstopno izstopnega
mesta ob plovni poti, urejanju smučarskih tekaških prog itd.
Stanje projekta
Skladno s finančnim načrtom Zavoda Novo mesto je bilo izvedeno ustrezno investicijsko
vzdrževanje objektov, s katerimi upravlja zavod.

OB085-18-0184 Velodrom - obnova lesene kolesarske steze

297.905 €

Namen in cilj
Namen je obnoviti obstoječo kolesarsko stezo. Ker je sedaj proga pokrita, smo za finalno lesno
oblogo vozne površine uporabili sibirski bor, ki je bistveno cenejši od specialnega afriškega
lesa, ki je na prostem bolj obstojen.
Stanje projekta
Objekt bo končan do konca marca 2019.
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4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA

21.151 €

OB085-14-0016 Investicijski odhodki - Knjižnica Mirana Jarca

12.127 €

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, razstavnega
prostora ter stalne bukvarne. 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,
temnice 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)

7.194 €

Namen in cilj
Projekt ureditve Arheološkega parka Situla na Marofu 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 ter 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, ter arboristični mnenji o stanju Kettejevega
drevoreda v Novem mestu.
Na podlagi rezultatov tržne raziskave, ki so pokazale, kakšne so potrebe razvoja kulturnoturističnega produkta Železnodobni park Situla v Novem mestu, so v izdelavi dopolnitve
Strokovnih podlag za območje AP Situla. Izvedba projekta železnodobnega parka Situla je
zastavljena dolgoročno.

OB085-17-0019 Narodni dom

1.830 €

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.
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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.

4010 OBČINSKA UPRAVA - ZDRAVSTVO

12.883 €

OB085-16-0176 Nakup terminalov za reševalna vozila

12.883 €

Namen in cilj
Iz proračunske postavke smo sofinancirali nakup terminalov za reševalno postajo
Zdravstvenega doma Novo mesto in avtomatskih eksternih defibrilatorjev, ki so bila deloma
financirana s strani MZ.
Stanje projekta
Investicija je bila realizirana v skladu z zastavljenimi cilji.

4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST5.873.042 €
OB085-11-0054 Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na
območju osrednje Dolenjske
1.892.268 €
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 vodooskrbe 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
V letu 2016, 2017 in 2018 je bil projekt realiziran v naslednjem obsegu:
- izgradnja vodarn Stopiče in Jezero ter pridobitev uporabnega dovoljenja,
- 95 % realizacija pri izgradnji cevovodov in vodohranov,
- pridobitev odločbe o upravičenosti sofinanciranja dodatnih odsekov in izgradnja vodohrana
Težka Voda.
Zaključek celotnega projekta je predviden v letu 2019.
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OB085-13-0025 Ureditev mestnega jedra - projektna dokumentacija
74.775 €

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,
•
izboljšanje prometnih razmer v mestu (zmanjšanje tranzitnega in mirujočega prometa),
•
povečanje prometne varnosti,
•
izboljšanje stanja okolja…
Stanje projekta
PGD in PZI projektna dokumentacija za vse štiri sklope je izdelana in predana.

OB085-13-0028 Investicije v javno razsvetljavo

121.569 €

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
(Prečna, Brezov log, Grumova, Knezova ulica, Vinja vas).
Stanje projekta
Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in naprav javne razsvetljave v Mestni občini
Novo mesto se izvajajo skladno s planom investicij in investicijskega vzdrževanja v
koledarskem letu.

OB085-13-0058 Vzdrževanje hidrantov

5.196 €

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
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Novo mesto d.o.o. Vzdrževanje obsega pregled hidrantov, meritve ter zamenjavo hidrantov.
Sredstva za pokrivanje stroškov zagotavlja občina iz proračunskih sredstev.
Stanje projekta
Vzdrževanje hidrantov je stalna naloga občine. Zastavljeni cilji so v celoti realizirani.

OB085-15-0105 Pločnik in JR Kamence

49.924 €

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 pridobljeno del zemljišč, ki so potrebna za realizacijo 2. faze. V letu 2018
je bila izvedena 3. faza. Za pridobitev pravice graditi/zemljišč za 2. fazo poteka postopek
razlastitve. Z realizacijo projekta bo dosežena večja varnost stanovalcev ter uporabnikov cestne
infrastrukture.
Stanje projekta
V letu 2018 je bila izvedena 3. faza. Za 2. fazo poteka postopek razlastitve zemljišč.

OB085-15-0111 Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored
2.989 €

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, ki pa ga je potrebno novelirati. Začetek gradnje je predviden v letu 2019.
Iz naslova navedenega namena in ciljev se pričakuje sofinanciranje projekta iz skladov
Evropske unije.

