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Junake prepoznamo v zahtevnih časihJunake prepoznamo v zahtevnih časih

Župan G. Macedoni je v letu 2021 prevzel še dve pomembni vlogi in sicer članstvo v vladnem Strate-
škem svetu za digitalizacijo, znotraj katerega vodi tudi delovno skupino za javno upravo in digitalno 
družbo ter funkcijo nacionalnega ambasadorja Slovenije v Konvenciji županov za podnebne spremem-
be in energijo. Slednja je ena najširših globalnih iniciativ, ki skuša pospešiti odgovor na podnebne 
spremembe na vseh ravneh. EU zeleni dogovor je dobra osnova, ki pa bo terjala veliko konkretne akcije, 
predvsem v vsakem konkretnem okolju, torej na ravni lokalne samouprave.

EU raven
član ene ključnih evropskih institucij - Odbora regij
nacionalni ambasador Slovenije v Konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo
Državna raven
član vladne delovne skupine za lokalno samoupravo
član Strateškega sveta za digitalizacijo; vodja delovne skupine za javno upravo in digitalno družbo
član vladne delovne skupine za obravnavo romske problematike
član Sveta Vzhodne kohezijske regije
član skupščine Združenja mestnih občin Slovenije
Regijski nivo
predsednik Sveta regije in Razvojnega sveta regije JV Slovenija

Med vsemi slovenskimi regijami se po mnogih kazalnikih naša regija uvršča zelo visoko, pogosto smo na 
prvem ali drugem mestu, takoj za Ljubljano z okolico. 
Približno 4.4 % regijskega BPD je vloženega v raziskave in razvoj, kar je več kot dvakratnik slovenskega deleža 
in je več od povprečja EU. Več kot 96 % teh vlaganj izvajajo podjetja, preostali delež pa predstavljajo javna 
vlaganja, kar se bistveno razlikuje od državnih statistik, kjer skoraj 30 % vlaganj v raziskave in razvoj predsta-
vljajo javni viri. To pomeni, da v naši regiji potekajo raziskave skoraj v celoti v okviru podjetij, med katerimi 
seveda daleč izstopa Krka d.d. Če te družbe iz kakršnega koli razloga zmanjšajo svoja vlaganja, v regiji po 
mnogih kazalnikih zdrsnemo na rep, kar je za regijo krepko sistemsko tveganje.
V Listi Gregorja Macedonija vidimo kot odgovor na to tveganje ustanovitev javnega znanstveno tehnolo-
škega inštituta v Novem mestu, ki bi bil neke vrste dolenjski Fraunhofer ali dolenjski Jožef Stefan in bi bil 
prvi tovrstni inštitut izven Ljubljane. Okrog njega bi v Podbrezniku zgradili Dolenjski tehnološki park, kar 
bi predstavljajo veliko podporo za ustanavljanje in razvoj visokotehnoloških podjetij v naši regiji. Predlog 
ustanovitve bo v začetku 2022 potoval skozi vladne in parlamentarne postopke. 
Poleg večjega obsega raziskav in razvoja bodo pomembna spodbuda za regijsko gospodarstvo tudi občinska 
vlaganja v investicije. V novembru smo na občinskem svetu Mestne občine Novo mesto potrdili rekordni 

proračun za 2022, ki vsebuje preko 40 milijonov evrov investicij: zgrajeni bosta dve novi brvi čez 
Krko, nadaljevala se bo obnova mestnega jedra, dokončan bo novi bazen v Češči vas, izpeljan bo 
drugi del sanacije stavb v občinski lasti, zgrajeni bodo novi odseki kolesarskih stez in še bi lahko 
naštevali.
V senci zaskrbljujočih COVID statistik se jasno kaže, kako pomembno je imeti visoko kakovostno 
znanost, ki lahko hitro ponudi znanstveno utemeljene rešitve za pandemijo, robustno in visoko 
tehnološko gospodarstvo, ki v novih razmerah najde nove trge in nove zaslužke, ter pametni 
javni sektor, ki smotrno porablja denar za javne storitve in javne investicije. Ob vseh strahovih 
in novih delitvah je sedanji čas tudi čas novih priložnosti. Junake prepoznamo v zahtevnih časih.

Dr. Janez Povh, 
vodja svetniške skupine Liste Gegorja Macedonija v Občinskem svetu MONM

Kot nacionalni ambasador Slo-
venije v Konvenciji županov 
za podnebne spremembe in 
energijo je župan gost številnih 
dogodkov, na katerih promovi-
ra strateški pristop lokalnih 
skupnosti na področju ener-
getske preobrazbe in učinkovi-
tosti ter trajnostne mobilnosti.

Župan Gregor Macedoni član Župan Gregor Macedoni član 
različnih organov na regijski, različnih organov na regijski, 

državni in evropski ravnidržavni in evropski ravni

"Z županom Gregorjem Macedonijem odlično sodelujeva znotraj Strateškega sveta za digitalizaci-
jo. Gregor izjemno strokovno in proaktivno vodi delovno skupino za digitalizacijo javne uprave. Z 
jasno vizijo usklajuje predloge naših članov in obenem skrbi za pristen timski duh. Dragi Gregor, 
najlepša hvala za Tvoj doprinos k digitalnemu preboju Sloveniji in k preobrazbi Novega mesta v 
enega najnaprednejših krajev pri nas."

Mark Boris Andrijanič, minister za digitalno preobrazbo

Župan Mestne občine No-
ovo Mesto mag. Gregor 
Macedoni je aktiven in 
prepoznan kot kompeten-
ten sodelavec in član raz-
ličnih organov na regij-
ski, državni in evropski 
ravni. Tudi v letu 2021 je 
aktivno zastopal tako in-
terese novomeške občine, 
kot lokalno samoupravo 
in nenazadnje tudi nas 
vse kot prebivalce našega 
planeta, katerega priho-
dnost je zelo odvisna od 
podnebnih sprememb. 

Preko aktivnega župana je Novo mesto vpeto v številne razvojne projekte, ki presegajo »dejansko težo« Preko aktivnega župana je Novo mesto vpeto v številne razvojne projekte, ki presegajo »dejansko težo« 
Novega mesta. Županovo širše delovanje je za našo občino koristno. Številni vidijo našo občino kot razvoj-Novega mesta. Županovo širše delovanje je za našo občino koristno. Številni vidijo našo občino kot razvoj-
no zelo prodorno okolje. Smo zaželen partner in zgled marsikateri drugi občini v naši državi in tudi širše.no zelo prodorno okolje. Smo zaželen partner in zgled marsikateri drugi občini v naši državi in tudi širše.

Slovenska lokalna samouprava je zastavljena tako, da spodbuja delovanje znotraj občinskih meja. Pa 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 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. regije, države in nenazadnje tudi širše v mednarodnem prostoru. 

Dobro medobčinsko sodelova-
nje se je pokazalo tudi pri pro-
jektih ureditve ceste čez Knežijo 
na tromeji med občinami Mo-
kronog Trebelno, Mirna Peč in 
Novo mesto ter pri zastavljenem 
projektu zbirnega centra za od-
padke ob Mirnopeški cesti, ki je 
združil občine Straža, Mirna Peč 
in Novo mesto.

Strateški svet za digitalizacijo je svoje delo začel aprila 2021. Že 
v juliju je  predstavil prvih 40 ukrepov, od katerih so nekateri 
v tem letu že uresničeni, preostali pa se aktivno uresničujejo. 
Eden od uresničenih ukrepov je tudi ustanovitev Službe vlade za 
digitalno preobrazbo, ki jo vodi minister Mark Boris Andrijanič, 
vnuk ustanovitelja in prvega direktorja Tovarne zdravil Krka.
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Konec oktobra je na Uršnih selih potekala slav-
nostna otvoritev prenovljenega zadružnega doma 
oziroma doma krajanov. Dom je v preteklosti pred-
stavljal točko druženja številnih krajanov, v njem 
so domovala številna društva, trgovina, gostilna, 
pošta, streho pa je nudil tudi nekaterim krajanom. 
Sčasoma je zaradi svoje dotrajanosti in visokih 
stroškov vzdrževanja pričel izgubljati svoje upo-
rabnike in stanovalce, s tem pa je postal črna točka 
krajevne skupnosti.
Dolgoletna prizadevanja sveta krajevne skupnos-
ti so ob pomoči Mestne občine Novo mesto ter 
podjetja Zarja d.o.o., prispevala k temu, da lahko 
danes govorimo o prenovljenem, sodobnem ter 
zares funkcionalnem domu. V domu je 6 novih in 
sodobnih stanovanj, ki so v upravljanju podjetja 
Zarja, preostali del doma pa je namenjen krajanom 
in številnim športnim, kulturnim ter drugim dru-
štvom, ki delujejo na  območju krajevne skupnosti. 
Dom počasi pridobiva svoj utrip – pridobil je že 
svoje prve stanovalce, v njem pa že pridno vadijo in 
trenirajo številna društva.

Nove pridobitve po Nove pridobitve po 
krajevnih skupnostihkrajevnih skupnostih

Pomen javnega prostora je izpostavljen na vseh nivojih delovanja Mestne občine Novo mesto. Tudi 
na ravni krajevnih skupnosti. Javni prostor so tako odprte površine kot skupnostni večnamenski 
prostori. Kot je zastavljeno tudi v Strategiji razvoja Novo mesto 2030, se nadaljujejo prenove in 
oživitve javnih površin in prostorov, to je površin, na oz. v katerih se občani srečujejo in družijo 
ter skupaj ustvarjajo prijetnejše bivalno okolje. Investicijska vlaganja v več krajevnih skupnostih 
so bila v zadnjih letih namenjena urejanju skupnostnih prostorov. Uspešno zaključeni in tudi zas-
tavljeni projekti so rezultat dobrega sodelovanja občine in krajevnih skupnosti.

»Prostori krajevne skup-
nosti, ki smo jih ob novem 
športnem in otroškem igri-
šču v sodelovanju z mestno 
občino dokončali v tem 
mandatu, so novo središče, 
"srce", naše soseske. Večnamenski prostori nudijo občanom možnost druženja, različnim dru-
štvom ali neformalnim skupinam pa omogočajo izvedbo različnih dejavnosti.  Morda je ureditev 
"krajevnega doma" majhen korak za občino, prav gotovo pa velik korak za KS Gotna vas. Po dolgih 
letih najemniškega gostovanja smo prišli do lastnih skupnostnih prostorov. Ob novem objektu smo 
letos proslavili tudi 30-letnico slovenske države in tudi s tem potrdili, da se vsaka skupnost gradi od 
spodaj navzgor. Idej nam ne manjka in že naslednje leto se bomo s prijavo na razpis mestne občine 
lotili ureditve javnih površin ob cerkvici Sv. Lenarta.«

Martin Hren, 
predsednik KS Gotna vas

»Intenzivna razvojna naravnanost v našo 
širšo in ožjo lokalno skupnost je name-
njena dobrobiti vseh generacij. V prete-
klosti se je k večjim projektom pristopalo 
z zadržanostjo, saj so slednji nedvomno 
zahtevnejši in povezani z velikimi finanč-
nimi tveganji. Opaziti je, da ima župan 
močno vizijo ter pogum, da se loteva več-
jih projektov, navkljub znanim in tudi nepredvidljivim oviram. Razumljivo je, da brez svojih sposobnih sodelav-
cev ne bi bil tako uspešen. S ponosom opazujem zadnje posodobitve v naši občini, med katerimi posebej izstopa 
lično prenovljeno mestno jedro. Svetlo luč vidim tudi pri razvoju naše ožje lokalne skupnosti. Po zaslugi donacije 
krajanke Marte Medle smo  prvič v zgodovini pridobili lastne prostore v stanovanjski hiši. Takoj 
smo se lotili prenove in nedavno zaključili z najzahtevnejšo fazo prenove hiše, zgrajene že pred 
2. svetovno vojno. Brez razumevanja in naklonjenosti lokalnih podjetnikov in župana osebno, 
nam to zagotovo ne bi uspelo. V prihodnje nas čaka še veliko zahtevnih projektov, povezanih z 
izgradnjo infrastrukture državnih in lokalnih cest okoli naše ožje skupnosti. Veselimo se nove 
obvoznice in posledično zmanjšanega prometa, preglednega glavnega križišča, širokih in var-
nih pločnikov ter kolesarskih stez, sodobno  prenovljenih ulic, lekarne z medicinskim centrom, 
… Želimo ohranjati odlično sodelovanje naše skupnosti z MO Novo mesto in županom, saj je to 
ključnega pomena za realizacijo skupnih ciljev.

