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Pred vami je pregled opravljenega v drugem mandatu Liste Gre-
gorja Macedonija na čelu Mestne občine Novo mesto, ki priča o 
zavidljivem obsegu in razpršenosti projektov. Na podlagi širokega 
pogleda smo v zadnjih letih zagnali ambiciozen razvojni cikel, ki 
ga iz leta v leto uspešno nadgrajujemo. Naša vizija prihodnosti 
Novega mesta temelji na enakomernem razvoju celotne občine, 
kar bo razvidno v pregledu projektov po posameznih krajevnih 
skupnostih, na naslednjih straneh pa smo ključne pridobitve in 
usmeritve preteklih štirih let strnili na posamezna področja:
• Trajnostna mobilnost
• Športna in kulturna infrastruktura
• Turizem
• Urbane površine
• Urejena infrastruktura - podpora razvoju gospodarstva
• Nova stanovanja
• Druga faza operacije Celovite energetske sanacije
• Javna infrastruktura
• Varne šolske poti
• Investicijski projekti za izboljšanje prometne infrastrukture

Številke ne povedo vsega, tudi ko z njimi izražamo stanje v nekem podjetju, skupnosti, družbi. Tudi znotraj matematike so šte-
vilke le začetno orodje. A v družbi, kjer je ločnica med resnico in lažjo močno zabrisana, kjer ima lahko še tako za lase privlečeno 
mnenje nesorazmerno visoko medijsko težo, so številke koordinatni sistem, ki omogoča orientacijo v prostoru in času, in lažje 
ločevanje med resnico in lažjo.
Ob zaključku 2. mandata smo se v Listi Gregorja Macedonija odločili rezultate dela ponovno ovrednotiti s številkami, saj smo 
želeli sami zase izmeriti, kakšno sled smo pustili v teh letih, nato jih pa tudi občanom ponuditi v presojo, ali smo upravičili 
zaupanje na volitvah.
Številke o rezultatih dela so po našem mnenju zelo visoke: več kot 300 projektov, od katerih je vsak zahteval umestitev v prora-
čun, sestavo finančne konstrukcije, javno naročanje, spremljanje realizacije, … . Med temi projekti je 29 takih, ki so bili težji od 
pol milijona in pri katerih je bil postopek še zahtevnejši.
Vsak realiziran projekt ublažil neko zelo konkretno bolečino in slabo voljo oz. dal krila novim vsebinam in poslovnim idejam. 
Še vedno so v večini infrastrukturni projekti (kolesarske poti, pločniki, vodovod, ipd.), a vedno večjo težo dobivajo projekti, ki 

prinašajo nove vsebine in storitve: prenova Narodnega doma, velodrom, bazen, Inštitut Rudolfo-
vo…
Kot vodja svetniške skupine Liste Gregorja Macedonija sem ponosen na vse, kar je bilo narejeno v 
vseh teh letih. Po najboljših močeh smo se trudili realizirati predvolilne obljube in skrbeti za skla-
den razvoj celotne občine. Številke kažejo, da nam je veliko od tega uspelo.

Dr. Janez Povh, vodja svetniške skupine Liste Gegorja Macedonija v  
Občinskem svetu MO Novo mesto

Kolesarjenje ni samo šport ali rekreacija, je tudi način potovanja od točke A do točke B. Sli-
šal sem že opazko, zakaj pa potrebujemo še eno brv na Krki! Zagotovo pogled na širšo sliko 
mesta, s pogledom v prihodnost, nudi odgovor. Z novimi kolesarskimi daljinskimi stezami, 
katerega del sta tudi novo nastajajoči brvi v Irči vasi in ob Težki vodi, bomo v mesto pripeljali 
varne kolesarske steze iz obrobja in iz vasi ob mestu. Ravno brv ob Težki vodi je del poti, ki bo 
v nadaljevanju pripojila kolesarsko stezo iz Stopič, preko Črmošnjic do Gotne vasi in naprej 
do mestnega jedra. Prepričan sem, da bodo v prihodnosti in z razvojem e-koles, ravno to poti, 
ki bodo omogočile mladim iz vse občine, samostojno obiskovanje prostočasnih dejavnostić.

Boštjan Grobler, podžupan MO Novo mesto in svetnik  
Liste Gregorja Macedonija v občinskem svetu MO Nm

S širokim S širokim 
pogledom pogledom 

za celosten za celosten 
razvoj razvoj 
občineobčine

Brv Loka–Kandija, dolžine 121,5 metra in širine 4,3 
metra, je na desnem bregu reke Krke umeščena 
tik pred izlivom Težke vode, kjer se bo nahajal tudi 
manjši vstopni trg, z levega brega pa bodo z Župan-
čičevega sprehajališča nanjo vodile stopnice in dos-
topna klančina. Brv bo poleg Loke in Kandije poveza-
la tudi zaledno šmihelsko območje, saj bo podaljšek 
nove sprehajalne poti ob Težki vodi, s tem bo šmi-
helsko zaledje po trajnostni infrastrukturi povezano 
z mestom. Jeklena konstrukcija brvi, ki jo je s sode-
lavci projektiral eden najbolj priznanih evropskih 
graditeljev in projektantov mostov Marjan Pipen-
baher, bo težka preko 200 ton. Vrednost projekta je 
dobrih 2,6 milijona evrov (z DDV) in ga bosta z nekaj 
manj kot 1,2 milijona evrov sofinancirala tudi Evrop-
ski sklad za regionalni razvoj in država.

