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NA SREDI DRUGEGA MANDATA
PROJEKTI OTROŠKIH IN ŠPORTNIH IGRIŠČ
PREKO KRAJEVNIH SKUPNOSTI DO VSAKEGA OBČANA
SISTEM LOKALNE BLAGINJE
KAKO BO Z UKREPI NA PODROČJU MOBILNOSTI PO LETOŠNJI PREIZKUŠNJI
ŽUPAN NA DELU
ODPRTI-TEKOČI PROJEKTI
V ŠTIRIH LETIH VEČ KOT 500 NOVIH STANOVANJ
BAZENSKI KOMPLEKS V OKVIRU ŠPORTNO-REKREACIJSKEGA PARKA V ČEŠČI VASI
TURIZEM – NOVI TURISTIČNI PRODUKTI, AKTUALNI RAZPISI
REGIONALNE KOLESARSKE POVEZAVE
SPREJETA JE ODLOČITEV O UČINKOVITI PREDELAVI ODPADKOV V INVESTICIJI PODJETJA CERO-DBK
KORONAVIRUS IN GOSPODARSTVO

Na sredi drugega mandata
Z decembrom 2020 smo stopili v drugo polovico drugega mandata, v katerem Lista
Gregorja Macedonija nosi ključno odgovornost za razvoj in stabilnost Mestne občine
Novo mesto. V tem mandatu je odgovornost še večja, saj polega župana naša lista
zaseda še tretjino občinskega sveta.
V preteklih šestih letih je bilo opravljenega veliko dela. MONM je izpeljala več sto
srednje velikih investicijskih projektov, s
katerimi je rešila probleme, ki so bili za določeno skupino ljudi zelo pereči: energetske
sanacije šol, prenove vrtcev, prenove cestišč, pločnikov, izgradnje odsekov kolesarskih stez, javne razsvetljave, kanalizacije …
V MONM smo v tem času rešili tudi več velikih problemov, ki so bili desetletja predmet
razprave in volilnih obljub: zagotovili smo
čisto pitno vodo, naredili prvo fazo prenove
mestnega jedra, zgradili nov vrtec v Bršljinu …
Z delno reorganizacijo in kadrovsko osvežitvijo smo dali občinskim zavodom in občinskim podjetjem zagon, ki prinaša višji nivo
storitev za občane.
Ob koncu prvega mandata je MONM pripravila tudi jasen načrt, kako se bo razvijala
do leta 2030. Skozi pripravo strategije ra-

zvoja MONM in področnih strategij so bili
začrtani ključni cilji: biti pametna, trajnostna in vključujoča občina za bivanje, delovanje ter druženje.
Sledenje tem ciljem je glavna skrb Liste
Gregorja Macedonija v drugem mandatu.
S stanovanjskim programom za 500 novih
stanovanj, v katerega smo pritegnili državne stanovanjske sklade ter zasebni kapital, bomo omogočili prijetnejše bivanje
mnogim sedanjim in novim prebivalcem
MONM.
V MONM izvajamo izboljšave na področju
mestnega prometa, uvajamo sprotno spremljanje za občino pomembnih stanj preko
senzorjev, uvajamo mestno kartico, podpiramo pilotne projekte digitalizacije občine,
kar se vse sešteva v pametno občino.
Z urejanjem pešpoti, kolesarskih stez, tematskih poti, plovbnega režima na Krki in
novih turističnih produktov skušamo narediti bivanje v MONM prijetno ter ustvarjamo trajnostno naravnano občino.
S podpiranjem novomeškega visokošolskega izobraževanja in razvojno-raziskovalnih
centrov ustvarjamo podlago, da bomo imeli
vedno več delovnih mest z visoko dodano
vrednostjo.

Otroška in športna igrišča

naprava za zunanji fitnes je na igrišču za
skladiščem v Ločni v KS Ločna - Mačkovec, štiri nove telovadne naprave pa so bile
nameščene v športnem parku v KS Žabja
vas. Tudi v letu 2020 so bila obnovljena nekatera igrišča, na njih pa nameščene nove
naprave. Obnova je potekala na otroškem
in športnem igrišču na Košenicah v KS
Šmihel, na otroškem igrišču na Klemenčičevi in Vavpotičevi ulici v KS Bršljin in na
igrišču Park EU v KS Center, v KS Ločna
- Mačkovec pa je bilo posodobljeno balinišče. Tekoče vzdrževanje izvajajo zaposleni Zavoda Novo mesto, ki poleg ogledov
igrišč izvajajo vsa popravila poškodovanih
igral in igrišča pripravijo za novo sezono.

Mestna občina Novo mesto v partnerstvu
s krajevnimi skupnostmi s posebnimi razpisi skrbi za sistematično nadgradnjo in
vzdrževanje otroških igrišč ter površin za
razvoj gibalnih sposobnosti otrok in nenazadnje tudi za gibanje in druženje krajanov.
Mestna občina Novo mesto je lastnik
35 športnih in otroških igrišč, od tega
se jih v samem Novem mestu nahaja 24, medtem ko so ostala razpršena v primestnih krajevnih skupnostih.
Vsakoletna obnova in namestitev igral potekata s sodelovanjem krajevnih skupnosti.
V letu 2019 je novo podobo dobilo igrišče na
Ragovski ulici, ki ima tudi naprave za vadbo
za starejše občane. Nova igrala so bila postavljena v KS Birčna vas, v KS Gabrje ter v
KS Kandija - Grm na Trdinovi ulici, nova

Povezovanje vseh, ki skrbijo za sočloveka,
soobčana ali sodržavljana, v delujoč sistem,
ki ga bodo z lahkoto našli vsi, ki pomoč
potrebujejo ali nudijo, bo omogočilo, da bo
blaginja postopoma dostopna vsem prebivalcem MONM.
Ena od značilnosti zadnjih šestih let je, da
se nikoli ob dobrih idejah ne sliši izgovora:
ni denarja. Z dobrim gospodarjenjem z razpoložljivimi viri, z intenzivnim iskanjem
dodatnih državnih in evropskih virov je in
bo denar še naprej na voljo za dobre projekte. Od daleč pa se izogibamo tveganim
in razsipnim projektom, ne glede na to,
ali imajo v ozadju evropska ali kaka druga
sredstva.
Letošnja pandemija je gotovo prinesla precej dodatnih skrbi in motenj, a v Listi Gregorja Macedonija bomo poskrbeli, da bo
MONM ostala politično stabilna in bo nadaljevala z napredkom v vseh zgoraj opisanih
smereh in tako čez nekaj let v mnogih pogledih postala zgled vsem ostalim občinam
v Sloveniji in širše.
Dr. Janez Povh,
vodja svetniške skipine
Liste Gregorja Macedonija

Nova tribuna v Olimpijskem centru NM

V spodnji tabeli je pregledno prikazano, v
katerih krajevnih skupnostih so potekale
prenove, dopolnitve z novimi igrali ter sanacijsko vzdrževanje otroških in športnih
igrišč v letih 2019 in 2020.

Prenove, dopolnitve in sanacije v KS v letu 2019 in 2020

2019

2020

KS BIRČNA VAS

OŠ D. KETTEJA

KS LOČNA - MAČKOVEC

KS BRŠLJIN

KS ŽABJA VAS

Balinišče v Ločni

KS BRŠLJIN

KS DRSKA

KS KANDIJA

KS ŠMIHEL

KS KANDIJA - GRM

KS ŽABJA VAS

KS REGRČA VAS

KS LOČNA - MAČKOVEC

KS PREČNA

KS CENTER

KS MAJDE ŠILC

KS MESTNE NJIVE

KS BRŠLJIN

KS URŠNA SELA

KS CENTER

KS MALI SLATNIK

KS ŠMIHEL

KS KANDIJA - GRM

KS MESTNE NJIVE

KS MAJDE ŠILC

KS REGRČA VAS

KS GABRJE

Skupna vrednost 68 000 EUR

Skupna vrednost 52 000 EUR
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Zip-line v Žabji vasi

Preko krajevnih skupnosti do vsakega občana
Enakomeren razvoj mesta in podeželja v
Mestni občini Novo mesto
Mestna občina Novo mesto je ena večjih občin v Sloveniji. Za uspešno vključevanje čim večjega števila občanov je novomeška občina
razdeljena na 23 krajevnih skupnosti. Te so oblikovane na način, da
vključenim krajanom omogočajo uspešno sodelovanje pri upravljanju skupnih zadev in lokalnih izzivov.
Enakomeren razvoj občine in hitro odzivanje na lokalne probleme
sta možna le preko aktivno delujočih krajevnih skupnosti. Na ta račun je bila že v prvem letu prvega mandata, leta 2015, okrepljena
vloga krajevnih skupnosti. Leta 2016 je bil uveden ukrep, in sicer
razpis za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti. Bistveno je
bilo, da je bila v ospredju avtonomija posameznih krajevnih okolij,
projekti, ki so jih kot svoje prednostne izbrale posamezne krajevne
skupnosti, pa so bili podprti z dodatnimi namenskimi sredstvi, ki
so temeljila na posebni proračunski postavki. Dober odziv na pozive s strani krajevnih skupnosti je dokaz, da je ta način pravilen. Uspešno zaključeni projekti in pozitivni odzivi kažejo, da je bil s tem
narejen pomemben korak pri uresničevanju posameznih, morda na
videz manj pomembnih projektov, ki pa pripomorejo h kakovosti
življenja občanov. Tudi prenova in vzdrževanje otroških igrišč potekata na tak način.

Lani so v Krajevni skupnosti Dolž obeležili 100-letnico šolstva, letos je
izšla knjiga o Dolžu avtorice Tanje Sluga
Kobe z naslovom Gorjansko srce.

»

V Novem mestu smo bili pred leti priče mnogim prometnim škrbinam,
črnim packam v urejenih soseskah,
neizpeljanim idejam. Od daleč se je
verjetno zdelo, da gre za posamezne malenkosti, ki niso urejene zaradi nesposobnosti odgovornih ali zaradi pomanjkanja denarja.
V praksi se je pokazalo, da je vsak tak droben problem lahko po težavnosti primerljiv z velikimi nalogami. Dlje kot je bil problem odprt, bolj
je to zrcalilo njegovo težavnost. Spori okrog lastništva in služnostnih
pravic, različni pogledi glede možnih rešitev, povečani apetiti udeležencev in pomanjkanje denarja so tipični spremljevalci takih zgodb.
Ko je Lista Gregorja Macedonija prevzela odgovornost za vodenje
mesta, smo se pogumno lotili vseh teh zgodb. Strokovna ekipa
občinske uprave in politična volja župana in občinskega sveta so
v 6 letih našli rešitve za številne izzive. V vsaki izmed njih je bilo
potrebno rešiti lastninska razmerja, najti rešitev, ki bo po vsebinski plati in zunanjem izgledu ustrezala vsem ključnim deležnikom, nato pa še zagotoviti denar in na koncu vse skupaj izpeljati
zakonito in gospodarno. Ena takih drobnih zgodb je ureditev križišča med Cesto brigad in Andrijaničevo cesto v Veliki Bučni vasi.
Od same izgradnje obvoznice pred skoraj 20 leti je bilo to križišče predmet razprav na mnogih nivojih, predmet mnogih obljub prejšnjih
županov, vmes pa so generacije otrok in vsi ostali na nevaren način
prečkali cesto oz. hodili ob njej po kolesarski poti, ker pločnika ni bilo.
Pred dvema letoma je bila po napornem usklajevanju končno dogovorjena prva faza rešitve, nato je bila urejena vsa lastniška in projektna
dokumentacija in v oktobru ter novembru 2020 je bil projekt izpeljan.
V proračunu je projekt zasedel »samo« približno 1 %
sredstev, za življenje nas krajanov v bližini pa je neprecenljiv.
Seveda je potrebna tudi druga faza (del manjkajočega pločnika ob
Cesti brigad), ampak čakanje nanjo je veliko lažje, ko vidimo, da
obstajata volja in znanje, da se izzivi rešujejo.