Robert Sotler, predsednika KS Žabja vas

Novi prostori za KS Novi prostori za KS 
Majde ŠilcMajde Šilc
V novem večstanovanjskem objektu na Jakčevi ulici bo 
MO Novo mesto zagotovila nove skupnostne prostore za 
potrebe krajevne skupnosti Majde Šilc.

Novi prizidek Novi prizidek 
kulturno-gasilskega kulturno-gasilskega 
doma v Gabrjudoma v Gabrju

Prizidava je zgrajena na južni strani obstoječega 
objekta, v kletnem delu so zgrajeni novi prostori ga-
raže za gasilsko vozilo, v nadstropju pa večnamenski 
prostor za vadbo.
V sklopu ureditve je bil prenovljen tudi obstoječi oder 
v kulturnem domu, uredili so tudi okolico objekta.

Gotna vas dobila nov Gotna vas dobila nov 
skupnostni centerskupnostni center

Žabja vas: Žabja vas: 
od donacije od donacije 
do novega do novega 
krajevnega krajevnega 
domadoma

Prenova zadružnega doma na Uršnih selihPrenova zadružnega doma na Uršnih selih
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Trajnostni razvoj eden od Trajnostni razvoj eden od 
ključnih vodil MO Novo mestoključnih vodil MO Novo mesto

TRAJNOSTNA 
MOBILNOST – NOVE 
VEČNAMENSKE 
POVEZAVE ZA 
KOLESARJE IN PEŠCE

Regionalna kolesarska povezava Novo  
mesto – Straža bo zgrajena s pomočjo 
1,5 milijona evrov nepovratnih evropskih 
sredstev. Kolesarska steza v dolžini 10,8 km 
od glavne avtobusne postaje Novo mesto 
do centra Straže bo izdatno pripomogla k 
spodbujanju trajnostne mobilnosti na šir-
šem območju Novega mesta.

Z izgradnjo brvi za pešce in kolesarje v Irči 
vasi, katere gradnja se je po 5 letih in 16 
pravdnih postopkih za pridobitev lastništva 
končno pričela, se bodo na tem območju 
zaokrožile kolesarke in peš povezave med 
KS Drsko, največjo krajevno skupnostjo v 
občini in Bršljinom, največjim poslovno 
trgovinskim delom mesta. Z novo brvjo, ki 
bo zagotovo tudi vizualna mojstrovina, se 
povezujejo načrtovane površine za kolesar-
je v Lastovčah s potmi ob Topliški cesti, ki 

peljejo proti novim potem v gozdu Porto-
val, proti stadionu in centru Novega mesta.  
Prav tako se bodo kolesarske povezave na-
vezale na predvideno »Regionalno kolesar-
sko povezavo Novo mesto – Straža«. Brv bo 
v peš dosegu za vsaj 5000 občanov povezala 
Portoval z Olimpijskim vadbenim centrom, 
z bazenom, s konjeniškim centrom, z moto-
ričnim parkom ter z bodočimi rekreativni-
mi potmi v Mestni hosti.

S strateškima dokumentoma Trajnostna urbana strategija in Celostna prometna strategija so določene 
izhodiščne usmeritve Mestne občine Novo mesto, ki se navezujejo na trajnostni razvoj. Celostno in traj-
nostno prometno načrtovanje je postalo eden izmed osrednjih stebrov prizadevanj.

»Stopiče in okoliški kraji so blizu Novemu mestu, pa vendar zelo daleč v smislu peš in kolesarskega dostopa. Regio-
nalna cesta proti Gorjancem je absolutno prenevarna za pešce in kolesarje. Zato je projekt izgradnje večnamenske 
poti za kolesarje in pešce med Novim mestom in Stopičami (mimo Črmošnjic) odlična novica za vse krajane naše 
krajevne skupnosti. Vesel sem, da je to postal eden prednostnih projektov župana Gregorja Macedonija in njegove 
ekipe. Pomembno je, da je vključena tudi država, saj bo projekt zaradi dveh novih mostov in rekonstrukcije enega 
že obstoječega cestnega vreden več milijonov evrov. Krajevna skupnost Stopiče pa bo skupaj z Mestno občino že 
do začetka gradnje večnamenske poti naredila vse za izgradnjo pločnika v Črmošnjicah, kar je pomemben odsek 
za varno šolsko pot naših otrok. Sodelovanje z županom Macedonijem in njegovo ekipo je zelo dobro in tako so se 
začeli pozitivno premikati projekti, ki so v preteklosti v predalih predolgo čakali na izvedbo.«

Janez Murn, predsednik KS Stopiče

»S kolesom v službo in po mestnih opravkih. Že vrsto let 
se vsakodnevno vozim s kolesom v službo v vseh letnih ča-
sih. Tako se izognem jutranji in popoldanski gneči na cesti, 

vedno najdem prosto parkirno mesto 
pred vhodom, redno poskrbim za zdra-
vo telesno kondicijo, si okrepim imun-
ski sistem, prihranim čas in denar. 
Tudi v zimskem času je kolesarjenje v 
službo in po mestnih opravkih lahko 
zelo prijetno, ker ni slabega vremena 
ampak samo slaba oprema.«  

Jasna Kos Plantan

»Večnamenska pot ob Težki vodi je pomemben in za mene 
tudi čustveni doprinos povezave mojega rojstnega Grma z 
Žabjo vasjo, kjer stanujem z družino. S povezavo smo pri-
dobili prekrasno sprehajalno pot ob potoku in lepi naravi, 
kjer ne manjka piknik prostorov, igrišč in lesenih klopi. 
Poleg tega smo ta del mesta povezali tudi z bližnjico za 
dijake in študente do Šmihela in dalje do Šolskega centra 

srednjih šol Novo mesto ter drugih 
ustanov (Osnovna šola Šmihel, Dom 
starejših občanov…). Prav ta pot mi je 
ponovno vzbudila lepe spomine na šol-
ske dni, ko sem neštetokrat iz Osnovne 
šole Grm do Šmihela pospremila svojo 
dobro prijateljico in sošolko, ki je sta-
novala na drugi strani potoka.«

Mojca Andolšek,  
svetnica Liste Gregorja Macedonija

“Leta 2019 sva kupila nov, drugi avto v naši družini in ga v manj kot v 
enem letu tudi prodala, saj je preračun pokazal, da stroški nikakor ne 
odtehtajo »udobja«, ki ga je prinesel. Pa vendar se je izkazalo tudi, da 

s prehodom na le en družinski avto nisva žrtvovala 
udobja, le še bolj spretna sva postala pri načrtova-
nju naših poti. Hkrati pa smo Tomšiči zdaj še za 
odtenek bolj trajnostni in se, če se le da, na pot po 
opravkih odpravimo peš ali s kolesom.”

Sara Tomšič, 
podžupanja in svetnica Liste Gregorja Macedonija

TRAJNOSTNA 
MOBILNOST – 
SOUPORABA 
AVTOMOBILOV 
V Novem mestu je poleti zaživel inovativen 
sistem mobilnosti – souporaba 100-odstotno 
električnih vozil Avant2Go, s čimer smo se 
približali številnim naprednim velemestom. 
Souporaba oziroma deljenje vozil je eden naj-
pomembnejših korakov na poti k trajnostni 
mobilnosti.
Najem vozila je povsem preprost, saj zanj 
potrebujete le pametni telefon. S spletne tr-
govine (App store, Google play) prenesete 
brezplačno aplikacijo Avant2Go. V Novem 
mestu je omogočena souporabo treh električ-
nih vozil, ki so na voljo na posebnih parkirnih 
mestih na parkirišču na Novem trgu, kmalu 
pa se bo sistem razširil še na dodatne lokacije 
na zanimivih infrastrukturnih točkah znotraj 
mesta.

Trajnostni razvojTrajnostni razvoj
NAČRTOVANE KOLESARSKE 
POVEZAVE

Trasa Seidlova – Pod Trško goro: na območju KS Ločna 
Mačkovec je načrtovana regionalna kolesarska povezava 
proti Šmarješkim Toplicam (rdeča trasa), ki je predvide-
na od Seidlove ceste po Šmarješki mimo tovarne Krka, 
nato pa po ulici Pod Trško goro do krožišča pri nakupo-
valnem središču in naprej proti Otočcu.
Trasa Krka – Žihovo selo: načrtovana je cestna, kolesar-
ska in peš ureditev, ki se na eni strani naveže na Levič-
nikovo cesto in na cesto Ragovo ter na drugi strani na 
daljinsko kolesarsko povezavo Sava-Krka bike med nase-
ljema Krka in Žihovim selom.
Trasa Novo mesto – Mirna Peč – (Trebnje): kolesarska bo 
potekala ob trasi nekdanje hitre ceste H1 in se bo navezo-
vala na že obstoječe ureditve ob gospodarski coni Brezo-
vica in hkrati tudi preko kraka čez Župnico na kolesarsko 
ureditev ob Ljubljanski cesti.

Brv Loka - Kandija Brv Loka - Kandija 

Brv Loka - Kandija 
bo na desnem bregu 
reke Krke umeščena 
tik pred izlivom Težke 
vode, kjer se bo nahajal 
tudi manjši vstopni trg 
in na levem bregu pre-
ko dostopne klančine 
in stopnic na Župan-
čičevo sprehajališče. 
Brv bo podaljšek nove 
kolesarsko sprehajalne 
poti ob Težki vodi.

Topliška cesta

brv Irča vas

Trasa Seidlova – Pod Trško goro

KOLESARSKA POVEZAVA NOVO MESTO - STOPIČE
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Skupna investicijska vrednost 2. faze operacije Celovi-
te energetske sanacije javnih stavb v lasti Mestne obči-
ne Novo mesto, pri kateri je zajetih 7 projektov, znaša 
1.824.000 evrov brez DDV, 51 % bo prispevala MoNm, 
814.039,31 evrov finančnih sredstev (brez DDV) pa je 
MoNm uspešno pridobila v okviru Operativnega programa 
Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020.

