IV. OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA
4.1

Obrazložitev splošnega dela

4.2

Obrazložitev posebnega dela

4.3 Obrazložitev
načrta razvojnih programov
4.4

Obrazložitev bilance stanja

4.5

Poročilo o upravljanju likvidnosti sistema EZR

2000 OBČINSKI SVET ........................................................................................................................................ 12.823 €

8

OB085-17-0133 INVESTICIJSKI ODHODKI - DELOVANJE SVETNIŠKIH SKUPIN ...................................................... 12.823 €

8

4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE ........................................................... 322.727 €

8

OB085-17-0100 INVESTICIJSKI ODHODKI - OBČINSKA UPRAVA......................................................................... 308.863 €

8

OB085-17-0121 VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV .................................................................................... 13.864 €

8

4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA .............................................................................. 314.420 €

8

OB085-16-0135 VRTEC OTOČEC .......................................................................................................................... 4.058 €

8

OB085-16-0136 NOVOGRADNJA VRTCA BRŠLJIN ............................................................................................. 223.110 €

8

OB085-17-0102 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV .................................................................................... 87.252 €

9

4003 OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE ......................................................................................... 514.873 €

9

OB085-13-0009 INVESTICIJSKI ODHODKI OŠ CENTER ..................................................................................... 327.619 €

9

OB085-17-0103 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL .......................................................................... 98.610 €

9

OB085-19-0008 SOFINANCIRANJE NAKUPA RAČUNALNIŠKE OPREME ................................................................. 80.526 €

9

OB085-19-0028 ŠIRITEV OŠ OTOČEC ................................................................................................................... 8.118 €

9

4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT ........................................................................................................... 1.538.665 €

10

OB085-14-0014 ŠPORTNA INFRASTRUKTURA ..................................................................................................... 44.711 €

10

OB085-15-0013 VELODROM ČEŠČA VAS .............................................................................................................. 2.440 €

10

OB085-16-0137 PORTOVAL - RAZSVETLJAVA STADIONA ................................................................................. 134.516 €

10

OB085-17-0098 OLIMPIJSKI VADBENI CENTER ČEŠČA VAS - PODKONSTRUKCIJA POKRITJA ............................. 282.992 €

10

OB085-17-0107 OLIMPIJSKI VADBENI CENTER ČEŠČA VAS - ATLETSKA STEZA ................................................ 254.990 €

10

OB085-17-0113 INVESTICIJSKI ODHODKI - OTROŠKA IN ŠPORTNA IGRIŠČA ......................................................... 47.549 €

11

OB085-17-0126 UREDITEV KONJENIŠKEGA CENTRA ČEŠČA VAS ........................................................................ 47.544 €

11

OB085-17-0130 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - ZAVOD NOVO MESTO ............................................................ 173.509 €

11

OB085-18-0184 VELODROM - OBNOVA LESENE KOLESARSKE STEZE ................................................................ 550.414 €

11

4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA ....................................................................................................... 207.514 €

12

OB085-14-0016 INVESTICIJSKI ODHODKI - KNJIŽNICA MIRANA JARCA .............................................................. 13.711 €

12

OB085-16-0127 ARHEOLOŠKI PARK SITULA (MAROF) .............................................................................................. 85 €

12

OB085-17-0019 NARODNI DOM ....................................................................................................................... 114.097 €

12

OB085-17-0117 INVESTICIJSKI ODHODKI - DOLENJSKI MUZEJ ............................................................................ 15.000 €

13

OB085-19-0029 MESTNO KULTURNO SREDIŠČE ..................................................................................................64.621 €

13

4010 OBČINSKA UPRAVA - ZDRAVSTVO .................................................................................................... 27.542 €

13

OB085-19-0031 NAKUP NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA ..................................................................................27.542 €

13

4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST .................................................................... 6.137.766 €

13

OB085-11-0054 HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA NA OBMOČJU OSREDNJE DOLENJSKE 1.037.460 €

13

OB085-12-0055 VODOVOD KANALIZACIJA ŽDINJA VAS ..................................................................................... 31.911 €

14

OB085-13-0025 UREDITEV MESTNEGA JEDRA - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ................................................... 36.186 €

14

OB085-13-0028 INVESTICIJE V JAVNO RAZSVETLJAVO .....................................................................................215.288 €

14

OB085-13-0058 VZDRŽEVANJE HIDRANTOV ........................................................................................................ 8.577 €

15

OB085-13-0086 UREDITEV GJI ŠIPČEV HRIB ........................................................................................................ 2.440 €

15

OB085-15-0111 TEMATSKA POT GRADIŠČE MAROF IN KETTEJEV DREVORED...................................................... 7.835 €

15

2

OB085-16-0173 PROSTORSKO - KOMUNALNA UREDITEV ROMSKEGA NASELJA ŽABJAK BREZJE....................... 734.358 €

15

OB085-16-0178 UREDITEV MESTNEGA JEDRA - GLAVNI TRG .........................................................................3.743.446 €

16

OB085-16-0179 UREDITEV MESTNEGA JEDRA - ROZMANOVA ULICA.................................................................... 2.029 €

16

OB085-17-0025 INVESTICIJSKI ODHODKI - ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV JP KOMUNALA .............................. 77.643 €

16

OB085-17-0029 INVESTICIJSKI ODHODKI - UREJANJE POKOPALIŠČ IN POGREBNA DEJAVNOST ........................... 67.878 €

17

OB085-17-0035 INVESTICIJSKI ODHODKI - DRUGE NALOGE KOMUNALNEGA GOSPODARSTVA ............................ 12.607 €

17

OB085-17-0118 INVESTICIJSKI ODHODKI - RAVNANJE Z ODPADKI CEROD .......................................................... 26.081 €

17

OB085-17-0127 VZDRŽEVANJE KATASTRA ........................................................................................................ 66.200 €

17

OB085-17-0128 SUBVENCIONIRANJE IZGRADNJE MALIH ČN IN ČRPALIŠČ ............................................................7.760 €

17

OB085-18-0175 REKONSTRUKCIJA ČRPALIŠČA ŽAGA .......................................................................................... 7.825 €

18

OB085-18-0181 PARKOVNE UREDITVE IN OTROŠKO IGRIŠČE V PORTOVALU ........................................................ 2.999 €

18

OB085-19-0020 SANACIJA PODPORNIH ZIDOV NA POKOPALIŠČU V SMOLENJI VASI ..........................................................

18

49.243 €........................................................................................................................................................................ 18
4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET ......................................................................................................... 680.451 €

18

OB085-15-0027 UREDITEV GLAVNE AVTOBUSNE POSTAJE NM ............................................................................ 8.814 €

18

OB085-15-0112 UREDITEV AVTOBUSNEGA POSTAJALIŠČA V NASELJU GABRJE................................................ 195.808 €

18

OB085-16-0140 PARKIRNA HIŠA KAPITELJ........................................................................................................... 1.159 €

18

OB085-16-0170 PARKIRIŠČA OB KANDIJSKI CESTI ........................................................................................... 263.315 €

19

OB085-17-0020 INVESTICIJSKI ODHODKI - NACIONALNI PROGRAM VARNOSTI CEST. PROMETA ............................ 9.016 €

19

OB085-17-0032 INVESTICIJSKI ODHODKI - ARHITEKTONSKE OVIRE .....................................................................9.959 €

19

OB085-17-0122 INVESTICIJSKI ODHODKI - AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA ............................................................. 26.072 €

19

OB085-17-0124 SEMAFORSKE NAPRAVE ................................................................................................................. 366 €

19

OB085-17-0137 PARKIRNA HIŠA IN PARKIRIŠČA................................................................................................. 89.218 €

20

OB085-18-0170 AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE MALI OREHEK ................................................................................ 6.763 €

20

OB085-18-0186 SUBVENCIJA MESTNEGA POTNIŠKEGA PROMETA - NAKUP OPREME .........................................................

20

20.613 €........................................................................................................................................................................ 20
OB085-19-0009 CESTNI PROMET - UREJANJE ...................................................................................................... 49.347 €

20

4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO ..................................................................... 3.629.545 €

21

OB085-13-0078 URED. BELOKRANJSKE C. V NM (KRIŽIŠČE ŽABJA VAS) ...........................................................11.479 €

21

OB085-14-0076 REKO. GABRJE - RATEŽ (ODSEK SKOZI NASELJE BRUSNICE) ................................................... 189.543 €

21

OB085-14-0084 REKO. R3-664/2501 NM (SKOZI ŠMIHEL) .................................................................................54.011 €

21

OB085-14-0092 SAVA KRKA BIKE ..................................................................................................................... 15.960 €

21

OB085-16-0093 KOLESARSKA STEZA IN PLOČNIK OB STRAŠKI CESTI ............................................................... 138.388 €

21

OB085-16-0141 VEČNAMENSKA POT OB LEVIČNIKOVI CESTI ........................................................................ 1.036.109 €

22

OB085-16-0142 BRV IN KOLESARSKA POT - IRČA VAS ........................................................................................24.674 €

22

OB085-16-0175 UREDITEV WESTROVE ULICE ...................................................................................................... 6.058 €

22

OB085-16-0180 BRV IN KOLESARSKA POT - LOKA - KANDIJA ................................................................................. 604 €