OB085-16-0147 Urejanje romskih naselij

1.800 €

Namen in cilj
Program sledi sprejeti Strategiji reševanja romske tematike v MO Novo mesto. Namenjen je
komunalni ureditvi obstoječih romskih naselij z namenom zagotovitve pravice dostopa do
zdrave pitne vode in pravice dostopa do storitev minimalne komunalne opremljenosti bivalnih
območij. Komunalna ureditev romskih naselij bo tudi bistveno zmanjšala okoljske obremenitve
in izboljšala stanje okolja. Ureditev obsega izvedbo dokončanja komunalne opreme prostorsko
umeščenih romskih naselij (Šmihel, Poganški vrh, Ruperč vrh, Brezje, Otočec, Ukrat) in ureditvi
stvarnopravnih razmerij (odkupi, najemi, stavbne pravice), tako da se povežejo gradbene
parcele s stavbami.
Stanje projekta
V letu 2018 ni bilo razpoložljivih sofinancerskih virov namenjenih urejanju romskih naselij (razen
sredstev za naselje Žabjak Brezje, ki se izvaja v samostojnem projektu).
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OB085-16-0173 Prostorsko - komunalna ureditev romskega naselja
Žabjak Brezje
561.079 €
Namen in cilj
Razvojni program je prednostno namenjen zagotovitvi možnosti dostopa do minimalne
komunalne opreme v romskih naseljih, kar je povezano z zagotavljanjem človekovih pravic in
posebnih pravic romske skupnosti. Program bo prispeval k zmanjšanju obremenitev okolja
(čiščenje odpadnih voda), prispeval k ciljem prostorskega razvoja regije in ciljem razvoja
človeškega potenciala (okrepitev integracije romske skupnosti), ki bo posledično učinkoval tudi
na cilje gospodarske rasti in delovnih mest. Program bo omogočil učinkovitejše izvajanje javnih
programov integracije, zato bo neposredno vplival na doseganje vseh ciljev, ki jih je regija
sprejela v okviru RRP.
Program poteka v okviru Dogovora za razvoj regije JV Slovenije v obdobju 2017 - 2020 in bo
sofinanciran s sredstvi proračuna RS.
Cilj 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.
Stanje projekta
V letu 2018 sta bili izvedeni načrtovani aktivnosti 1. in aktivnost 3. - zaključeni julija 2018 s
sprejemom prostorskega načrta - SD OPN3, ki je javno objavljen na spletni povezavi
https://novomesto.si/prostorski-portal/16458/. Za obe aktivnosti je bila v novembru 2018
sklenjena pogodba o sofinanciranju z MOP-om. Pogodba o sofinanciranju je realizirana v celoti.
Za izvedbo aktivnosti 2., 4., 5. in 6. je bila med Mestno občino Novo mesto in MGRT dne 11.
06.2018 sklenjena pogodba št. C2130- 18Z117110 o sofinanciranju projekta prostorskokomunalna ureditev romskega naselja Žabjak Brezje. V letu 2018 sta se izvajali aktivnost 2. in
aktivnost 4. Aktivnost 2. je obsegala Izvedbo nujnih komunalnih in drugih ureditev v Brezju in
sicer:
– rekonstrukcijo kategorizirane občinske javne ceste v romskem naselju Brezje (oznaka JP
799526) z namenom gradnje novih varnih površin za pešce in otroke,
– rekonstrukcijo priključka kategorizirane občinske javne ceste v romskem naselju Brezje
(oznaka JP 799526) na državno regionalno cesto III. reda Trebnje – Novo mesto (Bučna vas), ki
je nujni predpogoj za gradnjo drugih ureditev v okviru aktivnosti 2.,
– rekonstrukcijo kategorizirane občinske javne ceste v romskem naselju Brezje z namenom
gradnje nove javne razsvetljave,
–

gradnjo novega avtobusnega postajališča za šolski avtobus v romskem naselju Brezje,

– gradnjo objekta za izvajanje projektnih aktivnosti s prebivalci romskega naselja (projektni
center), ki bo kasneje prerasel v Večnamenski objekt Brezje za izvajanje programov
vključevanja.
Za aktivnost 2. so bila v letih 2017 in 2018 izvedena vsa javna naročila (projektiranje za
gradbeno dovoljenje, pridobljeno gradbeno dovoljenje, gradnja večnamenskega objekta in
drugih ureditev v romskem naselju je zaključena. Objekt in druge komunalne ureditve so bile
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izvedene, v decembru 2018 je bil večnamenski objekt prevzet s strani investitorja. Aktivnost 2.
je realizirana v pogodbenih rokih.
Aktivnost 4. je obsegala izgradnjo načrtovane komunalne opreme, ki je predvidena s
prostorskim aktom in parcelacijo zemljišč z namenom ureditve gradbenih parcel na približno
tretjini površine načrtovanega naselja. Aktivnost se je izvajala, izvedene so bile geodetske in
projektantske storitve, izvedeni so bili tudi odkupi potrebnih zemljišč. Celotno območje je bilo
parcelirano po načrtu novih gradbenih parcel, skladno z julija 2018 uveljavljenih pogojih SD
OPN 3. Del aktivnosti, ki so predvidene v okviru pogodbe o sofinanciranju projekta z MGRT
(sklenjena junija 2018) je za leto 2018 izvedenih, niso pa bile pa izvedena v celoti, ker MzI-DRSI še ni pričelo z gradbenimi deli na državni Mirnopeški cesti. O tem je bil v 2018 usklajen
okvir pogodbe o sofinanciranju z namenom izvedbe v 2019.
Za projekt je izdelan in potrjen DIIP, izdelana je tudi investicijska dokumentacija na ravni PIZ,
elaborirana v strokovnih podlagah za pripravo SD OPN 3. Z dokumentacijo je zagotovljeno, da
projektne aktivnosti sledijo načrtovanim rokom in pravilom stroke, izdelana investicijska
dokumentacija (DIIP in PZI) pa vsebuje vse bistvene elemente klasičnih investicijskih
dokumentov, ki omogočajo ustrezno načrtovanje, izvedbo in nadzor nad projektom, skladno z
določbami UEM, tudi elemente CBA analize stroškov in koristi. IP pa je izdelan na podlagi
podatkov izvedbenih projektov za aktivnost 5. in 6. ki so potekale v letu 2019 in 2020.

OB085-16-0178 Ureditev mestnega jedra - Glavni trg

2.680.605 €

Namen in cilj
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 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,
predviden zaključek vseh del je konec marca 2019.

OB085-17-0029 Investicijski odhodki - Urejanje pokopališč in pogrebna
dejavnost
37.253 €
Namen in cilj
Sredstva so bila namenjena obnovi dostavnega prostora na pokopališču Ločna. Ob poslovilni
vežici v Stranski vasi so bili izvedeni odvodnjavanje in novi tlaki. Na pokopališču Srebrniče je
bilo grobno polje preurejeno v žarno polje.
Stanje projekta
V izvajanju - stalna naloga
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OB085-17-0030 Investicijski odhodki - odvajanje odpadnih voda 233.033 €
Namen in cilj
Priprava investicijske tehnične dokumentacije za investicijsko vzdrževanje kanalizacijske
infrastrukture in objektov ter izvedba investicijskega vzdrževanja na kanalizacijski infrastrukturi.
Stanje projekta
V letu 2018 smo prek investicijskega vzdrževanja obnovili naslednje projekte:
- Sekundarni kanalizacijski vod Birčna vas
- Sekundarni kanalizacijski vod Stranska vas
- Kanalizacija Dolenje Kamenje
- Kanalizacija Lutrško Selo
- Obnova kanalizacije v Smrečnikovi ulici
- Prestavitev kanalizacije v Jerebovi ulici.
Zastavljeni cilji so v celoti realizirani v skladu s terminskem in finančnem planu vzdrževanja
kanalizacijske infrastrukture za leto 2018.