V okviru javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove 
stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 (krajše JOB 2021) 
bodo v drugem sklopu prenov energetske sanacije deležne:
• občinska stavba na Seidlovi cesti 1
• poslovno-stanovanjski kompleks na Rozmanovi ulici 10
• stavba uprave in muzeja novejše zgodovine v Dolenjskem muzeju
• prostori, v katerih se nahaja muzejska zbirka IMV Dolenjskega 
muzeja v Drgančevju
• prostori Mladinskega centra Oton na Loki
• Športni park Portoval
• OŠ Stopiče

Energetske sanacijeEnergetske sanacije
MUZEJ IMV 
Prostori, v katerih se nahaja muzejska zbirka IMV v Drgančevju 
(projekt Kluba prijateljev IMV), ki prehaja v upravljanje Dolenj-
skega muzeja, bodo prav tako deležni toplotne izolacije fasade in 

Še naprej se veliko truda usmerja v zagotavljanje pogojev 
za nadaljnjo uspešnost velikih podjetij in v krepitev ma-
lega gospodarstva, saj ustvarjanje kvalitetnih pogojev za 
razvoj malega podjetništva pomembno vpliva na ustvarja-
nje kvalitetnih delovnih mest. Novo mesto je regijsko in 
nacionalno središče gospodarskega razvoja. Da bi sledili 
dolgoročni viziji in nadaljnjemu razvoju, so ukrepi posa-
meznih področij stebrov gospodarstva usmerjeni v ohra-
njanje odličnosti velikih podjetij in v povečanje števila ma-
lih inovativnih podjetij. 

Gospodarstvo naše regije je z velikimi podjetji na visoki stopnji 
industrializacije in globalno usmerjeno, hkrati pa se kaže velika 
gospodarska odvisnost malih od velikih podjetij, ki pa sicer pred-
stavljajo 99% vseh podjetij. Ugotavljamo, da bi predvsem malim in 
srednje velikim podjetjem morali zagotoviti prostorske in infra-
strukturne pogoje za njihovo rast in selitev iz bivanjskih sosesk v 
obrtno-podjetniške cone, ki bi jim zagotavljale urejeno temeljno 
infrastrukturo z upravljanjem, ugodnimi pogoji delovanja ter sub-
vencioniranimi cenami komunalnih, elektro, plinovodnih in vodo-
vodnih priključkov.
 
To bi pozitivno vplivalo na širitev in razvoj domačih podjetij, dalo 
spodbudo za dvig konkurenčnosti gospodarstva, bistveno pripomo-
glo k izboljšanju pogojev za poslovanje obstoječih in potencialnih 
novih gospodarskih subjektov, omogočilo nastanek novih delovnih 
mest in povečanje dodane vrednosti na zaposlenega.
 
V tovrstnih conah naj bi dobile prostor tudi organizacije gospodar-
sko-podjetniškega in tehnološko-razvojnega podpornega okolja.
 
Kot dobri gospodarji smo dolžni spodbujati in razvijati infrastruk-
turo za inovativno okolje, ki ustvarja potencial rasti tudi mikro in 
malim podjetjem, omogoča sinergije za prenos znanja oziroma teh-
nologij med institucijami znanja in podjetji, kar bi zmanjšalo odvi-
snost regije od stanja nekaj večjih podjetij.

Pomen urejene infrastrukture Pomen urejene infrastrukture 
za razvoj novih podjetniških za razvoj novih podjetniških 

pobud pobud 

“Z veseljem lahko potrdimo, da je potrebo po širitvi in obnovi cest in vzporednih dejavnosti uvidelo tudi sedanje 
vodstvo občine ter že pred nekaj leti intenzivno pričelo z množično pripravo dokumentacije za kvalitetno uredi-
tev tega »mesta v malem«. Pri načrtovanju  projekta je bila povabljena tudi KS, da je v imenu krajanov prispevala 
kar nekaj predlogov in pobud, ki so bile po večini upoštevane in umeščene v projektno dokumentacijo.
S tem zelo smelim projektom, ki predstavlja veliko finančno breme občine - preko tri milijone evrov,  bodo tako 
krajani, ki živijo v tem delu mesta - naselju Mala Cikava, kot tudi ostali prebivalci Krajevne skupnosti Mali Slat-
nik, zelo veliko pridobili. Prav tako tudi vsi zaposleni, ki dnevno migrirajo na to območje na delo. 
Celovita obnova cestne infrastrukture zajema izgradnjo širših dovoznih cest, pločnikov, kolesarske steze, novo 
javno razsvetljavo, itd. Še bolj pomembno kot vse nadzemne pridobitve pa je v sklopu vseh del seveda izgradnja 
nove meteorne kanalizacije, odvodnjavanje padavinskih voda. Kolikšna je pomembnost te izgradnje, najbolj 

vedo lastniki nepremičnin, ki  imajo ob večjih nalivih poslovne prostore poplavljene.
V tem času gradbena dela prve etape že potekajo, tako da lahko z veseljem potrdimo, da s strani predstavnikov občine le nismo prejemali 
zgolj praznih obljub, temveč so med nami  potekali  konstruktivni pogovori.
Sodelovanja z občino se veselimo tudi v prihodnje, saj se nam obetajo novi projekti, ki bodo močno izboljšali  kvaliteto bivanja v naših kra-
jih.”

Marko Mikec, predsednik KS Mali Slatnik

“Živim v krajevni skupnosti Stopiče in kot predstavnika Liste Gregorja Mace-
donija me veseli, da je v letošnjem letu na matični osnovni šoli, v kateri sem 
predstavnik ustanovitelja zavoda, potekala celovita energetska sanacija objek-
ta. Zamenjana je bila strešna kritina, stavbno pohištvo in svetila ter izvedena 
izolacija fasade. Za naš kraj je tak obseg adaptacije velikega pomena, saj šolo v 
našem kraju, v katero prihajajo tudi učenci iz dveh podružničnih šol, Dolž in 
Podgrad, obiskuje veliko število učencev. 
Poleg te investicije so bile v naših krajevnih skupnostih izvedene tudi druge, ki 
močno pripomorejo k boljšemu bivanju v našem ‘podgurskem’ okolišu.
Med drugim se je začelo z uresničevanjem projekta lokalne kolesarske poveza-
ve Novo mesta - Črmošnjice - Stopiče. Planirana trasa bo potekala varno in po 

naravnem okolju, s čimer smo v krajevni skupnosti 
zelo zadovoljni, saj bodo lahko naši otroci s kole-
som ali peš prišli varno v Novo mesto, se odpravili 
po opravkih ali na izven-šolske obveznosti, kraja-
ni Novega mesta pa na varne kolesarske izlete do 
Stopič, Dolža, na Trdinov vrh ali do naših »podgur-
skih« zidanic, kjer jih bodo naši domoljubni krajani 
lepo sprejeli.
V prihodnjih letih si skupaj z Listo Gregorja Mace-
donija želimo ustvariti še boljše pogoje sobivanja s 
krajani za naš življenjski prostor.

Tomaž Slak, 
član Liste Gregorja Macedonija

strehe ter zamenjave kritine, sanacije ogrevalnega sistema z vgra-
dnjo toplotne črpalke in zamenjavo stavbnega pohištva. Z dodatno 
ureditvijo bo objekt priključen na komunalno infrastrukturo in bo 
tako omogočal primernejše prostore za prikaz bogate industrijske 
dediščine avtomobilske industrije na Dolenjskem, ki je tudi zani-
miva za vse številčnejše turistične obiskovalce Novega mesta.

MLADINSKI CENTER OTON
V letošnjem letu so v okviru mladinskega delovanja Zavoda Novo 
mesto v MC Oton postavili trdne temelje osrednjemu prostoru sre-
čevanja in druženja za mlade v naši občini. MC Oton na Župan-
čičevem sprehajališču na idilični lokaciji ob športnem parku Loka 
predstavlja izvrstno priložnost za nadaljnji razvoj mladinskega 
dela in mladinskega organiziranja pri nas. Sedaj pa je objekt, po 
delni vsebinski prenovi in naselitvi mladinskih organizacij v pro-
store, deležen še prepotrebne energetske sanacije. Veseli nas, da se 
MC Oton oblikuje v pravo stičišče mladih in tako postaja del mla-
dosti novih generacij.

2. faza operacije Celovite 2. faza operacije Celovite 
energetske sanacije javnih energetske sanacije javnih 
stavb v lasti Mestne stavb v lasti Mestne 
občine Novo mestoobčine Novo mesto

Trajnostni razvojTrajnostni razvoj

ENERGETSKO 
SANIRANA OŠ STOPIČE

PRENOVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  
POSLOVNE CONE CIKAVA IMA ŠIRŠI POMEN
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LABORATORIJ ZA TOVARNE 
PRIHODNOSTI - LABTOP 

Če hočemo dohiteti in nato prehiteti povprečje Evropske unije v 
različnih ekonomskih kazalnikih, kot so bruto družbeni proizvod, 
razpoložljiv dohodek gospodinjstev, dodana vrednost na zaposle-
nega, ipd., moramo nujno nenehno posodabljati vse družbene 
sisteme. Gospodarstvo, še posebej industrija, je za našo občino in 
regijo zelo pomemben vir delovnih mest in s tem blaginje. Izvozna 
usmerjenost in s tem globalna tekma na eni strani in pomanjkanje 
delavcev na drugi strani sta dva dejavnika, ki silita k nenehnemu 
posodabljanju proizvodnje. 

Nova raziskovalno Nova raziskovalno 
inovacijska inovacijska 
pobudapobuda Na Razvojnem centru Novo mesto smo v okviru Centra razvoja, 

raziskav in inovacij (CRRI) v letu 2021 naredili Laboratorij za to-
varne prihodnosti (LABTOP), ki bo podpiral regijsko gospodarstvo 
pri uvajanju sodobnih tehnologij v proizvodnjo. Roboti, avtonomna 
vozila, računalniški vid, umetna inteligenca, laserska obdelava in 
informacijska povezava teh sistemov so tehnologije, ki jih v LAB-
TOP-u proučujemo, testiramo in približujemo podjetjem, ki jih želi-
jo uvesti v svojo proizvodnjo. Preko različnih krožkov ter predavanj 
jih približujemo tudi otrokom, da se bodo lažje odločili za te pok-
lice, in dijakom ter študentom, ki se za te poklice že izobražujejo, 
da bodo že pred zaposlitvijo dobili realno izkušnjo z omenjenimi  
tehnologijami. 

Odzivi iz okolja kažejo, da imata LABTOP in cel CRRI velik poten-
cial in da počasi rasteta v inštitut, namenjen raziskavam in razvo-
ju na področju industrijskih tehnologij.  Če bomo deležni podpore 
s strani vlade in parlamenta, bomo v 2022 dobili v Novem mestu 
nov javni tehnološki inštitut, ki bo prva tovrstna ustanova izven  
Ljubljane.

Kettejev drevored, Marof
Sedaj je tudi ob poznih popoldnevih in v mraku bolj 
prijetno hoditi po Župančičevem sprehajališču in čez 
Marof po Kettejevem drevoredu, saj sta po novem 
ti dve poti osvetljeni. Obe poti sta priljubljeni med 
sprehajalci in tekači. Verjetno pa gre po teh poteh 
kdo tudi v službo ali v šolo. Dnevi so zdaj krajši, son-
ce zaide že ob 16:20. 
   
Župančičevo sprehajališče
Po službi lahko še pohitimo ujeti vsaj nekaj sonca na 
sprehodu ob Krki, vendar pa ni več potrebno hiteti 
nazaj domov zaradi teme, saj sta obe sprehajalni poti 
osvetljeni. Tudi rekreativni tek ob večernih urah je 
zdaj bolj prijeten in varen. 
Na Marofu je poleg Kettejevega drevoreda osvetljena 
tudi nova sprehajalna pot s postavljenimi klopicami, 
s katerih lahko občudujemo krasen razgled na Novo 
mesto in Gorjance. Prav tako je na tem prostoru tudi 
prostor z igrali.