Ureditev dela ceste in pločnika na cesti Vinja vas-Podgrad.

»

Dr. Janez Povh,
svetnik Liste Gregorja Macedonija

Mario Krapež,
svetnik Liste Gregorja Macedonija in
predsednik KS Prečna

Leto 2020 je bilo zame leto polno preizkusov, odrekanj, težkih odločitev.
Hkrati pa, ko se zazrem nazaj, sem v
tem letu pridobil kar nekaj lepih izkušenj. Kot občinski svetnik sem zelo
ponosen, da smo kljub vsem težavam
uspeli izpeljati del začrtanih investicij in s tem tudi začrtani potek
razvoja občine kot celote. Kot predsednik KS Prečna bi se ob tej
priložnosti dotaknil teme, ki je zelo pomembna za samo delovanje
posameznih KS in tudi občine kot celote. Da so posamezniki izvoljeni v posamezne svete KS, je šele začetek nekega poslanstva. In kot
vsako poslanstvo je tudi to obdano z dobrimi in slabimi izkušnjami.
Delo s krajani velikokrat poteka na osebnem nivoju, prav zato pa je
poznavanje kraja in navad njegovih prebivalcev izjemnega pomena.
Sveti KS se lahko v zadnjih letih pod vodstvom župana Gregorja
Macedonija pohvalimo z načinom financiranja različnih projektov
s strani MONM preko projektov »MONM – KS«. Veliko KS si je tako
uredilo športne površine, avtobusna postajališča ter razne skupne
prostore. Izpeljali pa smo še kar nekaj manjših projektov, ki so izjemno pomembni za posamezne kraje. Vsi se moramo zavedati, da
sveti KS nimamo ustreznega kadra za izvedbo večjih projektov, zato
pa se morajo ti projekti voditi preko občinske uprave. Sami sveti
KS lahko podajajo predloge občinski upravi ter sodelujejo pri ozaveščanju krajanov o pomenu posamezne investicije za sam razvoj
kraja. V slogi je moč in le dobra skupna sloga popelje posamezno
KS v boljši razvoj.
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IZVEDENI PROJEKTI V POSAMEZNIH KRAJEVNIH SKUPNOSTIH V LETU 2020

Prečna

Brusnice
Bršljin

Ureditev in obnova križišča v naselju Prečna
Nakup ustrezne opreme za ozvočenje dvorane v KS Prečna in nakup projektorja
Izgradnja odvodnih kanalet za izvirsko vodo
Izgradnja razsvetljave v delu naselja Češča vas
Izgradnja ekoloških otokov in opornega zidu
Sanacija izliva mešanega voda v naselju Češča vas
Dograditev javne razsvetljave Grbe
Ureditev in dograditev javne razsvetljave Kavce
Nadaljevanje sanacije cestišča Grbe

Izgradnja komunalnega omrežja v Češči vasi,
kjer je predvideno tudi asfaltiranje tamkajšnje
makadamske poti.

Dograditev javne razsvetljave v Cegelnici

Uršna sela

Zadružni dom Uršna sela - II. faza
Sanacija javne poti na Ljubnu (odcep Novi Ljuben št. 18-37) in rekonstrukcija ceste na Ljubnu

Žabja vas

Zamenjava uličnih svetilk z ekološkimi na območju ulic Na Tratah in Žabja vas

Drska
Mestne njive

Ureditev medgeneracijskega javnega prostora na Cesarjevi ulici
Ureditev dela obrežja ob reki Krki in ureditev dostopa do reke Krke za kopanje in vožnjo s
čolni - pomol Srebrniče (projektna dokumentacija)
Javna razsvetljava na Mestnih njivah št. 14-20

Bučna vas

Javna razsvetljava po KS Gorenje Kamenje

Majde Šilc

Izdelava projekta za pešpot in kolesarsko stezo iz Tavčarjeve ulice na pešpot oz. kolesarsko
stezo
Namestitev javne razsvetljave na območju Maistrove ulice in Ulice Marjana Kozine

Dolž

Regrča vas

Stopiče

Birčna vas

Gabrje

Rekonstrukcija ceste; pločnik in javna razsvetljava na Dolžu (projektna dokumentacija)
Projekt urbane opreme - povezava dveh igrišč
Priprava projektne dokumentacije in izdelava idejne zasnove za ureditev lokalne zbirne ceste
v zaselkih Šmihel, Regrča vas in Gotna vas
Ureditev javne razsvetljave ob cesti K Roku
Proga za kolesarski kros (blizu Skill parka) dolžina proge 2,5-3,5 km
Dograditev javne razsvetljave v KS Stopiče (vas Stopiče, Gornja Težka voda,)
Idejni načrt razširitve ceste LC 295133 in navezava LC 295132 -KS
Izdelava ekoloških otokov
Ureditev in odvodnjavanje na delu makadamske ceste v Birčni vasi
Izvedba cestne razsvetljave na lokalni cesti skozi naselje Jama
Sanacija, asfaltiranje ceste - Višje
Nakup stolov v kulturnem domu v Gabrju
Adaptacija elektroinštalacij in razsvetljave kulturnega doma Gabrje in igrišča ob kulturnem
domu Gabrje
Izdelava idejne zasnove, načrti, predlog ureditve opreme in 3D predstavitev načrta
preureditve stare šole v Gabrju
Izdelava projektne dokumentacije za ureditev večnamenske ploščadi - trga v centru Gabrja, v
neposredni bližini avtobusnega postajališča

Podgrad

Ureditev dela ceste in pločnika na cesti Vinja vas-Podgrad

Center

Postavitev dodatne ograje ob lesenem mostu v Ragov log
Postavitev lesenega počivalnika v Parku EU

Otočec

Dovozna pot do parkirišča in parkirišče za mrliško vežico
Nadaljevanje pločnika od obrtne cone do gostilne Pugelj - Ždinja vas
Javna razsvetljava od Stare republiške ceste do gostilne Pugelj - Ždinja vas

Šmihel

Dobava in montaža solarnih svetilk za javno razsvetljavo v KS Šmihel - Boričevo

Mali Slatnik
Gotna vas

Nadaljevanje pločnika od obrtne cone do gostilne
Pugelj v Ždinji vasi.

Asfaltiranje balinišča na igrišču Mali Slatnik
Asfaltiranje površine pred brunarico in igriščem
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V začetku septembra
se je pričela prenova
dvanajstih odsekov
občinskih cest na
celotnem območju
Mestne občine Novo
mesto. Sanacija in
preplastitve
cest
v skupni dolžini
nekaj več kot 2000
metrov ter sanacija
posledic usada v
sedmih
krajevnih
skupnostih se bodo zaključile do konca letošnjega
leta. Vrednost projekta je ocenjena na nekaj več
kot dvesto tisoč evrov. Preplaščeni bodo naslednji
odseki: Kočevarjeva ulica (KS Bršljin), Trška gora,
Črešnjice na vrhu, Črešnjice ovinek, Dolenja vas,
Skalna ulica (KS Otočec), Grbe-II. del (KS Brusnice),
sanacija usada Gabrje (Gabrje), Daljni Vrh, Gorenje
Kamenje, Markljeva ulica (KS Bučna vas), Prisojna
pot (KS Mestne njive), K Roku 1. faza (KS Regrča
vas).

Sistem lokalne blaginje
»

regijskem centru Dolenjske, na voljo. Stremeli bomo k temu, da bo
za vsako vprašanje na voljo konkreten odgovor. Kje mi lahko pomagajo do zaposlitve? Kako lahko uveljavljam pravico do pomoči ob
rojstvu otroka? Kako se včlanim v knjižnico? Ali katera organizacija
nudi brezplačno učno pomoč? Kdo mi lahko pomaga v primeru nasilja v družini? Kje si dam izdelati novo osebno izkaznico? Izkoristiti želimo vsebine vseh, ki že delujejo za dobrobit Novomeščanov in
Novomeščank, ter jih primerno predstaviti ter posledično učinkoviteje povezovati. Tiste, ki lahko pomagajo, s tistimi, ki pomoč iščejo
oziroma potrebujejo.
V prvi fazi gre torej za predstavitev možnosti in priložnosti za naše
občane, da si lahko vsak poišče, kar bi mu oziroma ji lahko pomagalo pri boljši kakovosti bivanja, dela in prijetnejšem preživljanju
prostega časa. V drugi fazi pa bomo s sistemom lokalne blaginje in
organizacijo znotraj Občinske uprave MONM tudi dejansko prevzeli koordiniranje ter poskušali z informacijami in svetovanjem občanom in občankam pomagati v konkretnih primerih.
V časih, v katerih smo se znašli, je prav, da si stojimo ob strani. Da
se podpiramo. Gre za sožitje tistih, ki lahko pomagajo, in tistih, ki
podporo potrebujejo. Prav pa je tudi, da razmišljamo o kakovosti bivanja v našem domačem kraju, kot si je želimo v prihodnosti. Vedno
je lahko bolje in od nas samih je odvisno, koliko smo pripravljeni
vložiti, da bo res tako. Pripraviti moramo sistem, s katerim bo možno zaznati področja, kjer so sistemske spremembe ali ureditve potrebne na novo. Morda zato, ker so se časi spremenili ali pa ker nekaj
deluje tako, kot je nekoč, vendar več ne služi svojemu namenu. Za
to je potreben pogum, pa vendar ocenjujemo, da ga Novomeščani
premoremo.
V Listi Gregorja Macedonija že šest let delujemo in delamo tako, da
so rezultati vidni. Občanke in občani to opazite in pohvalite. Smo pa
seveda veseli tudi takih, ki nam predstavljate možne rešitve za izzive, ki se jih še nismo utegnili lotiti. Teh je še veliko in ne preostane
nam drugega, kot da še naprej s prizadevnostjo in vztrajnostjo dan
za dnem delamo za dobro vseh Novomeščanov.

Sara Tomšič,
svetnica Liste Gregorja Macedonija,
podžupanja MONM

Realnost situacije, v kateri se je znašel
svet v letu 2020, je izzvala vse predpostavke, pod katerimi smo v preteklosti
živeli. Na hitro se je bilo potrebno prilagoditi in nekaterim je šla prilagoditev novim razmeram v boju proti okužbam z virusom bolje, drugim slabše. V
Novem mestu smo se tako v prvem kot
v drugem valu izkazali kot skupnost. Prostovoljstvo, organizacija
varstva, nudenje učne pomoči, zagotavljanje toplih obrokov, deljenje brezplačnih mask ipd. Vse to je bilo možno organizirati v okviru
obstoječih sistemov z minimalnimi prilagoditvami, ki so jih vsi pozvani nesebično in brez problema izvedli.
Pa vendar Mestni občini Novo mesto ni bila potrebna epidemija, da
je prevzela koordinacijsko vlogo usklajevanja najrazličnejših deležnikov za skupno dobro. Že od leta 2019 se v naši občini, kot prvi v
Sloveniji, pripravlja sistem lokalne blaginje, s katerim želimo priti
do vseh občanov in jim bodisi pomagati, da prepoznajo ter izkoristijo priložnosti za rast in razvoj v svojem domačem okolju, ali pa
tistim v stiski nuditi podporo, da si z drugačnim pristopom omogočijo svetlejšo prihodnost.
V Novem mestu delujejo številne organizacije, katerih poslanstvo
je pomagati ljudem, nuditi storitve za boljšo kakovost življenja in v
primeru stisk stati ljudem ob strani. Dostikrat pa so storitve, ki so
na voljo, premalo poznane, da bi programi in aktivnosti prišli do tistih, ki jih potrebujejo. Občina programe in aktivnosti teh organizacij posredno ali neposredno podpira in prav je, da se skupaj potrudimo in dosežemo vse, ki bi lahko ponujene aktivnosti tudi koristili.
Zato bomo na Mestni občini Novo mesto v letu 2021 vzpostavili
pregleden katalog vsega, kar je posameznikom v Novem mestu, kot

PROJEKT RUNE - IZGRADNJA
ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ

V projektu RUNE je predvidena izgradnja širokopasovnih omrežij
v naslednjih naseljih:
Birčna vas, Dolenje Lakovnice, Gorenje Lakovnice, Jama, Mali
Podljuben, Rajnovšče, Rakovnik pri Birčni vasi, Stranska vas,
KS Birčna vas
Veliki Podljuben, Uršna sela, Vrh pri Ljubnu

Začetek gradnje odprtega optičnega omrežja v sklopu projekta
RUNE. Projekt omogoča izgradnjo širokopasovnih priključkov na
območjih, kjer ni tržnega interesa za njihovo gradnjo s strani komercialnih ponudnikov.