OB085-17-0031 Investicijski odhodki - vodooskrba s števnino

185.972 €

Namen in cilj
Priprava investicijske tehnične dokumentacije za investicijsko vzdrževanje vodovodne
infrastrukture in objektov ter izvedba investicijskega vzdrževanja na vodovodnem omrežju.
Stanje projekta
Sredstva so bila porabljena za investicijsko tehnično dokumentacijo, investicijsko vzdrževanje
objektov na vodovodnem omrežju. V letu 2018 smo prek investicijskega vzdrževanja obnovili
naslednje projekte oziroma odseke:
- Vodovod Jelše pri Otočcu
- Vodovod Gorenje Kamence – Hudo
- Prestavitev vodovoda Cesta brigad
- Črpalni vodovodni jašek Brinje
- Vodovod Boričevo
- Vodovod Dolenje Kamenje
- Vodovod Lutrško Selo
- Obnova vodovoda v Smrečnikovi ulici

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

4.054 €

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

13.039 €

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.
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Stanje projekta
Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanja gospodarske javne infrastrukture je stalna naloga občine.
Zastavljeni cilji so v celoti realizirani.

OB085-17-0128 Subvencioniranje izgradnje malih ČN in črpališč

8.188 €

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 in hišnih črpališč v
Mestni občini Novo mesto.

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

1.296 €

Namen in cilj
Mestna občina načrtuje nadaljevati z ureditvijo območja zelenice med reko Krko in trgovskim
centrom Tuš. Poleg že zgrajenega pump track poligona in zasajenih dreves se načrtuje gradnja
otroškega igrišča ter parkovna ureditev celotnega območja (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. V jeseni 2017 se je zasadilo 6 dreves. 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.
Glede na zgoraj navedene okoliščine se je v prvi fazi izdelala zasnova zasaditve dreves, ki je v
veliki meri upoštevala rešitve iz idejne zasnove za mestni park. V jeseni 2018 se je zasadilo 20
dreves, od tega jih je 10 financirala MONM, 10 dreves pa je doniralo podjetje Ursa d.o.o ter
postavile 2 parkovne klopi.

4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET

238.098 €

OB085-15-0112 Ureditev avtobusnega postajališča v naselju Gabrje
12.346 €

Namen in cilj
Cilj je urediti varno avtobusno postajališče v Gabrju.
Stanje projekta
Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje. V teku je priprava dokumentacije za izvedbo razpisa za
izbor izvajalca.
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OB085-16-0140 Parkirna hiša Kapitelj

6.485 €

Namen in cilj
Predvidena je izgradnja parkirne hiše na območju med Prešernovim trgom, Kapiteljsko ulico in
Strmo potjo. Projekt v povezavi z ostalimi investicijami v mestnem jedru predstavlja celostno
urejanje mirujočega prometa.
Stanje projekta
V letu 2016 je bila naročena projektna dokumentacija IDZ in IDP, strošek izvedbe pa je bremenil
proračun 2017. V letu 2017 so bile izvedene geotehnične raziskave, izdelan geodetski posnetek
obstoječega stanja, izdelana idejna variantna zasnova (IDZ) in pridobljeni projektni pogoji
soglasodajalcev. V letu 2018 je bila izdelan IDP, pridobitev gradbenega dovoljenja pa sledi po
pridobitvi pravice graditi. Začetek gradnje je predviden v letu 2020.

OB085-16-0150 Celostna prometna strategija

960 €

Namen in cilj
Namen Celostne prometne strategije v občini Novo mesto je spodbujati bolj trajnostno naravnan
promet v občini. Sredstva so bila namenjena izdelavi elaborata eksperimentalne prometne
ureditve Kandijskega mostu.
Stanje projekta
Projekt je v izvajanju.

OB085-16-0170 Parkirišča ob Kandijski cesti

29.671 €

Namen in cilj
Zaradi prenove površin v mestnem jedru je oziroma bo Mestna občina Novo mesto v
neposredni bližini mestnega jedra zagotovila dodatna oz. nadomestna parkirišča in sicer z
ureditvijo dveh že obstoječih parkirišč - na Trdinovi cesti in ob Težki vodi.
Z ureditvijo parkirišča ob Trdinovi cesti je bilo pridobljenih 37 parkirnih mest in 1 parkirno mesto
za funkcionalno ovirane osebe, z ureditvijo parkirišč ob Težki vodi pa je predvidenih 38 parkirnih
mest od tega 2 parkirni mesti za funkcionalno ovirane osebe in 2 parkirni mesti s polnilnikom za
električna vozila.
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.
Stanje projekta
Parkirišče na Trdinovi je dokončano, za parkirišče ob Težki vodi pa imamo izdelano projektno
dokumentacijo, pridobljeno je tudi gradbeno dovoljenje, izvedba je predvidena za leto 2019.

OB085-17-0020 Investicijski odhodki - nacionalni program varnosti cest.
prometa
3.009 €
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za nakup opreme za izboljšanje prometne varnosti in za izvedbo
aktivnosti v času prometno preventivnih dogodkov.
Stanje projekta
Cilji za leto 2018 so bili doseženi.
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OB085-17-0022 Investicijski odhodki - signalizacija

24.291 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za izboljšanje stanja vertikalne prometne signalizacije in prometne
opreme.
Stanje projekta
Cilji za leto 2018 so bili doseženi.

OB085-17-0032 Investijski odhodki - Arhitektonske ovire

66 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za odpravo arhitektonskih ovir v prometu.
Stanje projekta
Cilji za 2018 niso bili doseženi zaradi prezasedenosti izvajalcev del. Posledično načrtovana dela
niso bila izvedena.