4. Novomeški 4. Novomeški 
1/2 maraton1/2 maraton
Prvi oktobrski vikend je v Novem mestu potekal Novomeški 1/2 
maraton. Na ulicah Novega mesta se je v dveh dneh odvilo več  
športno-rekreativnih dogodkov, na njih pa se je v športnem duhu 
družilo skoraj 1300 udeležencev.
Za prireditelje dogodkov je izredno težko leto, a prireditev je bila 
tudi letos, kljub vsem koronskim ukrepom in preprekam, izpeljana 
na zelo visokem nivoju, saj novomeški polmaraton sodi med najbo-
lje organizirane športno rekreativne prireditve za vse generacije in 
telesne pripravljenosti v JV Sloveniji. S prireditvijo dvigujemo gibal-
no dejavnost Novomeščanov ter povečujemo turistično prepoznav-
nost Novega mesta.
V času pandemije ter zaprtja države ter tudi v kasnejšem koronskem 
obdobju se je pokazalo, kako pomembne so organizirane športne 
vadbe in tudi športne prireditve, ki so v tem času zelo potrebne, saj 
vlivajo potrebno motivacijo za redno telesno udejstvovanje. Širijo 

gibalne navade tudi na neaktivno prebivalstvo. Gibanje na zraku je 
najboljša motivacija za naše telo, duha in seveda zdravje.

Zahvaljujemo se vsem društvom, posameznikom in občanom Nove-
ga mesta, ki so nam pomagali pri organizaciji te prireditve.

Na vrhu Marofa se razcepi nova pot desno navzgor na 
prostor, kjer je bilo v železni dobi bivalno naselje.

Osvetljeno Osvetljeno 
Župančičevo Župančičevo 
sprehajališče sprehajališče 
in Kettejev in Kettejev 
drevoreddrevored
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Zagotovo poteza na osi "Krka živi", ki obsega obrečni svet od ponovnega izvira Temenice v Preč-
ni do izliva v reko Krka in vse po naši zeleni lepotici do Otočca, občanom nudi največ novih oblik 
rekreacij.
Portoval, ki je že od nekdaj športno rekreacijski center Novega mesta in so nam ga v preteklosti 
zavidali atleti iz vse Slovenije zaradi odličnih pogojev za trening v gozdu ob stadionu in odlične 
podlage atletskih stez, bo s svojim dvojčkom na drugi strani reke, z brvjo, dobil novo dimenzijo. 
Z ureditvijo poti v Portovalu pa bo le-ta sedaj privlačnejši za sprehajalce. Pot, ki bo potekala ob 
okljuku reke Krke, bo omogočila dostopnost tudi otroškim vozičkom, bolj urbanim kolesarjem, 
vsem pa možnost sprehodov tudi po deževjih in ob večerih. Pot bo tako zaokrožila sprehajališče 
med Loko, Cegelnico, Irčo vasjo in Portovalom, kjer rekreativce čaka čisto nov sistem orodij za 
fizično vadbo.

Turizem se po korakih prebuja Turizem se po korakih prebuja 
in dokazuje svoj potencial in dokazuje svoj potencial 
  

V ta projekt je vključenih 11 zidanic: Zidanica mestnega viničarja, Vinotoč Terop-
šič, Vinska klet Colnar, Zidanica Lisac, Šolska zidanica, Zidanica pri cerkvi Krnc, 
Zidanica Verček, Zidanica Redek, Zidanica Bašelj Darko, Zidanica Penca in Okre-
pčevalnica pri Darinki. Razpored odprtih zidanic je z rumeno nalepko označen na 
treh panojih, ki kažejo traso pohodnikom in lokacijo zidanic. Panoji so postavljeni  
pri Gostilni Pugelj v Ždinji vasi, pri Kmetijski šoli Grm na Bajnofu in ob cesti pred 
vasjo Črešnjice.
Če se na Trško goro povzpnete po poti od Kmetijske šole Grm proti Črešnjicam, 
greste mimo prvih treh zidanic, od koder je tudi prekrasen razgled na Gorjance in 
Stari grad. Aktualne informacije poiščite na njihovi Facebook strani.

Odprte zidanice Odprte zidanice 

Z vidika turizma so razgledne ploščadi in 
razgledni stolpi vedno atrakcija, ki omogo-
ča edinstvene razglede na okolico. V Novem 
mestu so trenutno najlepši razgledi na mes-
to in okolico z Marofa. 
Zvonik kapiteljske cerkve je visok 53 me-
trov. Razgledna ploščad bo na sredini zvo-

Razgledni stolp KapiteljRazgledni stolp Kapitelj
V letu 2022 bomo lahko gledali Novo 
mesto in okolico z nove vizualne per-
spektive. Mesto bo dobilo razgledno 
ploščad v zvoniku Stolne cerkve sv. 
Nikolaja.

nika, na višini 25 metrov, kjer so okna in 
zvonovi. Do ploščadi bo vodilo 130 stopnic. 
Stopnišče s kovinsko-leseno konstrukcijo 
bo dvo-vijačno, kar pomeni, da se obisko-
valci pri vzponu in spustu ne bodo srečevali 
na stopnicah.
 Vrednost investicije znaša 250.000 evrov. 
Izvajalec je izbran, prenova stolpa pa naj 
bi se začela v prvi polovici leta 2022. Novo 
mesto bo tako bogatejše za novo turistično 
atrakcijo. Morda pa se lahko v prihodnosti 
v okviru projekta »Tematska pot gradišče 
Marof in Kettejev drevored« nadejamo 
razglednega stolpa na vrhu Marofa.

Postajališče za Postajališče za 
avtodome Portovalavtodome Portoval

Nova izhodiščna točka Nova izhodiščna točka 
za Gorjance v Gabrju za Gorjance v Gabrju 

Bazen Bazen 

Lokacija postajališča za avtodome (PZA) 
Portoval se je izkazala za odlično izbiro. 
Projekt postajališča PZA, ki je bil končan 
v času ukrepov proti COVID 19, se je takoj 
izkazal kot težko pričakovan, saj je bila 
zasedenost ob koncih tedna res odlična. 
Tako je MO Novo mesto poleg PZA v lasti 
gostišča Pri Belokrajncu pod grmskim gra-
dom in novega PZA zasebnega investitorja 
na Vahti, dopolnila turistično ponudbo, ki 
se je v času zaprtja hotelov izkazala za zelo 
trendovsko.

Parkirišče obsega 52 parkirnih mest za osebna vozila, 3 parkir-
na mesta za funkcionalno ovirane osebe, 2 parkirni mesti za 
avtodome, 4 parkirna mesta za motorna kolesa in 10 parkirnih 
mest za kolesa. Na parkirišču se postopoma pripravlja tudi vsa 
potrebna infrastruktura za trajnostno mobilnost, kjer bodo v 
nadaljevanju postavljene še polnilnice za električne avtomobile 
in kolesa ter morebitna infrastruktura za uporabo avtodomov. 
Vrednost investicije je znašala nekaj več kot 197 tisoč evrov. 
Infrastruktura bo služila tako obiskovalcem kot tudi samemu 
kraju, saj so želje usmerjene v to, da se območje Gorjancev raz-
bremeni motornega prometa. Hkrati bo novo parkirišče tudi 
priložnost, da se razvijajo dodatni turistični programi, da se bo 
območje Gorjancev tudi na področju turizma razvijalo naprej. 

Z veseljem spremljamo gradnjo bazenskega kom-
pleksa v Češči vasi ob velodromu. Poleg pokritega 
25 metrskega plavalnega bazena, bo kompleks ob-
segal še manjši bazen za ogrevanje (primeren tudi 
za začetnike plavanja), tribuna za gledalce, savna, 
fitnes, prostor za vadbo na suhem, garderobni del, 
manjša predavalnica in gostinski lokal. Pogodbena 
vrednost izgradnje bazena znaša 5,6 milijona evrov 
in prvi športniki naj bi v njem zaplavali že oktobra 
2022. V prihodnjih letih je v tem sklopu športnega 
centra predviden tudi 50 metrski odprt bazen. 

Leta 2015 smo na MO Novo mesto pripravili (Občinski svet 
pa potrdil) Strategijo razvoja turizma v MO Novo mesto.
Dokument je bil zasnovan kot akcijski načrt in preko 80% 
aktivnosti je že bilo uresničenih oz. so v realizaciji. 

Projekt Odprte zidanice je zaživel 13. in 14. 
marca 2021. Končno se je uresničila želja 
mnogih pohodnikov in ljubiteljev Trške gore, 
ki so med tolikimi zidanicami na poti pogre-
šali možnost popiti kozarec domačega vina in 
zraven tudi nekaj prigrizniti.
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Razvojne aktivnosti v lokalni skupnosti usmerjajo številni dejavni-
ki, na področju družbenih dejavnosti pa sta dva od pomembnejših 
demografija in posamezne značilnosti lokalnega prebivalstva. Upo-
števajoč oboje se lahko sprejemajo boljše odločitve za sistemske 
spremembe in infrastrukturne projekte, ki praviloma svoje rezulta-
te prinesejo s časovnim zamikom in dolgoročneje. 

Zato je bil ob začetku tega leta sprejet kratkoročni, srednjeročni in 
dolgoročni načrt investicij v nove kapacitete za predšolsko vzgojo, 
ki bo trajneje odgovoril na potrebe po kakovostnem vrtčevskem 
varstvu. Ob sedaj znanih podatkih so sprejete odločitve o širitvi 
matične enote Vrtca Pedenjped na Šegovi ulici predvidoma v letu 
2022 za dva oddelka, širitev enote Labod Vrtca Ciciban za do pet od-

“Večletno prostorsko stisko pri iz-
vajanju programov na OŠ Otočec 
je kot ustanoviteljica prepoznala 
tudi Mestna občina Novo mesto, ki 
se je odgovorno odzvala na perečo 
problematiko z razširitvijo letos na 
novo zgrajenih prostorov v prizid-
ku obstoječega poslopja osnovne 
šole.  Z novimi prostori za izvajanje 
šolskih in obšolskih dejavnosti pa 
niso pridobili samo učenci in učite-
lji, ampak tudi kraj. Raven izobra-
ževanja osnovnošolcev se je tako v 
tem, šoli prijaznem okolju gotovo 
dvignila. Izvirna arhitekturna reši-
tev prizidka osnovne šole, ki se med 
drugim izredno lepo zliva z okoljem 
na idilični lokaciji, omogoča tudi iz-
vajanje dejavnosti predšolske vzgoje 
v širšem obsegu, kot se je do nedav-
nega izvajal 
na Lešnici.”

Jernej 
Strgar, 

član Liste 
Gregorja 

Macedonija

Pomen pravočasnega Pomen pravočasnega 
načrtovanja osnovnošolske načrtovanja osnovnošolske 
in vrtčevske infrastrukturein vrtčevske infrastrukture

delkov, nakazujejo pa se tudi potrebe po izgradnji dveh novih stavb 
za potrebe predšolske vzgoje – v Žabji vasi ter ob novo nastajajoči 
stanovanjski soseski Brod-Drage.

Zaradi demografskih in prostorskih sprememb v Krajevni skup-
nosti Otočec je bilo potrebno  spremeniti prvotno začrtani projekt 
izgradnje vrtca v prizidek Osnovni šoli Otočec – prostore sta tako 
dobila šola in vrtec, ki sta v tem šolskem letu že polna znanja in igre 
željnih otrok. Na podoben način se rešujejo tudi znane demograf-
ske in prostorske spremembe, ki se za prihodnost nakazujejo še na 
območju OŠ Bršljin, OŠ Brusnice ter OŠ Drska. S pravimi in pravo-
časnimi odločitvami ter investicijami bo tudi v prihodnjih sedmih 
letih zadoščeno potrebam po kakovostnem osnovnem šolstvu.