KS Brusnice

Brezje, Gumberk, Križe, Ratež, Sela pri Ratežu, Velike Brusnice

KS Bučna vas

Daljni Vrh, Hudo, Kamenje, Gorenje Kamence, Gorenje
Kamenje

KS Dolž

Dolž, Iglenik, Sela pri Zajčjem Vrhu

KS Drska

Srebrniče

KS Gabrje

Gabrje

KS Karteljevo
KS Mali Slatnik

KS Otočec

KS Podgrad
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Dolenje Karteljevo, Gorenje Karteljevo
Mali Slatnik, Petelinjek, Potov Vrh, Smolenja vas, Veliki
Slatnik
Črešnjice, Dobovo, Dolenja vas, Dolenje Grčevje, Golušnik,
Herinja vas, Jelše pri Otočcu, Lešnica, Lutrško selo, Otočec,
Paha, Sela pri Štravberku, Sevno, Srednje Grčevje, Štravberk,
Trška Gora, Vrh pri Pahi, Zagrad pri Otočcu, Ždinja vas, Žihovo
selo
Jurna vas, Konec, Laze, Mali Cerovec, Podgrad, Pristava,
Vinja vas

KS Prečna

Češča vas, Kuzarjev Kal, Prečna, Suhor

KS Stopiče

Črmošnjice pri Stopičah, Gornja Težka Voda, Hrib pri Orehku,
Hrušica, Pangrč Grm, Stopiče, Šentjošt, Veliki Orehek, Verdun

KS Šmihel

Boričevo

Štipendisti Mestne občine Novo mesto Vid Dobrovoljc, Anja Fink, Jon Judež,
Jošt Rudman, Uroš Prešern, Veronika Sadek in Ana Šubic (na fotografiji
odsotni Manja Slak, Domen Kulovec in Gal Pavlin). Na občini z izrednimi
štipendijami za izjemne uspehe, ki so jih ponovno začeli podeljevati
leta 2016, aktivno podpirajo perspektivne mlade Novomeščane, ki imajo
tako priložnost in dodatno spodbudo, da razvijajo svoje posebne talente.
Sredstva so prednostno namenjena posameznikom z izjemnimi dosežki na
različnih področjih, kot so kultura, umetnost, šport in znanost. Na občini
se že veselijo pete generacije štipendistov, ki bodo po vzoru sedanjih
postajali novomeški ambasadorji znanja. Štipendija se podeljuje za
obdobje trajanja šolanja in znaša 300 evrov mesečno za šolanje v tujini ter
200 evrov za šolanje v Sloveniji, enkratna denarna pomoč za izobraževanje
pa se podeli v višini 500 evrov.

Po opravkih v mestnem jedru z Leonom – od letošnjega leta po širšem
mestnem jedru brezplačno vozi Leon, električno vozilo za pet oseb, ki
omogoča lažje in hitrejše transporte občanom in ostalim obiskovalcem
mestnega jedra. Vozilo je na voljo od ponedeljka do petka med 8. in 15.
uro, v soboto pa med 8.30 in 13. uro. Prevoz v delovnem času si lahko
zagotovite s klicem na telefonsko številko 031 663 067; na območjih, ki
omogočajo varno zaustavitev, pa lahko voznikom svoj interes za uporabo
nove pridobitve nakažete tudi z roko. V času epidemije je pri uporabi
obvezna uporaba zaščitne opreme (maske in razkužila).

ŠOLARJU PODARI
RABLJEN RAČUNALNIK

HUMANITARNA AKCIJA

»

Mojca Andolšek,
svetnica Liste Gregorja Macedonija

Na pobudo Območne obrtno-podjetniške
zbornice in svetnikov Liste Gregorja
Macedonija ter v sodelovanju s Šolskim
centrom Novo mesto smo se dogovorili, da
organiziramo skupno humanitarno akcijo.
Zato vas prosimo, da ob zaključku poslovnega
leta v svojih podjetjih pogledate, ali bi lahko
kakršno koli rabljeno in še vedno delujočo
računalniško opremo podarili pomoči
potrebnim šolarjem, ki jo nujno potrebujejo za opravljanje šolskih obveznosti
in pouka na daljavo. Računalniško opremo (računalnike, ekrane, tiskalnike,
zvočnike, slušalke in drugo pripadajočo opremo) ZBIRAMO na sedežu Območne
obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto na Foersterjevi ulici 10 v Bršljinu vsak
delavnik med 8. in 15. uro, lahko pa nas obvestite na tel. št.: 07 3371 580 in bomo
organizirali prevzem pri vas. Zaposleni Šolskega centra Novo mesto pa bodo
poskrbeli, da opremo pripravijo za nadaljnjo uporabo in jo razdelijo šolarjem, ki
še vedno nimajo pogojev, da bi lahko nemoteno opravljali šolsko delo na daljavo.

Vrhunec praznovanja 100. obletnice novomeške pomladi je postregel
s spektaklom na Kandijskem mostu ter odprtjem razstave v Dolenjskem
muzeju.

V okviru projekta
Hidravlične izboljšave
osrednje Dolenjske se je
v letošnjem letu izvedla
podvojitev kapacitet
vodohrana Dolnja Težka
Voda.

Se še spomnimo?

Prenovljena Šmihelska cesta proti centru
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Kako bo z ukrepi na področju mobilnosti
po letošnji izkušnji
Goran Makar in Boštjan Grobler, svetnika Liste Gregorja Macedonija
tivacije. Tudi sam se včasih zatečem k izgovoru, češ ne morem na
delovno mesto priti preznojen, a že argument električnih koles
(lastnega ali pa v sistemu GoNM) postavi moj izgovor na trhla tla.
Zagotovo pa je izgradnja novih pešpoti in kolesarskih stez v mestu
še nadaljnja vizija k manjši rabi osebnih avtomobilov. Že prihodnje
leto bomo lahko prečkali Krko po dveh dodatnih brveh in se vozili
po kar nekaj kilometrih novih kolesarskih poti.

Skozi prizmo ukrepov v boju proti pandemiji COVID-19 mobilnost
dobiva sicer drugačne smernice,
vendar bodo ukrepi nekoč za nami (upam, da zelo kmalu) in bo na
tem področju spet »po starem«.
Koncepti mobilnosti bodo tudi v prihodnje temeljili na naslednjih
premisah:
• manjši ogljični odtis,
• več gibanja posameznikov,
• nižji delež družinskega proračuna za logistiko.
V Novem mestu še vedno močno prevladujejo podjetja v predelovalni dejavnosti, ki svoje zaposlene zadržujejo na delovnih mestih ves
čas trajanja delovne izmene. Storitvenih delovnih mest, ki so značilna za Ljubljano in Maribor in so z vidika delovnega časa bistveno
bolj svobodna, pa je sorazmerno malo. Tudi to je eden od razlogov,
da je v našem mestu ob delavnikih popoldan, predvsem pa seveda
dopoldan, bistveno manj ljudi na ulicah. Potrebe po prevozih pa so
skoncentrirane na zelo kratke časovne intervale.
Javni potniški promet bo zagotovo tudi v prihodnje hrbtenica dnevne migracije, vezane na prihode in odhode z delovnih mest ter šolanje učencev in dijakov v osnovnih in srednjih šolah. Dejstvo je, da
bi za učinkovit prevoz v tem segmentu v času od 5.30 do 7.00 lahko
na določenih linijah napolnili tudi do petkrat več avtobusov, kot jih
sedaj, vendar je takoj po 7. uri že en avtobus na isti liniji veliko prevelik za potnike, ki ga še potrebujejo.
Zato seveda za ure, ko ni večjega števila potnikov, iščemo nove rešitve mobilnosti, ki bodo na voljo in stroškovno dovolj učinkovite,
da bodo dolgotrajno vzdržne in ekološko korektne.

Z GONM PREMAGOVATI RAZDALJE PO
MESTU
GoNM je z vzpostavitvijo devetih novih postajališč (poleg že obstoječih petih) in z umestitvijo električnih koles dobil res velik zagon.
MO Novo mesto je pridobila veliko sofinancerskih sredstev in bo
ob ponovnih razpisih znova poskusila s širjenjem mreže postajališč.
Mnogi sistem uporabljajo tudi ob koncu tedna.
Določeni zaznavajo sistem kot zelo priročen za prevoz na delo in
ko morajo med službenim časom na kakšen opravek po mestu. Pogosto pa v občinskem svetu in v javnosti slišimo zavajajoče izjave o
stroških postavitve in delovanja sistema. Stroški investicije so predstavljeni kot stroški vzdrževanja za vsako leto, prezrto pa je dejstvo,
da za širitev sistema MONM vedno znova pridobiva sofinancerska
sredstva na različnih razpisih.

S KOLESOM V SLUŽBO
Bližina delovnih mest, ki smo je deležni predvsem prebivalci znotraj samega mesta, nam ponuja možnost pešačenja oz. prihoda na
delovno mesto peš. Seveda je potrebno predvsem veliko samomotivacije. Tudi sam se včasih zatečem k izgovoru, češ ne morem na
delovno mesto priti preznojen, a že argument električnih koles
(lastnega ali pa v sistemu GoNM) postavi moj izgovor na trhla tla.
Zagotovo pa je izgradnja novih pešpoti in kolesarskih stez v mestu
še nadaljnja vizija k manjši rabi osebnih avtomobilov. Že prihodnje
leto bomo lahko prečkali Krko po dveh dodatnih brveh in se vozili
po kar nekaj kilometrih novih kolesarskih poti.

KOLESARSKE STEZE
Nova kolesarska steza ob Levičnikovi cesti je čedalje bolj obljudena,
seveda bo s predčasno izvedbo priključka na križišče v Žabji vasi (v
letu 2021) dobila še več uporabnikov. Prav tako se v tem trenutku
pričenja izgradnja kolesarske steze od odcepa za Drsko do avtobusne postaje.
Nova široka večnamenska pot do Srebrnič pa že marsikomu olajša

PEŠBUS
Bližina delovnih mest, ki smo je deležni predvsem prebivalci znotraj samega mesta, nam ponuja možnost pešačenja oz. prihoda na
delovno mesto peš. Seveda je potrebno predvsem veliko samomo-
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ELEKTRIFIKACIJA VOZIL

obisk pokopališča.
Trenutno je v teku projektiranje številnih kolesarskih poti, ki bodo
povezale Novo mesto s sosednjimi občinami. Gradi se že nova v
smeri od Bučne vasi proti Mirni peči, na sofinancerska sredstva
čaka kolesarska steza od vasi Krka do Žihovega sela. Projektira se
steza proti Straži in Šmarješkim Toplicam.
Najpomembnejši pa se mi zdijo premiki pri umeščanju in projektiranju povezave mesta s kolesarsko stezo do Črmošnjic, Stopič in
naprej do Vahte, ki bo podgorske vasi povezala med sabo.
Ob tem ne smemo zanemariti dejstva, da so letos občani zaradi
omejitvenih ukrepov kupili dvakrat več koles kot običajno. Nova kolesa in nove kolesarke poti bodo Novemu mestu zagotovo dali pečat
kolesarskega mesta.