22

OB085-17-0033 INVESTICIJSKI ODHODKI - VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST ............................................................ 856 €

22

OB085-17-0074 TOPLIŠKA C. - KRIŽIŠČE DRSKA - POK. SREBRNIČE ................................................................. 143.605 €

23

OB085-17-0109 INVESTICIJSKI ODHODKI - UREJANJE PEŠPOTI ............................................................................ 14.991 €

23

OB085-17-0110 INVESTICIJSKI ODHODKI - UREJANJE KOLESARSKIH STEZ ............................................................ 1.806 €

23

3

OB085-17-0111 PROJEKTI ZA INVESTICIJE V CESTNEM GOSPODARSTVU ............................................................... 5.805 €

23

OB085-17-0115 SANACIJA IN PREPLASTITEV LOKALNIH CEST ..........................................................................556.392 €

23

OB085-17-0125 UREDITEV HODNIKA ZA PEŠCE SKOZI NASELJE MUHABER ..................................................... 198.007 €

23

OB085-18-0176 REKONSTRUKCIJA CESTE JP 799061 V NASELJU DRSKA .........................................................668.722 €

24

OB085-18-0179 KOLESARSKA POVEZAVA DRSKA - BRŠLJIN .............................................................................. 13.163 €

24

OB085-18-0182 UREDITEV PLOČNIKA ŠMIHEL - 2.FAZA .......................................................................................... 781 €

24

OB085-18-0185 NOVA UREDITEV KANDIJSKEGA MOSTU.................................................................................. 475.887 €

24

OB085-19-0013 UREDITEV KRIŽIŠČA - CESTA BRIGAD Z ADRIJANIČEVO ULICO ................................................. 48.813 €

24

OB085-19-0015 REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA "NOVO MESTO - STRAŽA" ................................................ 525 €

25

OB085-19-0016 REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA "NOVO MESTO - ŠMARJEŠKE TOPLICE - ŠKOCJAN" ....... 2.233 €

25

OB085-19-0017 REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA "TREBNJE - MIRNA PEČ - NOVO MESTO" ....................... 2.233 €

25

OB085-19-0023 TOPLIŠKA CESTA - OD KRIŽIŠČA AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE DO KRIŽIŠČA DRSKA ................... 18.902 €

26

4016 OBČINSKA UPRAVA - TURIZEM ............................................................................................................ 9.844 €

26

OB085-18-0180 PARKIRIŠČE ZA AVTODOME IN OSEBNA VOZILA V PORTOVALU................................................... 9.844 €

26

4017 OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA ZEMLJIŠČA ............................................................................. 2.091.859 €

26

OB085-14-0091 KOMUNALNO UREJANJE OBRTNO INDUSTRIJSKE CONE LIVADA .................................................. 3.635 €

26

OB085-15-0119 KOMUNALNO UREJANJE POSLOVNO INDUSTRIJSKE CONE CIKAVA .......................................... 210.129 €

26

OB085-16-0166 IZVEDBA OPPN BUČNA VAS - VZHOD/1 ................................................................................... 66.040 €

26

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

27

1.810.226 € ................................................................................................................................................................... 27
OB085-19-0021 KOMUNALNO UREJANJE POSLOVNO INDUSTRIJSKE CONE CIKAVA - CESTA 2 .............................. 1.830 €

27

4018 OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO .......................................................... 20.167 €

27

OB085-16-0177 GLAVNI TRG - UREDITEV STANOVANJ .......................................................................................11.294 €

27

OB085-17-0119 ENERGETSKA SANACIJA STANOVANJSKE STAVBE KOČEVARJEVA 10A ....................................................

27

671 €............................................................................................................................................................................. 27
OB085-17-0120 VZDRŽEVANJE STANOVANJ ......................................................................................................... 8.203 €

28

4019 OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA ................................................................................... 2.126 €

28

OB085-17-0112 STANOVANJSKO REŠEVANJE ROMOV ..........................................................................................2.126 €

28

4020 OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE ............................................................................ 69.809 €

28

OB085-17-0024 INVESTICIJSKI ODHODKI - NAKUP OPREME ZA CIVILNO ZAŠČITO .............................................. 19.654 €

28

OB085-19-0007 GRC - INVESTICIJE.................................................................................................................... 50.154 €

28

4021 OBČINSKA UPRAVA - VARSTVO OKOLJA ................................................................................... 1.751.495 €

28

OB085-13-0001 ENERGETSKO UPRAVLJANJE........................................................................................................ 6.306 €

28

OB085-14-0047 VODOVOD, KANALIZACIJA IN ČN KARTELJEVO .......................................................................... 3.184 €

29

OB085-15-0036 KANALIZACIJA IN OBNOVA VODOVODA ČEŠČA VAS ......................................................................560 €

29

OB085-16-0101 KANALIZACIJA JAMA ..............................................................................................................201.134 €

29

OB085-16-0174 PROJEKTI EBRD – ELENA ................................................................................................... 559.307 €

29

OB085-17-0026 INVESTICIJSKI ODHODKI - UKREPI ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ZRAKA ..................................................

29

76.444 €........................................................................................................................................................................ 29
OB085-17-0114 CEROD - MANJŠI MBO .............................................................................................................. 1.086 €

29

OB085-17-0136 UREJANJE OBREČNE INFRASTRUKTURE IN VODOTOKOV ........................................................... 92.695 €

30

4

OB085-18-0177 SISTEM ZA IZPOSOJO KOLES GONM ........................................................................................336.302 €

30

OB085-19-0000 KANALIZACIJA PREČNA - KUZARJEV KAL .............................................................................. 223.200 €

30

OB085-19-0005 INVESTICIJSKO VZDR. VODOVODNE IN KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE............................................

30

240.490 €...................................................................................................................................................................... 30
OB085-19-0012 UREDITEV TEMATSKE PEŠPOTI V OBMOČJU REKE TEMENICE .................................................... 10.787 €

31

5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI ....................................................................................................................... 357.193 €

31

OB085-13-0022 ZADRUŽNI DOM URŠNA SELA ................................................................................................... 10.734 €

31

OB085-17-0028 INVESTICIJSKI ODHODKI - PROJEKTI KS .................................................................................. 346.460 €

31

2000 OBČINSKI SVET
OB085-17-0133 Investicijski odhodki - delovanje svetniških skupin

1 2 .8 2 3 €
12.823 €

Namen in cilj
Svetniške skupine v skladu s področnim pravilnikom lahko za svoje delovanje nabavijo tudi pisarniško in
strojno računalniško opremo. V letu 2019 je bila iz tega naslova nabavljena strojna in računalniška
oprema (osebni, tablični in prenosni računalniki ter multifunkcijska naprava).
Stanje projekta
Z nabavo strojne računalniške opreme svetniške skupine sledijo svojemu cilju kvalitetnega, ažurnega in
strokovnega delovanja v Občinskem svetu in njegovih delovnih telesih.

4 0 0 1 O B Č I N S K A U P R A V A - D E J A V N O S T O B Č I N S K E U P R A VE
3 2 2 .7 2 7 €
OB085-17-0100 Investicijski odhodki - občinska uprava

308.863 €

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 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

13.864 €

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

4 0 0 2 O B Č I N S K A U P R A V A - P R ED Š O L S K A V Z G OJ A
OB085-16-0135 Vrtec Otočec

3 1 4 .4 2 0 €
4.058 €

Namen in cilj
Za reševanje problematike vrtca in šole na OŠ Otočec smo se odločili, da vrtec na Lešnici nadomestimo z
novogradnjo treh oddelkov vrtca ob Osnovni šoli Otočec. Istočasno bomo rešili tudi pomanjkanje prostora
5

za osnovno šolo zardi povečanega števila otrok. V prizidanem objektu k šoli bo tako v spodnjih prostorih
vrtec, v zgornjih dveh nadstropjih pa šest učilnic za potrebe šole.
Stanje projekta
Projekt je v fazi izdaje gradbenega dovoljenja ter izdelave razpisne dokumentacije za izvedbo javnega
naročila za izbor izvajalca gradnje.

OB085-16-0136 Novogradnja vrtca Bršljin

223.110 €

Namen in cilj
Namen investicije je zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za vzgojno izobraževalni proces za otroke 1. in
2. starostnega obdobja na območju Bršljina in nadomestiti sedanji vrtec Videk na Foersterjevi ulici, ki
deluje v najetih prostorih. Cilj je zgraditi 850 m2 bruto površine velikega objekta za 4 oddelke za 1.
starostno obdobje ter 2 oddelka za 2. starostno skupino, vključno z ureditvijo parkirišč, zunanje ureditve
in opreme prostorov.
Stanje projekta
Projekt je zaključen.

OB085-17-0102 Investicijsko vzdrževanje vrtcev

87.252 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za potrebe investicijskega vzdrževanja vrtcev Ciciban, Pedenjped ter vrtcev, ki
delujeta v objektih osnovnih šol Stopiče ter Velike Brusnice. Glede na razpoložljiva sredstva se v
sodelovanju z vrtci pripravi letni plan investicijskega vzdrževanja ter nabave potrebne opreme igralnic in
kuhinjske opreme.
Stanje projekta
Izvajanje investicijskega vzdrževanja ter nabava in posodabljanje opreme za delovanje vrtcev je stalna
naloga občine.