Novo mesto bomo s kolesom obvozili po približno 10-kilometrski kolesarski stezi, celotno novomeško 
omrežje kolesarskih in poti za pešce pa bo merilo približno 25 kilometrov.

KOLESARSKA POVEZAVA NOVO MESTO - STOPIČE

Stopiče in okoliški kraji so blizu Novemu mestu, pa vendar zelo daleč, ko govorimo o peš in kolesarskem dostopu. Regionalna 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 izjemno dobrodošel za vse tamkajšnje občane. Projekt bo obsegal rekonstrukcijo 
mostu preko potoka Težka voda v Črmošnjicah, kjer bo potekal priključek nove trase večnamenske poti za kolesarje in pešce iz smeri 
Novega mesta proti Stopičam z dvema novima mostovoma čez Težko vodo.

Brv in kolesarska pot Loka – KandijaBrv in kolesarska pot Loka – Kandija

Mreža kolesarskih povezav in pešpoti Mreža kolesarskih povezav in pešpoti 

Nova neprekinjena večnamenska pot bo skozi Regrčo vas in Šmihel povezala Gotno vas s Kandijsko cesto, kjer bodo sprehajalci in ko-
lesarji lahko preko nove brvi Loka–Kandija prečkali Krko in dosegli mestno jedro. V prvi fazi ureditve večnamenske poti bo potekala 
preureditev obstoječe lokalne ceste, ki vodi od parkirišča ob Kandijski cesti do Ulice Mirana Jarca, in izgradnja novega 240 metrov 
dolgega kraka poti, ki se bo od Ulice Mirana Jarca usmeril proti strugi potoka in nato ob Težki vodi potekal do mostiča na Lebanovi 
ulici. Ob poti bo zgrajena javna razsvetljava, hkrati se bo rekonstruirala še obstoječa kanalizacija, v sklopu del pa je na Ulici Mirana 
Jarca predvidena tudi sprememba prometnega režima z novim obračališčem pred odcepom za večnamensko pot, s čimer bo za pešce 
in kolesarje zagotovljena njena varna uporaba. V drugi fazi del se bo izgradnja nadaljevala do mostu prek Težke vode v Šmihelu in od 
tam po t. i. Mordaxovem sprehajališču. Investicijo v vrednosti dobrih 600 tisoč evrov z DDV bo v celoti zagotovila novomeška občina. 
Gre za pomembno povezavo na področju trajnostne mobilnosti, ki bo pripomogla h kvaliteti življenja občank in občanov okoliških 
sosesk, saj se bo z novo pridobitvijo bistveno izboljšala njihova povezanost z mestnim jedrom.

KOLESARSKA IN PEŠPOT OB TEŽKI VODI
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Kolesarska povezava Krka - Žihovo Kolesarska povezava Krka - Žihovo 
selo (Sava Krka Bike) selo (Sava Krka Bike) 
Na odseku od naselja Krka do Žihovega sela ob reki Krki je zgrajena nova kolesarska povezava 
v dolžini dobrih 1300 metrov in širine tri metre in pol. Investicijo v vrednosti 548.662 evrov je 
financirala država. Nova kolesarska povezava je del projekta S kolesom ob Savi in Krki (Sava Krka 
bike), pri katerem sodeluje štirinajst občin iz Dolenjske in Posavja, med njimi tudi Mestna občina 
Novo mesto. Namen projekta je umestitev in ureditev državnih kolesarskih povezav na območju 
vseh sodelujočih občin ter vzpostavitev mreže regionalnih kolesarskih poti, ki bo povezovala celotno 
regijo ob rekah Sava in Krka in bo delovala kot enotno omrežje, navezano na lokalne kolesarske 
povezave.

Brv in kolesarska pot Irča vas Brv in kolesarska pot Irča vas 
Brv se bo prek Krke na desnem bregu navezovala na lokalno cesto v Irči vasi, na levem bregu pa na pas med naseljema Lastovče in Groblje. 
Dela so stekla po tem, ko je zasebni lastnik zaradi zemljišča v Bršljinu sredi junija 2021 že trinajstič izgubil vloženo pritožbo (takrat na 
izdano gradbeno dovoljenje). Po več kot petih letih je Mestni občini Novo mesto uspelo zaključiti vse postopke in pridobiti pravnomočno 
gradbeno dovoljenje. 
Brv bo vsebovala dve pešpoti in kolesarsko stezo na sredini, gre za lahko kovinsko konstrukcijo na veliki višini, sam most pa je edinstven v 
širši okolici, zato bo nova pridobitev za MO Novo mesto dobra referenca, vsekakor pa zanimiva izkušnja za vse, ki bomo brv uporabljali. V 
okviru izgradnje brvi se urejajo tudi dostopni predeli, ki objekt mostu opredeljujejo kot zaključeno celoto na tem območju, saj povezujemo 
načrtovane površine za kolesarje in pešce v Lastovčah s potmi ob Topliški cesti, ki peljejo proti novim potem v gozdu Portoval, proti 
stadionu in centru Novega mesta, nova brv bo del celovito urejene povezave Bršljin–Drska, prav tako se bodo kolesarske povezave 
navezale na regionalno kolesarsko povezavo Novo mesto – Straža.
Po besedah projektanta, mednarodno 
uveljavljenega snovalca mostov 
Marjana Pipenbaherja, so želeli z 
izbrano rešitvijo z eno potezo, z 
minimalnim posegom v naravo 
povezati bregova reke Krke oziroma 
dva pomembna mestna predela 
– na enem bregu eno največjih 
stanovanjskih sosesk na Drski, 
na drugi strani pa razvijajoče se 
bršljinsko zaledje s Češčo vasjo 
in Podbreznikom, kjer stoji tudi 
Olimpijski center Novo mesto. 
Vrednost projekta znaša nekaj več 
kot 2.108.000 evrov, projekt pa bosta 
delno sofinancirala tudi Kohezijski 
sklad Evropske unije in država, 
potrjeni znesek sofinanciranja znaša 
nekaj več kot 876.000 evrov.

