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UVOD 
 

 

Drage občanke, dragi občani!  

 

Vsi skupaj smo Mestna občina Novo mesto. V avgustu 2014 nas je 35.848. Občina smo najprej 

ljudje, poleg tega pa tudi okolje in urbani prostor z vsemi naravnimi danostmi in kulturno 

dediščino, ki smo jih prejeli v upravljanje, ter zgodovina in doseţki, ki so jih soustvarjali naši 

predhodniki. 

Če bo Mestna občina Novo mesto prijazno bivanjsko in delovno okolje za nas, občanke in 

občane, bo zanimiva tudi za goste in obiskovalce od drugod. Okolje, ki smo ga prejeli v 

upravljanje, moramo izročiti svojim zanamcem v enakem ali boljšem stanju, kot smo ga prejeli.  

Novo mesto kot občinsko in regijsko središče ima za seboj častitljivo 650-letno zgodovino 

(1365–2015), evropsko enkratni in prepoznavni pa smo zaradi še starejše halštatske kulture, ki je 

ravno na območju naše občine pustila najbolj vidne sledi.  

Zgodovina je temelj, na nas pa je, da znamo odgovoriti na izzive sedanjosti. Program, ki ga je 

sooblikovala skupina aktivnihNovomeščanov, zdruţenih v Iniciativo Novo mesto 2020, je nastal z 

ţeljo, da bi našo občino upravljali na drugače kot doslej – s strateškim pogledom in na 

transparenten način. Program je nastajal na podlagi široke diskusije v okviru niza javnih tribun, ki 

jih je Iniciativa izpeljala spomladi in poleti 2014, in predstavlja zasnovo celovite strategijerazvoja 

Mestne občine Novo mesto do leta 2020. Naeni strani podaja splošne usmeritve, na drugi pa 

vsebuje ţe tudi povsem konkretne cilje, aktivnosti in projekte v zastavljenem časovnem okviru.  

Zavedam se, da je občinski proračun omejen, zato je bistveno, da bo delo občinske uprave bolj 

učinkovito in da bomo pridobili zadostna sredstva iz drţavnega in evropskega proračuna ter 

evropskih skladov. 

Programu je na koncudodana Deklaracija Iniciative Novo mesto 2020, ki je nastala spomladi 2014. 

Sedem preprosto in jasno zapisanih točk strnjeno podaja temeljna etična načela, ki jih zagovarjam  

pri upravljanju naše mestne občine in za katera upamo, da bodo postala standard v letih, ki so 

pred nami.  

 

 

 

 

 



A. ČISTO OKOLJE, UREJEN PROSTOR IN TURIZEM 

Energetska učinkovitost in uporaba obnovljivih virov energije 

Ob obilici lesa v neposredni bliţini Novega mesta in naraščajočem pomenu električne energije bo 

Mestna občina Novo mesto (MONM) pripravila nov energetski načrt, katerega cilj bo energetska 

sanacija vseh stavb v lasti MONM v obdobju desetih let na osnovi energetskega pogodbeništva in 

s čim večjo uporabo obnovljivih virov. Pravilno zastavljena energetska pogodbeništva bodo 

razbremenila občinski proračun in omogočila odplačevanje energetskih sanacij iz prihrankov. 

Najmanj en vrtec ali osnovno šolo bo MONM prenovila na tak način, da bo dosegla status 

energetsko učinkovite zgradbe (razred B). 

Izgradnja kakovostnega bivalnega okolja v celotni občini 

Z izgradnjo oz. ponudbo ţe zgrajenih stanovanj in ustvarjanjem kakovostnega bivalnega okolja 

bo MONM poskrbela, da se bo v občino priseljevalo več visoko izobraţenih ali podjetniško 

talentiranih ljudi, ki bodo tukaj ustvarjali in s tem krepili gospodarski in kulturni poloţaj občine. 