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

5 1 4 .8 7 3 €
327.619 €

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

OB085-17-0103 Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

98.610 €

Namen in cilj
Postavka zajema stroške investicijskega vzdrževanja opreme, naprav in objektov v upravljanju osnovnih
šol. Postavka zajema tudi stroške priprave projektne dokumentacije ter stroške nadzora in koordinatorja
varstva pri delu, ki je potreben za uspešno realizacijo izvedbe predvidenih investicijskih del.
Stanje projekta
Izvajanje investicijskega vzdrževanja na objektih osnovnih šol ter glasbene šole je stalna naloga občine.

OB085-19-0008 Sofinanciranje nakupa računalniške opreme

80.526 €

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

6

Stanje projekta
Zastavljeni cilj je bil dosežen.

OB085-19-0028 Širitev OŠ Otočec

8.118 €

Namen in cilj
Za reševanje problematika vrtca in šole na OŠ Otočec smo se odločili, da vrtec na Lešnici nadomestimo z
novogradnjo treh oddelkov vrtca ob Osnovni šoli Otočec. Istočasno bomo rešili tudi pomanjkanje prostora
za osnovno šolo zardi povečanega števila otrok. V prizidanem objektu k šoli bo tako v spodnjih prostorih
vrtec, v zgornjih dveh nadstropjih pa šest učilnic za potrebe šole.
Stanje projekta
Projekt je v fazi izdaje gradbenega dovoljenja ter izdelave razpisne dokumentacije za izvedbo javnega
naročila za izbor izvajalca gradnje.

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

1 .5 3 8 .6 6 5 €
44.711 €

Namen in cilj
Sredstva na postavki so namenjena potrebam izdelave projektne in investicijske dokumentacije za novo
športno infrastrukturo: izgradnja dodatne športne dvorane pri Marofu, izgradnja skladiščnih prostorov pri
obstoječi dvorani Marof, izgradnja novega bazena in drugih športnih objektov.
Stanje projekta
Na postavki se zagotavljajo sredstva za potrebne elaborate, projektno dokumentacijo ter investicijsko
dokumentacijo za novo športno infrastrukturo.

OB085-15-0013 Velodrom Češča vas

2.440 €

Namen in cilj
Projekt predvideva izgradnjo garderob in sanitarij v objektu velodroma ter skladišča za potrebe športnikov
(atleti, kolesarji).
Stanje projekta
V izdelavi je idejni projekt ureditve notranjosti objekta.

OB085-16-0137 Portoval - razsvetljava stadiona

134.516 €

Namen in cilj
Izvedba osvetlitve nogometnega igrišča in atletske steze v Portovalu.
Stanje projekta
Projekt je v izvajanju, konec del je predviden za april 2020.

OB085-17-0098 Olimpijski vadbeni center Češča vas - podkonstrukcija pokritja
282.992 €
Namen in cilj
Za pokritje velodroma z napihljivo membrano je potrebno zgraditi posebno podkonstrukcijo. V letu 2016 je
MONM naročila PGD in PZI projektno dokumentacijo za predvideno pokritje in funkcionalno preureditev.
V finančni konstrukciji so predvidena tudi državna sredstva. Dela so končana, objekt je predan v uporabo.
Stanje projekta
Projekt je končan in predan v uporabo.
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OB085-17-0107 Olimpijski vadbeni center Češča vas - atletska steza

254.990 €

Namen in cilj
Ureditev ustreznih površin za atletske discipline je predvidena v sredini ovalne kolesarske steze v
parterju. Predvidena je ureditev 200 metrske in 4 stezne atletske steze postavljene na praktikablih po
standardih IAAF ter ureditev ostalih vadbenih površin za potrebe atletskih disciplin. Za projekt je bila
podana vloga za sofinanciranje na razpis Fundacije za šport. V finančni konstrukciji so predvidena tudi
državna sredstva.
Stanje projekta
Projekt je končan in predan v uporabo.

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

47.549 €

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 2019 so bila sredstva realizirana za izgradnjo novih in obnovo obstoječih otroških igrišč v
krajevnih skupnostih v MONM. Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega naročila za krajevne
skupnosti, MONM je sofinancirala 50% vrednosti projekta, krajevne skupnosti pa 50%. Obnovljena so bila
otroška igrišča v KS Majde Šilc, KS Gabrje, KS Mali Slatnik, KS Žabja vas, KS Birčna vas, KS Ločna
Mačkovec, KS Kandija Grm, in oprema na igrišču pri OŠ Dragotina Ketteja.
Stanje projekta
Vsi projekti so dokončani.

OB085-17-0126 Ureditev konjeniškega centra Češča vas

47.544 €

Namen in cilj
Namen je urediti območje Konjeniškega centra z vso potrebno infrastrukturo, ki bo omogočala izvajanje
dodatnih turističnih programov.
Urejeno okolje bo omogočalo izkustveno učenje v naravi različnim ciljnim skupinam. Z izgradnjo same
infrastrukture bodo ustvarjeni ustrezni osnovni infrastrukturni pogoji za normalno izvedbo konjeniških in
ostalih programov namenjenih invalidom, slepim in slabovidnim, mladini ter ostali populaciji.
Cilji so izgradnja in ureditev:
-dveh novih javnih sanitarij v obliki mobilnih hišic,
-male ekološke čistilne naprave,
-treh novih piknik prostorov,
-učilnice na prostem,
-postavitev Doživljajskega parka, ki ga bomo dograjevali vsako leto,
-postavitev učne poti za otroke in odrasle ter prilagoditi manjšo zanko le te za slepe in slabovidne,
-postavitev primerne rampe za dostop invalidov do konja za terapevtsko jahanje.
Stanje projekta
Izvedeno je bilo rušenje dotrajanih objektov in pridobitev gradbenih dovoljenj za toaletne prostore ter
Doživljajski park. Sestavljena je bila vloga za prijavo na razpis LAS DBK.

OB085-17-0130 Investicijsko vzdrževanje - Zavod Novo mesto

173.509 €

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 2019 so bila sredstva realizirana za investicijsko vzdrževanje objektov v upravljanju
zavoda (Športna dvorana Marof, Stadion Portoval, ŠRC Loka, Teniška igrišča, Kegljišče, bazen na OŠ
Grm, KCJT, Otroško igrišče na Portovalu, Otroško igrišče v ŠRC Loka, Velodrom), urejanje plovne poti na
reki Krki in vstopno izstopnega mesta ob plovni poti, urejanje smučarskih tekaških prog, itd.
Stanje projekta
Skladno s finančnim načrtom Zavoda Novo mesto je bilo izvedeno ustrezno investicijsko vzdrževanje
objektov, s katerimi upravlja Zavod.
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OB085-18-0184 Velodrom - obnova lesene kolesarske steze

550.414 €

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 je v celoti dokončan.

4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA
OB085-14-0016 Investicijski odhodki - Knjižnica Mirana Jarca

2 0 7 .5 1 4 €
13.711 €

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 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)

85 €

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.
Prenova mestnega sprehajališča, ki obsega tudi ureditev arheološke tematske poti z otroškim igriščem na
gradišču Marof, pomeni ureditev dostopov v arheološki park in je v fazi izvedbe. V pripravi je nov osnutek
prostorskih strokovnih podlag za OPPN arheološki park in sicer na podlagi usklajevanj med MONM,
izdelovalcem Tržne raziskave za razvoj arheološkega parka Situla ter Dolenjskim muzejem.

OB085-17-0019 Narodni dom

114.097 €

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
9

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

15.000 €

Namen in cilj
Opravljeno je investicijsko vzdrževanje na fasadi in strehi depoja Dolenjskega muzeja (kleparska in
fasadna dela).
Stanje projekta
Investicijski projekt je bil realiziran v letu 2019.

OB085-19-0029 Mestno kulturno središče

64.621 €

Namen in cilj
Za potrebe mestnega kulturnega središča smo odkupili poslovni prostor v površini cca 300 m2. Objekt bo
še potrebno obnoviti, potem pa se bo lahko oddal v najem najugodnejšemu ponudniku za namen
mestnega kulturnega središča.
Stanje projekta
Odkupljen je poslovni prostor, izdelana je PZI dokumentacija obnove, izbran je izvajalec obnove.
Obnova bo izvršena v letu 2020.