KOLESARSKA POVEZAVA DRSKA – BRŠLJIN

Ta bo v skupni dolžini približno 2,2 kilometra potekala po Ulici Slavka Gruma od Osnovne šole Drska do Topliške ceste in bo preko brvi 
čez reko Krko v Irči vasi navezana na novo kolesarsko pot po ulici Lastovče in Povhovi ulici do križišča s Straško cesto. Za izgradnjo 
kolesarske povezave predvideno sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini približno 126.000 evrov. Občina z novo 
kolesarsko povezavo širi mrežo kolesarskih poti v Novem mestu in z navezavo čez brv v Irči vasi povezuje dve veliki stanovanjski soseski 
Drsko in Bršljin. 

KOLESARSKA STEZA IN PLOČNIK OB 
TOPLIŠKI CESTI 

V prvi fazi so poleg prenove kolesarske steze in pešpoti dela obsegala 
tudi ureditev armirano-betonskega opornega zidu, rekonstrukcijo 
cestne razsvetljave in zaščito ter prestavitev nizkonapetostnih in 
srednje napetostnih vodov. Cilj projekta je bil povečanje varnosti in 
udobnosti vseh udeležencev v prometu. Na to kolesarko pot se bo 
navezovala 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 financirala Direkcija za infrastrukturo, 

se bo rekonstruiralo in tako izboljšalo še samo cestišče vzdolž omenjene kolesarske steze in pešpoti. S projektom se bo tako nadaljevalo 
opremljanje celotne poti proti Straži in Dolenjskim Toplicam in bomo še korak bližje povezavi kolesarskih poti med Novim mestom in 
Stražo. 

REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA NOVO MESTO – STRAŽA

Izgradnja 8,5 kilometra nove regionalne kolesarske povezave med Novim mestom in Stražo prinaša prvo resnejšo regionalno kolesarsko 
povezavo v tem delu Slovenije. V Novem mestu bo na novo zgrajenih 2,5 kilometra kolesarske poti in 6 kilometrov na območju občine 
Straža. Poleg kolesarske infrastrukture je mestoma predvidena tudi obnova ceste, gradnja javne razsvetljave ter zaščita in prestavitve 
komunalnih vodov. Potekala bo od 
križišča pri avtobusni postaji Novo mesto, 
ob regionalni cesti Straža-Novo mesto 
(Topliška cesta), mimo pokopališča 
Srebrniče do Volavč po gozdni poti in nato 
naprej na relaciji Volavče-Loke-Hruševec. 
Evropski sklad za regionalni razvoj bo 
zagotovil 1,5 milijona evrov, Republika 
Slovenija 390 tisoč evrov, preostanek pa 
bosta krili občini, MO Novo mesto bo tako 
prispevala 172 tisoč evrov, občina Straža pa 
1,73 milijona evrov.

Regionalna kolesarska povezava Novo mesto - Regionalna kolesarska povezava Novo mesto - 
Šmarješke Toplice - Škocjan Šmarješke Toplice - Škocjan 
V okviru projekta bodo dograjene manjkajoče ali pa urejene nove, varne kolesarske povezave med tremi občinskimi središči: 
Novim mestom, Šmarješkimi Toplicami in Škocjanom. Trasa regionalne kolesarske povezave Novo mesto–Šmarješke Toplice–
Škocjan bo šla od Seidlove, Šmarješke in Otoške ceste v Novem mestu in naprej prek Družinske vasi, Šmarjeških Toplic in Šmarjete 
proti Zburam ter od Družinske vasi, mimo Ruhne vasi proti Dobruški vasi do Škocjana. Skupaj bo zgrajenih 11,5 kilometra novih 
kolesarskih povezav, 6,7 kilometra povezav pa bo urejenih po obstoječih cestah (kolesar na vozišču skupaj z motornim prometom). 
Dolžina že zgrajenih kolesarskih poti na tem območju znaša dobrih sedem kilometrov. Skupna ocenjena vrednost projekta je 6,7 
milijona evrov. Projekt bosta sofinancirala evropski sklad za regionalni razvoj in ministrstvo za infrastrukturo. Skupna višina 
sofinanciranja DRR je dobrih 3,4 milijona evrov, od tega znaša del za novomeško občino 1,6 milijona evrov, za šmarješko 1,3 
milijona evrov in za škocjansko 700.000 evrov. Kolesarske povezave bodo omogočile dnevno migracijo kolesarjev iz Šmarjeških 

Toplic in Škocjana proti zaposlitvenemu in upravnemu središču regije, Novemu mestu. S tem se 
bodo spreminjale tudi potovalne navade prebivalcev, pri čemer se stremi, da kolo postane dobra 
alternativa osebnemu vozilu.