Nov sistem Nov sistem 
medletnega medletnega 
vpisa v vrtcevpisa v vrtce

V letu 2020 je potekal intenzivnejši pristop k zagotavljanju zadostnih mest za medletne vpise 
predšolskih otrok, katerih vstop v vrtec je glede na osnovne šole precej bolj dinamičen – vrtce 
starši za svoje malčke namreč potrebujejo različno, otroci pa svojo vrtčevsko pot začenjajo v vseh 
mesecih leta. Kljub omejenim kapacitetam je bilo v šolskem letu 2020/21 zagotovljeno mesto vsem 
prijaviteljem v okviru medletnega vpisa. Res je, da se medletne vpise izvaja tako, da se v tistem 
trenutku ponudi mesto v novo odprtem oddelku, ki pa ni nujno lokacijsko najbližji, pa se nekateri 
ne odločijo za sprejem ponujenega mesta, vendar so se še za vse odprte medletne oddelke našli 
interesenti, ki pa so s premestitvijo ob začetku šolskega leta praviloma dobili mesto v željeni eno-
ti. V aktualnem šolskem letu pa se glede na sedaj znane podatke nakazuje odprtje treh medletnih 
oddelkov, s čimer bo uspešno zadoščeno vsem izraženim željam staršev.

Nov prizidek k OŠ Otočec, v katerem že deluje nov tri oddelčni vrtec, pridobili 
so šest novih šolskih učilnic, v zgornji etaži pa so na voljo novi prostori za 
knjižnico in zbornico. 
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Skrb za Skrb za 
starejšestarejše Odnos do starejših je ogledalo družbe. Izziv slovenske druž-

be je kvaliteta življenja starostnikov. Tu je še dosti prostora 
za izboljšave. V naši občini si prizadevamo za dvig kakovo-
sti življenja starostnikov: pomoč na domu, subvencionira-
ni topli obroki, brezplačen prevoz (Rudi in Leon), denarna 
pomoč materialno ogroženim idr. Prizadevamo pa si tudi za 
izboljšavo bivalnih pogojev – gre za storitve, ki bi omogočile 
starejšim čim daljše bivanje v domačem okolju ter za priza-
devanja za izgradnjo oskrbovanih stanovanj in zagotavlja-
nja zadostnega števila mest v domovih za starejše. 

Dodatno vozilo Dodatno vozilo 
v sistemu Rudiv sistemu Rudi

Vsem obiskovalcem mestnega jedra Novega mesta je še vedno na voljo električni 
minibus Leon, ki ponuja brezplačno vožnjo po širšem mestnem jedru. Električno 
vozilo za pet oseb omogoča lažje in hitrejše transporte občanom in ostalim obi-
skovalcem 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 števil-
ko 031 663 067, na območjih, ki omogočajo varno zaustavitev pa lahko voznikom 
svoj interes za uporabo nove pridobitve nakažete tudi z roko.

Novo mesto kot del Slovenije in Evro-
pe deli usodo družbe, v kateri se bo 
povečal delež starejših. Pomemben 
del prilagoditve vsake skupnosti bo 
tudi bivalni standard oz. dosežen 
nivo prilagoditev na uporabnost sta-
novanj za starejše. Kljub dejstvu, da 
Republika Slovenija še ni našla poti 
do aktivne politike pomoči lastnikom 
starejših večstanovanjskih objektov za 
vgradnjo dvigal, se je MONM odločila, 
da bo v letu 2022 objavila razpis za po-
moč socialno šibkejšim stanovalcem v 
objektih, kjer bodo vgradili dvigala.

Osnovni namen socialno varstvene storitve varovanja na daljavo 
je zagotavljanje čimbolj samostojnega in varnega bivanja na domu 
vsem, ki pri tem potrebujejo pomoč in podporo. Ta namreč s ce-
lodnevno asistenco strokovnega osebja prek asistenčnega klicnega 
centra omogoča pomoč na daljavo, ko jo posameznik potrebuje.
Omogoča enostaven in hiter klic na pomoč v primeru padca, nena-
dne slabosti, duševnih stisk ali osamljenosti ter organizacijo ustre-
zne pomoči 24 ur na dan, ob tem pa tudi stalno povezavo s svojci in 
centrom za pomoč na daljavo, kjer je na voljo usposobljeno medi-
cinsko osebje.
Na domu uporabnika se enostavno in brez dodatnih posegov na-
mesti posebna oprema, ki omogoča hiter in enostaven klic na po-

V projekt mobilnosti »PROSTOFER«, ki se 
izvaja od leta 2018 in je namenjen pred-
vsem za obiske zdravstvenih ustanov in 
upravnih uradov, se je z mesecem aprilom 
v mrežo vključilo še eno vozilo in sicer Re-
nault Kangoo. Prevozi se izvajajo od pone-
deljka do petka, praviloma v času med 7. in 
15. uro. Naročilo za prevoz se opravi preko 
klicnega centra 080 10 10, dva delovna dne-
va pred potrebnim prevozom. Trenutno je 
aktivnih 18 voznic in voznikov prostovolj-
cev. To so izkušeni vozniki, ki so se odločili 
za humano prostovoljno delo in si za svojo 
odločitev zaslužijo priznanje in spoštova-
nje uporabnikov.

Leon služi Leon služi 
svojemu svojemu 
namenunamenu

moč v asistenčni center. Uporabnik klic sproži z enostavnim priti-
skom na gumb naprave ali preko daljinskega prožilca klica. 
Upravičenci do subvencionirane storitve E-oskrba v Mestni občini 
Novo mesto so tisti občani, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče 
v Mestni občini Novo mesto in tudi dejansko bivajo na njenem ob-
močju; ki izpolnjujejo starostni pogoj, in sicer so starejši od 70 let 
(za starejšega od 70 let se šteje, kdor v letu razpisa dopolni 70 let).
Tistim, ki potrebujejo pomoč oziroma varovanje na daljavo, je za-
gotovljena subvencija za lažji dostop do storitve. Za podrobnejše 
informacije se lahko občani obrnejo na občino, kjer bodo z veseljem 
z dodatnimi informacijami pomagali vsem, ki se bodo za storitev 
E-oskrbe odločili.

Sofinanciranje varovanja na daljavo ali E-oskrbeSofinanciranje varovanja na daljavo ali E-oskrbe

Razpis za sofinanciranje dvigalRazpis za sofinanciranje dvigal
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Sam razvoj občine ni povsem samoume-
ven. Osnovni pogoj, ki mora biti za razvoj 
posamezne občine izpolnjen, je razvojno 
naravnano vodstvo. Velika želja vseh je 
zagotoviti enakomeren razvoj vseh 23 
krajevnih skupnosti v MONM. Velikost, 
poseljenost in želje teh skupnosti pa so 
vendarle različne, zato je težko centralno 
usmerjati razvoj krajevnih skupnosti kot 
celote. Da bi se razvoj posameznih kra-
jevnih skupnosti lahko čim bolj uspešno 
uresničeval, smo v naši občini poleg več-
jih projektov, ki so vodena iz občinske 
uprave, pridobili tudi projekte MONM-
-KS, ki jih določi in vodi samo vodstvo 
krajevne skupnosti. S temi projekti je 
tako omogočeno reševanje individualnih 
težav in uresničevanje individualnih in-
teresov krajevnih skupnosti. Iz realizaci-
je projektov MONM-KS v preteklem letu 
lahko vidimo, da je tak pristop pri samem 
razvoju posameznih krajevnih skupnosti 
dobro sprejet. S temi projekti smo v po-
sameznih skupnostih pridobili kar nekaj 
igralnih površin, uredili krajevne objek-
te, prostore za delovanje raznih društev, 
uredili posamezne odseke cestišč ipd.  
Sam način izvedbe takih projektov se je 
izkazal kot izjemno uspešen za enako-
mernejši razvoj naše prelepe MONM. Ne-
kaj izvedenih projektov predstavljamo v 
slikovnem gradivu. 

Mario Krapež,
svetnik Liste  

Gregorja  
Macedonija

Enakomeren razvoj Enakomeren razvoj 
celotne MO Novo mestocelotne MO Novo mesto

Krajevna skupnost/Osnovna šola Opis 

KS Brusnice
igrišče ob OŠ Brusnice

nove različne fitnes naprave, plezalna stena, 
"street workout" naprave, podloge

OŠ Stopiče in KS Stopiče
igrišče ob OŠ Stopiče

novi telovadni napravi iz lesenih hlodov

KS Mestne njive
Cankarjeva ulica

zamenjava mrežnate ograje okoli celega igri-
šča, popravilo mreže za koši.  Nova večfunk-
cijska fitnes naprava, podloge

KS Majde Šilc
Vrtovi ob Krki

telovadna naprava kletka, dvojna bradlja, 
enojna bradlja, ravnotežni most za otroke, 
podloge

 Kandijska ulica, nad Mercatorjem nova gugalnica-gnezdo, podloge

KS Bršljin
Klemenčičeva ulica, pri Sparu

nova previsna gugalnica, obnovljeno igralo 
hiška s toboganom, podloge

 Vavpotičeva ulica nova viseča dvojna gugalnica, podloge 

KS Podgrad
Jurna vas nova zunanja hiška z dvojnim podestom, to-

boganom in plezali, novi košarkarski tabli in 
mrežici

KS Otočec
Pluska, Mrzla dolina

nove fitnes naprave za krepitev različnih mi-
šic, poravnava terena za odbojko na travnati 
površini, komplet za odbojko - 2 stojali iz ali-
minija, linijski trakovi, montaža

KS Ločna Mačkovec
Seidlova cesta

nov peskovnik s pokrovom in mivko

KS Šmihel
Košenice

nova košarkarska stebra, 2 tabli in mrežici. 
Preplastitev košarkarskega igrišča s tartan-
sko podlogo in zaris črt. 

OŠ Dragotina Ketteja
igrišče ob šoli

novo ravnotežno igralo z več elementi, tunel, 
mrežni most, ravnotežne plošče.

KS Drska
Cesarjeva ulica

zamenjava elementov na dveh že obstoječih 
igralih, dovoz in ureditev terena pod drevesi, 
nasutje sekancev. Štiri nove vadbene fitnes 
naprave

KS Birčna vas
igrišče center Birčna vas

nova viseča dvojna gugalnica, podloge

 Stranska vas nova viseča dvojna gugalnica, podloge

Projekt 1. faze rekonstrukcije ceste skozi Dolž v vrednosti 124.770 evrov z Projekt 1. faze rekonstrukcije ceste skozi Dolž v vrednosti 124.770 evrov z 
DDV, pri čemer bo občina prispevala 80 odstotkov sredstev, preostanek DDV, pri čemer bo občina prispevala 80 odstotkov sredstev, preostanek 
pa krajevna skupnost, je še eden izmed primerov dobre prakse sodelova-pa krajevna skupnost, je še eden izmed primerov dobre prakse sodelova-
nja naše občine s krajevnimi skupnostmi. Prenova ceste iz središča kraja nja naše občine s krajevnimi skupnostmi. Prenova ceste iz središča kraja 
v smeri proti Vrhem je načrtovana v dveh fazah. V prvi fazi je bilo preno-v smeri proti Vrhem je načrtovana v dveh fazah. V prvi fazi je bilo preno-
vljenih 80 metrov ceste. Dela so zajemala rekonstrukcijo ceste z opornimi vljenih 80 metrov ceste. Dela so zajemala rekonstrukcijo ceste z opornimi 
zidovi, ureditev pločnika in cestne razsvetljave. Prihodnje leto je v načrtu zidovi, ureditev pločnika in cestne razsvetljave. Prihodnje leto je v načrtu 
tudi izvedba 2. faze prenove omenjene ceste v dolžini 190 metrov.tudi izvedba 2. faze prenove omenjene ceste v dolžini 190 metrov.