Prednostna nalogabo ustvarjanje urbane kulture in mešanih con v mestu in v zunajmestnih 

okoljih, kjer bo prihajalo do interakcij med bivalnimi, kulturnimi, upravnimi, poslovnimi, 

trgovskimi in prostočasnimi vsebinami.  

Novo mesto ima izreden potencial, da na majhnem prostoru postane »veliko« mesto v malem 

merilu. Pri tem bo aktivno vključena neodvisna stroka (npr. Društvo arhitektov Dolenjske)  in 

opredeljena ter vzpostavljena vloga »mestnega arhitekta« oz. urbanista. 

Arheološki park Marof 

MONM bo zasnovani projekt Arheološkega parka Marof umestila med prednostne projekte 

naslednje finančne perspektive EU. Izvedba Arheološkega parka bo postala središčna točka in 

rdeča nit prepletanja celostne podobe in razvoja turizma v naši občini. 

Naravni (športno-turistični) park Gorjanci 

Gorjanci s svojo neokrnjeno naravo in številnimi moţnostmi za sonaravno bivanje in športno 

udejstvovanje bodo postali celovito obravnavan naravni park s športno in turistično ponudbo. 

Prenovatalnih površin in pročelij v mestnem jedru 

MONM bo polepšala mestno jedro (prenova talnih površin in pročelij) do leta 2020, da bo 

zadovoljstvo domačinov in turistov ob obisku Novega mesta vidno zraslo. Prenova mestnega 

središča bo usklajena s celovito strategijo oţivitve tega območja, ki bo zajela promet, javni 

prostor, obrtne in trgovske dejavnosti, kulturo in dediščino ter prebivalce. Dokončan bo projekt 

preureditve mestne trţnice z umestitvijo prodaje ekoloških pridelkov (predvsem lokalno 

pridelanih). Posebno prioriteto bodo imele črne točke v mestu, kot so Narodni dom, Kandija ali 

stari most. 

Kolesarske steze, pešpoti in ureditev obrečnega prostora reke Krke  

MONM bo do leta 2020 zgradila 30 km novih kolesarskih stez. Večina jih bo na podeţelju, kjer 

lahko te steze pomagajo krepiti turistično privlačnost. MONM bo nadaljevala z ureditvijo 

obrečnih poti skozi mesto in tako izkoristila izjemnost kombinacije rečnega okljuka, mestnega 

jedra in mestnih gozdov na majhni površini. Do leta 2020 bo zgradila vsaj eno  od obeh začrtanih 

brvi čez reko Krko (Irča vas, Ločna).  



Romska naselja 

MONM bo s pomočjo nacionalnih ustanov in drugimi občinamiv širši regiji reševala problem 

prenatrpanosti največjih romskih naselij v MONM s ciljem, da se bivanjske razmere v teh naseljih 

izboljšajo do ravni, ki bo sprejemljiva tako za prebivalce teh naselij kot za okoliške prebivalce.  

Varnost in spoštovanje reda 

MONM bo s pomočjo nacionalnih ustanov poskrbela, da bo red, ki izhaja iz slovenskih in 

evropskih zakonov, tudi v praksi veljal za vse in povsod v Novem mestu. 

Mobilnost v celi občini MONM 

MONM bo skrbela za mobilno osveščenost občanov z uporabo javnih prevoznih sredstev, koles 

in električnih vozil, zlasti tistih, ki bodo nastajala v Revozu. Sedanji mestni avtobusni prevoz bo 

podvrţen spremembam, ki bodo zagotavljale izvedbeno in stroškovno učinkovit javni prevoz s 

poudarkom na mobilnosti šolarjev, starejših in predvsem tudi prebivalcevkrajev izven Novega 

mesta. 

B. GOSPODARSTVO,  PODJETNIŠTVO, ZAPOSLOVANJE 

Izgradnja novih obrtno-podjetniških con 

MONM bo pospešila izgradnjo komunalno urejenih območij za gospodarsko dejavnost in jih pod 

zelo ugodnimi pogoji ponudila investitorjem, da bodo v to okolje selili nova podjetja in odpirali 

nova delovna mesta.   