Elektrifikacija osebnih avtomobilov doživlja veliko rast. Že prihodnje leto bo 10 % vseh novih avtomobilov v EU električnih, leto kasneje pa celo 15 %! V Novem mestu je že vsaj 13 postajališč s polnilnicami za električna vozila, tiste v lasti MO Novo mesto še vedno nudijo
brezplačno polnjenje baterij. Tudi moja izkušnja je taka, da je včasih
že kar težko najti prazno polnilnico. Trend električnih avtomobilov
je predvsem zaradi akcij prodajalcev tovrstnih vozil (TPV avto nudi
najem) tudi v našem mestu že zelo zaznaven. Povečevanje mreže
polnilnic je zagotovo pravi trend za prihodnost. Trenutno dejstvo,
da je polnjenje na polnilnicah v lasti MONM še zastonj, pa je prav
posebej simpatično za nas, nove lastnike električnih avtomobilov.

CAR SHARING
S komercialnim ponudnikom izposoje električnih avtomobilov (car
sharing Avantcar) se je MONM za prihod v Novo mesto dogovorila
že v letu 2019, prav tako je ponudnik že za letos spomladi obljubil
prihod s svojo storitvijo. Občina je za ta namen že vzpostavila dve
parkirišči s polnilnicami. Zaradi ukrepov zaradi epidemije ga še
vedno čakamo.

BRVI ČEZ KRKO
Po treh letih in pol pravdnih bitk z lastnikom neuporabnega zemljišča na levem bregu Krke smo končno pridobili gradbeno dovoljenje za izgradnjo dolgo pričakovane brvi v Irči vasi. V teku je razpis
za izbor izvajalca brvi, ki bo glede na projekt res edinstvenega videza. Predvsem pa bo Drsko približala Podbrezniku in Bršljinu.
V prihodnjem letu pa se bo pričela gradnja še ene brvi pri izlivu Težke vode v Krko.
Skupaj z brvjo ob 3. razvojni osi v Mačkovcu (upamo, da bo skupaj z
mostom dokončana do 2023) bodo številni krajani krajevnih skupnosti oziroma vasi ob Krki dobili infrastrukturo, ki jim bo omogočala hitrejši in brezogljični dostop do službe, predvsem pa nove možnosti rekreacije ob reki Krki.

VEČ OSEB V ENEM AVTU
Največ za zmanjševanja prometa seveda lahko naredimo, če se na
delo odpeljemo skupaj s sosedom (protikoronski ukrepi tega seveda ne spodbujajo). Kdaj nam je to logično? Največkrat šele takrat,
ko nam okolica podjetja, kjer delamo, ne nudi parkirnih mest ali pa
bi morali za parkiranje plačati. Zato je seveda parkirna politika oz.
politika urejanja mirujočega prometa zelo pomembna pri kreiranju
migracijskih navad. Parkirišča, ki so brezplačna, so prepolna avtomobilov, ki tam parkirajo za 8 in več ur.
Zato se brezplačnosti seveda ne sme dovoljevati tam, kamor ljudje
prihajajo le za kratek čas. To je pred bolnišnico, zdravstvenim domom, lekarno.

Brv Irča vas

Brv Ločna
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Župan na delu
Župan Mestne občine NM mag. Gregor Macedoni je aktiven tudi v različnih institucijah, komisijah, delovnih skupinah tako na
državni, regijski kot evropski ravni.
omogoča, da se sliši njihov glas, ter spodbuja politično razpravo ne
samo v Bruslju, temveč tudi v regijah in mestih širom EU, zunaj
Evrope in na svetovnem spletu. Slovenija ima sedem (7) članov (izmed 350).
OR organizira posvetovanja, da vključi lokalne in regionalne oblasti, strokovnjake in druge zainteresirane strani, da lahko prispevajo
k mnenjem, ki so jih člani OR predlagali za sprejetje na ravni EU.
OR usklajuje tudi nekatera omrežja, da regijam in mestom omogoča izmenjavo najboljših praks na evropski ravni in zunaj nje.
Vzhodno partnerstvo (CORLEAP) in Evro-sredozemska skupščina
(ARLEM) na primer potrjujeta prizadevanja OR na področju sosedske politike EU.
Nenazadnje OR skrbi, da se uveljavlja načelo subsidiarnosti (vsaka
naloga javne uprave se izvaja na ravni, kjer se lahko izvaja najbolj
učinkovito) in da se zakonodaja EU pravilno izvaja na lokalni in
regionalni ravni. Hkrati spodbuja decentralizacijo in okrepljeno
partnerstvo različnih ravni in institucij za učinkovito oblikovanje
politike v EU.
OR ima oblikovanih 6 delovnih teles: CIVEX (varnost, pravičnost,
migracije, aktivno državljanstvo), COTER (kohezijska politika, EU
proračun in večletni finančni načrt), ECON (ekonomska politika,
konkurenčnost, javne investicije, državne pomoči), ENVE (okolje,
klimatske spremembe, energetika), NAT (skupna kmetijska politika, javno zdravje, podeželje, ribištvo, turizem), SEDEC (izobraževanje, kultura, demografija). Župan Gregor Macedoni je član komisij
COTER in ECON.

Slovenska lokalna samouprava je zastavljena tako, da spodbuja
delovanje znotraj občinskih meja. Pa vendar se razvojni izzivi ne
ustavljajo na meji med občinami. Zato je povezovanje nujno, tako
znotraj regije, države in nenazadnje tudi širše v mednarodnem prostoru.
Župan Gregor Macedoni je na ravni EU član ene ključnih evropskih institucij, Odbora regij, na državni ravni pa predsednik Združenja mestnih občin, ki združuje vseh enajst mestnih občin. Je tudi
član vladnih delovnih skupin za lokalno samoupravo in romsko
problematiko ter član Sveta Vzhodne kohezijske regije, na regijskem nivoju pa predsednik Sveta regije in Razvojnega sveta regije
JV Slovenija, dveh ključnih organov, ki odločata o prioritetah regijske razvojne politike in porabi EU sredstev v regiji.
Navedene obveznosti vzamejo veliko časa, hkrati pa je danes Novo
mesto vpeto v številne razvojne projekte, ki presegajo »dejansko
težo« Novega mesta. Županovo širše delovanje je za našo občino
izjemno koristno. Številni vidijo našo občino kot razvojno zelo
prodorno okolje. Smo zaželen partner in zgled marsikateri drugi občini v naši državi in tudi širše. Zadnji dokaz je vodilna vloga
Mestne občine Novo mesto v konzorciju osmih slovenskih občin ter
dveh podjetij (ELES, Pošta Slovenije), ki je bil uspešen pri prijavi za
pridobitev 2,3 mio evrov nepovratnih sredstev tehnične pomoči za
pripravo projektov na področju trajnostne mobilnosti pri Evropski
investicijski banki.
EVROPSKI
SOCIALNI
SVET

EVROPSKA
KOMISIJA

EVROPSKI
PARLAMENT

EVROPSKI
SVET

ODBOR
REGIJ

ODBOR REGIJ (COMMITTEE OF THE
REGIONS)
Evropski odbor regij (OR) sodeluje v več fazah zakonodajnega postopka na ravni EU. Komisije OR pripravljajo mnenja o predlogih
evropske zakonodaje, člani pa se večkrat letno zberejo na plenarnem zasedanju, da glasujejo in sprejmejo ta mnenja. OR tesno sodeluje tudi z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi oblastmi, kar

Se še spomnimo?

Novo avtobusno postajališče v Birčni vasi
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ZDRUŽENJE MESTNIH OBČIN SLOVENIJE
(ZMOS)

DELOVNA SKUPINA ZA OBRAVNAVO
ROMSKE PROBLEMATIKE

Župan MONM mag. Gregor Macedoni je bil leta 2019 imenovan za
predsednika Združenja mestnih občin Slovenije, ki združuje 11 slovenskih mestnih občin (2-letni mandat). V skupščini so župani vseh
teh občin.
Letos so na Urbanem forumu obeležili 10 let ZMOS.
Danes je ZMOS reprezentativno združenje, ki zastopa mestne občine na državni in mednarodni ravni.
Izpostavljeni nalogi ZMOS v zadnjem obdobju:
• skupaj s preostalima organizacijama občin (SOS in ZOS) sodeluje
pri pogajanjih z vlado o doloćitvi financiranja občin – predvsem
za t.i. povprečnino - letos so za prihodnje leto izpogajali dodatnih
40 evrov na prebivalca ali 80 milijonov na državni ravni;
• ZMOS je posredniški organ pri izboru projektov za sofinanciranje iz EU mehanizma celostnih teritorialnih naložb. Mestne občine so imele v finančni perspektivi 2014-2020 na razpolago 139
mio evrov.

Mag. Gregor Macedoni je član vladne delovne skupine. Skupina
je medresorska, vsak izmed štirih resorjev ima svojo podskupino.
Gregor Macedoni je član podskupine, ki obravnava področje vzgoje
in izobraževanja, ostale skupine pa obravnavajo še zaposlovanje in
socialne transferje, urejanje prostora in kaznovalno politiko.
Glavna prednost delovne skupine je to, na kar v MONM že ves čas
opozarjamo, da je nujno potrebno, in sicer medresorsko sodelovanje in ukrepanje z namenom izboljšanja romske problematike. Vsaka podskupina pripravlja konkretne predloge ukrepov na svojem
področju. Prva seja je bila 26. 8. 2020, delovna skupina pa se sestaja
približno enkrat mesečno.
Imenovanje delovne skupine v juliju 2020 je temeljilo na pismu 11
županov JV Slovenije, ki so opozorili na alarmantno stanje v vseh
dolenjskih, belokranjskih, kočevsko-ribniških in posavskih občinah, ki imajo romsko skupnost. Prvi sklop ukrepov je delovna skupina obravnavala in predlagala Vladi RS v potrditev že v decembru.
Izvedba le-teh bo za posamezne vladne resorje zavezujoča.

Župan G. Macedoni je predstavljal Slovenijo na prvem Forumu županov
OZN, ki ga je pripravila UNECE.
Uradna tema foruma je bila prihodnost mest v luči podnebnih sprememb
in epidemije. (https://forumofmayors.unece.org/)
Aktualno: v času epidemije se ukrepi redno usklajujejo tudi na nivoju
mestnih občin.

Se še spomnimo?

Prenovljen zadružni dom na Uršnih selih
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Odprti– tekoči projekti
PRIZIDEK OŠ OTOČEC IN VRTCA OTOČEC

PRENOVA MESTNEGA JEDRA

V avgustu je bila podpisana pogodba za izvedbo dozidave OŠ in
vrtca Otočec. Vrednost investicije zanaša nekaj več kot 2.500.000
evrov, gradnja pa naj bi se zaključila najkasneje v roku 12 mesecev.
V Osnovni šoli Otočec se bodo že v prihodnjem letu razveselili urejenih prostorov otroškega vrtca z večnamenskim prostorom - športno igralnico, tremi igralnicami s sanitarnimi prostori, prostori za
zaposlene ter servisnimi prostori v kletni etaži, v pritličju in nadstropju pa prostorov osnovne šole, pri čemer bodo pridobili šest
učilnic, nove kabinete, prostore za strokovne delavce in sanitarije.
Iz hodnika v nadstropju bodo vodile stopnice do podstrešja, kar v
kasnejši fazi omogoča ureditev mansardnih prostorov knjižnice.
Investitor bo v sklopu investicije vgradil osebno dvigalo, dodatno
dvigalo za premostitev višinske razlike med dvema nivojema v pritličju ter z rekonstrukcijo dela stavbe izvedel nivojske povezave v vse
etaže obstoječega objekta, tako da bo zagotovljen neoviran dostop
za gibalno ovirane osebe v vse etaže.