Regionalna kolesarska povezava Trebnje - Mirna Regionalna kolesarska povezava Trebnje - Mirna 
Peč - Novo mesto Peč - Novo mesto 
Kolesarska pot bo potekala ob trasi nekdanje hitre ceste H1 in se bo navezovala na že obstoječe ureditve ob gospodarski coni 
Brezovica in hkrati tudi preko kraka čez Župnco na kolesarsko ureditev ob Ljubljanski cesti. 
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Skrb za starejše:  Skrb za starejše:  
Rudi in LeonRudi in Leon
V projekt »Prostofer«, ki se izvaja od leta 2018 in je namenjen 
predvsem za obiske zdravstvenih ustanov in upravnih uradov, 
sta vključeni dve vozili. Prevozi se izvajajo od ponedeljka 
do petka med 7. in 15. uro. Naročilo za prevoz se opravi 
preko klicnega centra na številki 080 10 10 dva delovna 
dneva pred potrebnim prevozom. Trenutno je aktivnih 18 
voznic in voznikov prostovoljcev, ki so se odločili za humano 
prostovoljno delo in si za svojo odločitev zaslužijo priznanje in 
spoštovanje.
Električni mestni avtobus Leon je dopolnitev v mestnem 
potniškem prometu in nudi brezplačen prevoz po mestnem 
jedru ob klicu na telefonsko številko 031 663 067. Sprejema 
potnike od ponedeljka do sobote. 

GoNMGoNM

Obstoječim postajam se je s petimi kolesi, med katerimi 
so tri električna, pridružila nova postaja na Otočcu ob 
krožnem križišču na hitri cesti. To je že 17. postaja, za 
izposojo pa je tako skupno na voljo 83 koles GoNm, med 
njimi  51 koles na električni pogon.

Souporaba avtomobilov – Souporaba avtomobilov – 
Avant2GoAvant2Go

Sistem souporabe vozil Avant2Go omogoča souporabo električnih 
vozil, ki so na voljo na posebnih parkirnih mestih na parkirišču na 
Novem trgu in prinaša nove razsežnosti na področju trajnostne 
mobilnosti. Sistem je na voljo tako za poslovno kot tudi zasebno 
rabo, pri čemer bo zagotovo marsikateremu podjetju, ki ne operira 
s službenimi vozili, olajšan sistem uporabe vozil na kratke pa tudi 
daljše razdalje. Izposoja avtomobila v sistemu je samopostrežna 
na vnaprej določenih lokacijah in poteka s pomočjo aplikacije za 
pametne telefone. V nasprotju z najemom avtomobila (rent-a-car) 
gre pri souporabi vozil za kratkotrajne izposoje, kjer se čas uporabe 
običajno meri v minutah ali urah. Posebej označena parkirna 
mesta, ki so namenjena le za vozila sistem souporabe, omogočajo, 
da uporabnika ob zaključku vožnje vedno čaka prosto parkirno 
mesto. Souporaba vozil je s svojimi zakonitostmi znatno cenejša in 
dostopnejša širšemu krogu ljudi. 

Postaje sistema GoNM 
Novi trg Center - Seidlova cesta
Ulica Slavka Gruma Topliška cesta
BTC center Bršljin Drska
Ločna - Seidlova cesta OŠ Bršljin
Šolski center Novo mesto OŠ Šmihel
Ragovska ulica Podbreznik
Kandijski most Adria
Glavni trg Avtobusna postaja Straža

Otočec

Športna in kulturna Športna in kulturna 
infrastrukturainfrastruktura
Olimpijski center Novo mesto Olimpijski center Novo mesto 

Novo mesto je v Sloveniji in tudi širše center kolesarstva. S prenovo velodroma je domači  kolesarski klub Adria Mobil dobil 
odlične pogoje za razvoj mladih talentov, številni profesionalni in amaterski kolesarji iz tujine pa prostor za priprave na tekme. 
Obiskala so nas že številna zveneča imena 
svetovnega kolesarstva, ki se v Novem 
mestu pripravljajo na osvajanje kolajn na 
svetovnih prvenstvih in olimpijadah. Tudi 
pogoji za vadbo in tekmovanja atletov 
so potrjeno eni najboljših daleč naokoli. 
V objektu se vsako leto odvijajo številna 
državna prvenstva, državna prvenstva 
drugih držav, mednarodni mitingi in 
celo balkansko prvenstvo veteranov. 
Mlajše generacije članov Atletskega kluba 
Krka Novo mesto pa se kot ekipa redno 
uvrščajo na 1. ali 2.  mesto v državi v vseh 
kategorijah njihovega ranga.
Prvi naziv svetovnega prvaka med 
mladinci na velodromski pisti pa 
je, verjamem, šele prva lastovka, ki 
napoveduje izjemne rezultate naših 
športnikov v prihodnje v kolesarstvu in 
atletiki.