OB085-17-0122 Investicijski odhodki - avtobusna postajališča

2.721 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju avtobusnih postajališč in opreme
avtobusnih postajališč.
Stanje projekta
Cilji za leto 2018 so bili doseženi.

OB085-17-0123 Investicijski odhodki - meritve v prometu

5.715 €

Namen in cilj
Sredstva so bila porabljena za nakup nove opreme za izvajanje meritev v prometu in za izvedbo
vzdrževalnih del na obstoječi opremi.
Stanje projekta
Cilji so bili doseženi.

OB085-17-0124 Semaforske naprave

51.748 €

Namen in cilj
Urejanje svetlobnih prometnih znakov se v Mestni občini Novo mesto izvaja kot izbirna
gospodarska javna služba. Izvajalec opravlja redna vzdrževalna dela, ki obsegajo zamenjavo
okvarjenih delov (sijalke, signalni dajalniki, varovalke, transformatorji, tipke, semaforske glave
ipd.) ter najnujnejša popravila zaradi vandalizma ali prometnih nesreč. Uspešno je bila izvedena
posodobitev semaforjev od križišča Šmihelski most-AP-Kandijska-Ljubenska do križišča pri
Motoroilu. Na omenjena križišča so bili vgrajeni tudi odštevalniki časa za pešce in voznike.
Stanje projekta
Projekt je v izvajanju.

OB085-17-0137 Parkirna hiša in parkirišča

100.938 €

Namen in cilj
Sredstva so bila porabljena za nabavo novih polnilnih postaj za električna vozila. Namen
postavitve polnilnih postaj za električna vozila je spodbuditi trajnostno mobilnost prebivalcev in
zaposlenih ter urediti ustrezno infrastrukturo. S tem bomo dolgoročno pripomogli k
zmanjševanju emisij toplogrednih plinov ter k izboljšanju kakovosti zraka. Hkrati bo zagotovljena
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pokritost z infrastrukturo polnilnih postaj za električna vozila, kar je eden od temeljev za nadaljnji
razvoj trajnostne mobilnosti.
Stanje projekta
Investicijski del projekta je zaključen. Izvaja se druga faza pogodbenih določil, to je upravljanje
in vzdrževanje polnilnih postaj v dobi 36 mesecev od njihove postavitve.

OB085-18-0169 Avtobusno postajališče Prečna

150 €

Namen in cilj
Ureditev para avtobusnih postajališč v Prečni s prehodom za pešce, cestno razsvetljavo in
dostopnimi površinami. Sklenjena pogodba za služnost (zemljišče za iztek padavinske vode).
Izvedba gradbenih del.
Stanje projekta
Dokumentacija izdelana, sklenjena služnostna pogodba. Projekt je v izvajanju.

4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO

1.369.855 €

OB085-14-0076 Reko. Gabrje - Ratež (odsek skozi naselje Brusnice)
89.672 €

Namen in cilj
Rekonstrukcija regionalne ceste R3-668/5846 Gabrje-Ratež, od km 3.078 do km 3.740 - skozi
Velike Brusnice z ureditvijo pločnikov in ureditvijo struge Vrtaškega potoka ter obnova
gospodarske javne infrastrukture.
Stanje projekta
Rekonstrukcija ceste je v izvajanju. Predvideno je bilo, da bo zaključena konec marca 2019,
vendar pa se je zaradi izgradnje nadomestnega objekta, rok podaljšal do konca septembra
2019.

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

158.489 €

Namen in cilj
Namen je rekonstrukcija regionalne ceste od priključka s Smrečnikovo ulico, do priključka s
Šukljetovo ulico pri trgovini Vita v Šmihelu, tako imenovani Šmihelska 1 faza.
Rekonstrukcija zajema ureditev pločnika, avtobusnega postajališča, lokalnih ter individualnih
priključkov in ureditev gospodarske javne infrastrukture.
Stanje projekta
Rekonstrukcija je zaključena, komisijski pregled je opravljen. Potreben je še končni obračun in
odprava pomanjkljivosti po komisijskem pregledu, dokončna zemljiškoknjižna ureditev ter
predaja kanalizacije Komunali Novo mesto d.o.o.

OB085-14-0092 Sava Krka Bike

4.456 €

Namen in cilj
V letu 2015 so bile občine, ki so vključene v projekt ''Sava - Krka bike'', s strani DRSI in DRI
d.o.o. pozvane k sodelovanju za pripravo Elaborata prometne ureditve »Začasna postavitev
prometne signalizacije in izvedba gradbenih ukrepov na glavnih daljinskih državnih povezavah
D2, G17, G19 in D5«. Izdelan Elaborat je bil izdelan meseca marca 2016. DRSI izvedla izbor
izvajalca in izvedbo predvidela v letu 2018. Zaradi pritožbe enega od neizbranih izvajalcev, je
izvedba prestavljena v leto 2019. Trenutno ima DRSI zagotovljena sredstva le označitev trase
brez gradbenih del. Da bi se označitev skozi MONM že v prvi fazi lahko izvedla po načrtovani
končni rešitvi, je bil julija 2017 izdelan PZI za ureditev kolesarske poti med naseljem Krka in
Žihovim selom.
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V letu 2017 je bil za odsek trase med naseljema Krko in Žihovim selom izdelan projekt PZI. V
letu 2018 je bila izvedena parcelacija in začetek pridobivanja zemljišč. Zagotovitev varnega
vodenje kolesarja na omenjenem odseku je pogoj za začasno označitev trase.
Stanje projekta
Projekt je v fazi začasne označitve celotne povezave Sava - Krka bike. Izdelana je
dokumentacija PZI za odsek Krka - Žihovo selo in pridobivajo se zemljišča za gradnjo.
Dinamika projekta se odvija v skladu z razpoložljivimi sredstvi v proračunu RS.