Nadaljevanje prenove mestnega jedra na delu Rozmanove ulice in
Prešernovega trga se je začelo v drugi polovici leta. Pred tem so se
na tem območju izvedle arheološke raziskave, na podlagi katerih je
bil nato določen obseg arheoloških izkopavanj. Ocenjena vrednost
investicije znaša nekaj manj kot 2,7 milijona evrov, prejetih bo
slabih 2,1 milijona evrov sofinanciranja.

Prenova mestnega jedra

Prizidek OŠ Otočec

PRIZIDEK KULTURNEGA DOMA V GABRJU
Konec oktobra je bila podpisana pogodba za prizidavo kulturnega
doma v Gabrju. Gre za projekt v vrednosti nekaj več kot 180 tisoč
evrov (z DDV-jem), gradbena dela pa so se začela že v mesecu
novembru. Gre za prizidavo k obstoječemu kulturno-gasilskemu
domu Prostovoljnega gasilskega društva Gabrje, ki je v okolici
prepoznavno po svojem kulturnem udejstvovanju in gasilskih
dejavnostih. Zaključek gradnje je predviden v maju 2021. Prizidek
bo zgrajen na južni strani obstoječega objekta, in sicer bo v kletnem
delu zgrajena garaža za gasilsko vozilo, v mansardi pa večnamenski
prostor za vadbo in ostale aktivnosti.

Prizidek kulturnega doma v Gabrju
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KOLESARSKA STEZA OB TOPLIŠKI CESTI

vesticiji, katere vrednost znaša 375.000 evrov, je 30. junij 2021. Po
začetku gradnje kanalizacije komunalnih odpadnih voda v Ždinji
vasi in gradnji javnega komunalnega omrežja v Češči vasi je vodovodno omrežje na Gornji Težki Vodi tretja letošnja naložba v sklopu vodovodnih in kanalizacijskih omrežij. Projekt je pomemben
predvsem zaradi dotrajanega obstoječega omrežja, ki višje ležečim
objektom ne zagotavlja ustrezne oskrbe s pitno ter požarno vodo.
Gradnja bo potekala v dveh etapah. V prvi, ki se bo odvijala v letošnjem letu, se bosta gradila vodohram in del vodovodnega omrežja, v
letu 2021 pa se bodo dokončala dela na vodovodnem omrežju.

V novembru je bila podpisana pogodba za izgradnjo kolesarske steze ob Topliški cesti, med stadionom Portoval in odcepom za Ulico
Slavka Gruma. Projekt v vrednosti nekaj več kot 190.000 evrov (z
DDV-jem) se je začel izvajati tik pred koncem leta, zaključek gradnje pa je predviden marca 2021.
Gre za prvo fazo rekonstrukcije tega odseka Topliške ceste, ki zajema ureditev kolesarske steze, armiranobetonskega opornega zidu,
rekonstrukcijo cestne razsvetljave in zaščito ter prestavitev nizkonapetostnih in srednjenapetostnih vodov.
Cilj projekta je povečanje varnosti in udobnosti vseh udeležencev
v prometu. Na novo kolesarko pot se bo navezovala tudi naslednja
predvidena kolesarska pot na relaciji Bršljin–Drska, prek nove brvi
v Irči vasi, ki bo predstavljala smiselno celoto in povezala največjo
stanovanjsko naselje v Krajevni skupnosti Drska z mestnim jedrom
in Bršljinom.
V drugi fazi, ki jo bo izvajala in samostojno financirala Direkcija za
infrastrukturo, se bo rekonstruiralo in tako izboljšalo še samo cestišče vzdolž omenjene kolesarske steze in pešpoti. S projektom tako
nadaljujemo opremljanje celotne poti proti Straži in Dolenjskim
Toplicam, po tej fazi pa bomo še korak bližje k povezavi kolesarskih
poti med Novim mestom in Stražo. Manjkajoči del, oz. zaključek
poti od pokopališča mimo Srebrnič do meje občin, je predviden v
prihodnjih letih.

VODOVOD IN KANALIZACIJA NA OBMOČJU
ŽDINJE VASI
V juniju je bila podpisana pogodba za izgradnjo vodovoda in kanalizacije na območju naselja Ždinja vas. Vrednost investicije 1. etape 1.
faze znaša dobrih 457.000 evrov. Investicija bo sofinancirana s strani državnega proračuna v višini 300.000 evrov. Mestna občina Novo
mesto namerava izgraditi kanalizacijo komunalnih odpadnih voda
na območju naselja Ždinja vas ter na manjšem delu naselja Trška
Gora. Sočasno z izgradnjo kanalizacije je predvidena tudi obnova
obstoječega dotrajanega vodovoda, izgradnja novega vodohrana ter
dograditev vodovodnega omrežja. Prva etapa prve faze zagotavlja,
da bo vodovodno omrežje tudi v tem delu mesta povezano s centralnim vodovodnim omrežjem, s čimer bo zagotovljena zanesljiva
oskrba s pitno in požarno vodo. V tej fazi bo hkrati izgrajen tudi del
bodoče kanalizacije, in sicer sistem za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ki pa bo lahko zaživel šele, ko bo dokončno priključen na
osrednji kanal novomeškega omrežja v t.i. drugi fazi. Druga faza
se osredotoča na komunalno kanalizacijo od naselja Ždinja vas do
navezave na obstoječo kanalizacijo pri Sevnem ter padavinski kanal
od GC Brezovica do Mačkovca. V samem naselju Ždinja vas bo ob
vodovodu potekala tudi gradnja kanalizacije v dolžini 374 metrov.
Kanalizacija bo v funkciji, ko bo končana druga faza projekta.

SANACIJA USADA OB TEŽKI VODI
Povezava med Regrčo vasjo in Šmihelom poteka v večjem delu po
ozkem in za pešce nevarnem cestišču. Temu se je pridružil še nevaren usad pod cestiščem na strmem pobočju na ulici Ob Težki vodi.
Zato je MONM zastavila celovit projekt sanacije usada, rekonstrukcije voziščne konstrukcije in gradnje podpornega zidu s hodnikom
za pešce v vrednosti nekaj več kot 100.000 evrov. Temu bo sledila
tudi sprememba prometnega režima, ki je usklajena s KS Šmihel in
bo v delu prometnic uvedla enosmerni prometni režim.

VODOVODNI SISTEM V NASELJU GORNJA
TEŽKA VODA

Podpis pogodbe za izgradnjo vodovoda in kanalizacije na območju
naselja Ždinja vas. Vrednost investicije 1. etape 1. faze znaša dobrih
457.000 evrov. Investicija bo sofinancirana s strani državnega proračuna
v višini 300.000 evrov.

Septembra je bila podpisana pogodba za izgradnjo vodovodnega
sistema v naselju Gornja Težka Voda. Pogodbeni rok za dela na in-
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V štirih letih več kot 500 novih stanovanj
V naši občini je povpraševanje po novih stanovanjih že nekaj let večje od ponudbe. Prav gotovo je glavni vzrok za to dejstvo,
da imamo v MO Novo mesto okoli 24 000 delovnih mest, ki jih samo v polovici zasedajo novomeški občani. Vsi ostali dnevno
prihajajo na delo izven meja naše občine. Hkrati se v novomeški občini trudimo za kvaliteto bivanja. To sta glavna generatorja
povpraševanja po novih stanovanjih. Kot ugotavljamo na MO Novo mesto, pa so potrebe po skupinah občanov različne.
STAREJŠI: Trenda podaljševanja življenj-

ske dobe in naraščanja deleža starejših sta
vse bolj izrazita in zato spodbujata nove
pristope na področju kvalitete bivanja starejših. Vse bolj se uveljavlja načelo, da starejšim omogočimo, da kolikor je mogoče
dolgo bivajo v domačem okolju. Eden od
pogojev za to so arhitekturno prilagojena stanovanja z ustrezno ponudbo storitev na domu, t.i. oskrbovana stanovanja.

MLADI, DRUŽINE: Obdobje osamosvajanja mladih od njihovih matičnih družin
je povezano z ustvarjanjem družine. Ob
prihodu novih članov pa se pojavita tudi
potreba in želja po ustreznem bivališču.
Na trgu nepremičnin manjka predvsem
večjih in ustrezno kvalitetnih stanovanj.
Pri tem so mišljene tako tehnične (ustrezna oprema, parkirišča) kot energetske
trajnostne karakteristike. Za mlade družine je pomembna tudi bližina vrtca in
šole ter morebitna bližina trajnostne infrastrukture (kolesarske in pešpoti). Za
slednje smo v novomeški občini poskrbeli
tako na področju izboljšanja predšolske
in šolske infrastrukture kot tudi z gradnjo
novih kolesarskih in večnamenskih poti.
SOCIALNO ŠIBKEJŠI: Mestna občina je

vse od začetka 90-tih let prejšnjega stoletja
pa do obdobja pred petimi leti beležila upad
socialnih najemnih stanovanj. Zaradi manjšega števila novih socialnih stanovanj v lasti
Mestne občine Novo mesto je pred nami
nekaj nepremičninskih projektov, v okviru
katerih bo občina povečala svoj lastni nepremičninski fond, v tem okviru pa bodo
zagotovljena tudi neprofitna najemna stanovanja.
Mestna občina je z nakupom zemljišč iz stečaja podjetja Imos prišla do večine zazidljivih zemljišč na območju Podbreznika. Na
naselje, ki bo pravo vpetost v urbano okolje
Novega mesta dobilo z izgradnjo zahodne
novomeške obvoznice, bo pozitivno vplival
tudi razvoj bližnjega olimpijskega centra (z
novim bazenskim kompleksom). Pomemben korak v povezanosti z ostalim mestom
pa bo prinesla že nova brv v Irči vasi. Začetek nadaljevanja širjenja tega naselja bo
predstavljala izgradnja novih 5 blokov, ki
bodo postavljeni zrcalno ob sedanjih. In-

vestitorja bosta predvidoma Stanovanjski
sklad Republike Slovenije (3 bloki) in Mestna občina Novo mesto (2 bloka). Skupno
okoli 150 stanovanj, od tega predvidoma
vsaj tretjina oskrbovanih.
Mestna občina in stanovanjsko podjetje
Zarja (v večinski lasti MO Novo mesto) sta
soinvestitorja ureditve nekdanjega zadružnega doma. Mestna občina je skupaj s
Krajevno skupnostjo Uršna sela poskrbela
za ureditev prostorov, ki bodo namenjeni
predvsem krajanom oz. raznovrstnim društvom, Zarja pa je investitor 6 novih stanovanj, ki bodo ponudila kvalitetno bivalno
okolje tako domačinom kot morebitnim
novim krajanom, ki bi si izbrali to zanimivo
okolje za svoj dom. V teh tednih so se dela
na objektu zaključila in nekdanji zadružni
dom je zasijal v novi, olepšani podobi.
Že v letu 2019 sta Mestna občina Novo mesto in Stanovanjski sklad Republike Slovenije skupaj načrtovala nakup zemljišč za
stanovanjsko gradnjo v Mrzli dolini, kjer je
ostal nerealiziran projekt propadlega podjetja Brod-Drage. Takrat je namero preprečil nakup s strani DUTB-ja. Kasneje je bila
ta sporna poteza (potegovanje dveh institucij v lasti države) popravljena s prenosom
zemljišč iz DUTB-ja na Stanovanjski sklad.
Tako sedaj tečejo aktivnosti naprej, da bo
projekt realiziran v sodelovanju novomeške občine (komunalna oprema, vrstne in
enostanovanjske hiše) ter Stanovanjskega
sklada (večstanovanjski objekti).