40 10 OBČINSKA UPRAVA - ZDRAVSTVO
OB085-19-0031 Nakup nujnega reševalnega vozila

27 .5 42 €
27.542 €

Namen in cilj
V Uradnem listu RS št. 4110-3/2019 z dne 15.3.2019 je bil objavljen javni razpis »Sofinanciranje investicij
na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2019«. Predmet navedenega
javnega razpisa je bilo sofinanciranje občinskih investicijskih projektov, namenjenih za področje primarne
zdravstvene dejavnosti, in sicer za nakup nujnega reševalnega vozila NRV- tip B.
Upravičeni prijavitelj do sofinanciranih sredstev iz državnega proračuna so bili po javnem razpisu
izključno ustanovitelji javnega zavoda. Ustanoviteljice javnega zavoda Zdravstvenega doma Novo mesto
občine Šentjernej, Škocjan, Žužemberk, Dolenjske Toplice in Mirna Peč so pooblastile ustanoviteljico
Mestno občino Novo mesto, da v imenu vseh ustanoviteljic poda prijavo na javni razpis.
ZD NM je izkazal interes in potrebo po nakupu novega nujnega reševalnega vozila NRV- tip B, saj
obstoječi zaradi dotrajanosti ni več predstavljal varnega prevoza pacientov in zaposlenih. Vozilo je ZD
NM nabavil in financiral sam, v višini 118.858,00 EUR, ostali del sredstev v višini 27.542,00 EUR pa
pridobil na javnem razpisu Ministrstva za zdravje, ki je omogočal pridobitev sredstev preko občin
ustanoviteljic (po pooblastilu ustanoviteljic preko Mestne občine Novo mesto) iz državnega proračuna.
Celotna vrednost investicije nakupa reševalnega vozila je bila 146.400,00 EUR.
Stanje projekta
Sredstva na tej postavki so bila realizirana v skladu z zastavljenimi cilji.
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40 11 OBČINSKA UPRAVA - KOM UNALNA DEJ AVNOST
6 .13 7.766 €
OB085-11-0054 Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju
osrednje Dolenjske
1.037.460 €
Namen in cilj
Namen investicije je izboljšati javno vodovodno omrežje in s tem omogočiti varno in zanesljivo oskrbo s
kvalitetno pitno vodo na območju Dolenjske za 55.000 uporabnikov.
Cilj izgradnje je odpraviti ključne pomanjkljivosti na obstoječem vodovodnem sistemu in sicer:
zmanjšanje števila dni, ko je zaradi motnosti vode uveden ukrep obveznega prekuhavanja pitne
vode, kar bo v celoti odpravljeno z izgradnjo vodarn,
povečanje avtonomije vodooskrbne v primeru izpada, in sicer iz trenutne 1 ure na novih 12 ur, kar bo
doseženo z izgradnjo štirih novih vodohranov skupne kapacitete 4.700 m3,
izvedba novih ključnih cevovodov, s čimer bo odpravljena problematika dotrajanosti ključnih
cevovodov, poleg tega pa bodo z izvedbo le-teh v enoten vodovodni sistem povezanih pet občin osrednje
Dolenjske (Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Straža, Šmarješke Toplice), kar bo osnovni temelj za
regionalni vodovod, ki je za prebivalce teh občin najracionalnejši.
Stanje projekta
Do konca leta 2019 bil projekt realiziran v naslednjem obsegu:
- izgradnja vodarn Stopiče in Jezero ter pridobitev uporabnega dovoljenja,
- 98 % realizacija pri izgradnji cevovodov in vodohranov,
- pridobitev odločbe o upravičenosti sofinanciranja dodatnih odsekov in izgradnja vodohrana Težka Voda
ter pričetek izgradnje dodatnih odsekov in vodohrana Težka Voda.
Zaključek celotnega projekta je predviden v letu 2020.

OB085-12-0055 Vodovod kanalizacija Ždinja vas

31.911 €

Namen in cilj
Namen je izgradnja kanalizacije in obnova vodovoda v naselju Ždinja vas ter navezava zgrajene
komunalne infrastrukture iz gospodarske cone Brezovica na centralni sistem v Ločno. V ta namen bo
zgrajen povezovalni vod kanalizacije in meteorne. Za doseganje zadostne količine pitne vode bo zgrajen
tudi vodohran in obnovljen vodovod v Ždinji vasi. S tem bo omogočena varna in zanesljiva oskrba s
kvalitetno pitno vodo ter vlaganje v zaščito okolja pred komunalnimi odpadnimi vodami na delu območja
Ždinje vasi.
Stanje projekta
Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za 1. fazo je izvedena. Pridobljena so vsa potrebna
zemljišča. Vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja bo na UE oddana v začetku leta 2020.

OB085-13-0025 Ureditev mestnega jedra - projektna dokumentacija

36.186 €

Namen in cilj
Namen ureditve mestnega jedra je funkcionalna prenova javnih površin v mestnem jedru, z ureditvijo
urbane opreme, kolesarskega, motornega in mirujočega prometa, dostavnih in interventnih površin za
gostinske lokale, 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, 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
Stanje projekta
PGD in PZI projektna dokumentacija za vse štiri sklope je izdelana in predana. Za sklop A - Kandijski
most in sklop B - Glavni trg, ki sta zaključena in predana v uporabo pa tudi PID (projekt izvedenih del).
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OB085-13-0028 Investicije v javno razsvetljavo

215.288 €

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.
V okviru investicijskega vzdrževanja in investicij v CR je bil izveden prenos odjemnih mest za potrebe LEmeritev in krmiljenja javne razsvetljave iz obstoječih TP na zunanje prostostoječe omarice in sicer iz TP
na Adamičevi ulici in iz TP na Jenkovi ulici. Dokončano je bilo odjemno mesto in dograditev CR Travni
dol, na Uršnih selih smo dogradili tudi CR na Vaški cesti in obenem izvedli razsvetljavo igrišča. Na
Lutrškem selu smo vzporedno s prenosom voda Elektro Ljubljana iz zračnega v kabelsko kanalizacijo,
izvedli zemeljska dela in kasneje tudi prenovo in dopolnitev CR na dostopu do naselja. V sofinanciranju s
krajevnimi skupnostmi smo dogradili CR v Markljevi ulici ter v križišču Ceste brigad in Ulice Danila
Bučarja. Osvetlili smo plato na dostopni cesti med ŠD Marof in OŠ Center, ter zagotovili minimalno
osvetlitev dela Seidlove ceste, mimo nekdanje tovarne Labod s postavitvijo solarne svetilke.
Istočasno z DRSI smo zamenjali neustrezne svetilke ob državni cesti Ratež Gabrje znotraj naselja
Brusnice, ter skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja prenovili zunanjo
razsvetlitev kulturnih spomenikov (Cerkev Marijinega rojstva na Trški Gori in Cerkev Sv. Mihaela v NM ).
Stanje projekta
Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in naprav javne razsvetljave v Mestni občini Novo mesto
se izvaja skladno s planom investicij in investicijskega vzdrževanja v koledarskem letu.

OB085-13-0058 Vzdrževanje hidrantov

8.577 €

Namen in cilj
Hidranti so objekti kolektivne rabe, namenjeni zagotavljanju požarne varnosti, zato morajo biti vedno
dostopni in v brezhibnem stanju. Hidrantno omrežje vzdržuje javno podjetje Komunala Novo mesto d.o.o.
Vzdrževanje obsega pregled hidrantov, meritve ter zamenjavo hidrantov. Sredstva za pokrivanje stroškov
zagotavlja občina iz proračunskih sredstev.
Stanje projekta
Vzdrževanje hidrantov je stalna naloga občine.

OB085-13-0086 Ureditev GJI Šipčev hrib

2.440 €

Namen in cilj
Izvajanje komunalne opreme zemljišč na območju OPPN Šipčev hrib na pobudo investitorjev v
sodelovanju z MONM se niso nadaljevale, ker večina investitorjev ni bila pripravljena z MONM skleniti
pogodbe o sofinanciranju komunalne opreme in prenosu potrebnih zemljišč za gradnjo na občino. S tem v
zvezi je bila začasno prekinjena tudi izdelava in priprava programa opremljanja zemljišč, ki je bila na
občinskem svetu že sprejeta v prvi obravnavi.
Stanje projekta
Projekt je v mirovanju. Izvajajo se aktivnosti za začasne rešitve dostopov do obstoječih objektov, za kar je
potrebna predhodna ureditev meje.

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

7.835 €

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
V drugi polovici leta 2019 se je začela gradnja. Iz naslova navedenega namena in ciljev se pričakuje
sofinanciranje projekta iz skladov Evropske unije.
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OB085-16-0173 Prostorsko - komunalna ureditev romskega naselja Žabjak
Brezje
734.358 €
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
Investicijski projekt poteka v sklopu šestih aktivnosti v obdobju od 2017 - 2020. Za investicijske aktivnosti
je bila v letu 2019 sklenjena pogodba o sofinanciranju z MGRT. Pogodba o sofinanciranju je realizirana
skladno s programom aktivnosti. V letu 2019 se je izvajala Aktivnost 5. v sklopu katere je bila izdelana
projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) in za izvedbo gradnje izvedbo (PZI)
za novogradnjo načrtovane komunalne opreme v romskem naselju Žabjak Brezje. Pridobljeno je bilo
gradbeno dovoljenje za celotno novogradnjo načrtovane komunalne opreme in izdelana in potrjena
investicijska dokumentacija na ravni investicijskega programa (IP) za novogradnjo načrtovane komunalne
opreme. Na podlagi javnega naročila je bila sklenjena Gradbena pogodba za gradnjo komunalne opreme
na območju romskega naselja Žabjak (južni del) na podlagi katere je bila izvedena novogradnja
načrtovane komunalne opreme za območje Žabjak (južni del). Zaradi bistvene prekoračitve zakonitega
roka pri preverjanju okoljske sprejemljivosti nameravane gradnje komunalne opreme se je gradnja pričela
šele v septembru 2019 in je zato realizirana v manjšem obsegu, kot je bilo načrtovano, z aneksom k
pogodbi o sofinanciranju MGRT je bil ta del gradbenih del prestavljen v leto 2020. Izvedena pa so bila:
- zemeljska dela s tamponskimi nasipi na cesti C1 in C2 in zemeljska dela na makadamski cesti s
tamponskimi nasipi po celotni površini.
- kanalizacijsko omrežje v dolžini 1817 m in vodovodno omrežje v dolžini 1254 m,
- strokovni nadzor pri gradnji komunalne opreme,
- koordinacija varstva in zdravja pri delu pri gradnji komunalne opreme
- odkup zemljišč parc. št. parc. št. 426/38 in 426/40, k.o. 1454 Daljni vrh.
- pridobljena stvarnopravna pravica gradnje na zemljiščih v lasti Ministrstva za obrambo.

