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POROČILO ŽUPANA
Na Marofu načrtujemo tematsko pot in prenovo Kettejevega drevoreda
V torek smo medijem predstavili naše načrte z urejanjem zelenega arheološkega zaklada na
Marofu. Želimo si, da bi bilo to področje v prihodnosti poznano po modernem interaktivnem
arheološkem parku, kjer bodo obiskovalci od blizu in daleč lahko pokukali v življenje naših
prednikov, ki so od železne dobe naprej naseljevali vzpetino nad okljukom reke Krke. Pred
arheološkim parkom pa želimo urediti in ustrezno opremiti okolico, zato smo v maju 2019 na
Ministrstvo za okolje in prostor oddali vlogo za projekt Tematska pot gradišče Marof in Kettejev
drevored.
Gre za naložbo, ocenjeno na pol milijona evrov, s katero bi na Marofu prenovili in osvežili eno
najbolj priljubljenih sprehajalnih poti – Kettejev drevored, na območju gradišča Marof pa
načrtujemo ureditev krožne tematske poti. Približno 700 metrov dolga peščena krožna pot bo
imela otroško igrišče, snujemo pa tudi prezentacijo prereza obrambnega nasipa gradišča.
Prenova Kettejeva drevoreda obsega rekonstrukcijo ceste, ureditev javne razsvetljave in
počivališč, zamenjavo obstoječih klopi, izvedbo potrebnih infrastrukturnih priključkov in
prestavitev dela obstoječe infrastrukture, prezentacijo robov vozišča nekdanje mestne vpadnice
in zamenjavo posameznih nevarnih in odmirajočih dreves. Ta drevesa bomo med obnovo
zamenjali z novimi sadikami, pri preostalih drevesih pa bo opravljena primerna nega.
Na ministrstvu smo zaprosili za 250 tisoč evrov nepovratnih sredstev iz evropske blagajne,
predvidevamo deset mesecev trajajočo izvedbo v letih 2019 in 2020, ki pa bo odvisna predvsem
od ustreznih razmer za sajenje dreves.
Ureditev parkirišč ob izlivu Težke vode
Kot smo napovedovali, se je začelo urejanje parkirišč in zelenega pasu ob izlivu potoka Težka
voda v Krko. Projekt, vreden slabih 222 tisoč evrov, obsega ureditev 38 parkirnih mest,
dostopne ceste, javne razsvetljave in peš površin, ki se bodo navezovale na načrtovano brv
Kandija – Loka. Dela bodo predvidoma trajala štiri mesece.
Dve izmed parkirnih mest bosta namenjeni invalidom, dve pa električnim avtomobilom.
Parkirišče in dostopna cesta sta predvideni v asfaltni izvedbi, pešpot pa v peščeni. Ob ureditvi
parkirišč je predvidena tudi zasaditev ob potoku, ob površinah za pešce pa bo tudi nekaj klopi.
Za priključitev razsvetljave in parkomatov je načrtovana tudi gradnja nizkonapetostnega
podzemnega voda.
V poletnih mesecih se začenja projektiranje brvi Kandija – Loka, ki je načrtovana v neposredni
bližini parkirišča. Po zaključku projektiranja v drugi polovici leta in pridobitvi gradbenega
dovoljenja je izvedba gradbenih del predvidena v letu 2020.
Večnamenska pot Brod – Srebrniče
Prejšnji teden se je uradno zaključila rekonstrukcija državne ceste na odseku med Brodom in
Srebrničami. Občani lahko odslej do pokopališča v Srebrničah s kolesom ali peš dostopajo po