Zazidalni načrt Podbreznik

OPPN za sosesko Brod – Drage

Nova kvalitetna stanovanja v
mestnem jedru
Mestna občina ureja 8 novih kvalitetnih
stanovanj v zgodovinsko in lokacijsko izjemnem objektu na naslovu Glavni trg 2.
Namera je, da bi bili najemniki predvsem
mladi in mlade družine. V načrtu je še ureditev 9 stanovanj v že kupljenem objektu na
naslovu Dilančeva 3 (kar zavira sodno urejanje mej s sosedi). V ožjem mestnem jedru
pa je v teku ali pripravi več zasebnih investicij v celovito ureditev kvalitetnih stanovanj.
Tako se v nekaj letih obeta več deset novih
stanovanj, katerih stanovalci bodo pomenili novo dimenzijo oživljenega mestnega
središča.
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Glavni trg 2

Izbrana arhitekturna rešitev za Novi trg - Zbornica za arhitekturo in
prostor Slovenije je objavila rezultate natečaja za stanovanjsko-poslovni
objekt Novi trg 6. Gre za objekt, ki bo postavljen na območju nekdanje
občinske stavbe ob Seidlovi cesti v Novem mestu in katerega investitor je
litijsko podjetje Trgograd. Prvo nagrado je prejela ekipa avtorjev iz biroja
Arhitekti Počivašek Petranovič, d.o.o. , iz Ljubljane.

Januarja, kot že predhodna leta, je bil objavljen javni poziv za
sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem mestnem jedru
Novega mesta za najemnike, ki začenjajo opravljati dejavnost v starem
mestnem jedru. Višina sofinanciranja najemnine v prvih dveh letih
delovanja je odvisna od vrste dejavnosti.

V letu 2020 je MONM preko poziva podprla
prve lastnike objektov v mestnem jedru,
ki so se odzvali na poziv za sofinanciranje
prenove pročelij spomeniško zaščitenih
objektov. Namen poziva je spodbujanje
razvoja in oživljanje starega mestnega jedra
v smislu urejenega zunanjega videza stavb ter
vzdrževanje in ohranjanje kulturne dediščine.
Predvidena višina sredstev je 30.000 evrov
za posamezno leto. Poziv bo aktualen tudi v
prihodnjih letih. Vse več prenov v mestnem
jedru je pričakovana nadgradnja projekta
ureditve javnih površin.

BAZENSKI KOMPLEKS V OKVIRU
ŠPORTNO-REKREACIJSKEGA PARKA V
ČEŠČI VASI
Z razvijanjem športno-rekreacijskega parka v Češči vasi (ŠRP) je
predvideno, da bo bazenski kompleks v kombinaciji z objektom velodroma v prihodnosti opredeljen kot olimpijski športni center, ki
bo nudil optimalne pogoje za vadbo v olimpijskih panogah (kolesarstvu, atletiki in plavanju) oz. za pripravo na tekmovanja na najvišjem nivoju v absolutni kategoriji.
V prvi polovici leta 2020 je v sodelovanju z Zbornico arhitektov in
projektantov Slovenije (ZAPS) potekal odprti dvostopenjski arhitekturni natečaj, rezultat katerega je zasnova bodočega bazenskega
kompleksa, ki je eden največjih primanjkljajev v novomeški športni
infrastrukturi. Izbrana prvonagrajena rešitev bazenskega kompleksa vključuje predpostavko o »pravšnjem« merilu pojavnosti bazenske stavbe glede na naravne danosti in odnos do obstoječega objekta športne dvorane Olimpijskega centra Novo mesto. Rešitev stavbe
pokritega bazena celovito nadgrajuje prostorsko situacijo. Gre za
športno dvorano, ki po svoji formi in velikosti ekstrovertirano dominira nad prostorom, a ne preglasi in ne poruši obstoječe hierarhije. To doseže z upoštevanjem topologije nagnjenega terena in z
delnim vkopom bazenske stavbe. Bazenski korpus postane objekt
nižjega višinskega gabarita, ki v prostorskem kontekstu ne predstavlja novega prostorskega poudarka, ampak se prilagaja značaju celovitega konteksta. Jasno je razpoznavna konceptualna ideja o strehi, ki se subtilno, horizontalno vpenja v krajinsko podobo območja.
Po prerezu je objekt razdeljen na tri nivoje: vhod z garderobami na
srednjem, fitnes s savnami in upravo na zgornjem ter glavne bazenske površine na spodnjem nivoju oziroma dvonivojsko. Zaradi nivojske ločenosti bazenov avtorji ustvarijo tribune po obodu oz. dveh
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stranicah, kar ustvari amfiteatralnost prostora plavalnega bazena.
Prostori skozi zastekljene površine vizualno prehajajo v okolico.
Zagotovljena je kakovostna naravna osvetlitev vseh pomembnejših
prostorov, vključno z introvertiranim atrijem v prvem nadstropju
za potrebe savn, uprave in fitnesa. Posebej zanimivo je oblikovana
notranjost dvorane, ki s tribunami ustvari ambientalno zanimiv
prostor, ki se nadaljuje v kakovostne zunanje vizure.
Rešitev je med vsemi edinstvena in izstopa predvsem zaradi svojevrstne umestitve in odnosa do okolice.

Avtorja zmagovalne rešitve sta Dean Lah, univ. dipl. inž. arh. in Milan
Tomac, univ. dipl. inž. arh.

MONM spodbuja nove turistične produkte
Prav tako je novost razpis za sofinanciranje mednarodnih in
medobčinskih prireditev, ki imajo pomen za turistično promocijo občine. Mestna občina s temi sredstvi podpira organizatorje, ki skrbijo, da je MONM prizorišče dogodkov, ki spodbujajo sinergijske učinke na turističnem področju (prenočitve itd.)
Navedena razpisa se pridružujeta že dosedanjemu vsakoletnemu
razpisu za projekte za področju turizma.

MONM je v letu 2020 prvič objavila razpis, ki spodbuja razvoj novih turističnih produktov. Cilj je dobiti novo, celovito upravljano in
vodeno turistično ponudbo, ki bo omogočala nove zaposlitve v turizmu. Zato je sofinanciranje prvenstveno namenjeno stroškom zaposlitve v razvojnem obdobju novega turističnega produkta. Prepričani smo, da pravi turizem temelji na posameznikih, ki so v polnosti
predani gostom oz. uporabnikom turističnih storitev.
Javni razpis Mestne občine Novo mesto za
sofinanciranje programov in delovanje
organizacij za leto 2021, področje G:
Sofinanciranje Mestne občine Novo mesto za
projekte na področju turizma v letu 2021

Javni poziv Mestne obine Novo mesto
za sofinanciranje mednarodnih in
medobčinskih prireditev, ki imajo pomen za
turistično promocijo občine za leto 2021

Javni razpis Mestne občine Novo mesto za
sofinanciranje novih turističnih produktov v
Mestni občini novo mesto

2. razpisni rok (30. 4. - 31. 5. 2021)
3. razpisni rok (27. 8. - 27. 9. 2021)

objavljen bo konec decembra

objavljen bo v začetku leta 2021

Sofinanciranje javnih prireditev in drugih dogodkov;
Sofinanciranje novih turističnih produktov s ciljem finančno
Izdajanje publikacij in promocijskih aktivnosti prijavitelja za
Sofinanciranje mednarodnih in medobčinskih prireditev, ki podpreti nove turistične produkte v Mestni občini Novo mesto,
namene turistične promocije destinacij na območju Mestne
imajo pomen za turistično promocijo občine za leto 2021.
ki bodo turistom kontinuirano na voljo najmanj dve leti in
občine Novo mesto (zelena izkušnja, občutek butičnosti,
bodo prispevali k povečanju turističnega obiska v občini.
aktivna doživetja: rekreativna, kulturna, kulinarična, tematske
pohodniške poti).
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev znaša
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev bo predvidoma
20.000,00 EUR
znašala 25.000,00 EUR
Na podlagi javnega poziva za sofinanciranje novih turističnih produktov na Mestni občini Novo mesto so nastali štirje turistični produkti, in sicer:
VINSKA DEGUSTACIJA, OGLED VINSKE KLETI IN POGOSTITEV
V VINSKI KLETI COLNAR, ODPRTE ZIDANICE, S KAJAKOM PO
ZELENI REKI in NAJEM E-KOLESA RIDEME.

Novo mesto je dobilo novo urejeno postajališče za avtodome (PZA) s
šestimi parkirnimi mesti. Lokacija je pri športnem centru Portoval.
Omogočen je priklop na elektriko, vodo in odtok odpadne vode ter
fekalij, uporabnikom pa je na voljo tudi brezplačni wi-fi.

Dela na območju Kettejevega drevoreda in gradišča Marof so se začela že
konec leta 2019. Projekt je zajemal ureditev širšega območja, na katerem
je v prihodnosti predviden arheološki park. Pri urejanju Kettejevega
drevoreda so bila odstranjena nevarna drevesa ter zasajena nova drevesa.
Sledila je ureditev makadamske
poti, ki je na strmejših delih
površinsko
prevlečena
s
protiprašno
zaščito,
ter
postavitev javne razsvetljave
ter urbane opreme. Projekt
je zajel tudi izvedbo nove
tematske poti na Marofu. Dela
so bila izvedena v vrednosti
slabih 470 tisoč evrov (z DDVjem), pri čemer bosta 370.000
evrov sofinancerskih sredstev
pripevali država in EU.

LokalPatriot bo (ponovno) vzpostavil prostore novega mladinskoustvarjalnega centra - Mestna občina Novo mesto je prenovila prostore
na Rozmanovi ulici 21 in jih predala v uporabo zavodu LokalPatriot. V
prihodnjih mesecih (po koncu epidemije) se tamkaj obeta oživitev
mladinskega ustvarjalnega centra, kjer se bodo lahko mladi udejstvovali
v kulturno-umetniških dejavnostih.

Urejeno PZA postajališče za
avtodome v Brusnicah.
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Regionalne kolesarske povezave
Mestna občina je kot vodilni partner vpeta v načrtovanje in izvedbo
treh pomembnih regionalnih povezav:
• Novo mesto - Straža (MONM, Občina Straža),
• Novo mesto - Šmarješke Toplice - Škocjan (MONM, Občina Šmarješke Toplice, Občina Škocjan),
• Novo mesto - Trebnje (MONM, Občina Mirna Peč, Občina Trebnje).
Vsi trije projekti imajo predvideno EU sofinanciranje (iz mehanizma t.i. dogovorov za razvoj regij).
Prav tako pa je MONM pristopila k fazni izgradnji regionalne kolesarske povezave med Novim mestom in Metliko. Prva faza, ki je že
v načrtovanju, je odsek kolesarske povezave med Novim mestom in
Stopičami (preko Črmošnjic). V letu 2021 se bo začela bolj celovito
urejati tudi kolesarska povezava Bršljin - Drska. Gre za povezavo,
ki bo nov pomen dobila z izgradnjo brvi v Irči vasi, ki je tik pred izvedbo. Največji posegi bodo na celoviti rekonstrukciji Ulice Slavka
Gruma, ki bo dobila ločene površine za kolesarje.

Steza Olimpijskega centra Novo mesto, primerna za mednarodna
tekmovanja - kolesarska steza Olimpijskega centra Novo mesto je
prestala homologacijski postopek kategorije 2 Mednarodne kolesarske zveze (UCI), kar pomeni, da je v prenovljenem vadbenem
centru v Češči vasi mogoče organizirati mednarodna kolesarska
tekmovanja na stezi z izjemo olimpijskih iger in članskega svetovnega prvenstva.