NOVA TRIBUNA V OLIMPIJSKEM CENTRU NOVO MESTO

Športna dvorana Olimpijskega vadbenega centra s kolesarsko stezo in atletskimi površinami rekreativcem in vrhunskim 
športnikom zagotavlja odlične površine za treninge in tekme. V prvi fazi je bila zgrajena kolesarska steza – velodrom, znotraj 
le-te pa 200m atletska steza, prekrita z membrano, ki nudi zaščito pred slabšimi vremenskimi pogoji in omogoča uporabo 
športnih površin skozi celo leto. V drugi fazi urejanja športne dvorane je bila dograjena tribuna na severni in južni strani
obstoječe tribune znotraj športnega objekta ob kolesarski stezi z dodatnimi 270 
mesti. Kar je morda še bolj pomembno, kot dodatni sedeži pa je to, da so pod novo 
tribuno zgrajene tudi garderobe z nujno potrebnimi sanitarijami za uporabnike dvo-
ran ter sanitarije za gledalce. Predvsem garderobe in WC-je so do sedaj uporabniki 
centra zelo pogrešali. V sklopu investicije je bila opremljena tudi utežarna, ki jo pot-
rebujejo športniki pri vadbi. Poleg tribun je še okrepčevalnica, delavnica za kolesarje 
in nove sanitarije ob tunelskem prehodu. Marjan Zupanc, vodja projektantske ekipe 
Air arhitekti je na ogledu gradbišča nadgradnje športne dvorane pohvalil pozitiven 
odnos občine do celotnega objekta: »Vse pohvale občini, ki je znala prepoznati po-
tencial, da se takšen objekt, ki je tako rekoč propadal, premakne na višjo raven. Treba 
se je zavedati, da gre pri takšnih projektih za sodelovanje ekipe in ne posameznikov, 
predvsem pa da smo že zdaj ustvarili kompleks, ki ga v radiju 300 kilometrov ni v 
bližini, kar je velik uspeh za vse nas.«

Primož Kobe,  svetnik Liste Gregorja Macedonija v Občinskem svetu MO Novo mesto
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DOŽIVLJAJSKI PARK IN KONJENIŠKI CENTER V ČEŠČI VASI

Doživljajski park Češča vas je urejena parkovna površina ob konjeniškem centru, opremljena z igrali 
za krepitev različnih gibalnih sposobnosti širokega spektra tako otrok, odraslih in tudi gibalno ovi-
ranih. Ob igralih so urejene tudi sanitarije. V letošnjem juniju je z otvoritvijo prenovljene konjušnice 
naznanilo delovanje tudi konjeniško društvo Vizir v Češči vasi. Prostore konjeniškega društva ima v 
lasti MO Novo mesto, objekt pa so v društvu Vizir popolnoma obnovili, dogradili jahališča in ograde 
za izpust konj. Nastal je sodoben hlev z ogrevano sedlarno, garderobo in večnamenskim prostorom za 
druženje. 

Jasna Kos Plantan, svetnica Liste Gregorja Macedonija v Občinskem svetu MO Novo mesto

Novo mesto Novo mesto 
zamezame
V tem mandatu so bile uslišane prošnje 
društev in organizacij, ki za občane in 
občanke opravljajo pomembne storitve 
na področjih zdravja, izobraževanja, 
ozaveščanja, strokovne pomoči in 
obravnav otrok, mladine, starejših, tujcev 
ter mnogih drugih. Prostorske zmogljivosti 
lokalne skupnosti, s katerimi se preko 
brezplačnega najema podpre delovanje 
omenjenih organizacij, so s pridobitvijo 
preko 700 kvadratnih metrov pisarniških 
prostorov na Gubčevi 15 krepko povečali. 
Ob številnih prenovah in energetskih 
sanacijah že obstoječih društvenih 
prostorov je razveseljiv tudi pozitivni 
odziv številnih društev, ki bodo svoj novi 
dom našli na Grmu. To pa tudi zato, ker 
bo v bodoče na tem naslovu delovala tudi 
Pisarna lokalne blaginje, kjer bodo občinski 
uslužbenci na voljo občanom in občankam 
za podporo pri reševanju najrazličnejših 
izzivov. Pričakuje se, da bo v letih, ki 
prihajajo, posameznikom in družinam 
olajšana marsikatera zagata, v kateri se 
bodo znašli in se jim bodo odprla vrata do 
institucij, ki so v MO Novo mesto na voljo.

Kulturno-Kulturno-
etnološki center etnološki center 
v Kozinovi v Kozinovi 
zidanici na Trški zidanici na Trški 
gorigori
  
Na Trški gori v zidanici znamenitega 
skladatelja Marjana Kozine bo 
vzpostavljeno kulturno središče »Kozinova 
zidanica – Hiša slovenske glasbe«. 
Kozinova zidanica, ki je bila pred petimi 
leti razglašena za kulturni spomenik 
lokalnega pomena, bo celovito zahtevno 
prenovljena, ohranjeni bodo elementi 
kulturne dediščine, nato pa bo v njej 
zaživel kulturno-etnološki center, ki bo tej 
lokaciji povrnil kreativni pridih, kot ga je 
že imel v preteklosti.

Otvoritev obnovljenega balinišča v 
KS Ločna-Mačkovec na idilični  
lokaciji ob reki Krki.