Spodbujanje podjetništva med mladimi  

MONM bo podpirala »startup« gibanja ter s finančno in vsebinsko podporo omogočila, da se 

bodo tudi v Novem mestu odvijali mednarodni »startup« dogodki, katerih zmagovalci bodo v 

Novem mestu dobili priloţnost za uspešen zagon podjetja.  

Ustvarjanje novih delovnih mest  

MONM se bo vključevala v programe javnih del, prek svojih zavodov pa bo spodbujala širjenje 

dejavnosti in pridobivanje novih evropskih projektov, ki bodo podlaga za nova delovna mesta. Z 

zagotavljanjem kakovostne infrastrukture bo posredno omogočila, da bo gospodarstvo ponudilo 

več novih delovnih mest. S podporo ustanavljanju univerze bo skrbela za dvig izobrazbene 

strukture ter za nova delovna mesta na univerzi in v povezanih ustanovah.  

Preselitev sedeţa ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, v Novo mesto 

Gospodarstvo Dolenjske in Bele krajine je zelo pomemben motor gospodarskega razvoja 

Slovenije. Leta 2013 je ustvarilo več kot polovico dobička v Sloveniji. Selitev sedeţa ministrstva, 

pristojnega za gospodarstvo, v Novo mesto, bi bila močno simbolno dejanje v smeri 

decentralizacije Slovenije, hkrati pa bi ustvarila veliko kakovostnih delovnih mest. Takšen cilj 

sicer presega pristojnosti MONM, zato je njegova realizacija odvisna od politične modrosti 

slovenske vlade. 



C. MLADI IN STAREJŠI, KULTURA, ZDRAVJE IN ŠPORT 

Športni objekti 

MONM bo na prvo mesto prioritet športne infrastrukture postavila izgradnjo bazena.Projekt 

izgradnje nove mestne športne dvorane bo predelan (ustreznejša  velikost in investicijsko 

obvladljiva vrednost) ter umeščen v nacionalni program izgradnje nove športne infrastrukture z 

rokom izgradnje do leta 2020.Velodrom v Češči vasi bo pokrit in urejen v obsegu, ki bo v 

sodelovanju z nacionalnimi športnimi zvezami zagotavljal nacionalno usklajen obseg  potreb 

kolesarjev in atletov. 

Ljubiteljska kultura in šport  

MONM bo deleţ sredstev za društva, ki se ljubiteljsko ukvarjajo s kulturo in športom ,v roku 

dveh let podvojila. Ta društva so temelj prostovoljnega delovanja in sodelovanja prebivalcev 

mesta in okolice in pomembno dvigujejo kakovost ţivljenja v občini. Posebna pozornost bo 

namenjena spodbujanju in promociji ustvarjalnih preseţkov ter društvom na podeţelju. 

Profesionalna kultura in šport 

MONM bo način in obseg podpore profesionalni kulturi in športu na novo definirala. Obsega 

podpore ne bo zmanjšala, bo pa v sodelovanju s ključnimi sponzorji in donatorji na novo določila 

prioritete in podporo primerno prerazporedila. Prav tako bo aktivno reševala teţave z 

infrastrukturo. 

Mladinski center Novo mesto 

MONM bo aktivno sodelovala pri umestitvi in izgradnji oz. ureditvi Mladinskega centra Novo 

mesto do leta 2020. To bo prostor, namenjen druţenju, ustvarjanju in zabavi mladih. 

Starejši in medgeneracijski dialog  

MONM bo spodbujala programe, ki bodo zagotavljali čim daljše kakovostno bivanje starejših v 

domačem okolju in jih v čim večji meri vključevala v projekte medgeneracijskega soţitja 

(delavnice, skrbništvo otroških igrišč).  