OB085-16-0178 Ureditev mestnega jedra - Glavni trg

3.743.446 €

Namen in cilj
Projekt "Ureditev mestnega jedra - Glavni trg" je vključeval prenovo gospodarske javne infrastrukture in
prenovo odprtih javnih površin (tlakovanje, ozelenitev, osvetlitev, postavitev nove urbane opreme,
ureditev stalnih in začasnih prireditvenih prostorov) na območju Glavnega trga, dela Rozmanove ulice in
Pugljeve ulice.
Ker se prenova nahaja na območju kulturnih spomenikov Novo mesto – Mestno jedro in Novo mesto Arheološko najdišče mestno jedro – Kandija, so se skladno s kulturnovarstvenimi pogoji sočasno izvajala
tudi arheološka izkopavanja in arheološki nadzor ob gradnji.
Projekt je bil sofinanciran iz EU skladov preko mehanizma CTN.
Stanje projekta
Prenova mestnega jedra - Glavni trg je zaključena.
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OB085-16-0179 Ureditev mestnega jedra - Rozmanova ulica

2.029 €

Namen in cilj
Pred pričetkom nadaljevanja prenove mestnega jedra na Rozmanovi ulici je bila določena dokončna meja
javnim in zasebnim na območju predvidene prenove.
Stanje projekta
Trenutno so v teku priprave na predhodne arheološke raziskave na območju predvidene prenove.

OB085-17-0025 Investicijski odhodki - Zbiranje in odvoz odpadkov JP
Komunala
77.643 €
Namen in cilj
Sredstva so bila namenjena izdelavi komunalnih otokov in nabavi kompostnikov. Gospodarsko javno
službo izvaja Komunala Novo mesto.
Stanje projekta
Stalna naloga

OB085-17-0029 Investicijski odhodki - Urejanje pokopališč in pogrebna
dejavnost
67.878 €
Namen in cilj
Sredstva so bila namenjena izgradnji kompostarne in nadstrešnice na pokopališču Srebrniče.
Stanje projekta
Stalna naloga

OB085-17-0035 Investicijski odhodki - druge naloge komunalnega gospodarstva
12.607 €
Namen in cilj
Sredstva so bila namenjena plačevanju manjših zadev s komunalnega področja za zadeve, ki niso bile
predvidene v drugih proračunskih postavkah (vzdrževanje gozdne ceste na Gorjancih, plačevanje
komunalnega prispevka za legalizacijo neskladne gradnje mrliške vežice Otočec, upravljanje in
vzdrževanje kolektorja na Glavnem trgu, izvajanje zimske službe na trasi ceste Trdinov Vrh do
planinskega doma,...), ter za izdelavo Strategije opremljanja s komunalno infrastrukturo.
Stanje projekta
Izvajanje raznih nalog s področja komunalnega gospodarstva je stalna naloga občine.

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

26.081 €

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

66.200 €

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.
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Zastavljeni cilji so v celoti realizirani.

OB085-17-0128 Subvencioniranje izgradnje malih ČN in črpališč

7.760 €

Namen in cilj
V Pravilniku o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 98/2015)
je določeno, da je potrebno na območjih, ki spadajo v občutljivo področje, kar je celotno porečje reke
Krke, vso odpadno vodo čistiti v čistilnih napravah. Iz tega sledi, da je potrebno na območjih brez javne
kanalizacije graditi hišne čistilne naprave, ki bodo nadomestile obstoječe greznice. Namen je sofinancirati
nakup malih čistilnih naprav in hišnih črpališč.
Stanje projekta
Sredstva se občanom dodeljujejo skladno s Pravilnikom ter na podlagi vsakoletne objave javnega poziva
za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč v Mestni občini Novo
mesto. Poraba sredstev je odvisna od prejetih vlog. V letu 2019 smo obravnavali 10 vlog.

OB085-18-0175 Rekonstrukcija črpališča Žaga

7.825 €

Namen in cilj
Namen je urediti odvodnjavanje odpadnih voda na črpališču Žaga. Na črpališče se stekajo odpadne vode
in večinskega dela kanalizacijskega sistema Novega mesta. Črpališče odpadno vodo prečrpa v višje
ležeči S kanal preko katerega se v nadaljevanju odpadna voda odvaja na Centralno čistilno napravo
Novo mesto.
Cilj sanacija celotnega objekta s tehnološkimi posodobitvami ter ureditvijo zunanje okolice.
Stanje projekta
Projektna dokumentacija je izvedena v celoti.

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

2.999 €

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 (izvedba peščenih poti, postavitev urbane opreme itd.). Namen
in cilj projekta sta območje parkovno urediti za medgeneracijsko druženje, aktivno preživljanje prostega
časa ter s tem dvig te vrste ponudbe v mestu.
Stanje projekta
Pump track poligon je že zgrajen. PZI za otroško igrišče, ki je že izdelan, bo potrebno novelirati glede na
že umeščen pump track poligon. Zasajenih je bilo skupno 26 dreves. Območje se dokončno parkovno
uredi z otroškim igriščem, peščenimi potmi, postavitvijo urbane opreme, itd.

OB085-19-0020 Sanacija podpornih zidov na pokopališču v Smolenji vasi
49.243 €
Namen in cilj
Namen investicije je sanacija podpornih zidov na pokopališču v Smolenji vasi.
Stanje projekta
Investicija je v celoti realizirana.

4 0 1 2 O B Č I N S K A U P R A V A - P RO ME T
OB085-15-0027 Ureditev glavne avtobusne postaje NM

6 8 0 .4 5 1 €
8.814 €

Namen in cilj
Namen je ureditev in izboljšava stanja glavne avtobusne postaje. V sklopu tega so bili obnovljene WC sanitarije in sanirana terasa.
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Stanje projekta
Projekt je v izvajanju.

OB085-15-0112 Ureditev avtobusnega postajališča v naselju Gabrje

195.808 €

Namen in cilj
Cilj je bil urediti varno avtobusno postajališče v Gabrju.
Stanje projekta
Investicija je zaključena.

OB085-16-0140 Parkirna hiša Kapitelj

1.159 €

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. V letu 2019 se
je (neuspešno) začelo pridobivanje pravice graditi, zato se je začelo s postopki za sprejetje OPPN.

OB085-16-0170 Parkirišča ob Kandijski cesti

263.315 €

Namen in cilj
Zaradi prenove površin v mestnem jedru je Mestna občina Novo mesto v neposredni bližini mestnega
jedra zagotovila dodatna oziroma nadomestna parkirišča in sicer z ureditvijo dveh že obstoječih parkirišč na Trdinovi cesti in ob Kandijski cesti.
Z ureditvijo parkirišča ob Kandijski cesti 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
Investicija je v celoti zaključena.

OB085-17-0020 Investicijski odhodki - nacionalni program varnosti cest.
prometa
9.016 €
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za nakup opreme za izboljšanje prometne varnosti in izvedbo aktivnosti v času
prometno preventivnih dogodkov.
Stanje projekta
Projekt je v izvajanju.

OB085-17-0032 Investicijski odhodki - Arhitektonske ovire

9.959 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za odpravo arhitektonskih ovir v prometu.
Stanje projekta
Projekt je v izvajanju.
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OB085-17-0122 Investicijski odhodki - avtobusna postajališča

26.072 €

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

OB085-17-0124 Semaforske naprave

366 €

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

OB085-17-0137 Parkirna hiša in parkirišča

89.218 €

Namen in cilj
Izvedeno je bilo vzdrževanje in urejanje javnih parkirnih prostorov na območju ožjega in širšega
mestnega jedra in urejanje parkirnih prostorov za dostavna vozila. Izvedena je bila obnova talnih oznak
na določenih parkiriščih. V zvezi z urejanjem mirujočega prometa na območju ožjega mestnega središča
so bile sprejete nove zakonske podlage, 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. Uvedeno je bilo tudi coniranje parkirnih površin po posameznih conah. V letu 2019
smo izvedli nakup in montažo 13 novih parkomatov z nadstreški, ki so že v uporabi. Objavljeno je bilo
javno naročilo za kontrolo pristopnosti vstopa v mestno jedro. Sistem je dobavljen in služi svojemu
namenu.
Stanje projekta
Investicija je realizirana in je v fazi izvajanja sistema.

OB085-18-0170 Avtobusno postajališče Mali Orehek

6.763 €

Namen in cilj
Izdelava PZI za ureditev avtobusnega postajališča Mali Orehek.
Stanje projekta
Investicija je v izvajanju.

