
Na podlagi rezultatov lokalnih volitev 2014, na podlagi jasno izražene volje ljudi po 
korenitih spremembah, na podlagi skupnega interesa, da Mestna občina Novo mesto 
izkoristi izjemne gospodarske, družbene in kulturne potenciale ter v duhu dobrega 

sodelovanja, povezovalnosti in konstruktivnosti, ki bodo v ospredje postavili vse tisto, 
kar nas združuje in povezuje 
 

sklepajo 

 

1. Svetniška skupina SDS, ki jo zastopa predsednik Bojan Kekec; 

2. Svetniška skupina Liste Gregorja Macedonija, ki jo zastopa Boštjan Grobler; 

3. Svetniška skupina Liste Ivana Kralja, ki jo zastopa Matjaž Smodiš,  

4. Svetniška skupina Solidarnost Novo mesto, ki jo zastopa Uroš Lubej; 

5. Svetniška skupina Liberalno gospodarska stranka, ki jo zastopa Alojz Kobe; 

6. Svetniška skupina Desus, ki jo zastopa Miro Berger; 

7. Svetniška skupina NSi, ki jo zastopa Marko Dvornik; 

8. Svetniška skupina Slovenija za vedno, ki jo zastopa Dušan Kaplan; 

9. Samostojni svetnik Jiří Volt 

 

in 

 

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni 

 

naslednji 

 

Dogovor o sodelovanju pri vodenju Mestne občine Novo mesto 

v mandatu 2014-2018 
 

 

I. UVODNE DOLOČBE 

 

1. člen 

S tem dogovorom podpisniki opredeljujejo način sodelovanja pri vodenju in 

upravljanju Mestne občine Novo mesto  ter način sodelovanja pri delu Občinskega 
sveta Mestne občine Novo mesto v mandatu 2014-2018. 
 
 

II. PROGRAMSKA IZHODIŠČA 

 

2. člen 

Podpisniki dogovora se strinjajo, da Mestna občina Novo mesto nujno potrebuje bolj 
strokovno, bolj transparentno in bolj demokratično vodenje in upravljanje ter 
učinkovito razvojno politiko. Cilj našega skupnega delovanja je dvig kakovosti 

življenja občank in občanov ob upoštevanju socialnih, okoljskih, družbenih, 
ekonomskih in kulturnih dejavnikov. 
 

 



3. člen 

Podpisniki dogovora podpirajo ključne programske usmeritve, ki so: 

 trajnostno povečanje kakovosti življenja za življenje posameznika v občini, 

 delovanje po načelih trajnostnega razvoja z dolgoročnim ohranjanjem 

ekonomskih, socialnih in okoljskih ravnovesij in vrednot, 

 transparentna poraba javnega denarja na občinskem nivoju,  

 odgovorna skrb za vse generacije, zmanjšanje socialnih tveganj za najbolj 

ranljive skupine ter aktivna skrb za osebe s posebnimi potrebami, 

 Novo mesto in občina se morata razvijati kot gospodarsko, kulturno, 

izobraževalno in turistično središče regije, 

 ohranjanje podeželja kot pomembnega dela občine – s poudarkom na 

ohranjanju naravne in kulturne dediščine, pridelavi zdrave hrane in dvigu 

deleža samooskrbe, 

 krepitev vseh oblik varnosti in zagotavljanje enakih možnosti,  

 zagotavljanje učinkovitega podpornega okolja za razvoj gospodarstva, turizma 

in okolja in s tem pridobitev novih delovnih mest, 

 aktivno izvajanje politike družbenih dejavnosti – s poudarkom na 

izobraževanju, kulturi in športu.  

 

Pri odločitvah je treba – ob upoštevanja ključnih programskih usmeritev – zasledovati 

naslednje cilje: 

 dvigniti učinkovitost, strokovnost in transparentnost vodenja in upravljanja 

občinske uprave, občinskih podjetij, zavodov, agencij in drugih ustanov, kjer je 

občina soustanovitelj ali lastnik,  

 usklajeno razvijati celotno Mestno občino, tako mesto kot podeželje, 

 intenzivno pridobivati sredstva iz EU in države in s tem zagotavljati pogoje za 

izvedbo projektov in skladen razvoj občine na vseh področjih, 

 omogočiti, da bodo imeli kreativni ljudje vidno vlogo pri oblikovanju lokalne 

politike, 

 izboljšati poslovno okolje in pogoje za podjetništvo, 

 kvalitetno in učinkovito voditi občinska podjetja in zavode, 

 vključevati in povečati vpliv občank in občanov, zainteresirane javnosti in 
stroke v procese odločanja, 

 sprejeti ukrepe za več transparentnosti ter odpravo korupcije, klientelizma in 
nepotizma, 

 sprejeti etični kodeks občinskih svetnikov, 
 delovati skladno s sprejetimi vizijami in strategijami.  