OB085-15-0080 Rekonstrukcija regionalne ceste skozi naselje Birčna
vas
29.656 €
Namen in cilj
Izgradnja avtobusnega postajališča ob regionalni cesti, ureditev peščevih površin, cestne
razsvetljave in ekološkega otoka.
Rekonstrukcija regionalne ceste od podvoza pod železniško progo do OŠ v Birčni vasi z
ureditvijo plačnika, avtobusnega obračališča in postajališča, lokalne ceste, lokalnih priključkov in
ureditev gospodarske javne infrastrukture.
Stanje projekta
Projekta sta v fazi podpisa sporazuma o sofinanciranju z investitorko Direkcijo RS za
infrastrukturo, občina nastopa kot sofinancer.

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

86.233 €

Namen in cilj
Projekt predvideva obnovo cestišča, gradnjo kolesarske steze in pločnika ter obnova 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
Projekt je zaključen.

OB085-16-0141 Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti

290.077 €

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
Gradnja se je začela avgusta 2018 in bo predvidoma zaključena poleti 2019.

OB085-16-0175 Ureditev Westrove ulice

3.000 €

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 cestno razsvetljavo.
Stanje projekta
Zaradi ureditve predhodnega vprašanja (sodne določitve meje) na projektu ni aktivnosti.
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OB085-16-0180 Brv in kolesarska pot - Loka - Kandija

3.111 €

Namen in cilj
Projekt v povezavi z ostalimi investicijami v občini predstavlja celostno urejanje trajnostnega
prometa. Brv in kolesarska pot Loka-Kandija bo predstavljala eno od točk za povezovanje
starega mestnega jedra, Kandije, Drske in zaledja na način, da bo pripomogla k obogatitvi
turistične in športno-rekreacijske dejavnosti ter k dvigu kakovosti bivanja v ožjem in širšem
prostoru mesta.
Stanje projekta
V pripravi je povabilo in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila male vrednosti:
Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo brvi in kolesarske poti - Loka-Kandija. Pripravlja se
vloga na razpis za pridobitev evropskih sredstev.

OB085-17-0033 Investicijski odhodki - Vzdrževanje občinskih cest
12.227 €

Namen in cilj
Sredstva so bila namenjena pripravi strokovnih podlag za pripravo Odloka o kategorizaciji
občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Novo mesto.
Stanje projekta
Projekt je zaključen.

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

2.385 €

Namen in cilj
Namen projekta je 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. Fizično se izvaja prva faza projekta.

OB085-17-0109 Investicijski odhodki - urejanje pešpoti

74.545 €

Namen in cilj
Sredstva so bila namenjena za obnovo stopnic na Bregu, ki so bile dotrajane in nevarne za
uporabnike.
Stanje projekta
Projekt je zaključen.

OB085-17-0110 Investicijski odhodki - urejanje kolesarskih stez 141.265 €
Namen in cilj
Sredstva iz te postavke so bila namenjena za ureditev kolesarske in peš povezave med
Gubčevo ulico in Belokranjsko cesto v Novem mestu ter za prometno ureditev na odseku
občinske ceste Otočec - Dolenje Kronovo.
Stanje projekta
Projekt je zaključen.
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OB085-17-0111 Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu

7.393 €

Namen in cilj
S predvidenimi sredstvi smo financirali spremembo projektne dokumentacije priključevanja
Ceste Brigad na Andrijaničevo cesto, recenzijo PZI rekonstrukcije Šmihelska ceste ter izdelavo
projektne dokumentacije za ureditev Kočevarjeve ulice z elementi za umirjanje prometa.
Stanje projekta
Projekti so zaključeni.

OB085-17-0115 Sanacija in preplastitev lokalnih cest

330.252 €

Namen in cilj
S predvidenimi sredstvi smo preplastili najbolj poškodovane odseke cest, ki so določeni po
zaključku zimske službe; Poganci, Knezova ulica, Ulica Danila Bučarja, Ulica stare pravde,
Paderšičeva ulica, Stopiče, Velike Brusnice, Lastovče, Suhadol, Mali-Veliki Slatnik, Jerebova
ulica, Dolenje Kamenje, Lutrško selo ter v še v Krajevnih skupnostih Gabrje, Birčna vas in
Brusnice.
Stanje projekta
Projekt je zaključen.

OB085-17-0125 Ureditev hodnika za pešce skozi naselje Muhaber48.155 €
Namen in cilj
Ob lokalni cesti skozi naselje Muhaber je predvidena ureditev enostranskega hodnika za pešce
v dolžini cca 305 m. Hkrati se bo v območju ureditve hodnika za pešce uredila še cestna
razsvetljava (17 svetilk), odvodnjavanje ceste z izgradnjo nove meteorne cestne kanalizacije z
izpustom v dve ponikovalnici, avtobusno postajališče na vozišču z izvedbo čakalne ploščadi s
tipsko nadstrešnico ter hišni priključki k stanovanjskim hišam.
Stanje projekta
Zaradi naknadne pobude krajanov KS Bučna vas po razširitvi vozišča, ureditvijo hodnika za
pešce z dvignjenimi robniki ter ureditvijo dvignjene ploščadi na območju križišča med profiloma
P6 in P13 v dolžini 130 m, smo za ta odsek naročili novelacijo projektne dokumentacije,
predhodno pa odkupili še potrebna dodatna zemljišča. Iz teh razlogov se bo gradnja nadaljevala
v začetku prihodnjega leta po pridobitvi novelirane projektne dokumentacije.