OB085-18-0186 Subvencija mestnega potniškega prometa - nakup opreme
20.613 €
Namen in cilj
Mestni potniški promet se izvaja na podlagi koncesijske pogodbe sklenjene julija 2017. Mestni promet
deluje na šestih avtobusnih linijah. V letu 2018 se je MPP vključil v sistem Integriranega javnega
potniškega prometa (IJPP), ki ga vodi Ministrstvo za infrastrukturo. Skladno z vstopom v sistem se je
izvedel nakup 7 terminalov za štetje potnikov. V jeseni so bili vozni redi časovno in grafično posodobljeni.
Cilj aktivnosti je občanom zagotavljati optimalne prevoze.
Stanje projekta
Projekt je v izvajanju.
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OB085-19-0009 Cestni promet - urejanje

49.347 €

Namen in cilj
Izdajajo se smernice, mnenja, projektne pogoje in soglasja k projektnim dokumentacijam, soglasja
prekope občinskih cest, soglasja za postavitve začasnih, enostavnih in nezahtevnih objektov. Izvaja
urejanje in izvedba vertikalne, horizontalne prometne signalizacije in prometne opreme, ukrepe
izboljšanje prometne varnosti, urejanje kolesarskih stez, prehodov za pešce in druge izboljšave
področju prometa.

za
se
za
na

Stanje projekta
Projekt je v izvajanju.

4 0 1 3 O B Č I N S K A U P R A V A - CE S T N O G O S P O D A R S T V O
3 .6 2 9 .5 4 5 €
OB085-13-0078 Ured. Belokranjske c. v NM (križišče Žabja vas)

11.479 €

Namen in cilj
Izvedbeni načrt za prvo fazo izgradnje križišča v Žabji vasi zajema povezavo od večnamenske poti ob
Levičnikovi cesti do Kandijske ceste, katera sicer ne more biti v funkciji.
V okviru projekta je predvideno varno vodenje pešcev in kolesarjev od večnamenske poti ob Levičnikovi
cesti do priključka zbirne mestne ceste ob regionalni cesti, kjer so že zgrajeni pločniki, kolesarji pa varno
spuščeni na vozišče.
V ta namen je potrebno izvesti nasipe, porušiti hišo in zaščititi prenosni vodovod.
Stanje projekta
Projekt je v teku.

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

189.543 €

Namen in cilj
V okviru projekta je bila predvidena rekonstrukcija ceste skozi naselje Velike Brusnice, dograditev
pločnika za pešce, ureditev struge Vrtaškega potoka ter obnova in dograditev ostale gospodarske javne
infrastrukture. Nosilka projekta je bila Direkcija RS za infrastrukturo, občina je sodelovala kot sofinancer.
Stanje projekta
Projekt je zaključen.

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

54.011 €

Namen in cilj
Izvedla se je rekonstrukcija regionalne ceste od priključka Smrečnikove ulice do priključka s Šukljetovo
ulico pri trgovini Vita. V okviru projekta se je izgradil pločnik za pešce, avtobusno postajališče in ostala
gospodarska infrastruktura.
Stanje projekta
Projekt je zaključen.

OB085-14-0092 Sava Krka Bike

15.960 €

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 za 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 trese med naseljema Krko in Žihovim selom izdelan projekt PZI. V letu 2018 je
bila izvedena parcelacija in v letu 2019 zaključen postopek pridobivanja zemljišč. Z izgradnjo omenjenega
odseka poti in s tem zagotovitev varnega vodenje kolesarja na omenjenem odseku, je pogoj za začasno
označitev trase, kot je načrtovana s Strokovnimi podlagami za umestitev trase v prostor.
Stanje projekta
Projekt je v fazi začasne označitve celotne povezave Sava - Krka bike. Izdelana je dokumentacija PZI za
odsek Krka - Žihovo selo in v letu 2019 pridobljena zemljišča za gradnjo. Dinamika projekta se odvija v
skladu z razpoložljivimi sredstvi v proračunu RS.

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

138.388 €

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

1.036.109 €

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 se zaključila poleti 2019.

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

24.674 €

Namen in cilj
Projekt v povezavi z ostalimi investicijami v občini predstavlja celostno urejanje trajnostnega prometa. Brv
in kolesarska pot Irča vas bo omogočala trajnostno mobilnost med Drsko in Bršljinom.
Stanje projekta
V teku je izdelava projektne dokumentacije in pridobivanje pravice graditi.

OB085-16-0175 Ureditev Westrove ulice

6.058 €

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
Projekt stoji, ker se čaka sodno določitev meje na enem zemljišču.

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

604 €

Namen in cilj
Projekt v povezavi z ostalimi investicijami v občini predstavlja celostno urejanje trajnostnega prometa. Brv
in kolesarska pot Loka-Kandija bo predstavljala eno od točk za povezovanje starega mestnega jedra,
Kandije, Drske in zaledja na način, da bo pripomogla k obogatitvi turistične in športno-rekreacijske
dejavnosti ter k dvigu kakovosti bivanja v ožjem in širšem prostoru mesta, ter predvsem trajnostni
mobilnosti.
Stanje projekta
V pripravi je projektna dokumentacija za gradnjo brvi in kolesarske poti - Loka-Kandija. Sledi vloga za
izdajo gradbenega dovoljenja.
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OB085-17-0033 Investicijski odhodki - vzdrževanje občinskih cest

856 €

Namen in cilj
Sredstva so bila namenjena za investicijska vzdrževanja cest.
S predvidenimi sredstvi za projekte v cestnem gospodarstvu, smo pokrili stroške izdelave investicijsko
tehnične dokumentacije za rekonstrukcijo in novogradnjo cest, ki se bodo uvrščale v proračun v
naslednjih letih.
Stanje projekta
Projekt je v izvajanju.

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

143.605 €

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

14.991 €

Namen in cilj
Navedena sredstva so bila porabljena za izvajanje strokovnega nadzora in izvedbo »Obnove stopnišča
na Bregu« in za izdelavo lesenih sedal na kamnitih klopeh na Glavnem trgu.
Stanje projekta
Projekt je v izvajanju.

OB085-17-0110 Investicijski odhodki - urejanje kolesarskih stez

1.806 €

Namen in cilj
Osnovni namen je izvedba ukrepov na podlagi izdelane projektne dokumentacije za ureditev kolesarskih
povezav.
Cilji so izboljšanje kolesarske mreže ter dograditev kolesarskih površin v sklenjeno omrežje, večja
mobilnost in povezanost prebivalcev s kolesom, doprinos k zdravju ljudi in podpora trajnostni mobilnosti.
Stanje projekta
Stanje projekta: v okviru prizadevanj za izboljšanja kvalitete življenje v mestu so načrtovane površina
namenjena kolesarjem in pešcem, kot eden ključnih elementov zagotavljanja uporabnosti in dostopnosti
urbanega okolja ter trajnostne mobilnosti.
Investicijski odhodki - urejanje kolesarskih stez, na podlagi predhodno izdelanih projektnih dokumentacij
oz. elaboratov nove prometne ureditve.

OB085-17-0111 Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu

5.805 €

Namen in cilj
S predvidenimi sredstvi smo financirali spremembo projektne dokumentacije.
Stanje projekta
Projekt je v izvajanju.

OB085-17-0115 Sanacija in preplastitev lokalnih cest

556.392 €

Namen in cilj
S predvidenimi sredstvi smo preplastili najbolj poškodovane odseke cest, ki so določeni po zaključku
zimske službe. Sanacija in preplastitev lokalnih cest – več kot polovico cest je brez zapornega sloja, kar
je razlog za veliko krajšo življenjsko dobo cest. S predvidenimi sredstvi smo preplastili najbolj
poškodovane odseke cest, ki so določeni po zaključku zimske službe; Rakovnik pri Birčni vasi, Stranska
vas, Velike Brusnice, Turkova ulica v Novem mestu, Šolska ulica, Zajčji Vrh pri Stopičah, Šmiklavž-dva
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odseka, ulica Drska, Gabrje-Gomile, Mali Orehek, Mihovec in Dolnja Težka Voda.
Stanje projekta
Projekt je v izvajanju.

OB085-17-0125 Ureditev hodnika za pešce skozi naselje Muhaber

198.007 €

Namen in cilj
Ob lokalni cesti skozi naselje Muhaber smo uredili enostranski hodnik za pešce v dolžini cca 305 m.
Hkrati se je 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
Investicija je zaključena.

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

668.722 €

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 in je zelo obremenjena peš povezava do glavne avtobusne postaje, ki jo koristijo
učenci šolskega centra, na delu kjer ni pločnika pa ogroža varnost pešcev. Vozišče je 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
Investicija je zaključena.

OB085-18-0179 Kolesarska povezava Drska - Bršljin

13.163 €

Namen in cilj
Projekt v povezavi z ostalimi investicijami v občini predstavlja celostno urejanje trajnostnega prometa.
Kolesarska povezava Drska - Bršljin bo omogočala trajnostno mobilnost med Drsko in Bršljinom.
Stanje projekta
Izdelana je idejna zasnova, v letu 2020 je predvidena izdelava projekta za izvedbo.