 

 

 

 

 

 

 



III. SODELOVANJE 

 

4. člen 

Župan Gregor Macedoni in svetniške skupine  se dogovorijo za načela sodelovanja, ki 

bodo temeljila na medsebojnem usklajevanju, naravnana pa bodo k doseganju 

optimalnega in učinkovitega vodenja občine: 

 

I. Sodelovanje temelji na skupnem zaupanju in sodelovanju. Za posamezno leto 

se sklene seznam programskih prioritet, ki so kot priloge del tega dogovora. 

 

II. Vse vsebinske in kadrovske odločitve se skušajo sprejemati soglasno – ob 

upoštevanju kriterija strokovnosti. V kolikor ni doseženo soglasje , lahko 

župan uvrsti na dnevni red seje občinskega sveta posamezno točko 

dnevnega reda, kadar je ta uvrstitev podprta s strani večine svetniških 

skupin, ki hkrati združujejo vsaj 2/3 svetnikov, vključenih v svetniške skupine, 

ki sklepajo ta dogovor. Odločitve morajo biti sprejete na sestankih vodij 

svetniških skupin (podpisnic tega dogovora), ki bodo praviloma vsaj enkrat 

mesečno. Župan določi koordinatorja za usklajevanja, ki bo odgovoren za 

sklicevanje sestankov, pripravo ustreznih gradiv, usklajevanje vsebine in 

izvrševanje sklepov. Župan lahko uvrsti na dnevni red seje občinskega sveta 

tudi vse ostale zadeve, če presodi, da je za Mestno občino tako najbolje.  

 

III. Vključitev novih svetniških skupin, ki niso podpisnice tega dogovora, v dogovor 

o sodelovanju v mandatu 2014-2018, je potrebno predhodno uskladiti. Z 

odločitvijo o vključitvi novih svetniških skupin v dogovor se morajo soglasno 

strinjati vsi v ta dogovor vključeni podpisniki. Zaradi pristopa novih svetniških 

skupin v dogovor se vsebina in besedilo tega dogovora ne more menjati,  

razen s soglasjem vseh podpisnikov tega dogovora.  

IV. Kadrovske rešitve morajo v največji meri podpirati ključne programske 

usmeritve, ki jih določa ta dogovor. Politične funkcije (imenovanje v rokah 

politike) se razdelijo na način, da se v največji meri zagotovi proporcionalna 

zastopanost  glede na število mandatov v občinskem svetu. Svetniški skupini 

(iz tega dogovora) glede na največje število izvoljenih svetnikov v občinskem 

svetu (oz. največji dosežen relativni rezultat na volitvah za občinski svet) 

imata pravico predlagati županu kandidata za podžupansko mesto. Župan 

imenuje podžupana na podlagi vnaprej dogovorjenih nalog, obveznosti in 

pooblastil. Tudi ostale svetniške skupine lahko županu predlagajo kandidate 

za podžupane ali pooblaščence za pokrivanje določenih programskih ali 

projektnih nalog. Vse poslovodske funkcije se imenujejo v skladu z veljavno 

zakonodajo ob upoštevanju strokovnosti, referenc, ugleda v javnosti in 

osebne poštenosti. 

 

 

 



5. člen 

Podpisniki dogovora se zavezujejo, da nikoli ne bodo izvajali pritiska na kateri koli 

organ odločanja, da bi prišlo do zaposlitve na podlagi političnega klientelizma, 

politične korupcije oz. nepotizma. Enako velja za področje javnih naročil in razpisov. 

Tovrsten pritisk pomeni izrecno kršitev tega dogovora o sodelovanju in predstavlja 

neposreden razlog za prekinitev dogovora s tem podpisnikom. 

 

 

IV. KONČNE DOLOČBE 

 

6. člen 

V kolikor bodo določila dogovora kršena, lahko kateri koli podpisnik tega dogovora o 

sodelovanju pozove tistega podpisnika, ki krši dogovor , k prenehanju kršitve. V 

kolikor drugi podpisnik dogovora ne preneha s kršitvijo tudi po pisnem pozivu, lahko 

podpisnik, ki ima zaradi kršitve škodo, zahteva, da se podpisnika-kršitelja izključi iz 

tega dogovora. Taka izključitev stopi v veljavo, v kolikor ji ne nasprotuje več kot 

polovica podpisnikov dogovora.  

 

7. člen 

Podpisniki dogovora se zavežejo, da bodo do 15. 1. 2015 uskladili podrobnejši 

seznam programskih prioritet in projektov za leto 2015 – kot razširitev Priloge 1 tega 

dogovora. Cilj razširitve bo uskladitev s predlogom proračuna za leto 2015 in 

opredelitev nosilcev posameznih nalog ter rokov za njihovo izvedbo. 

 

8. člen 

Vsakemu od podpisnikov dogovora pripada po en izvod. 