Rekonstrukcija ceste skozi DolžRekonstrukcija ceste skozi Dolž

"Prenova in nadgradnja vodovoda v Ždinji vasi in Brezovici, vključno z novim vodohranom ter izgradnja prve 
faze kanalizacijskega omrežja v tem kraju pod Trško goro, je za krajane pomembna pridobitev. Zaradi usihanja 
starega vodnega vira so bili številni prebivalci Ždinje vasi, kljub priključku na javni vodovod, v zadnjem letu pred 
nujno občinsko investicijo odvisni od dostave pitne vode s cisterno. V zadnjem času se vse bolj intenzivno urejajo 
tudi ceste po celotni krajevni skupnosti, še posebej pa smo veseli novih šolskih in vrtčevskih prostorov na Otočcu. 
Zavzetost župana in ekipe za urejanje krajev po celotni občini se je pokazala tudi v ureditvi lastništva krajevnega 
in gasilskega doma na Otočcu, ki je po nenavadni pravni logiki v preteklosti pristal v lasti Športne unije Slovenije. 
Urejeno občinsko lastništvo omogoča, da se začnejo uresničevati že pred leti zastavljeni načrti ureditve krajev-
nega središča.«

Franc Rifelj,
 predsednik KS Otočec

Obnova otroških in šolskih igrišč v 2021

KS Otočec: Investicije od Otočca do Ždinje vasiKS Otočec: Investicije od Otočca do Ždinje vasi
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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. Vrednost investicije je 375 tisoč evrov. 
Projekt je bil pomemben predvsem zaradi dotrajanega omrežja, ki višje ležečim objektom ni 
zagotavljal ustrezne oskrbe s pitno ter požarno vodo. Gradnja je potekala v dveh etapah, v prvi 
se je gradil vodohran in del vodovodnega omrežja, v letu 2021 pa so se dokončala dela na vodo-
vodnem omrežju. 

V preteklem letu je uspešno zaključena prenova Ceste brigad skupaj s križiščem na Adrijaničevo 
cesto. S prometnim oz. ločilnim otokom na Adrijaničevi cesti in onemogočenim zavijanjem levo na 
Cesto brigad se je umiril promet skozi celotno naselje. Obnovljene in razširjene so tudi pešpoti in 
kolesarska steza. Promet je zaradi nivojskega platoja zelo varen tudi pri vrtcu Ostržek in Videk, us-
pešno je izvedena tudi preplastitev celotnega cestišča in pločnika vse do križišča s Policijsko postajo 
Novo mesto. Vrednost celotne naložbe je okrog 215.000 evrov.

Spomladi se je zaključila celovita prenova daljšega lesenega mostu, ki vodi do 
gradu Otočec, saniran most v dolžini 64 metrov pa je bil od zadnje obnove leta 
2010 znova okrepljen s slovenskim lesom.
Prenova je obsegala zamenjavo ograje, povoznega parketa, vzdolžnih in preč-
nih leg ter telekomunikacijskega kanala.

Prenova Ceste brigad Prenova Ceste brigad 
Celovita Celovita 
prenova mostu prenova mostu 
na Otočcuna Otočcu

Nov vodovodni sistem na Nov vodovodni sistem na 
Gornji Težki vodiGornji Težki vodi
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400 novih najemniških stanovanj bosta Sta-
novanjski sklad RS in Mestna občina Novo 
mesto zgradila na območjih Podbreznika 
in Brod-Drage, v sklopu slednjega pa bo na 
voljo tudi 57 parcel za individualno gradnjo 
hiš. Med njimi bo tudi do 30% t.i. oskrbova-
nih stanovanj. Brod-Drage bo poleg stano-
vanj ponudil tudi zemljišča za gradnjo hiš, 
in sicer za 14 prostostoječih hiš, 28 vrstnih 
hiš in 15 dvojčkov, kar skupno znaša 57 ze-
mljišč za odkup. Po besedah župana Gre-
gorja Macedonija gre za pomemben cilj k 
zagotavljanju novih stanovanj na območju 
Mestne občine Novo mesto: »Po tem, ko 
smo imeli v zadnjih letih v Novem mestu 
zastoj večstanovanjske gradnje, načrtuje-
mo, da bo v treh do štirih letih samo v tem 
projektu na voljo več sto novih stanovanj, 
če prištejemo še gradnjo stanovanj drugih 
zasebnih investitorjev, bo Novo mesto v 
prihodnjih letih bogatejše za prek 600 no-
vih stanovanj.« 

Več kot Več kot 
600 novih 600 novih 
stanovanjstanovanj V prihodnjih letih bo v Novem mestu zgrajenih več 

kot 600 novih stanovanj, od tega tudi 400 novih 
javnih najemniških stanovanj.

6 NOVIH STANOVANJ 
NA URŠNIH SELIH IN 
PROSTORI KS
V prenovljenem več kot 60 let starem za-
družnem domu na Uršnih selih so pridobili 
šest novih dvosobnih stanovanj, prostore 
za delovanje krajevne skupnosti ter več-
namenske prostore za različne dejavnosti 
in potrebe društev. Vrednost prenove je 
znašala dobrih 788.000 evrov. Gradnja ob-
činskih blokov je predvidena v drugi polo-
vici prihodnjega leta, ocenjujemo pa, da bo 
projekt dosegel vrednost 9,5 milijona evrov. 

JAVNA STANOVANJA V 
PODBREZNIKU
V Podbrezniku bo ob petih stanovanjskih 
blokih, ki so bili zgrajeni med letoma 2007 
in 2012, nastalo oblikovalsko poenoteno na-
selje iz pet večstanovanjskih objektov s pri-
padajočo skupno podzemno garažo. Komu-
nalna oprema območja in zunanja parkirna 
mesta so že izvedena, prav tako dostop do 
gradbenih parcel stavb, v trenutni fazi pa 
bo nastala končna projektna zasnova objek-
tov. Nepremičninska ponudba v Novem 
mestu se bo povečala s skupno kar 500 no-
vimi stanovanji, ki bodo poleg Podbreznika 
zgrajena še na območju Brod-Drage in ož-
jega mestnega jedra. Na več lokacijah bodo 
gradili tudi zasebni investitorji, v razširjeno 
ponudbo pa bodo vključena tudi oskrbova-
na stanovanja. 

ZASEBNI PROJEKTI: 
JAKČEVA, BUČNA VAS, 
LIVADA, BROD,…
V Novem mestu je vse bolj živahna tudi 
večstanovanjska gradnja zasebnih inve-
stitorjev. V letu 2021 so tako v teku ali se 
zaključujejo projekti na Jakčevi (Rezidence 
66), v Bučni vasi in na Livadi, v prihodnjem 
letu pa se bo nadaljevala tudi gradnja začr-
tanih blokov v Mrzli dolini (še druga faza ob 
že izgrajenih dveh novih blokih na Pavčkovi 
ulici.

OSKRBOVANA 
STANOVANJA NA 
ŠEGOVI
Nepremičninski sklad ZPIZ bo v letu 2022 
na območju Šegove ulice zgradil 20 oskrbo-
vanih stanovanj za starejše, ki bodo name-
njena cenovno dostopnemu najemu. Gre za 
enega prvih stanovanjskih projektov, ki bo 
v celoti prilagojen bivanju starejših. Stano-
vanja bodo umeščena na območje sedanjih 
parkirišč, ki se z novim projektom umikajo 
v podzemno etažo.

UREDITEV STANOVANJ 
NA GLAVNEM TRGU 2
Kljub številnim težavam, ki spremljajo pre-
novo starejših in spomeniško zaščitenih 
projektov pa prenova stavbe na Glavnem 
trgu 2 napreduje. Predviden je tako za po-
slovno kot tudi stanovanjsko rabo. Vsako 
izmed novih stanovanj bo zasnovano na 
neto tlorisni površini z razponom od 55 do 
110 m² in bodo na voljo za najem.

"Razvijajoče se gospodarstvo pot-
rebuje vedno več  usposobljenih 
ljudi. Številni prihajajo v Novo mes-
to samo »v službo.« Verjamemo, 
da Novo mesto lahko postane tudi 
njihov dom.  Zanje v mestu gradi-
mo stanovanjske enote različnih 
velikosti. V prostorskih planih so 
načrtovana zemljišča za individu-
alne gradnje. Vrtci, osnovne šole, 
velik izbor srednjih šol, fakultete… 
nudijo možnost široke in primerne 
izobrazbe za naše bodoče generaci-
je. Novo mesto 
je dom, ki si ga 
želimo zase in 
za svoje drage.  
Novo mesto je 
kraj, ki ga nosi-
mo v srcu. "

Vesna Vesel,  
svetnica Liste 

Gregorja Mace-
donija

Stanovanja Brod - Drage

Podbreznik

Oskrbovana 
stanovanja na 
Šegovi

Rezidence 66 na Jakčevi
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Župani desetih dolenjskih in belokranjskih občin, predsednik uprave SID banke ter direktorji podjetij CERO-DBK, CEROD in CGP so aprila 
sklenili pogodbi o gradnji in financiranju objekta za mehansko in biološko obdelavo komunalnih odpadkov. Dela izvajalca projekta, pod-
jetja CGP, zadevajo pripravo spremembe projektne dokumentacije, 
gradnjo objekta, dobavo in vgradnjo tehnologije, kot tudi zagon in 
poskusno obratovanje za obdobje enega leta. Izvajalec bo z deli no-
vega objekta v Leskovcu v Mestni občini Novo mesto zaključil okto-
bra leta 2022.
Občine, ki so sodelovale pri projektu CeROD II, katerega ocenje-
na vrednost je znašala okoli 26 milijonov (brez DDV), so leta 2015 
projekt prekinile, zdaj skupaj z ostalimi sodelujočimi pri novem 
projektu sklepajo pogodbo v vrednosti slabih osem milijonov evrov 
(brez DDV), pri čemer gre za izgradnjo podobno načrtovanega 
objekta v znatno nižji vrednosti. Gradnja novega objekta za mehan-
sko in biološko obdelavo komunalnih odpadkov (»objekt MBO«) je 
sicer ena ključnih razvojnih in investicijskih nalog dolenjskega in 
belokranjskega območja.   

2. faza prenove : 2. faza prenove : 
Nadaljevanje obnove Nadaljevanje obnove 
mestnega jedramestnega jedra
Dela v mestnem jedru so se po obnovi Glavnega trga in Dela v mestnem jedru so se po obnovi Glavnega trga in 
Pugljeve nadaljevala na Kastelčevi, Rozmanovi, na od-Pugljeve nadaljevala na Kastelčevi, Rozmanovi, na od-
seku Rozmanove med odcepom za Novi trg in križiščem seku Rozmanove med odcepom za Novi trg in križiščem 
z Vrhovčevo, na Kapiteljski ulici in Florjanovem trgu.z Vrhovčevo, na Kapiteljski ulici in Florjanovem trgu.