Temeljita prenova celotnega skoraj 150 let starega Narodnega doma bo zajemala 1600 kvadratnih metrov površin, v načrtu je temeljita 
prenova celotnega objekta in instalacij ter statična sanacija. Ker je stavba kulturni spomenik državnega pomena, morajo projektanti 
slediti ohranjanju zgradbe in vseh spomeniških elementov brez spreminjanja prostorske razporeditve notranjosti. V načrtu pa je tudi 
ureditev dvorišča na severni in zahodni strani. Vhodna površina bo urejena ob severni in zahodni strani stavbe, kjer bosta porušena 
Mehletova hiša za Narodnim domom in sedanji prizidek, na mestu katerega bo urejen nov glavni vhod objekta z atrijem. S projektom 
načrtovane prenove najstarejšega slovenskega Narodnega doma 
bo Novo mesto ponovno oživilo enega ključnih objektov za razvoj 
kulturnih dejavnosti. Hkrati bo mesto dobilo večnamensko dvorano, 
ki je središče te stavbe in bo omogočala okoli 100 sedišč. 
Prostor v spremljevalnih prostorih bo dobila tudi stalna 
muzejska zbirka o olimpioniku 
Leonu Štuklju. 

Mreža jeklene voljeMreža jeklene volje
Na Stadionu Portoval jekleni poligon omogoča 
vadbo na prostem vsem generacijam. Gre 
za donacijo Slovenske industrije jekla in 
Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenje 
športnih zvez, ki sta tako mrežo jeklene volje 
razširila tudi v našo občino. Ambasador poligona 
je eden najboljših novomeških kolesarjev Marko 
Kump.

Prenova Prenova 
Narodnega domaNarodnega domaNova tribuna in osvetlitev na stadionu Portoval Nova tribuna in osvetlitev na stadionu Portoval 

Izgradnja reflektorske razsvetljave stadiona je bila predvidena v sklopu izgradnje Vzhodne tribune Portoval. Novejša razsvetljava 
omogoča poleg izvedbe treningov tudi tekme pod žarometi ter seveda tudi TV snemanja. Vrednost investicije za osvetlitev 

nogometnega igrišča, ki je zaključena, znaša 430.644,28 EUR, 
čakamo pa še uporabno dovoljenje. Investicijo je sofinanciralo 
Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport v višini 100.000 
EUR, Nogometna zveza Slovenije v višini 40.000 EUR, ter 
Fundacija za šport v višini 50.000 EUR. Nova pokrita tribuna na 
zahodni strani stadiona bo imela kapaciteto okrog 500 sedežev.

Pump track Pump track 
Razvoj motoričnih sposobnosti mladih je 
vodilo tudi nove strategije razvoja športa, 
ki jo je občinski svet sprejel julija letos. 
Novo mesto nudi nadpovprečno veliko 
zunanjih urejenih vadbenih površin. 
Pump track je eno najbolj uporabljenih 
igrišč v mestu in je bilo obogateno s klo-
pmi in tribuno za gledalce. V naslednjih 
letih bomo mnogo sredstev vlagali tudi 
v promocijo uporabe igral na otroških 
igriščih po vseh krajevnih skupnostih. 
Gibanje je vodilo za zdravo prihodnost 
mladih in starejših.

Bazen je velika Bazen je velika 
pridobitev pridobitev 
Podjetje CGP intenzivno opravlja gradbena dela 
na bazenu v Češči vasi ob velodromu. Gradbenim, 
obrtniškim in inštalacijskim delom bo sledila 
vgradnja bazenske školjke in bazenske tehnike. 
V objektu bo poleg pokritega 25-metrskega 
plavalnega bazena še manjši bazen za ogrevanje, 
savna, prostor za vadbo na suhem ter manjši 
gostinski lokal. Pogodbena vrednost gradnje 
bazena znaša 5,6 milijona evrov. Poleg pokritega 
bazena je v sklopu Olimpijskega centra predviden 
tudi 50-metrski odprt bazen.

Parkovna ureditev in otroško Parkovna ureditev in otroško 
igrišče v Portovaluigrišče v Portovalu
Ograjeno igrišče v Portovalu je 
nastalo v sklopu evropskega projekta 
WONDER, vanj pa se je kot partner 
vključil Razvojni center Novo mesto in 
našemu mestu zagotovil novo družini 
prijazno pridobitev. V projektu 
WONDER se osredotočajo na razvoj 
otrokom prijaznih destinacij, kar jim 
je uspelo tudi z novim igriščem, ki 
se nahaja v bližini reke Krke, ima pet 
igral in ga obkrožajo rastoča drevesa.
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TurizemTurizem

SPOZNAJMO TRŠKO GORO  
Z VINSKO KLETJO COLNAR

Vinska klet Colnar, ki domuje v samem srcu Trške gore, na Čreš-
njicah, je z odlično kuhinjo, predvsem pa s svojimi vrhunskimi vini 

že dobro znano ime, ki pritegne številne goste. Doslej se je bilo 
potrebno na vinske degustacije, ogled vinske kleti in pogostitve 

vnaprej naročiti, v okviru novega turističnega produkta pa so obi-
skovalci brez predhodnega naročila v vinski kleti dobrodošli vsak 

petek in soboto od 11. do 21. ure.
Več informacij:  

https://www.colnar.si/,  
info@colnar.si, 031 288 724.