Zdravstvo 

Na področju zdravstva bo MONM zavzeto in odgovorno sodelovala pri vodenju Zdravstvenega 

doma Novo mesto, katerega soustanoviteljica je. Ta ustanova posluje dobro in mora ostati temelj 

primarnega zdravstva v MONM. Še naprej mora zagotavljati, da bodo poleg lepih in sodobnih 

prostorov bolnikom na voljo tudi kakovostne zdravstvene storitve.  

D. VODENJE OBČINE, JAVNIH PODJETIJ IN ZAVODOV 

Spodbujanje lokalne samooskrbe 

Mestna občina Novo mesto bo v skladu z zakonom zagotovila, dabodo javni zavodi, katerih 

(so)ustanoviteljica je (vrtci, šole, zdravstvene ustanove), stopili v dobaviteljske verige s 

kmetijstvom v okolici Novega mesta – s ciljem, da te ustanove pri pripravi hrane v največji moţni 

meri uporabljajo kakovostno lokalno pridelano hrano. To bo dvignilo kvaliteto hrane v teh 

ustanovah ter omogočilo preţivetje dobrim lokalnim pridelovalcem hrane. 



Upravljanje s kapitalskimi naloţbami MONM 

Zarja, d.d., se bo ukvarjala s svojo osnovno dejavnostjo in nikakor ne s finančnimi akrobacijami. 

S proaktivnim pristopombo pomagala zagotavljati čim več neprofitnih stanovanj za mladein 

socialno šibke ter se aktivno vključevala v infrastrukturne projekte MONM (izgradnja garaţnih 

hiš blizu centru mesta). Komunala Novo mesto in Cerod sta podjetji, ki imata jasno poslanstvo, s 

katerim sebostabolj aktivno ukvarjali. Dvig kakovosti komunalnih storitev, še posebej kvalitete  

pitne vode, in niţanje stroškov teh storitev morata biti glavni usmeritvi. Cerod bo končal projekt 

Cerod2 ter aktivneje pristopil k predelavi ločeno zbranih odpadkov in ustvarjanju novih delovnih 

mest iz tega naslova. 

Strateško upravljanje občinskih javnih zavodov 

MONM bo javne zavode aktivno upravljala, v svete zavodov in na vodstvena mesta bo 

imenovala samo ljudi, ki se spoznajo na posamezno področje in imajo vodstvene sposobnosti.Za 

ključna področja druţbenih dejavnosti bo MONM skupaj z občinskimi javnimi zavodi 

izoblikovala strategijo z merljivimi cilji, ki bo osnova za poslovanje javnih zavodov. Glavna cilja 

bosta vsakoletni dvig obsega kvalitetnega programa ter povečevanje sredstev iz drugih virov 

(razpisi in drugi prihodki). 

Krajevne skupnosti – most med občani in občinsko upravo  

Sveti krajevnih skupnosti zdruţujejo veliko zagnanih posameznikov, ki bodo imeli sogovornika v 

vodstvu občine in občinski upravi. Krajevne skupnosti lahko veliko učinkoviteje izvajajo projekte 

kot MONM. Občani bodo aktivno vključeni v projekte, ki so vezani na oţje dele občine.  

Sodelovanje z drugimi občinami  

Na višjo raven bo dvignjeno sodelovanje z občinami v regiji, s čimer bo zagotovljeno hitrejše 

dogovarjanje za skupne regijske projekte v korist vseh. Prednostni medobčinski projekti bodo 

dokončanje projekta Cerod 2, druga faza hidravličnih izboljšav ter ustanovitev in podpora javni 

univerzi v Novem mestu. 

Večja učinkovitost občinske uprave  

Krajši bo čas umeščanja v prostor za infrastrukturne projekte. Vzpostavljen bo javno dostopen 

seznam problemov, na katere so opozorili občani, ter trenutni status reševanja posameznega 

problema.  