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

781 €

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

OB085-18-0185 Nova ureditev Kandijskega mostu

475.887 €

Namen in cilj
Na Kandijskem mostu je bila izvedena nova eksperimentalno prometna ureditev, ki je obsegala novo
ureditev vozišča, površine za kolesarje in pešce. Hkrati se je uredila še javna razsvetljava in obnovila
obstoječa ograja.
Stanje projekta
Investicija je zaključena.
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OB085-19-0013 Ureditev križišča - Cesta brigad z Adrijaničevo ulico

48.813 €

Namen in cilj
Namen projekta je izboljšanje prometne varnosti na Cesti Brigad z ureditvijo površin za pešce in
kolesarje. Cilj je izvesti ukrepe, ki bodo izboljšali varnost. Sredstva so namenjena za izvedbo.
Stanje projekta
Izvedlo se je umirjanje prometa na Kočevarjevi ulici ob vrtcu Pedenjped. Križišče zaradi težav s
pridobivanjem zemljišč še ni urejeno.

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

525 €

Namen in cilj
Osnovni namen izgradnje regionalne kolesarske povezave je ureditev varnega kolesarskega prometa
med Stražo in Novim mestom.
Splošni cilji investicije so: izboljšanje mobilnosti in dostopnosti, povečanje prometne varnosti za kolesarje,
povečanje dnevnih migracij s kolesom, izboljšanje pogojev za bivanje v primestnem naselju, vplivanje na
spreminjanje potovalnih navad občanov, spodbujanje kolesarjenja kot alternative osebnemu avto
prometu, vplivanje na povečanje deleža kolesarjenja v mestnih in primestnih potovanjih, izboljšanje
kakovosti zraka (zmanjšanje emisij C02 iz osebnega avtomobilskega prometa, zmanjšanje
onesnaževanja z delci PM10), pozitivno vplivati na zdrav način življenja občanov, izboljšanje podobe
občin in regije, izboljšanje regijske povezanosti in celovitosti.
Operativni cilji investicije: izgradnja regijske kolesarske povezave od Straže do Novega mesta, v dolžini
7.363 m. Od tega na območju MONM 583 m kjer ureditve niso predvidene in 3.018 m novih ureditev.
Stanje projekta
Izdelava PZI projektne dokumentacije.

OB085-19-0016 Regionalna kolesarska povezava "Novo mesto - Šmarješke
Toplice - Škocjan"
2.233 €
Namen in cilj
Osnovni namen izgradnje regionalne kolesarske povezave je ureditev varnega kolesarskega prometa
med Novim mestom, Šmarješkimi Toplicami in Škocjanom.
Splošni cilji investicije so: izboljšanje mobilnosti in dostopnosti, povečanje prometne varnosti za kolesarje,
povečanje dnevnih migracij s kolesom, izboljšanje pogojev za bivanje v primestnem naselju, vplivanje na
spreminjanje potovalnih navad občanov, spodbujanje kolesarjenja kot alternative osebnemu avto
prometu, vplivanje na povečanje deleža kolesarjenja v mestnih in primestnih potovanjih, izboljšanje
kakovosti zraka (zmanjšanje emisij C02 iz osebnega avtomobilskega prometa, zmanjšanje
onesnaževanja z delci PM10), pozitivno vplivati na zdrav način življenja občanov, izboljšanje podobe
občin in regije, izboljšanje regijske povezanosti in celovitosti.
Operativni cilji investicije: izgradnja regijske kolesarske povezave od Novega mesta do Šmarjeških Toplic
in Škocjana, v skupni dolžini 10.532 m. Od tega na območju MONM 1.462 m kjer ureditve niso
predvidene, 5.165 m ureditve po obstoječih cestah in 1.969 m + 246 m (DARS) novih ureditev.
Stanje projekta
Naročilo izdelave PZI projektne dokumentacije.

OB085-19-0017 Regionalna kolesarska povezava "Trebnje - Mirna Peč - Novo
mesto"
2.233 €
Namen in cilj
Osnovni namen izgradnje regionalne kolesarske povezave je ureditev varnega kolesarskega prometa
med Trebnjim, Mirno Pečjo in Novim mestom.
Splošni cilji investicije so: izboljšanje mobilnosti in dostopnosti, povečanje prometne varnosti za kolesarje,
povečanje dnevnih migracij s kolesom, izboljšanje pogojev za bivanje v primestnem naselju, vplivanje na
spreminjanje potovalnih navad občanov, spodbujanje kolesarjenja kot alternative osebnemu avto
prometu, vplivanje na povečanje deleža kolesarjenja v mestnih in primestnih potovanjih, izboljšanje
kakovosti zraka (zmanjšanje emisij C02 iz osebnega avtomobilskega prometa, zmanjšanje
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onesnaževanja z delci PM10), pozitivno vplivati na zdrav način življenja občanov, izboljšanje podobe
občin in regije, izboljšanje regijske povezanosti in celovitosti.
Operativni cilji investicije: izgradnja regijske kolesarske povezave od Trebnjega do Mirne Peči in Novega
mesta, v skupni dolžini 15.906 m. Od tega na območju MONM 1.901 m kjer ureditve niso predvidene, 899
m ureditve po obstoječih cestah in 2.286 m novih ureditev.
Stanje projekta
Naročilo izdelave PZI projektne dokumentacije.

OB085-19-0023 Topliška cesta - od križišča avtobusno postajališče do križišča
Drska
18.902 €
Namen in cilj
V okviru projekta je bila predvidena izgradnja peš in kolesarskih površin ob regionalni cesti od križišča z
Ul. Slavka Gruma do priključka avtobusne postaje. V okviru investicije naj bi se rekonstruirala tudi cesta,
cestna razsvetljava in pripadajoča komunalna infrastruktura.
Nosilka projekta je Direkcija RS za infrastrukturo, občina sodeluje kot sofinancer.
Stanje projekta
Investicija je v teku.

4016 OBČINSKA UPRAVA - TURIZEM

9 .8 4 4 €

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

9.844 €

Namen in cilj
V območju športno - rekreacijskega parka Portoval načrtujemo urediti parkirišče in sicer za 42 parkirnih
mest za osebna vozila, 2 parkirni mesti z polnilno postajo za električna vozila, 4 parkirna mesta za
invalide in 6 parkirnih mest za avtodome z enim oskrbnim mestom za avtodome.
Stanje projekta
Projektna dokumentacija je izdelana in predana naročniku.

4 0 1 7 O B Č I N S K A U P R A V A - S T A V B N A Z E M L JI Š Č A 2 .0 9 1 .8 5 9 €
OB085-14-0091 Komunalno urejanje obrtno industrijske cone Livada

3.635 €

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 zaključen.

OB085-15-0119 Komunalno urejanje poslovno industrijske cone Cikava

210.129 €

Namen in cilj
Izvedba komunalne opreme zemljišč na območju PIP Cikava v sodelovanju z zainteresiranimi investitorji
po funkcionalno zaključenih celotah in sklenjenih pogodbah o opremljanju.
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Stanje projekta
Po sklenjeni pogodbi o opremljanju je bila izvedena cesta 3 v dolžini cca. 87 m z vso pripadajočo
komunalno opremo, za katero mora investitor pridobiti še uporabno dovoljenje in jo predati MONM.

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

66.040 €

Namen in cilj
Izvedba komunalne opreme zemljišč v skladu z določili OPPN Bučna vas-vzhod/1 v sodelovanju z
zainteresiranimi investitorjem na podlagi sklenjene pogodbe o opremljanju z MONM.
Stanje projekta
Izvaja se 1. faza komunale opreme, ki bo zaključena predvidoma v prvi polovici leta 2020.

OB085-16-0172 Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih pravic
1.810.226 €
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

OB085-19-0021 Komunalno urejanje poslovno industrijske cone Cikava - cesta 2
1.830 €
Namen in cilj
Cilj je ureditev industrijske cone Cikava.
Stanje projekta
Projekt se je optimiziral glede na stanje na terenu.

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

2 0 .1 6 7 €
11.294 €

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
Pridobljeno je gradbeno dovoljenje in izdelana je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje. V 2020 je
predviden izbor izvajalca in začetek gradnje.

OB085-17-0119 Energetska sanacija stanovanjske stavbe Kočevarjeva 10a
671 €
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,
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- 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,
- izboljšati kakovost bivanja 22 gospodinjstev oziroma 50 stanovalcev Kočevarjeve ulice 10a.
Stanje projekta
Projekt je zaključen.

OB085-17-0120 Vzdrževanje stanovanj

8.203 €

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

4 0 1 9 O B Č I N S K A U P R A V A - UR E J A N J E P R O S T O R A

2 .1 2 6 €

OB085-17-0112 Stanovanjsko reševanje Romov

2.126 €

Namen in cilj
Sredstva so bila namenjena nakupu garderobnih omar v skupnostnem centru v romskem naselju Brezje.
Stanje projekta
Garderobna oprema je del potrebnega inventarja za delovanje skupnostnega centra Brezje.

4 0 2 0 O B Č I N S K A U P R A V A - Z A Š Č I T A I N R E Š E V A N J E 6 9 .8 0 9 €
OB085-17-0024 Investicijski odhodki - nakup opreme za Civilno zaščito

19.654 €

Namen in cilj
Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje službenega vozila Kangoo in nakup opreme za gasilsko
vozilo za PGD Smolenja vas.
Stanje projekta
Investicija je realizirana.