Narekovanje tempa odslej v domeni električnega kolesa - Olimpijski center Novo mesto je bogatejši za moderno električno kolo,
ki bo služilo za treninge in tekmovanja kolesarjev na velodromski stezi. Kolo je doniralo podjetje Lastinski, d.o.o., ki v sodelovanju s hrvaškim proizvajalcem Rimac Automobili v Novem mestu
vzpostavlja laboratorij za električne motorje za najzmogljivejše električne avtomobile na svetu. Premierno vožnjo je opravil nekdanji
evropski prvak na velodromu – novomeški šprinter Jure Zrimšek.

Nova karta kolesarskih, pohodniških in pešpoti
Ljubiteljem kolesarstva, pešačenja, teka in pohodništva sta na voljo
nova turistična zemljevida, ki vključujeta pešpoti in kolesarske poti
po najznamenitejših delih Novega mesta in daljše kolesarske poti in
pohodniške trase Dolenjske. Zemljevida vključujeta tudi QR kode,
ki uporabnikom omogočajo dostop do sledi posamezne poti in ki se
lahko uporabijo direktno na telefonu ali drugi navigacijski napravi.

Člani Kolesarskega društva Zverinice so v letošnjem letu zgradili
novo »lažjo« gozdno kolesarsko pot, ki so jo poimenovali Dirty Rok'c
in razširja obstoječi MTB Skill park v Krajevni skupnosti Regrča vas.
Dirty Rok'c je namenjen predvsem gorskim kolesarjem, ki si želijo
manj tehnično zahtevno pot, z manj ostrih ovinkov, skokov in drugih ovir, ki jih navadno srečujejo na težjih gorskokolesarskih poteh.
Za vožnjo je priporočljivo gorsko kolo, čeprav se lahko po Rok'cu zapeljete z vsemi vrstami koles. Projekt sta podprli tako KS Regrča vas
kot MONM preko sofinanciranja projektov KS.

Pešpoti vodijo po vseh najznamenitejših predelih Novega mesta,
vključno z mestnim jedrom in obema mestnima gozdovoma Portoval in Ragov log, pa vse do Prečne. Trase, ki so različnih dolžin, merijo od 3,7 km do 14,5 km. Zemljevid vsebuje tudi 11,5 km dolgo tekaško traso, ki smo jo poimenovali Novomeška razgledna tekaška pot.
Kolesarska in pohodniška karta pa je namenjena tistim, ki jih zanimata pohodništvo ter kolesarjenje po daljših trasah. Obsega območje Novega mesta in večji del Dolenjske vse do Žužemberka na
zahodu, Kostanjevice na Krki na vzhodu, Šentruperta na severu ter
Gorjancev na jugu. Na zemljevidu je vrisanih 13 kolesarskih
poti, prevoznih z različnimi tipi
koles. Posebej je označenih še
pet tudi med domačini priljubljenih pohodnih poti, in sicer
Machova Pot, Po Slakovi poti,
Peš na Trško goro, Skozi gozd
na Trdinov vrh in vsem pohodnikom znana Trdinova pot.
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Sprejeta je odločitev o učinkoviti predelavi
odpadkov v investiciji podjetja Cero-DBK

»

Boštjan Grobler,
svetnik Liste Gregorja Macedonija,
podžupan MONM

Morda se še spomnite, kako smo bili
občani po letu 2011 redno obveščani o
projektu CEROD 2, ki so ga takratno
vodstvo podjetja Cerod in občinska
vodstva nekaterih občin investitoric
(teh je bilo 15) opevali kot ključ do učinkovite predelave odpadkov pred odlaganjem na deponijo. Odmevno
nam je bil predstavljen 32-milijonski projekt, za katerega naj bi prejeli kar 22 mio evrov sofinancerskih sredstev EU in države Slovenije.
Leta 2015 je svet županov pod vodstvom župana MO Novo mesto
Gregorja Macedonija, ki je zastopal 62 % delež MO Novo mesto v
tem projektu, soglasno odstopil od projekta.
Razlogi:
neekonomičnost projekta,
neizvedljivost projekta v roku in posledično izguba 22,2 MIO sofinancerskih sredstev,
delež (oziroma financiranje) s strani MO Novo mesto je bil kar 62 %,
prispevali pa smo le 28 % odpadkov.
Zakaj ponovno opominjamo na to? Ker se predstavniki Zveze za
Dolenjsko, ki je bila takrat s svojim županom vodilna stranka v občinskem svetu MO Novo mesto, na sejah in v medijih še vedno trudijo prikazovati takratno odločitev kot napako.
Na podlagi spodnjih dejstev si lahko svoje mnenje ustvarite sami.
Prikazana je primerjava projekta Cerod 2, začetega v letu 2011 in
ustavljenega v letu 2015, ter letos potrjenega projekta investicije CERO-DBK, pri čemer oba projekta upoštevata, da so odpadki obdelani in odloženi v skladu z veljavno evropsko in državno zakonodajo
ter standardi.
Dodatno bi večji objekt generiral tudi višje operativne variabilne
stroške, ki bi predelavo tone odpadkov še povišali, vendar jih v tem
izračunu ne navajam, ker je težko točno izračunati njihovo hipotetično velikost.
Res smo se z odstopom od izpeljave projekta Cerod 2 odrekli 22,2
mio javnih sredstev, vendar:
so ta sredstva ostala na razpolago državi za podporo drugih projektov (verjemimo, da so podprli boljše od projekta Cerod 2),
bi občine z naložbo v Cerod 2 porabile za 1,9 mio evrov več lastnih
sredstev, kot jih bodo za CERO-DBK, bi vsako gospodinjstvo v regiji
letno plačevalo med 35 oz. 50 EUR več za obdelavo odpadkov,
bi bilo katerokoli investicijsko vzdrževanje objekta 4-krat dražje.

000 ton mešanih komunalnih odpadkov, ki so predmet kasnejše
obdelave. Tudi zato bi morali kohezijska sredstva zaradi nedoseganja ciljev vrniti. To bi pomenilo 22,2 mio dodatnih obremenitev
proračunov 15 občin, pri čemer pa je delež MO Novo mesto 62 % in s
tem potencialno breme vračanja 13,75 mio evrov! Za primerjavo naj
povem, da se v Ljubljani trudijo pridobiti smeti za predelavo iz vse
Slovenije, da bi dosegli načrtovane kazalce.
Zaradi velikega števila občin investitoric (in s tem tudi interesov)
je bilo sprejeti odločitev o ustavitvi projekta Cerod 2 zelo naporno. Zato je bila soglasna odločitev vseh 15 županov (ki so zastopali
različne interese) resnični uspeh, ki je preprečil finančni kolaps več
občin.
Čas je pokazal PRAVILNOST, UPRAVIČENOST in glede na možno
katastrofo za finance občin tudi NUJNOST sprejema takšne odločitve.

Skupna vrednost
naložbe v MBO
Finančni vir EU
kohezija
Finančni vir
Republika Slovenija
Vložek občin
soustanoviteljic
Predvidena
količina predelanih
ton odpadkov
Dejanska količina
predelanih ton
odpadkov
Letna amortizacija
objekta
Amortizacija na
dejansko predelano
tono odpadkov**

Bistvo problema

Občine nikakor ne bi mogle zbrati v investicijskem elaboratu projekta Cerod 2 upoštevane, dejansko pa neobstoječe, količine odpadkov (45 000 ton zbranih odpadkov). Zaradi boljšega ločevanja
in manjših količin trenutno v naši regiji zberemo manj kot kot 22

Projekt leta
Cerod 2 - 2011*

Projekt
Cero-DBK 2021

32.500.000 €

8.400.000 €

18.900.000 €
3.300.000 €
10.300.000 €

8.400.000 €

45.000

25.000

25.000

22.000

1.805.556 €

466.667 €

72 €

21 €

*V projektu Cerod 2 je sodelovalo 15 občin (ob dvomu, da bi posavske občine sploh ostale,
ker so v vmesnem času obdelavo odpadkov že rešile drugače), v projektu CERO-DBK pa bo
sodelovalo le 10 občin.
** Za amortizacijsko dobo je vzetih 18 let, kar je povprečna doba za objekt in tehnologijo.

Se še spomnimo?

Prenova mostu v Šentpetru
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Koronavirus in gospodarstvo
»

NOVO MESTO NAJBOLJ RAZVITA OBČINA
MED MESTNIMI OBČINAMI

Vesna Vesel,
svetnica Liste Gregorja Macedonija

Na Ministrstvu za finance so na podlagi desetih kazalcev izračunali
koeficient razvitosti občin za leti 2020 in 2021, pri čemer se je Mestna občina Novo mesto uvrstila na skupno četrto mesto, ki si ga
deli z občinama Horjul in Cerklje na Gorenjskem. Uvrstitev Novega
mesta je tudi najboljša uvrstitev med mestnimi občinami.

V tem času je skoraj nemogoče začeti
razgovor brez vprašanja: »Ste zdravi? Kako poteka delo?« Če smo včasih
vprašanje po počutju, zdravju imeli za
frazo in nanj nemalokrat niti nismo
pričakovali odgovora, pa se je sedaj situacija povsem spremenila. Kljub temu
da smo poleti nekako upali, da mogoče
drugega vala epidemije ne bo, pa sedaj
le nemo opazujemo dogajanje in poskušamo plavati s tokom, se prilagoditi, kolikor je mogoče, in preživeti, dokler ne napočijo boljši
časi, dokler ne bo na voljo cepivo, dokler ne napoči pomlad. Kdo ve?
Ohranjanje gospodarske aktivnosti je nujno za dolgoročni obstoj
družbe; v gospodarstvu se ustvarja dodana vrednost, gospodarstvo polni državni proračun… Žal se soočamo s številnimi izzivi, ki
prinašajo še dodatno breme in skrb lastnikom podjetij, vodstvom
podjetij in nenazadnje tudi številnim odgovornim posameznikom
oz. zaposlenim, ki želijo svoje delo opraviti kvalitetno in poleg tega
skrbeti še zase in za svojo družino.
V proizvodnih podjetjih je še vedno potrebno zagotoviti prisotnost
zaposlenih v procesih, predvsem tistih, ki so vezani neposredno na
ustvarjanje vrednosti v proizvodnji. Delodajalci nimajo možnosti
takojšnjega odziva na odsotnosti, ki so posledica epidemije (okužbe, karantene zaradi stikov itd.). Zaposleni v podjetjih imajo vedno
več znanja in sposobnosti, zato jih je težko takoj nadomestiti. Odsotnosti v delovnem procesu se zato odražajo v dodatnih obremenitvah zaposlenih, ki so zdravi in prisotni na delovnem mestu.
Žrtve epidemije so v tem trenutku prav gotovo mlade družine, ki
imajo težave z varstvom otrok, in družine s šoloobveznimi otroci,
predvsem takimi, ki so pri učenju manj samostojni. Številni starši
so primorani ostati doma zaradi varstva otrok in pomoči pri učenju. Drži, da država v okviru svojih ukrepov za zmanjšanje posledic epidemije delodajalcem povrne nadomestilo, ki ga ta izplača
zaposlenemu za čas njegove odsotnosti, toda zavedati se moramo,
da vsak zaposleni šteje, ima svoje delovne obveznosti in njegova
nekajtedenska odsotnost ne ostaja brez posledic za podjetje ali za
sodelavce. Običajno slišimo »delo mora biti narejeno«.
Industrija se prav nedvomno bori in sprotno rešuje različne izzive
ter poskuša nekako prebroditi to obdobje. Izredno zaskrbljujoče pa
je stanje v storitvenih dejavnostih, gostinstvu, turistični dejavnosti… Različne oblike pomoči, ki jih država nudi, so težko dostopne
zaradi obširne zakonodaje, številnih pogojev, omejitev. Samo upamo in želimo si lahko, da bomo – ko se ta »nočna mora« konča - še
lahko obiskali svojega frizerja, se posladkali v svoji najljubši slaščičarni, obiskali kavarno, restavracijo, butik… Tudi kino, gledališče…
So to že sanje? .
Pravijo, da upanje umre zadnje. Upajmo torej na lepši dan in naj ta
pride čim prej.