Gasilsko-reševalni center Novo mesto, ki predstavlja enega od glavnih subjektov na področju zaščite in reševanja, se že leta sooča s prostor-
sko stisko ter dotrajanostjo objekta. Z željo po združitvi vseh služb sistema ZRP pod eno streho, ter zvišanja stopnje pripravljenosti inter-
vencijskih služb v sistemu ZRP, sta 19. 08. 2021, v prostorih Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto, župan mag. Gregor Macedoni ter mi-
nister za obrambo mag. Matej Tonin, podpisala pismo o nameri za izgradnjo novega objekta Regionalnega središča za zaščito, reševanje in 

pomoč Novo mesto. Nov objekt 
bo v naslednjih letih zrasel v 
Bršljinu, na območju Vojašnice 
Franca Uršiča Novo mesto.
Del novega objekta bo predvi-
doma namenjen Gasilsko-re-
ševalnemu centru Novo mesto, 
Civilni zaščiti MO NM, Gasil-
ski zvezi Novo mesto, Jamarski 
reševalni službi in jamarskemu 
klubu, Potapljaško reševalni 
službi, Radio klubu ter ostalim 
organizacijam v okviru zaščite 
in reševanja v MO Novo mesto. 
V drugem delu objekta pa se 
predvideva prostor za no-
vomeško izpostavo Uprave RS 
za zaščito in reševanje, regij-
sko skladišče Civilne zaščite, 
Regijski center za obveščanje 
(112), Upravo za obrambo ter 
inšpekcijske službe za varstvo 
pred naravnimi in drugimi ne-
srečami.

S pridobljenim gradbenim dovoljenjem je vse bližje izgra-
dnja južnega dela 3. razvojne osi. Je pomemben element 
za sproščanje prometne obremenitve Novega mesta s 
tranzitnim prometom. Res je, da trasa poteka dobesedno 
skozi naselje. Naši predhodniki so se nekritično zavzema-
li oz. strinjali najprej z umestitvijo vzhodnega priključka 
na AC v Mačkovec, ki je že nakazoval logično nadaljevanje 
avtocestnih povezav proti Beli Krajini. Kasneje so še pris-
tali, da t.i. vpadna cesta postane trasa hitre ceste južne-
ga dela 3. RO. Trenutna umestitev trase je tako posledica 
napak v preteklosti, ki so povzročile slabšo prometno re-

šitev, še vedno pa rešitev, ki ima tudi 
veliko pomembnih pozitivnih učinkov. 
Predvsem pa mora biti glas krajanov 
slišan pri investitorju (DARS), da se  
med izgradnjo in po izgradnji območju 
okoli trase zagotovi novo pozitivno na-
membnost. V Listi Gregorja Macedoni-
ja se zavzemamo prav za to.

Goran Makar,  
svetnik Liste Gregorja Macedonija 

Pomemben korak k izgradnji vzhodne obvoznicePomemben korak k izgradnji vzhodne obvoznice

Projekt Novi trg 6 – Projekt Novi trg 6 – 
sprejet OPPNsprejet OPPN
Z OPPN Novi trg je načrtovana gradnja nove stanovanjsko 
poslovne stavbe, na mestu porušene občinske stavbe Novi 
trg 6 ter ureditev urbane zazelenjene ploščadi, pri čemer 
se ohranja del zelenih površin pred stavbo KCJT. Gradnja 
nove stanovanjsko poslovne stavbe je načrtovana v omeje-
nem gabaritu (sprejeta sprememba OPPN je več kot prepo-
lovila do sedaj veljavna določila o obsegu gradnje na tem 
območju). Predvideno je oblikovanje dveh stolpičev, ki sta 
povezana preko nizkega povezovalnega elementa. Od dveh 
načrtovanih parkirnih etaž bo ena namenjena javnemu 
parkiranju. Na brežini pod Upravno enoto je predvidena 
gradnja garažne hiše. Garažna hiša mora biti vizualno čim 
manj izpostavljena oz. vkomponirana v teren. 

Župani desetih občin podpisali pogodbo za izgradnjo Župani desetih občin podpisali pogodbo za izgradnjo 
druge faze Centra za ravnanje z odpadki Dolenjskedruge faze Centra za ravnanje z odpadki Dolenjske

Podpis pisma o nameri za izgradnjo Regionalnega Podpis pisma o nameri za izgradnjo Regionalnega 
središča za zaščito, reševanje in pomoč Novo mestosredišča za zaščito, reševanje in pomoč Novo mesto
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Ob začetku novega desetletja se je že v letu 
2020, intenzivneje pa letos, začelo s strate-
škim načrtovanjem razvoja Mestne občine 
Novo mesto na posameznih področjih vse 
tja do leta 2030. Ti procesi so izjemnega 
pomena predvsem zaradi vključevanja širo-
kega kroga javnosti, ki se ga ob strateškem 
načrtovanju v MONM poslužuje. Veliko 
konstruktivnih predlogov in širokih raz-

Digitalizacija Digitalizacija 
SitiumSitium

Strateško načrtovanjeStrateško načrtovanje

Mestna občina Novo mesto orje ledino na marsikaterem področju in di-
gitalizacija občinskih storitev je tudi eno od teh področij. Od jeseni 2021 
dalje v Novem mestu deluje sistem SITIUM, ki v prvi fazi omogoča pla-
čevanje parkirnine s fizično NFC brezstično kartico ali z aplikacijo za pa-
metne telefone. Storitve sistema SITIUM lahko uporabljate anonimno, 
ali pa se registrirate kot uporabnik, kar vam daje na voljo še dodatne 
funkcije, predvsem pa bo to v prihodnosti osnova za razvoj digitalnih 
storitev občinske uprave.

mislekov najrazličnejših zainteresiranih 
deležnikov pripelje do kakovostnih rešitev, 
kam kot lokalna skupnost želimo usmerjati 
svoje napore. Vsi vemo, da je energija ome-
jena dobrina, tako kot so omejena sredstva 
in čas, ki so nam na voljo. S procesom stra-
teškega načrtovanja se tako opredeli cilje, ki 
so nam kot prebivalcem ene občine priori-
teta, ter ukrepe, s katerimi si bomo zastav-

Kresovih 45. letKresovih 45. let
»Kresovci smo v letu 2020 praznovali 45. obletnico delovanja našega društva, načrte za počastitev obletnice pa nam je žal prepreči-
la pandemija. To pa nas ni ustavilo in tako smo v letošnjem letu obeležitev jubileja zastavili na povsem drugačen način, prilagojen 
trenutnim razmeram in dejstvu, da je potrebno tudi ljudsko kulturno zapuščino ljudem približati skozi okvir sodobnih medijev.
Tako sta nastala dokumentarni film Kresno mesto in videospot za priredbo ljudske skladbe Dekle na vrtu, za nameček pa je iz fo-
tografij narejenih na snemanjih, nastal še Kresov koledar za leto 2022. Koledar krasijo fotografije najlepših lokacij Novega mesta, 
nekaj izvodov pa je še vedno na voljo.
Neizmerno hvaležna sem, da sem bila lahko del »umetniške« ekipe, ki je z veliko dobre volje, potrpežljivosti in prizadevanja uspela 
načrtovati in izpeljati tako velik projekt.
Predvsem v teh časih je pomembno, da se za trenutek ustavimo, v miru zadihamo in se sprostimo ob dobri glasbi in plesu. Morda 
vam bo ravno naša priredba pesmi Dekle na vrtu na obraz privabila nasmešek, zato lepo vabljeni k ogledu! Videospot si lahko 
ogledat na našem YouTube kanalu.«

Klara Golić, članica Liste Gregorja Macedonija

Dobrodelno okoli Slovenije je 
projekt, ki s pomočjo skupine 
kolesarjev v 5. etapah prevozijo 
1225 km in obkrožijo Slovenijo. 
Na poti zbirajo denar za na-
kup koles za otroke iz socialno 
šibkega okolja. Ob tem pa še 
osveščajo o celiakiji. Ekipa pro-
jekta je Dami Zupi (pobudnik), 
Karitas Slovenija in Društvo Ce-
liac Slovenija iz Novega mesta. 
Start in zaključek DOS-a je na 
prenovljenem Glavnem trgu, 
za kar se lahko zahvalimo naše-
mu svetniku Goranu Makarju. 
Zgodba se nadaljuje tudi letos. 
DOS 2022 starta 27. aprila in 
zaključi 1. maja 2022 seveda na 
Glavnem trgu.

DOS 2021 - DOS 2021 - 
Dobrodelno Dobrodelno 
okoli Slovenijeokoli Slovenije

ljene cilje prizadevali doseči. 

V letošnjem letu je tako začrtana pot razvo-
ja na področju mladine, obetajo pa se cilji 
in ukrepi, ki bodo usmerjali delo na Mestni 
občini na področjih športa, turizma, bivanj-
skih razmer, starejših, romske problemati-
ke in kulture.
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V zadnjih letih se pospeše-
no, tudi v okviru strateške-
ga načrtovanja razvoja naše 
občine, prizadeva dvigniti 
kakovost okvirov delovanja 
različnih organizacij. To je 
tista zdrava osnova, ki jo kot 
lokalna skupnost moramo 
zagotoviti, da lahko civilno-
družbene organizacije de-
lujejo in izpolnjujejo svoje 
poslanstvo. Nekatere nudijo 
storitve podpore in povezo-
vanja, nekatere vzpodbujajo 
ustvarjalnost in poskrbijo 
za zapolnitev prostega časa, 
spet druge organizirajo do-
godke in prireditve, ogrom-
no jih povezuje člane okoli 
skupnega interesa in nudijo 
aktivnosti druženja … Zato je 
bilo z veseljem večkrat pris-
luhnjeno izraženim potre-
bam po še več primernih pro-
storov za društva, klube in 
organizacije ter prostorom v 
lasti MONM za potrebe dru-
štev dodanih še preko 700 
kvadratnih metrov prosto-
rov na Grmu. Po manjši pre-
novi in opravljenih nujnih 
vzdrževalnih delih bo kmalu 
za društveno delovanje od-
prlo vrata na Gubčevi ulici 12 
organizacijam, ki delujejo v 
javnem interesu.

Novi prostori za društvaNovi prostori za društva

V letu 2021 se je oblikoval nov pristop sofinanciranja civilno-
družbenih organizacij in posameznikov s posebnimi statusi. 
Od več različnih razpisov se je prešlo na način enotne, digital-
ne prijave. Vzpodbujamo vse organizacije, da se prijavijo za 
triletno sofinanciranje delovanja v okviru njihovega letnega 
programa dela in si tako zagotovijo dolgoročnejše in stabil-
nejše financiranje vseh aktivnosti, ki jih izvajajo za naše ob-
čane in občanke. 

Rok za prijavo je 2. januar 2022, razpisna dokumentacija pa je 
na voljo na www.novomesto.si. 

Priprava sistema lokalne blaginje traja že dolge mesece, zaživel pa 
bo predvidoma v letu 2022 z vzpostavitvijo spletnega kataloga vsega, 
kar je pri nas na voljo za posameznike, ki se sami lotevajo reševanja 
izziva ali stiske ter oblikovanje t.i. Pisarne lokalne blaginje, s katero 
se želi posameznikom nuditi enotno vstopno točko, ko se v življenju 
soočijo z izzivom ali stisko. V tem oziru bodo dobrodošli vsi občani 
in občanke MONM z izzivom ali stisko, zapos-
leni v pisarni pa bodo z vsakim pripravili načrt 
ter tlakovali pot do rešitve v okviru tega, kar je 
za njih v posamezni situaciji na voljo. 