Učinkovitejše pridobivanje evropskih in drţavnih sredstev 

V MONM bo organizirana projektna pisarna, katere namen bo preoblikovanje dobrih idej v 

prepričljive in izvedljive projekte, za katere bo MONM uspešno pridobivala nepovratna sredstva 

iz evropskih in nacionalnih programov.   

Zaposlovanje na MONM 

Vzpostavili bomo pozitivno kadrovsko politiko. Morebitne nove zaposlitve na MONM lahko 

dobijo samo osebe, ki so brez dvoma zelo kompetentne za delo, ki naj bi ga opravljale, in nimajo 

bliţnjih sorodstvenih vezi s političnim delom MONM. 



E. IZOBRAŢEVANJE IN VISOKO ŠOLSTVO 

Ustanovitev javne univerze v Novem mestu 

Nastopil je čas za ustanovitev javne univerze v Novem mestu. MONM je doslej preko zavoda 

URS sodelovala pri ustanavljanju fakultet in visokih šol, ki sedaj sestavljajo Konzorcij UNM. Ta 

izpolnjuje pogoje za ustanovitev univerze, za ustanovitev javne univerze pa je potrebna tudi 

podpora drţavnega zbora in vlade Republike Slovenije. Z ukinitvijo URS v juliju 2014 je MONM 

naredila izjemno škodo temu projektu tako v materialnem kot moralnem smislu. MONM bo 

ponovno postala vodilna pri naporih, da se obstoječi Konzorcij UNM kakovostno razvija in da 

univerza v Novem mestu postane nacionalna prioriteta.  

Tehnološki park Novo mesto 

Ustanovitvi univerze bo vzporedno sledila ustanovitev tehnološkega parka, ki mora biti most 

med univerzo, podjetniškim inkubatorjem in gospodarstvom. V tem parku bodo sveţe ideje 

novomeških in drugih študentov preoblikovane v otipljive prototipe in na koncu v uspešna 

podjetja. 

Do otrok prijazne osnovne šole in vrtci 

MONM bo vzpostavila seznam prednostnih projektov izgradnje oz. sanacije objektov osnovnih 

šol in vrtcev. V obdobju do leta 2020 bodo izvedeni vsaj trije večji projekti izgradnje oz. obnove 

izobraţevalne oz. vzgojno-varstvene infrastrukture. 

Vključevanje pripadnikov drugih kultur in narodnosti  

Pripadniki drugih kultur in narodnosti so dragoceni za kulturni in gospodarski razvoj naše občine, 

zato bo MONM finančno in organizacijsko (v sodelovanju s šolami na vseh ravneh ter drugimi 

ustanovami, npr. RIC) spodbujala aktivnosti za njihovo laţje vključevanje v sluţbe, šole in 

vsakdanje ţivljenje.  

F. INFRASTRUKTURA 

Izboljšava vodovoda 

Izgradnja kakovostne vodovodne infrastrukture, natančneje realizacija druge faze projekta 

hidravličnih izboljšav, bo gospodarstvu in večini občanov dolgoročno zagotovila kvalitetno pitno 

vodo. Projekt je pripravljen in se bo ob odobritvi financiranja iz evropskih kohezijskih sredstev 

začel v letu ali dveh. 

Upravljanje obstoječe infrastrukture 

MONM bo nepremičnine, ki jih ima v lasti in niso dobro izkoriščene, oddala v uporabo 

podjetnikom pod zelo ugodnimi pogoji. Kjer je interes, bo pomagala z majhnimi posegi izboljšati 

kakovost nepremičnin in povečati njihovo vrednost in atraktivnost. Zainteresiranim bo 

ponudilatudi moţnost dolgoročnega najema ali celo prodajo z ugodnim kreditiranjem. Še posebej 

to velja za stavbe v samem mestnem središču, ki bi jih lahko bolje izkoristila npr. z naselitvijo 

visokošolskih institucij. MONM bo v sodelovanju z novomeškimi visokošolskimi ustanovami 

umeščala te ustanove v center mesta, še posebej na Glavni trg.  To bo poţivilo utrip celotnega 

starega mestnega jedra, prav tako bo dalonov gospodarski zagon podjetnikom, ki poslujejo v 

mestnem jedru. Namesto izgradnje avtomobilskih prometnih površin s kratkoročnimi učinki 



boprioriteta ureditev urbanih peš con, parkov, poslovno-inovativnih inkubatorjev in različne 

kulturne infrastrukture. 