Novo mesto je bilo tudi v obdobju 2018-2019 najbolj razvita občina
med mestnimi občinami (uvrstila se je na skupno 4. mesto med vsemi občinami), pri čemer je bil koeficient še nekoliko višji (1,31, letos
ta znaša 1,27). Posledično je višji tudi odstotek sofinanciranja občine glede na preteklo obdobje, in sicer bo obseg sofinanciranja investicij iz državnega proračuna 60 % (za leti 2018 in 2019 je bil ta 50 %).

GOSPODARSKA CONA CIKAVA - UREDITEV
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Pred več desetletji začrtana in vse bolj zasedena gospodarska cona
nima več ustrezne komunalne infrastrukture, ki bi zagotavljala
pričakovan nivo komunalnih storitev obstoječim gospodarskim
subjektom, še bolj pa je pomembna širitev cone, ki je že dobro desetletje zarisana v prostorskih aktih, dejansko pa morebitni novi
investitorji nimajo komunalno urejenih zemljišč. Interes se bo prav
gotovo še povečal z izgradnjo prvega dela južnega kraka 3. razvojne
osi. Največje težave imajo lastniki poslovnih objektov na najnižjih
legah cone, saj meteorno odvajanje padavinske vode ni ustrezno
urejeno. MONM je za projekt pridobila več kot 2 mio EUR državnih
in EU sredstev, projekt pa se bo začel izvajati v letu 2021. Kako hitro se bo začel izvajati, pa je odvisno od izvedbe javnega razpisa za
pridobitev izvajalca. Pravnomočno gradbeno dovoljenje je MONM
že pridobila.

Mestna občina Novo mesto je v sklopu konference Zlati kamen
februarja prejela zlati ISSO certifikat razvojne odličnosti. Certifikat je
posledica uvrstitve v zgornjo tretjino vseh slovenskih občin, ki ponujajo
prebivalcem kakovostno raven življenja in jih odlikuje solidna in
uravnotežena stopnja doseženega razvoja.
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VADBA NA OSVETLJENIH
STADIONA PORTOVAL

REKONSTRUKCIJA CESTE GRABEN-KRKA
Povezava med Grabnom in vasjo Krka bo ob gradnji 1. in 2. etape 3.
razvojne osi obremenjena s tovornim prometom za potrebe gradbišča. Zato je MONM investitorju (DARS) postavila zahtevo, da se
cesta predhodno rekonstruira z ustreznim voziščem in ločeno površino za pešce in kolesarje. Da bo vse potrebno za varno ureditev
te povezave pripravljeno pravočasno, je za pripravo projektne dokumentacije in odkupe zemljišč poskrbela MONM.
Omenjena urejena kolesarska povezava je tudi pomemben vezni
člen med kolesarsko potjo ob Levičnikovi cesti v Ločni in novo regionalno povezavo med vasjo Krka in Žihovim selom (pred Otočcem).
Hkrati pa bo imel novi most za motorni promet v Ločni tudi ločeno
brv za kolesarje in pešce.

POVRŠINAH

Zavod Novo mesto od konca novembra naprej zainteresiranim uporabnikom omogoča vadbo na osvetljenih atletskih površinah Stadiona Portoval. Vadba na osvetljenih atletskih površinah je mogoča
vsak dan, od ponedeljka do petka, med 17. in 19. uro.

3. NOVOMEŠKI POLMARATON - NAJVEČJI
TEKAŠKI DOGODEK V SLOVENIJI V LETU 2020
Športno-rekreativno društvo FIT KLUB je v Novem mestu kljub
vsem ukrepom Covid-19 uspelo organizirati 3. Novomeški polmaraton, ki je letos potekal kar dva dni. Nabor dogodkov je bil
pester: od pohoda, nordijske hoje, teka s psi (canicrossa), do tekov
na 6.5 km, 10 km in 21.1 km. Polmaraton je štel za državno prvenstvo članov in veteranov ter je bil predvajan na televiziji ŠPORT
TV. Državni prvak je z rekordom proge postal kar glavni organizator Primož Kobe, ki je uspel ugnati Mirnopečana Mitjo Krevsa.
V ženski konkurenci je z rekordom proge slavila Neja Kršinar.

REKONSTRUKCIJA KROŽIŠČA TABLETKA

Že pred leti je podjetje Krka podalo pobudo za rekonstrukcijo (razširitev) krožišča »tabletka«. V ta namen so tudi naročili projektno
dokumentacijo. V letu 2019 sta v nadaljevanju MONM in Direkcija
za infrastrukturo (DRSI) podpisali pogodbo o sofinanciranju izvedbe ter pristopili k izvedbi javnega naročila. V decembru 2020 je bila
podpisana pogodba z izvajalcem. Večina izvedbe bo tako potekala
v letu 2021. Prav gotovo gre za eno najbolj obremenjenih točk novomeškega cestnega omrežja in sama izvedba bo zagotovo izziv za
vse nas. Brez te pomembne investicije pa bi imeli v kasnejših letih
še veliko slabšo situacijo ob skorajšnjem začetku gradnje 3. razvojne osi, ki bo zelo neposredno posegla v to območje s skoraj leto dni
trajajočo zaporo vzhodnega novomeškega avtocestnega priključka.

»

UREDITEV RAZGLEDNE TOČKE KAPITELJ
Že leta 2015 sprejeta strategija razvoja turizma v MONM je predvidela ureditev razgledne točke v zvoniku kapiteljske cerkve, ki je
nedvoumna dominanta Novega mesta in lahko ponudi lep 360-stopinjski pogled na naše mesto. MONM bo projekt popolne rekonstrukcije stopnišča in razgledne točke izvedla v letu 2021; v pripravi
pa je dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Možnost ogleda Novega mesta in okolice s kapiteljskega zvonika bo
dobrodošla dopolnitev turistične ponudbe. Prav gotovo pa se bo na
zvonik z veseljem povzpel tudi kakšen Novomeščan.
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Mario Krapež
Lepo okrašeno Novo mesto nas kljub
težkemu letu, ki se izteka, s svojo prelepo
okrasitvijo vabi na zimski sprehod. Za
trenutek pozabimo na vse težave in se
skupaj s svojimi bližnjimi poveselimo
prihoda dobrih mož, ki nas bodo obiskali.
Zaradi pandemije COVID-19 si bomo leto
2020 zapomnili po mnogih omejitvah in
lastnih odrekanjih, upam pa tudi, da si ga bomo zapomnili kot leto, ko smo
ljudje solidarno stopili skupaj v boju proti virusu in pokazali, da zmoremo.
Želim vam vesele božične praznike in srečno, uspešno ter zdravo leto 2021.

Boštjan Grobler
Zagotovo bo leto 2020 v naših življenjih
pustilo posebno sled. Izkušnja, kako je lahko
skupni sovražnik majhen in neviden, človek
pa kljub vsem znanstvenim dognanjem
in orožju tako nebogljen, nam daje veliko
misliti. Predvsem pa nam utesnjenost
v izolaciji potrjuje dejstvo, da je človek
družbeno bitje, ki potrebuje bližino soljudi
bolj kot karkoli drugega.
Zato nam vsem, dragi občani, v letu 2021 želim, da skupaj premagamo to
zdravstveno krizo tako, da vsak pomaga po svojih najboljših močeh! Potem
nadalje pa znamo uživati v druženju in sobivanju.
Srečno, zdravo in spoštovanja polno leto 2021!

Vesna Vesel
Dragi občani,
vajeni smo bili, da nam praznično vzdušje
pričarajo stvari in dogodki iz okolja.
Letošnji december je žal zelo drugačen. Ne
pustimo si vzeti čarobnosti prihajajočih
praznikov. Pričarajmo toplino v naše
domove, nasmeh na ustnice ter srečo, mir
in ljubezen v naša srca. Namesto uživanja
ob gledanju prazničnih lučk v mestu in poslovnih centrih, uživajmo v
opazovanju iskric sreče v očeh naših najdražjih. Namenimo jim vsaj delček
svojega časa in nikoli ne pozabimo, da so oni najpomembneje, kar imamo.
Tako bodo iskrice v njihovih očeh žarele še dolgo po tem, ko bo praznični
december minil.

Primož Kobe
Vsem občanom Novega mesta želimo
miru in sreče v objemu tistih, ki jih imate
najraje. Želimo vam veliko medsebojne
ljubezni in razumevanja, da bomo lažje
preživeli te hude čase in še bolj znali ceniti
zdravje, druženje ter medsebojne odnose.

Suzana Hočevar
Spoštovani občani,
želim vam, da praznične dni preživite z
mirom v srcu ne glede na okoliščine. Sami
ali v družbi naših najdražjih, bodimo
povezani z lepimi mislimi, srčnostjo in
dobrimi nameni ter upanjem, da se bo vse
dobro izteklo. Zdaj je pravi čas, da drug
drugemu nudimo oporo, razumevanje,
toplino, da se začutimo in spodbudimo. Premagajmo slabo z dobrim.
Želim vam srečno in zdravo novo leto 2021!

Mojca Andolšek
Cenjene someščanke in someščani,
letošnje leto nam je pokazalo, kako nam
lahko samoumevne navade in dobrine
v trenutku postanejo nedosegljive. Ko
se v trenutku zavemo, kako pomembno
je zdravje, svoboda do dela, brezmejna
kreativnost, medsebojni odnosi in druženje.
Izstopimo iz letošnjega leta izkušenejši,
močnejši in opogumljeni za kovanje novih smelih načrtov ter s spodbudo k
iskanju novih izzivov ter rešitev v prihajajočem letu.
Naj bodo prazniki še posebej ganljivi ob spominih in dosežkih, na katere smo
ponosni in jih skupaj odgovorno gradimo naprej.
Želim vam predvsem zdravo, srečno in novih uspehov polno poslovno novo leto
2021.

Jasna Kos Plantan
Novo leto naj bo pobarvano s sanjami,
posuto z ljubeznijo,
popisano z neverjetnimi dosežki
in okrašenimi čudeži.

Klara Golić
Letošnje leto morda ni bilo najbolj
prizanesljivo in prijetno, a je bilo kljub
vsemu lepo in nasmehov polno (pa čeprav
skritimi za zaščitnimi maskami). Naj bo
prihajajoče leto še lepše, toplejše, srečnejše,
produktivnejše in predvsem naj bo zdravo.
Naj bo polno objemov ter medsebojne bližine
in topline. Srečno in zdravo leto 2021!

Sara Tomšič
Verjamem, da nas večina komaj čaka, kaj
nam prinese leto, ki je pred nami. Želim, da
vam in vašim najbližjim postreže z obilico
pozitivnih izkušenj in vse več trenutkov
normalnosti, s katerimi bo občutek, da
lahko premagamo vse izzive, postal dejstvo.
Vsem želim veliko zdravja, strpnosti,
razumevanja, notranjega miru in občutka
pripadnosti. Vesele božične praznike in srečno Novo leto.

Janez Povh
Sprejmimo omejitve tega časa in jih
obrnimo v svoje dobro.
S poglobljenim in pristnim druženjem
svojimi najbližjimi in s sabo si ustvarimo
nepozabne praznike, iz katerih bomo
črpali veselje in navdih, ko se bomo vrnili v
običajno življenje.

Goran Makar
Priti skupaj je začetek.
Ostati skupaj je napredek.
Delati skupaj je USPEH.
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