 

 

Svetniška skupina SDS  

Bojan Kekec 
Kraj in datum: 
 
 

 

Podpis: 

Lista Gregorja Macedonija 

Boštjan Grobler 
Kraj in datum: 
 
 
 

Podpis: 

Svetniška skupina Liste 
Ivana Kralja 

Matjaž Smodiš 

Kraj in datum: 
 

 
 

Podpis: 

Svetniška skupina Liberalno 
gospodarska stranka 

Alojz Kobe 

Kraj in datum: 
 
 

 

Podpis: 

 

 



Svetniška skupina 

Solidarnost Novo mesto 

Uroš Lubej 

Kraj in datum: 

 
 
 

Podpis: 

Svetniška skupina Desus 

Miro Berger 

 

Kraj in datum: 
 

 
 

Podpis: 

Svetniška skupina NSi 

Marko Dvornik 
Kraj in datum: 
 
 
 

Podpis: 

Svetniška skupina Slovenija 

za vedno 

Dušan Kaplan 

Kraj in datum: 

 
 
 

Podpis: 

Samostojni svetnik 

Jiří Volt 
Kraj in datum: 
 
 

 

Podpis: 

Župan Mestne občine Novo 
mesto 

Gregor Macedoni 

Kraj in datum: 
 
 
 

Podpis: 

 

 

 



PRILOGA 1: PROGRAMSKE PRIORITETE ZA LETO 2015 

 
1. Reorganizacija Občinske uprave z zmanjšanjem števila organizacijskih enot  – s ciljem, 

da občinska uprava poveča učinkovitost, postane bolj prijazen servis za občane ter 

ponudi učinkovito podporo izvajanju razvojnih projektov (uvedba projektne pisarne).  

2. Reorganizacija in povečanje učinkovitosti občinskih podjetij, zavodov, agencij in drugih 

ustanov, kjer je občina soustanovitelj ali lastnik. Uskladitev plač v občinskih podjetjih, 

zavodih in agencijah – in sicer tako, da plače v teh ustanovah ne morejo biti višje od 

plače župana. 

3. Izvedba projekta membranske filtracije na obeh črpališčih pitne vode (Stopiče in Jezero) 

s skrajnim rokom dokončanja v letu 2016. 

4. Med štirinajstimi projekti, ki so zastavljeni na državnih cestah v sodelovanju z DRSC, kot 

prednostna projekta (na podlagi kriterija varnosti otrok in ostalih pešcev) v letu 2015 

zagotoviti čimprejšnjo rekonstrukcijo Šmihelske ceste in nesaniranega dela ceste skozi 

Brusnice. 

5. Dvig pooblastil krajevnih skupnosti, povečanje sredstev za njihovo delovanje vsaj v višini 

50% glede na dosedanji obseg in omogočanje prenosa sredstev v naslednje 

proračunsko obdobje. Krajevnim skupnostim omogočiti, da prevzamejo upravljanje z 

občinskim premoženjem na svojem ozemlju. 

6. Dvig sredstev za projekte prostovoljnih društev (gasilskih, kulturnih, športnih, 

humanitarnih, invalidskih, društev upokojencev …) za vsaj 50% glede na sedanji obseg 

ter organizacijska podpora pridobivanju sredstev iz državnih, EU ali drugih virov. 

7. Ureditev parkirišča na občinskem zemljišču v Kandiji ter priprava projekta za izgradnjo 

garažne hiše pod Kapitljem. 

8. Sanacija šole in vrtca ter izgradnja prizidka za potrebe vrtca na Malem Slatniku. 

9. Reorganizacija izvajanja občinske politike na področju turizma (prevetritev obstoječega 

delovanja Zavoda za turizem in skupaj z vsemi deležniki oblikovanje novega dogovora) . 

10. Ureditev novih kolesarskih poti in obnova obstoječih in ureditev novih sprehajalnih poti. 

11. Optimiziranje izvedbe mestnega potniškega prometa in podaljšanje avtobusnih linij v 

večje kraje mestne okolice. 

12. Izvedba revizije poslovanja podjetja Cerod. 

13. Začetek izvedbe projekta prenove komunalnih vodov in površinskega tlaka na Glavnem 

trgu. 

14. Opredelitev politike zagotavljanja stanovanj za mlade, ki se operativno začne izvajati v 

letu 2016. 

15. Nuditi mladim pripravništvo v občinski javni upravi in javnih zavodih. 

16. Aktivnejše reševanje romske problematike (ureditev lastniških razmerij z državo, urejanje 

komunalne infrastrukture, varnostni sosveti). 

17. Vzpostavitev projektnega sveta za ustanovitev Univerze v Novem mestu. 

18. Izvedba ukrepov za zmanjšanje korupcijskih tveganj v širši občinski javni upravi (občinski 

supervizor, objava veljavnega občinskega proračuna na spletni strani v prijaznejši obliki). 

19. Izdajanje občinskega glasila (kvartalno) namenjenega informiranju o delu župana, 

občinske uprave, občinskega sveta, občinskih javnih zavodov in podjetij. 