Izgradnja dela ''tretje razvojne osi'' v jugovzhodni Sloveniji 

Z izgradnjo dela cestnega omreţja iz sklopa ''tretje razvojne osi'', ki bo Novo mesto povezalo z 

Belo krajino in Posavjem, bo območje MONM tesneje povezano s tema območjema. To bo 

omogočalo hitrejši pretok ljudi in blaga in s tem močnejše gospodarsko povezovanje ter 

posledično hitrejši razvoj. Še posebej je prednostna povezava z Belo krajino. Regijsko 

gospodarstvo za ta projekt ţe dlje časa zahteva uvrstitev med drţavne prioritete. Če se pridruţijo 

še vsi ostali akterji v regiji na čelu z MONM, se bo ta projekt v pomembnem delu realiziral v 

obdobju do leta 2020.  

Izgradnja manjkajočih delov električnega omreţja do Novega mesta in Bele krajine 

Za kakovostno in stabilno oskrbo Mestne občine Novo mesto ter celotne Dolenjske in Bele 

krajine z električno energijo je potrebno zgraditi še nekaj manjkajočih delov omreţja: RTP 

(razdelilna transformatorska postaja) Ločna,  RTP Dobruška vas in daljnovod (DV) Kočevje–

Črnomelj za vzpostavitev rezervnega napajanja za celotno Belo krajino. 

Vsi ti projekti so ţe umeščeni v ustrezne razvojne načrte, RTP Ločna je tik pred izvedbo, 

potrebujejo pa nenehno podporo in spodbudo vseh občin z omenjenih območij. Pri tem 

boMONM ponovno glavni spodbujevalec. 



 

DODATEK: DEKLARACIJA INICIATIVE NOVO MESTO 2020 

 

1. Mestna občina Novo mesto mora imeti oblikovano strategijo svojega razvoja in 
posameznih področij delovanja. Vsak občinski projekt mora biti del strategije in potrjen v 
demokratičnem postopku. 
 

2. Delo javnih funkcionarjev mora biti c ̌astno in odgovorno. Zavračamo politične 

kompromise v škodo občanov in politični karierizem. 
 

3. Za javne funkcionarje, usluţbence občinske javne uprave in zaposlene v občinskih javnih 
zavodih in podjetjih mora veljati ničelna toleranca do podkupovanja, korupcije in prevar.  
 

4. Javni funkcionarji, usluţbenci občinske javne uprave in zaposleni v občinskih javnih 
zavodih in podjetjih morajo delovati v dobro širše skupnosti. Vsako delovanje za korist 
posameznikov ali interesnih skupin je nedopustno.  
 

5. Poslovanje občine, njenih javnih zavodov in podjetij mora temeljiti na vključevanju vseh 
zainteresiranih ponudnikov pod enakimi pogoji. Javno naročanje mora postati eden od 
instrumentov za večjo gospodarsko dinamiko v lokalnem okolju.  
 

6. Občinske funkcije in ključna delovna mesta morajo zasedati posamezniki, ki s svojim 
znanjem, sposobnostmi in izkušnjami omogočajo najboljše delovanje občine, javnih 
zavodov in podjetij. Zaposlovanje ali vzdrţevanje delovnega razmerja kot oblika 

omogočanja osebnih koristi na rac ̌un občanov je nedopustno. 
 

7. Občinska javna uprava, javni zavodi in vsa z njo povezana podjetja morajo poslovati bolj 
učinkovito in biti občanom prijaznejši servis. 