OB085-17-0132 Železniško postajališče pri ŠC Novo mesto

46.970 €

Namen in cilj
Mestna občina Novo mesto se sooča s problematiko prometne varnosti na Drski, ki je še
posebej poudarjena zaradi prometno slabo povezave Šolskega centra Novo mesto (v
nadaljevanju: ŠC Novo mesto) na prometno mrežo Novega mesta, saj le ta zaradi velikega
števila dijakov in študentov obremenjuje Šegovo in Westrovo ulico, problemi pa se pojavljajo na
širšem območju naselja Drska. Negativne vplive peš prometa dijakov in ostalih uporabnikov ŠC
NM skozi stanovanjsko sosesko Drska, ki poteka od obstoječe avtobusne in železniške postaje
Kandija do ŠC Novo mesto in obratno, je možno omiliti z izgradnjo novega železniškega
postajališča v območju ŠC Novo mesto.
Mestna občina Novo mesto je skupaj s ŠČ NM podala predlog MzI, Sektorju za železnice za
umestitev in izgradnjo novega postajališča neposredno ob ŠC NM. Po izgradnji obvoznice
Šmihel bo tako vzpostavljena neposredna navezava tudi na državno cestno mrežo. Ministrstvo
za infrastrukturo je projekt prepoznalo kot enega od projektov, ki bo doprinesel svoj delež k
povečanju trajnostne mobilnosti, zato je projekt uvrstilo v načrt razvojnih programov. S
podpisom dogovora o sofinanciranju projekta med Ministrstvom za infrastrukturo, Ministrstvom
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za znanost, izobraževanje in šport, Šolskim centrom Novo mesto in Mestno občino Novo mesto,
se je MONM obvezala sofinancirati projekt.
Stanje projekta
Projekt je bil v letu 2018 realiziran, železniško postajališče je že predano v uporabo.

OB085-18-0176 Rekonstrukcija ceste JP 799061 v naselju Drska

30.690 €

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 zelo obremenjena 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 površin za pešce.
Stanje projekta
Projekt se izvaja. Predviden zaključek investicije je v aprilu 2019.

OB085-18-0178 Razširitev Ločenskega mostu

9.814 €

Namen in cilj
Namen razširitve Ločenskega mostu je dopolnjevanje kolesarske mreže v Mestni občini Novo
mesto. Cilj razširitve je pridobitev obojestranske 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). V začetku leta 2018 je bila izdelava IDP prekinjena zaradi ugotovitve projektanta in DRSIja, da širitev površin na obstoječem mostu ni možna brez rekonstrukcije celotnega mostu.

OB085-18-0185 Nova ureditev Kandijskega mostu

1.464 €

Namen in cilj
Na občinski cesti LG 299001, Kandijski most se izvede novo eksperimentalno prometno
ureditev in rekonstrukcijo, ki zajema vozišča, površine za kolesarje in pešce.
Stanje projekta
Izdelana je investicijska in projektna dokumentacija – elaborat nove prometne ureditve. Projekt
se bo realiziral v letu 2019.

4016 OBČINSKA UPRAVA - TURIZEM

244 €

OB085-18-0180 Parkirišče za avtodome in osebna vozila v Portovalu
244 €

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
jim 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.
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Stanje projekta
Gradbeno dovoljenje za ureditev parkirišč v ŠRC Portoval je bilo izdano decembra 2018. V
izdelavi je projektna dokumentacija PZI. Po izdelavi PZI v letu 2019 se pristopi k izgradnji
parkirišč.

4017 OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA ZEMLJIŠČA

2.677.954 €

OB085-13-0090 Komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici - 1.
faza
2.327 €
Namen in cilj
Za potrebe gradnje komunalne infrastrukture na območju gospodarske cone Na Brezovici se
predvidi nadaljevanje gradnje komunalnega opremljanja.
Stanje projekta
Projekt I. faze je zaključen. Trenutno potekajo pogovori glede odkupov zemljišč ter priprava
projektne dokumentacije za II. fazo. Po pridobitvi vseh potrebnih zemljišč ter projektne
dokumentacije se pristopi k izvedbi II. faze.

OB085-14-0091 Komunalno urejanje obrtno industrijske cone Livada
1.755.753 €

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.
Cilj je ureditev komunalne infrastrukture na območju obrtno industrijske cone Livada, ki obsega:
• izgradnjo ločenega kanalizacijskega sistema,
• navezavo fekalne kanalizacije na primarno kanalizacijsko omrežje Novega mesta,
• izgradnjo ustrezne vozišče konstrukcije,
• zaščito in prestavitev obstoječih komunalnih vodov,
• ureditev zbiranja komunalnih odpadkov.
Stanje projekta
Projekt je bil uspešno zaključen. Pridobljena so bila evropska sredstva v višini 1.350.727 EUR.

OB085-15-0088 Izvedba OPPN Mrzla dolina - zahod in OPPN Brod Drage
34.293 €

Namen in cilj
Namen in cilj tega NRP je realizacija načrtovane komunalne opreme zaradi predvidene
pozidave skladno z določili OPPN Mrzla dolina-zahod in OPPN Brod Drage
Zemljišča na območju OPPN Mrzla dolina-zahod in OPPN Brod-Drage še niso komunalno
opremljena, z izjemo 1. faze komunalne opreme po OPPN Mrzla dolina-zahod, ki jo je prevzel
investitor prvih dveh blokov na območju OPPN Mrzla dolina-zahod. S tem namenom je bila med
MONM in investitorjem sklenjena pogodba o opremljanju, na podlagi katere je investitor v letu
2018 zgradil večji del 1. faze komunalne opreme z igriščem, ki jo je predal občini v prvi polovici
leta 2018, prenos preostalega dela 1. faze pa je bil načrtovan do konca leta 2018.
V prihodnjih letih je potrebno izvesti končno načrtovano skupno komunalno opremo za oba
navedena OPPN-a, ki predstavlja načrtovano skupno dostopno cesto z izvedbo zavijalnega
pasu na ulici na Brodu in rekonstrukcijo obstoječe mešane kanalizacijo po ulici na Brodu, ki jo je
potrebno nadomestiti z izvedbo kanalizacije v ločenem sistemu in izpustom meteornih voda v
reko Krko. Izgradnja skupne dostopne ceste je načrtovana po zemljiščih, ki so bila v stečajnem
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postopku Brod Investa prodana novemu lastnik, zato bo nadaljevanje komunalnega opremljanja
zemljišč odvisno predvsem od njegove pripravljenosti za sodelovanje pri komunalnem
opremljanju zemljišč z MONM.
Stanje projekta
Občina je investitorju s sklenitvijo pogodbe o opremljanju sočasno z izgradnjo 1. faze
komunalne opreme omogočila tudi izgradnjo prvih dveh blokov na območju OPPN Mrzla
dolina-zahod. Prva etapa 1. faze komunalne opreme (90% 1. faze) in zgrajeno igrišče, ki sta
bila pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja za prvo zgrajeni objekt, sta bila zgrajena in predana
občini v prvi polovici leta 2018. Nerealizirana je ostala predaja preostalega dela 1. faze
komunalne opreme (10%), ki je bila predvidena do konca leta 2018. Pomembno je tudi, da je
občina z investitorjem pogodbeno uredila zavarovanje njegovih obveznosti pri sofinanciranju
končne komunalne opreme zemljišč, ki odpadejo na zgrajena dva bloka.