OB085-19-0007 GRC - investicije

50.154 €

Namen in cilj
Sredstva so bila porabljena za 10-letni generalni servis teleskopske ploščadi, asfaltiranje dvorišča, roloja
za garažna vrata na dvorišču, nakup zaščitnih oblek in opreme za reševanje.
Stanje projekta
Investicija je realizirana.

25

4 0 2 1 O B Č I N S K A U P R A V A - VA R S T V O O K O L J A

1 .7 5 1 .4 9 5 €

OB085-13-0001 Energetsko upravljanje

6.306 €

Namen in cilj
Mestna občina Novo mesto sledi akcijskemu načrtu Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine
Novo mesto. Prizadeva si k uporabi okolju prijaznih in obnovljivih virov energije, hkrati pa k čim manjši
porabi oz. k njenemu varčevanju, kar je v skladu z energetsko politiko Republike Slovenije.
Namen in cilji so zmanjšati negativne vplive na okolje, ki so posledica prevelike porabe energije in
izpustov povezanih z ogrevanjem in proizvodnjo električne energije (zmanjšati izpust CO2 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

3.184 €

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.

OB085-15-0036 Kanalizacija in obnova vodovoda Češča vas

560 €

Namen in cilj
Namen je izgradnja kanalizacijskega sistema v severnem delu Češče vasi, kjer še ni javne kanalizacije.
Skupna dolžina kanala je 300m.
Stanje projekta
Projektna dokumentacija je izvedena. Pridobitev gradbenega dovoljenja in izgradnja bo v letu 2020.
Finančne realizacije ni bilo, ker obveznost zapade v letu 2020.

OB085-16-0101 Kanalizacija Jama

201.134 €

Namen in cilj
Namen investicije je vlaganje v zaščito okolja pred komunalnimi odpadnimi vodami v naselju Jama,
Dolenje Lakovnice.
Cilj investicije je izgradnja kanalizacije v naselju Jama ter izvedba elektroenergetskega priključka za
napajanje črpališče v Stranski vasi vključno z obnovo obstoječe ceste.
Stanje projekta
Investicija je zaključena v celoti. Uporabno dovoljenje bo v letu 2020.

OB085-16-0174 Projekti EBRD – ELENA

559.307 €

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
Projekt se je z 31.12.2019 zaključil.

26

OB085-17-0026 Investicijski odhodki - ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka
76.444 €
Namen in cilj
Izvajanje načrta kakovosti zraka v Mestni občini Novo se izvaja v skladu z Odlokom in Programom o
načrtu za kakovost zraka v Mestni občini Novo mesto, ki ga je sprejela Vlada RS. Sprejemajo in izvajajo
se ukrepi kot so: promocija MPP, vzpostavitev sistema za izposojo koles, postavitev električnih polnilnic,
menjava kurilnih naprav.
Stanje projekta
Stanje projekta v izvajanju.

OB085-17-0114 CEROD - manjši MBO

1.086 €

Namen in cilj
Predvidena je izgradnja objekta za mehansko obdelavo odpadkov 25.000 ton/leto. Z Dogovorom o
sodelovanju pri izgradnji MBO Dolenjske in Bele krajine, ki ga je podpisalo 10 občin Dolenjske in Bele
krajine, vse postopke v zvezi priprave investicijske in projektne dokumentacije vključno z izvedbo po
pooblastilu vodi družba CeROD d.o.o., občine pa zagotavljajo svoj delež financiranja.
Stanje projekta
V teku so postopki izbora izvajalca.

OB085-17-0136 Urejanje obrečne infrastrukture in vodotokov

92.695 €

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 v času noči.
Izvedla se bo t.i. pametna razsvetljava, ki bo omogočala različno svetilnost v različnih območjih dneva.
Stanje projekta
Projekt je v letu 2019 prišel do faze izvedba javnega naročila in podpisa pogodbe z izvajalcem del.
Izvedba 1. in 2. faze se načrtuje v letu 2020.

OB085-18-0177 Sistem za izposojo koles GoNM

336.302 €

Namen in cilj
Sistem za izposojo koles deluje od jeseni leta 2017. Obratovalno obdobje je predvidoma od zgodnje
pomladi in zaključi svoje delovanje konec jeseni oziroma v času ko vremenske razmere niso več primerne
za kolesarjenje. V letu 2019 je bila zaključena širitev sistema z dodatnimi devetimi postajami in 45
električnimi kolesi. Z Adriomobil je bila sklenjena sponzorska pogodba za postavitev postaje GONM v
bližini podjetja. Sistem sedaj obsega 15 postaj in skupno 75 koles.
Stanje projekta
Projekt je v izvajanju.

OB085-19-0000 Kanalizacija Prečna - Kuzarjev Kal

223.200 €

Namen in cilj
Cilj je bil Izgradnja kanalizacijskega omrežja za odvod komunalnih odpadnih voda (gravitacijski vod), v
delu naselja prečna in Kuzarjev Kal, v dolžini 655 metrov.
Stanje projekta
Investicija se je v celoti zaključila. Obsegala je izgradnjo javnega kanalizacijskega omrežja v dolžini 655
metrov, postavitev dveh avtobusnih postajališč vključno z javno razsvetljavo.
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OB085-19-0005 Investicijsko vzdr. vodovodne in kanalizacijske infrastrukture
240.490 €
Namen in cilj
Namen je investicijsko in intervencijsko vzdrževanje obstoječe vodovodne in kanalizacijske infrastrukture
in objektov na območju MONM.
Stanje projekta
S Komunalo smo v letu 2019 podpisali dvoletno »in-house« pogodbo za investicijsko vzdrževanje
kanalizacijskih in vodovodnih sistemov. Dela so se izvajala na naslednjih odsekih in objektih: Vodohram
Lubanec, Črpališče Gorenje Kamence, Kanalizacija Ljubljanska – Zvitrova, Kanalizacija in vodovod
Dolenje Kamence, ČN Otočec, kanalizacija Ragovo, kanalizacija Ljubljanska, kanalizacija Podbevškova,
kanalizacija Dolenja Težka voda, črpališče Loka, CČN Novo mesto.
Prav tako smo s Komunalo podpisali pogodbo »in-house« za intervencijsko investicijsko vzdrževanje, kjer
se zagotavljajo sredstva za nepredvidena investicijska vzdrževalna dela. V letu 2019 smo izvedli lokalne
sanacije kanalizacije na Šolski ulica 13, Maistrovi ul. 9, Glavnem trgu 15, v Črmošnjicah 15, v Ratežu
med 14 -14C, na Gregorčičevi ulici 5, na Vandotovi ulici 13 ter sanacije vodovoda v Gabrju, na
vodohranu Kartaljevo, v D. Suhadolu in v Ždinji vasi. Prav tako se je v sklopu pogodbe pripravila
projektna dokumentacija potrebna za investicijsko vzdrževanje v letu 2019.
Dela se bodo nadaljevala v letu 2020, ko se bo investicija tudi zaključila.

OB085-19-0012 Ureditev tematske pešpoti v območju reke Temenice

10.787 €

Namen in cilj
Mestna občina Novo mesto želi urediti območje reke Temenice za rekreacijsko turistične namene na
podlagi strateškega dokumenta Strategija razvoja turizma v MO NM 2020, sprejetega na občinskem
svetu MO NM.
Temenica predstavlja širši turistični javnosti še neodkrito območje, ki pa potrebuje ureditev z ustreznimi
oznakami, dostopi in seznanitev obiskovalcev s pravili gibanja zaradi varovanega območja narave.
Področje Temenice je tudi ena izmed manj znanih mirnih destinacij, ki so vsakodnevno v nekaj minutah
dosegljive prebivalcem MO NM. Z ureditvijo območja in postavitvijo brvi preko reke Krke v Irči vasi ter
priključitvijo kolesarskih in pešpoti v mrežo sprehajalnih in kolesarskih poti MO NM bo območje dostopno
tudi peš in s kolesom neposredno iz središča mesta. Vzdolž struge reke Temenice se načrtuje ureditev
kolesarskih poti ter pešpoti, postavitev informacijskih tabel z opisanimi značilnostmi rastlinstva in živalstva
tega območja. Projekt se izvaja v sodelovanju z občino Straža.
Izvedlo se bo:
- izgradnja dveh mostov preko reke Temenice,
- povezave mostov z obstoječo javno prometno infrastrukturo,
- ureditev zelenih (obvodnih) površin, ki so neposredno povezane z gradnjo mostov, odstranitve
obstoječe in zasaditev nove vegetacije,
- postavitev urbane opreme (klopi, koši za odpadke, informacijske table ipd.).
Stanje projekta
Projektna dokumentacija za dva mostova preko Temenice je v fazi priprave DGD. Izvedena so bila
zahtevna usklajevanja glede oblike in razpona mostov z ZRSVN. Izvaja se pridobivanje služnosti in
stavbne pravice na parcelah po kateri teče trasa poti.

5 0 0 0 K R A J E V NE S K U P N O S T I
OB085-13-0022 Zadružni dom Uršna Sela

3 5 7 .1 9 3 €
10.734 €

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
Pridobljeno je gradbeno dovoljenje, izdelan projekt za izvedbo in izbran izvajalec. V 2020 sledi podpis
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pogodbe z izvajalcem in sama gradnja.

OB085-17-0028 Investicijski odhodki - projekti KS

346.460 €

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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