Razgledna ploščad v kapiteljskem zvonikuRazgledna ploščad v kapiteljskem zvoniku
Razgledna ploščad v zvoniku stol-
ne cerkve sv. Nikolaja obiskovalcem 
ponuja čudovite razglede na Trško 
goro, Gorjance s Trdinovim vrhom, 
mestno jedro ter Marof in širšo oko-
lico. Do razgledišča na višini 24 me-
trov vodi 126 notranjih stopnic, kar 
štirje zvonovi na vrhu nove razgledne 
ploščadi pa pričajo o bogati dediščini 
najstarejše cerkvene stavbe v Novem 
mestu. Investicija v vrednosti skoraj 
270.000 evrov (z DDV) je obogatila 
novomeško turistično ponudbo, saj 
gre za pomembno podporno turistič-
no atrakcijo, ki smiselno nadgrajuje 
prenovljeno mestno jedro. 
Razgledna ploščad je odprta za širšo 
javnost, obiskovalci si lahko vstopni-
ce zagotovijo preko spletne prodaje 
ali na TIC-u Novo mesto na Glavnem 
trgu in na blagajni Kulturnega centra 
Novo mesto, kasneje pa se jim bodo 
pridružile še druge lokacije.

Arheološki park MarofArheološki park Marof
Se razteza v bližini novomeškega mestnega jedra na približno tridesetih hektarjih in obsega bogato arheološko najdišče iz halštat-
skega obdobja. Je edini takšen park v slovenskem prostoru in bo ob vzpostavitvi postal eno od osrednjih promocijskih središč regije.

Novi turistični produkti Novi turistični produkti 
Da bodo doživetja še bolj polna in da bodo dolenjske naravne lepote in kulinarične dobrote pritegnile tudi obisko-
valce od drugod, je bil na MO Novo mesto pripravljen javni poziv za sofinanciranje novih turističnih produktov, 
na katerem so bili izbrani štirje ponudniki, katerim bo občina dve leti nudila pomoč s sredstvi za nove zaposlitve 
v turizmu in pri materialnih stroških.

Z E-KOLESI NA AVTENTIČNO 
SPOZNAVANJE DOLENJSKE

Najem e-koles Rideme omogoča raziskovanje razglednih dolenj-
skih hribov tudi tistim z manj kolesarske kondicije, a željnim 
avtentičnih doživetij v naravi. Vodeni kolesarski izleti, ki jih ponuja 
ekipa Rideme združujejo avanturistični duh, rekreativno kolesar-
jenje in odlično lokalno hrano. Poleg najema kolesa za samostojno 
raziskovanje lahko izbirate med štiriurno turo po Novem mestu, 
celodnevnimi turami po Otočcu in Trški gori ali Gorjancih, ali pa 
se usmerite izven meja občine proti Gačam, Kočevskemu Rogu in 
Beli krajini. V ponudbi Rideme so tudi individualno prilagojeni 
večdnevni kolesarski programi za zaključene skupine. Vsekakor 
pa med kolesarjenjem ne boste lačni in vam ne bo dolgčas, saj tako 
nekajurne kot tudi večdnevne ture vključujejo degustacije, kosila in 
večerje v znanih dolenjskih kulinaričnih postojankah.
Najem koles na TIC-u je možen v delovnem času TIC-a (poleti od 
ponedeljka do petka od 8. do 19. ure, ob sobotah od 9. do 15. ure in 
ob nedeljah od 9. do 13. ure; pozimi od ponedeljka do petka od 9. do 
17. ure, ob sobotah od 9. do 13. ure). Naročila za vodene ture in večje 
skupine so možne cel teden od 8. do 19.ure. 

Več informacij:  
luka@rideme.me, 031 568  962 ali 
tic@novomesto.si, 07 39 39 263.

SAFARI NA TEMENICI

»S kajakom po zeleni reki« je produkt Turistične agencije Green 
Adventure, namenjen ljubiteljem veslanja v neokrnjeni naravi in 
omogoča tri programe: enourno učenje osnov veslanja v kajaku na 
območju plovbne poti reke Krke v središču Novega mesta, uro in 
pol trajajoč voden veslaški izlet po spodnjem toku reke Temenice 
do izliva v reko Krko in triurni voden veslaški izlet po Temenici 
in Krki do središča Novega mesta. Veslanje po skrivnostni reki 
Temenici omogoča širši javnosti nedostopna odkritja nedaleč 
stran od prestolnice Dolenjske, obenem pa je reka za veslače 
varna in idealna za izlete manjših skupin. Program je ob ugodnih 
razmerah in predhodni rezervaciji izvedljiv v času od aprila do 
septembra, za prave avanturiste pa tudi v nočnem in zimskem 
času, če razmere na reki zadoščajo vsem varnostnim pogojem.  
Več informacij:  
https://www.green-adventure.eu/, 
info@green-adventure.eu;   
069 907 937.