OB085-15-0119 Komunalno urejanje poslovno industrijske cone Cikava cesta 4
6.954 €
Namen in cilj
Območje PIC Cikava je namenjeno ureditvi največje gospodarske cone nacionalnega pomena v
regiji Jugovzhodna Slovenija. Območje Cikava sever je že urejeno, skoraj v celoti pozidano in
namenjeno predvsem malemu gospodarstvu. Glede na izkazan interes po širjenju dejavnosti v
območju PIC Cikava je potrebna zagotovitev ustreznih pogojev ter ureditev potrebne
gospodarske javne infrastrukture.
Stanje projekta
Izdelana je bila hidrološka študija, trenutno pa je v izdelavi projektna dokumentacija DGD in PZI
ter odkupi zemljišč. V primeru uspešne pridobitve zemljišč bomo pristopili k izvedbi v leti 2019.

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

59.989 €

Namen in cilj
Namen in cilj tega NRP je realizacija načrtovane komunalne opreme zaradi predvidene
pozidave skladno z določili OPPN Bučna vas-vzhod/1.
S tem namenom je občina v letu 2018 z zainteresiranim investitorjem stanovanjske pozidave na
območju OPPN Bučna vas-vzhod/1 sklenila pogodbo o opremljanju zemljišč. Z navedeno
pogodbo se je investitor zavezal pridobiti določena zemljišča pod načrtovano cesto in izvesti 1.
fazo komunalne opreme v zvezi z gradnjo stanovanjskih objektov na ureditveni enoti A1 in A2,
del potrebnih zemljišč za gradnjo ceste v skupni površini cca.1.952 m2 pa se je zavezala
pridobiti občina. Pridobitev zemljišč za gradnjo komunalne opreme in sodelovanje med MONM
in investitorjem pri komunalnem opremljanju zemljišč omogoča začetek stanovanjske pozidave
na ureditveni enoti A1 in A2 v skladu z določili OPPN Bučna vas - vzhod/1 (Uradni list RS, št.
101/09).
Stanje projekta
V letu 2018 je bil sprejet Program opremljanja oziroma Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja OPPN Bučna vas - vzhod/1 (DUL, št. 6/18) in sklenjena
pogodba o opremljanju med MONM in zainteresiranim investitorjem za izvedbo 1. faze
komunalne opreme v povezavi z načrtovano stanovanjsko pozidavo na ureditvenih enotah A1 in
A2 v skladu z določili OPPN Bučna vas - vzhod/1 (Uradni list RS, št. 101/09), ki bo predvidoma
realizirana v prihodnjih dveh letih. Gradnja komunalne opreme se bo začela predvidoma v letu
2019, po pridobitvi vseh potrebnih zemljišč za gradnjo.
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OB085-16-0172 Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih
pravic
810.215 €
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 - stalna naloga.

OB085-17-0129 Investicijski odhodki - vzdrževanje nepremičnin

8.424 €

Namen in cilj
Sredstva s te postavke so bila porabljena za delno odstranitev objekta na zemljišču parc. št.
458 in 462, k.o. Novo mesto, zaradi inšpekcijske odločbe, da objekt predstavlja nevarno
gradnjo.
Stanje projekta
Projekt je v izvajanju.

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

172.668 €
54.311 €

Namen in cilj
Namen projekta je skupaj z ostalimi projekti na območju mestnega jedra oživiti le-tega, pridobiti
nova stanovanja in s tem učinkovito izkoristiti trenutno prazne in propadajoče objekte, ohraniti
kulturno dediščino, polepšati izgled mestnega jedra ter povečati energetsko učinkovitost
objektov. Cilj projekta je delna obnovitev ali obnovitev celotnih objektov na območju mestnega
jedra na način, da se v objektih uredijo stanovanja ter obnovi tangirane skupne dele stavb.
Projekt je predviden za sofinanciranje iz EU skladov preko mehanizma CTN.
Stanje projekta
Izdelana je projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, oddani vlogi za
pridobitev gradbenih dovoljenj. V teku je izdelava projektne dokumentacije za izvedbo projekta
ter postopka za izdajo gradbenih dovoljenj. Začetek gradnje je predviden v letu 2019.

OB085-17-0119 Energetska sanacija stanovanjske stavbe Kočevarjeva
10a
118.356 €
Namen in cilj
Nameni in cilji energetske sanacije stanovanjskega objekta Kočevarjeva 10a so:
- zmanjšati negativne vplive na okolje, ki so posledica prevelike porabe energije in izpustov
povezanih z ogrevanjem (zmanjšati izpust CO2 in delež delcev PM10),
- izboljšati kakovost zraka v Novem mestu,
- izboljšati toplotne karakteristike stavbe,
- izboljšati klimo in toplotno ugodje v stavbi,
- zmanjšati porabo energije za ogrevanje,
- zmanjšati porabo električne energije,
- znižati stroške ogrevanja in električne energije,
- izboljšati kakovost obstoječih javnih najemnih stanovanj v Mestni občini Novo mesto,
- izboljšati ekonomski položaj 22 gospodinjstev in njihovih članov, ki stanujejo v stavbi
Kočevarjeva ulica 10a (znižanje izdatkov za ogrevanje in električno energijo),
- izboljšati urejenost stavb v lasti Mestne občine Novo mesto,
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- izboljšati kakovost bivanja 22 gospodinjstev oziroma 50 stanovalcev Kočevarjeve ulice 10a.
Stanje projekta
Projekt je zaključen.