novi večnamenski poti, ki je opremljena z javno razsvetljavo, ob pokopališču pa sta tudi novi
avtobusni postajališči. Končna vrednost projekta je za slabih 72 tisoč evrov nižja od sprva
podpisane pogodbe in znaša nekaj več kot milijon 67 tisoč evrov, pri čemer je delež Mestne
občine Novo mesto dobrih 139 tisoč evrov, preostanek pa je prispevalo Ministrstvo za
infrastrukturo.
Državne ceste
DRSI v naslednjih mesecih načrtuje prenovo Andrijaničeve ceste na odseku od križišča v Ločni
do nadvoza pred krožiščem »pri tabletki«. Odpiranje ponudb je bilo že izvedeno, poteka izbor
izvajalca, želimo pa si, da se tudi ta dela izvedejo v času kolektivnih dopustov v naših največjih
podjetij.
V prejšnjem tednu smo s strani DRSI prejeli tudi podpisano sofinancersko pogodbo za
rekonstrukcijo krožišča »pri tabletki«. S tem je izpolnjen pogoj za izvedbo javnega naročila za
izbor izvajalca del. Prizadevali si bomo za čimprejšnjo izvedbo.
Odgovor Ministrstva za notranje zadeve glede sklepov občinskega sveta
Prejšnji teden smo dobili odgovor državnega sekretarja na Ministrstvu za notranje zadeve mag.
Sandra Čurina glede sklepov občinskega sveta v zvezi s stanjem ilegalnih prehodov meje na
našem območju. V odgovoru je državni sekretar potrdil seznanitev pristojnih služb ministrstva s
sklepi občinskega sveta, predstavil nekaj statističnih podatkov o ilegalnih prehodih meje, ki ne
kažejo poslabšanja varnostnih razmer, ter zagotovil ustrezno delovanje policije in sprotno
obveščanje lokalne skupnosti tudi v bodoče.
Financiranje in naloge lokalne samouprave
Na podlagi podpisanega dogovora med Vlado RS in reprezentativnimi združenji občin konec
leta 2018 je bila oblikovana delovna skupina, ki je široko zastavila analizo nalog slovenskih
občin in njihovega ustreznega finančnega pokritja. Delovna skupina je izpostavila predpise v
pristojnosti 10 ministrstev oz. 18 zakonskih aktov. V mesecu juliju so prve spremembe zakonov
vložene v vladno proceduro, pri čemer je gotovo eden najpomembnejših Zakon o financiranju
občin, ki naj bi prinesel spremenjen obseg zadolževanja občin, spremenjeno formulo izračuna
primernega obsega financiranja, ukinitev financiranja zdravstvenega zavarovanja brezposelnih
s strani občin ter novo namensko financiranje občin z romskim prebivalstvom.
Priloge:
- Odgovor Ministrstva za notranje zadeve glede sklepov Občinskega sveta Mestne občine
Novo mesto
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Spoštovani gospod župan,
na Ministrstvu za notranje zadeve smo se seznanili s sklepi Občinskega sveta Mestne občine
Novo mesto, v zvezi s stanjem nezakonitih prehodov meje na območju Policijske postaje Novo
mesto, ki ste jih naslovili na Vlado Republike Slovenije.
Republika Slovenija je del globalnih migracijskih trendov, saj leži na tranzicijski zahodno
balkanski poti nezakonitega priseljevanja v Evropsko unijo. Tega se Vlada Republike Slovenije
zaveda, zato je sprejela vrsto ukrepov za obvladovanje nezakonitih migracij in za zagotavljanje
varnosti državljanov, prav tako pa se Vlada zaveda pomena, ki ga imajo pri obvladovanju
nezakonitih migracij občine.
Slovenska policija tako s svojimi rednimi nalogami, kot tudi s poostrenimi nadzori, skrbi za
učinkovito varovanje državne meje na celotnem območju slovenske južne meje. Pri varovanju
državne meje policija uporablja vse razpoložljive kadrovske vire, tehnična sredstva pa tudi
kadrovsko pomoč, ki jo zagotavlja Slovenska vojska.
Na celotnem območju Policijske uprave Novo mesto je bilo v prvih šestih mesecih letošnjega
leta prijetih 1.504 tujcev, ki so na nedovoljen način prestopili državno mejo. Največ med njimi je
bilo državljanov Alžirije. V osemnajstih primerih je bilo prijetih 25 oseb, ki so poskušale preko
ozemlja Republike Slovenije v druge države EU prepeljati 113 ilegalnih pribežnikov. Dežurnemu
preiskovalnemu sodniku je bilo privedenih vseh 25 sprovajalcev, zoper 23 osumljencev pa je bil
tudi odrejen pripor.
Na območju Policijske postaje Novo mesto je bilo v prvi polovici leta prijetih 55 tujcev, ki so na
nedovoljen način prestopili državno mejo. Pri tem sta bili v dveh primerih prijeti dve osebi, ki sta
sprovajali tujce. Glede na stanje ilegalnih migracij v drugih krajih po Sloveniji in glede na
trenutne številke prijetih ilegalnih migrantov na območju občine Novo mesto menimo, da
trenutno stanje ne kaže poslabšane varnostne situacije.

Kot že navedeno, policija državno mejo na območju občine Novo mesto redno nadzoruje.
Policisti Policijske postaje Novo mesto so dnevno prisotni na obremenjenem območju, aktivno
sodelujejo tudi z Lovsko zvezo in Zavodom za gozdove. Policijska enota je bila prisotna na
obmejnem območju občine Novo mesto tudi z mobilno policijsko postajo.
Slovenska policija se zaveda pomena sprotne in odprte komunikacije z lokalnimi skupnostmi.
Obenem skrbi za redno obveščanje in ozaveščanje lokalnih prebivalcev, še posebej tistih, ki
živijo ob meji. Vodstvo policijske postaje Novo mesto je imelo sestanek s predsednikom
Krajevne skupnosti Gabrje, prav tako se je vodstvo policijske enote udeležilo sestanka s
predstavniki občine Novo mesto, na katerem so sodelovali tudi predstavniki občinskega
inšpektorata in komunale. O vseh novih pojavih ali nastali varnostni problematiki, bo Policijska
uprava Novo mesto, oziroma Policijska postaja Novo mesto, še naprej sproti obveščala Mestno
občino Novo mesto.

Lep pozdrav,
mag. Sandi Čurin
državni sekretar