MONM ima namreč kot edina mestna občina JV 
regije v Sloveniji razvitih veliko najrazličnejših 
programov na številnih področjih, na območju 
namreč delujejo številne javne in zasebne orga-
nizacije, ki (lahko) pozitivno vplivajo na kako-
vost bivanja in dela v občini. S temi programi in 
z delom organizacij na našem območju se orga-
nizirano poskuša zviševati kakovost okoliščin 
v življenjih občanov in občank. Na podlagi šte-
vilnih pogovorov z omenjenimi organizacijami 
ter zaznavo izzivov, problemov in stisk posame-
znikov je bilo zaznati pričakovanje, da MONM 
postane koordinator za uspešnejše premagova-
nje izzivov in problemov ter reševanje stisk tako 
posameznikov kot populacije kot celote.

Nov pristop k Nov pristop k 
sofinanciranju sofinanciranju 
organizacijorganizacij

Sistem lokalne Sistem lokalne 
blaginjeblaginje Ena izmed pomembnih nalog odgovornih za sistem lokalne bla-

ginje pa bo redno in sprotno pridobivanje novih informacij, ki bi 
lahko koristile našim občanom, spremljanje trendov blaginje naših 
prebivalcev ter iskanje rešitev za tako konkretne kot tudi sistemske 
izzive, ki se oz. se še bodo pojavljali. 

Ob trajnostni in kontinuirani aktivnosti na področjih zdravja, soci-
ale, preventive, izobraževanja, zdravega načina življenja, vključeva-
nja posameznikov, informiranja in ozaveščanja bo tako blaginja v 
naši občini iz leta v leto pričakovano višja.

Olimpijski vadbeni center Novo mesto v Češči 
vasi postaja stalnica v urnikih številnih držav-
nih in mednarodnih tekmovanj. Poleg državne-
ga prvenstva v atletiki (2 dnevni dogodek), sta 
bila v organizaciji Atletske zveze organizirana v 
letu 2021 še dva kvalifikacijska vikenda ter dr-
žavna prvenstva mlajših kategorij. Kolesarska 
pista pa je pritegnila  rekorderja na vožnjo na 
eno uro, treninge slovenskih klubov in profesi-
onalne ekipe Victorius Bahrain, avstrijsko mla-
dinsko reprezentanco, madžarsko ter indijsko 
reprezentanco ter gostila državna prvenstva 
večih držav. Prva večja večdnevna prireditev je 
bilo evropsko prvenstvo karate zveze SKDUN, 
ki je pritegnila preko 400 tekmovalcev in šte-
vilne člane ekipe. To tekmovanje in vsi ostali 
dogodki so generirali številne nočitve pri ponu-
dnikih v občini. 

Evropsko prvenstvo v karatejuEvropsko prvenstvo v karateju
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Kot lokalna skupnost smo pred številnimi izzivi - veliko jih je takih, ki nam jih nalaga obstoječa Strategija razvoja MONM do 
leta 2030, nekateri pa se nam nakazujejo glede na trenutne globalne okoliščine. Že dobrih sedem let se svetnice in svetniki Liste 
Gregorja Macedonija z županom, mag. Gregorjem Macedonijem na čelu trudimo za nenehne izboljšave. Način dela, ki smo ga 
zastavili leta 2014 se je izkazal za uspešnega, saj so rezultati vidni tako na terenu, kot v sistemu delovanja na številnih področjih. 

Pomembno se nam zdi, da se redno obračamo na občanke in občane z aktualnimi vprašanji, saj bo le tako naše nadaljnje delo 
odgovarjalo na prave izzive, ki jih vi postavljate kot prioritete. 

Hvala, da boste z nami delili svoje mnenje.

Izpolnjeno križanko skupaj z vašimi podatki pošljite na naslov:
Lista Gregorja Macedonija, Novi trg 11, 8000 Novo mesto
Nagrade: 
1. nagrada: 3x večerja z izbranim svetnikom Liste Gregorja Macedonija
2. nagrada: 5x nagrada podjetja Ambit - inovativni novomeški produkt Fungalist, 
ki jo nagrajencem ob kavici podeli eden od svetnikov, ki si ga nagrajenec izbere.

Križanka Križanka 
Anketa o nadaljnjem razvoju v Mestni občini Novo mestoAnketa o nadaljnjem razvoju v Mestni občini Novo mesto

Izpolnjeno anketo nam prosimo pošljite na naslov:
Lista Gregorja Macedonija,  
Novi trg 11, 8000 Novo mesto

1. Če bi morali izpostaviti le en pomemben izveden projekt v Me-
stni občini Novo mesto od leta 2015, katerega bi izbrali kot najpo-
membnejšega za vas/vašo družino/lokalno skupnost? 

2. Navedite konkretne projekte (lahko so že v teku ali napoveda-
ni), ki bi jih po vašem mnenju morala občina izpeljati v naslednjih 
5 letih.

3. Katero/a področje/a javnih storitev je/so po vašem mnenju tis-
to/a, ki bi mu/jim morala občina v naslednjih 5 letih nameniti več 
pozornosti oz. bi morala biti predmet prednostnega reševanja?

4. Povejte nam, na katerih področjih zaznavate največjo aktivnost 
aktualnega župana in Liste Gregorja Macedonija?

5. Zaupajte nam, katera področja po vašem mnenju ne dobijo za-
dostne pozornosti aktualnega župana in Liste Gregorja Macedonija?

6. Katere izvedene oz. potekajoče projekte ste zaznali v vaši 
 krajevni skupnosti od leta 2015 dalje?

7. Iz katere krajevne skupnosti prihajate?

8. Spol. Obkrožite:

10. Vaš trenutni status? Obkrožite:

11. Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba? Obkrožite:

12. V primeru, da vas zanimajo rezultati ankete oziroma želite ostati 
v stiku z informacijami o delu svetniške skupine Liste Gregorja 
Macedonija, nam zaupajte svoj e-poštni naslov. Uporabljen bo za 
namene obveščanja o delu Liste Gregorja Macedonija.  
Od obveščanja se lahko kadarkoli odjavite.

moški               ženski

9. Starost:

šolajoči               aktivni               upokojeni               brezposelni

osnovna šola ali manj               srednja šola               1. bolonjska stopnja

2. bolonjska stopnja/predbolonjska univerzitetna               

magisterij znanosti                      doktorat

Anketo lahko anonimno izpolnite  
na povezavi https://bit.ly/33xTE5x,
dostopna je tudi preko QR kode:

Ime in priimek: 

E-naslov ali naslov: 

Iskano geslo:

Av
to

r k
ri

ža
nk

e:
 P

et
er

 U
di

r



32

Srečno 2022!Srečno 2022!

Jutrišnji 
svet pripada tistim, ki 

zaupajo svojim sanjam, 
z ustvarjalnostjo gradijo prihodnost 

in verjamejo v to, kar delajo.
Naj prihodnost prinese nove izzive, odločit-
ve, ideje za nove uspehe, za novo srečo. Naj 

bodo vaše odločitve modre, ideje ustvarjalne in 
sreča brezmejna.

Želim vam, da bo leto 2022 predvsem mirno, 
srečno, zdravo, zadovoljno in uspešno, 
obdano z družino, prijatelji, iskrenimi 

sodelavci ter poslovnimi partnerji.

Mojca Andolšek

Vsak 
dan je čas za 

sanje, za majhne in 
velike, za smeh, radost in 
za veselje…..vsak dan pot 

naprej nas pelje.

Jasna Kos Plantan

Za nami je 
naporno leto, vendar 

smo si v njem nabrali nove 
izkušnje ter iz njega izstopa-

mo močnejši. Naj bo leto 2022 
polno uspehov, zdravja, sreče in 

ljubezni.

Mario Krapež

Ne dovolimo si, da 
se naš dan prične s temnimi 

mislimi in skrbmi. Poskušajmo 
najti vsaj nekaj pozitivnega, veselega. 

Vsaj nekomu se nasmehnimo, nekomu 
zahvalimo, nekoga objemimo. Dovolimo si 

biti ponosni nase. Podarimo nekomu vsaj malo 
svojega časa. Bodimo hvaležni za vse, kar se 

nam lepega zgodi in za vse ljudi dobrega srca, 
ki vstopajo v naše življenje. Naj bo življe-
nje lepo, polno iskrivih misli in srečnih 

trenutkov. 

Vesna vesel

20 
let sem sopotnik ljudi, 

ki potrebujejo pomoč soljudi. 
Poslanstvo pomagati sem spoznal 

skozi izvajanje rejništva, pomoči ljudem 
z roba družbe, vodenjem humanitarnega 

Društva Celiac Slovenija in s soustvarjanjem 
projekta DOS – Dobrodelno okoli Slovenije. V 
letu 2022 želim vsem moči in poguma biti luč 
ljudem. Naj vas vodi empatija do ljudi, ki nas 
potrebujejo. Naredimo to vsak dan in preu-

smerimo pozornost od sebe k drugim. Vzemi 
telefon in pokliči nekoga. Vesel te bo. 

Zadovoljno 2022.

Goran Makar

Spoštovani 
občani in občanke, leto 

2022 bo naporno, ker so pred nami 
trojne volitve! Čas, ki bo še dodatno 

podkrepil sovražni govor, ki je po mojem 
mnenju še hujše zlo kot virus COVID-19.

Vsem nam skupaj želim, da kljub vsemu, kar nas 
čaka, ohranimo dostojanstvo, spoštovanje do dru-

gih in notranji mir. Le to je zagotovilo, da bomo 
kot posamezniki in družba srečnejši in pravi 

zgled generacijam, ki pridejo za nami.
Veliko sreče in še več zdravja in na glas izgo-

vorjenih pozitivnih misli!

Boštjan Grobler

Naj vas 
v teh prazničnih dneh 

preplavijo misli upanja, miru, 
ljubezni in veselja. Želim vam, da 

se osredotočite na dobro, na to, kaj 
lahko storite dobrega za bližnje, družbo 

in zase: lepe misli, prijazna beseda ali gesta, 
podarite nekomu svoj čas in pozornost, tudi 
sebi. Želim vam zdravje in hvaležno srce ter 

povezovalno naravnanost. Vesel Božič in 
srečno novo leto 2022!     

       
Suzana Hočevar

Za nami 
je še eno, izzivov polno 

leto in vsem nam želim, da se iz 
preizkušenj leta 2021 zavemo svoje 

moči in odpornosti. Naj nam bo preho-
jena pot v poduk, da le tista prava aktivnost 
in trud prinašata dolgoročne rezultate ter 
motivacijo za doseganje uspehov vnaprej. 

Vsem občanom in občankam Mestne občine 
Novo mesto iz srca želim mirne praznike, v 

letu 2022 pa veliko poguma, vztrajnosti, 
zdravja in osebnega zadovoljstva. 

Sara Tomšič

V 
zadnjem obdobju se 

soočamo s krizo vrednot.  Naša 
družba je razdvojena, kot še nikoli. 

Obnašamo se kot neuglašeno moštvo, pri 
katerem vsak igralec svojeglavo igra po svojih 

zamislih. Moštvo je najmočnejše takrat, ko stopi 
skupaj, posluša in uboga navodila, da vsi delajo za 
skupno dobro in en cilj. Dragi občani, želim vam, 

da bi vsi Novomeščani skupaj delovali v pravo 
smer - za skupno dobro vseh ljudi. Da bo Novo 
mesto okolje, kjer se bomo vsi počutili domače 
in lepo. V prihajajočem letu pa vam želim veli-

ko zdravja, sreče in izpolnjenih ciljev.

Primož Kobe
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