4020 OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE

17.849 €

OB085-17-0024 Investicijski odhodki - nakup opreme za Civilno zaščito
17.849 €

Namen in cilj
Za PGD Ratež je bila nabavljena intervencijska oprema za novo gasilsko vozilo GVV-1.
Sredstva so bila namenjena za poplačilo poveljniškega vozila, gasilskega vozila za prevoz
moštva ter servis hidravličnih reševalnih škarij in druge reševalne opreme. Del sredstev je bil
namenjen preureditvi prostora za servis dihalnih aparatov ter nabavo zaščitnih oblek in osebne
opreme. Ta sredstva za investicije JZ GRC so bila natančno določena po načrtu nabave nove
gasilsko reševalne opreme, nakup novih vozil, zaščitnih oblek, zaščitne operativne opreme,
čelad, radijskih postaj.
Stanje projekta
Projekt je delno dokončan in se nadaljuje.

4021 OBČINSKA UPRAVA - VARSTVO OKOLJA
OB085-13-0001 Energetsko upravljanje

1.245.055 €
1.065 €

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 njeni čim manjši porabi oz. k njenemu varčevanju, kar je v skladu z energetsko politiko
Republike Slovenije.
Namen in cilji so zmanjšati negativne vplive na okolje, ki so posledica prevelike porabe energije
in izpustov povezanih z ogrevanjem in proizvodnjo električne energije (zmanjšati izpust CO 2 in
delež delcev PM10), zmanjšati rabo energije, znižati stroške za rabo energije, izboljšati
kakovost zraka v Novem mestu, izboljšati urejenost stavb v Mestni občini Novo mesto in
izboljšati kakovost bivanja občanov.
Stanje projekta
Mestna občina Novo mesto izvaja akcijski načrt Lokalnega energetskega koncepta Novo mesto.

OB085-14-0047 Vodovod, kanalizacija in ČN Karteljevo

21.745 €

Namen in cilj
Izgradnja fekalne kanalizacije, čistilne naprave, vodohrana in rekonstrukcije vodovoda v naseljih
Gornje in Dolnje Karteljevo.
Stanje projekta
V izdelavi je investicijsko tehnična dokumentacija in pridobivanje zemljišč.

OB085-16-0094 Kanalizacija in vodovod Potov Vrh

100.800 €

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.
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Investicija se je izvajala v letih 2016, 2017 ter 2018 in je obsegala izgradnjo: 1600 m
kanalizacijskega omrežja, 1400 m vodovodnega omrežja, 3 črpališča, 840 m tlačnega voda.
Stanje projekta
Investicija je zaključena. V letu 2018 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje.

OB085-16-0101 Kanalizacija Jama

2.200 €

Namen in cilj
Namen investicije je vlaganje v zaščito okolja pred komunalnimi odpadnimi vodami v naselju
Jama, Dolenje Lakovnice.
Cilj investicije je izgradnja kanalizacije v naselju Jama in Gorenje in Dolenje Lakovnice ter
izvedba elektroenergetskega priključka za napajanje črpališče v Stranski vasi z obnovo
obstoječe ceste.
Stanje projekta
V letu 2018 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo kanalizacije v naselju Jama,
Gorenje in Dolenje Lakovnice. Gradnja se bo izvajala fazno v nadaljnjih letih.

OB085-16-0174 Projekti EBRD - ELENA

83.550 €

Namen in cilj
Namen in cilj projekta je pospeševanje investicij v občinske projekte energetske učinkovitosti,
obnovljivih virov energije, daljinskega ogrevanja, javnega prevoza in drugo javno infrastrukturo.
Prioriteta je izvajanje projektov po modelu javno zasebno partnerstvo.
Stanje projekta
Črpanje odobrenih sredstev je podaljšano do konca leta 2019. Predvidena je izvedba še
projekta na področju trajnostne mobilnosti.

OB085-17-0026 Investicijski odhodki - ukrepi za izboljšanje kakovosti
zraka
13.908 €
Namen in cilj
Vzpostavitev in vzdrževanje sistema avtomatizirane izposoje mestnih koles GONm vzdrževanja avtomatiziranega kolesarskega sistema za samopostrežno izposojo koles.
Stanje projekta
Projekt je v izvajanju.

OB085-17-0106 Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti
Mestne občine Novo mesto
1.010.282 €
Namen in cilj
Namen in cilj projekta je trajnostna raba in proizvodnja energije, energetska učinkovitost,
pametno upravljanje z energijo in uporaba obnovljivih virov energije.
Stanje projekta
Projekt je zaključen.

OB085-17-0136 Urejanje obrečne infrastrukture in vodotokov

11.504 €

Namen in cilj
V sklopu postavke smo načrtovali postavitev JR na 2. delu Župančičevega sprehajališča s čimer
bomo zagotovili osvetljenost celotne poti ter posledično povišali varnost uporabnikov v mraku in
ponoči.
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Stanje projekta
Projekt je v letu 2018 prišel do faze pridobitve PZI. Izvedba se načrtuje v letu 2019.

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

255.428 €
56.792 €

Namen in cilj
Z rekonstrukcijo zadružnega doma v Uršnih selih se bo dvignila kvaliteta življenjske ravni
prebivalstva in delovanja različnih društev ter s tem izboljšali pogoji za organizacijo različnih
prireditev, kar bo imelo velik pozitiven vpliv na povezovanje ljudi različnih generacij, na
povečanje števila obiskovalcev različnih prireditev in delavnic ter na nadaljnji razvoj naselja
Uršna sela z okolico.
Stanje projekta
Za potrebe rekonstrukcije objekta je bil izdelan projekt PGD in PZI ter pridobljeno pravnomočno
gradbeno dovoljenje. V letu 2017 se je pričelo s prvo etapo obnove objekta. V letu 2018 je bila
naročena projekta dokumentacija za spremembo namembnosti dela objekta za izvedbo
stanovanj. Investicija se bo nadaljevala v letu 2019.

OB085-17-0028 Investicijski odhodki - projekti KS

198.635 €

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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