ODPRTE ZIDANICE 

Med konci tedna, pa tudi sicer je Trška gora polna pohodnikov 
in kolesarjev, ki pa do sedaj niso imeli možnosti, da se naj tej 
priljubljeni izletniški točki tudi nenapovedano okrepčajo. Poleg 
Vinske kleti Colnar, ki je po novem redno odprta ob petkih in 
sobotah, bo v sklopu turističnega produkta »Odprte zidanice«, 
nad katerim bdi Društvo vinogradnikov Trška gora, vrata odprlo 
tudi deset drugih zidnic in vinotočev, v katerih bodo trškogorski 
vinogradniki ponujali svoje kulinarične dobrote. Vsako soboto in 
nedeljo od 9. do 19. ure bodo obiskovalci v zidanicah, ki bodo tisti 
konec tedna dežurne, lahko poskusili cviček in druga trškogorska 
vina ter  preverili, pri katerem vinogradniku se dobi najboljši 
prigrizek. Za organizirane skupine lahko Društvo vinogradnikov 
Trška gora organizira tudi vodene pohode po Slakovi poti, ki 
vključuje tudi degustacije zidaniških 
pridelkov.  

Več informacij:  
http://www.trskagora.si/, 
dv.trskagora@gmail.com,   
040 650 051.
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Festival cvičkaFestival cvička
V letošnjem letu se je v Novo mesto na velika vrata vrnil vinski 
praznik, ki smo ga poimenovali Festival cvička in združuje tra-
dicijo vinogradniškega Tedna cvička in študentske Cvičkarije. 
Do zadnjega kotička napolnjen Glavni trg na petkovem uvodu 
in skupno več kot 15.000 obiskovalcev, kljub vremensko manj 
ugodnem nadaljevanju, je dokaz, da si naš vinski posebnež 
zasluži poseben konec tedna, ki združi vse dolenjske občine.

Novomeški Novomeški 
1/2maraton 1/2maraton 
Prvi oktobrski vikend je sedaj že tradicio-
nalno rezerviran za Novomeški ½ maraton, 
ki je z zavzeto ekipo našega olimpijskega 
maratonca Primoža Kobeta vsako leto 
nadgrajen. S pozitivno energijo in z dobro 
ter srčno organizacijo je med rekreativni-
mi tekači v kratkem času pridobil zavi-
dljiv renome, na tekmovalni ravni pa je 
mednarodno certificirana polmaratonska 
preizkušnja v zadnjih letih štela tudi za 
državno prvenstvo.

Urbane površineUrbane površine
Ureditev mestnega Ureditev mestnega 
jedra in nova ureditev jedra in nova ureditev 
Kandijskega mostuKandijskega mostu
Nadaljevanje prenove mestnega jedra obsega prenovo javnih površin 
in gospodarske javne infrastrukture na Rozmanovi ulici v skupni 
površini približno 3.063 kvadratnih metrov, ter na Prešernovem trgu 
s Kastelčevo in Linhartovo ulico v skupni površini približno 1.771 
kvadratnih metrov. 
Na obravnavanem območju so prenovljene vse javne površine za 
pešce, kolesarje, motorni in mirujoči promet, urbana oprema, 
hortikultura ter vse gospodarske javne infrastrukture – vodovod, 
kanalizacija, javna razsvetljava. Vozišče Rozmanove ulice je 
tlakovano z granitnimi kockami, na prenovljenem cestišču so 
urejena tudi parkirna mesta, dva med njimi sta namenjena polnjenju 
električnih avtomobilov. Vozišče Prešernovega trga, Kastelčeve in 
Linhartove ulice pa je v asfaltni izvedbi. Sočasno z gradnjo so se 
izvajala tudi arheološka izkopavanja z nadzorom ob gradnji, skladno 
s kulturno varstvenimi pogoji. Prenovi mestnega jedra je smiselno 
sledila preureditev Kandijskega mostu, ki je po vzoru nove ureditve 
Glavnega trga v ospredje postavila pešce in kolesarje. »Vesel sem, 
da lahko po prvih nekaj letih uporabe ugotovimo, da prenova zelo 
dobro služi namenu«, pravi Urban Kramar in dodaja, »da se pešci 
in kolesarji na mostu počutijo varne, hkrati pa voznikom omogoča 
izvoz iz mestnega jedra. Most je še naprej prizorišče številnih 
pomembnih prireditev (Dirka po Sloveniji, Skoki v Krko in osrednja 
prireditev 100. obletnice Novomeške pomladi), zaradi slikovitega 
ozadja pa tudi zelo prepoznavna foto točka.«

Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevoredTematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored
V okviru projekta »Tematska pot gradišče Marof in Kettejev drevored« je bila izvedena sanacija degradiranega območja gradišča Marof in 
Kettejevega drevoreda. Projekt zadovoljuje potrebe po peš povezavah, zeleni infrastrukturi, ohranjanju kulturne dediščine, turističnem 
razvoju, rekreacijskih površinah in sprehajalnih poteh. Drevored je bil pred sanacijo v slabem stanju, tako pohodna površina kot tudi 
drevesa in urbana oprema, in kot tak ni več ustrezno opravljal funkcije povezovalnega člena med področjem Marofa ter urbanim mestnim 
središčem ter vstopne točke v bogato arheološko in kulturno-zgodovinsko področje. 

Zupančičevo Zupančičevo 
sprehajališče v sprehajališče v 
celoti osvetljenoceloti osvetljeno

Razsvetljeno je celotno Zupančičevo sprehajališče 
od Gostišča Loka, do razcepa poti pri Pumpnci vse 
do Cegelnice, v dolžini trase 1100 metrov, prav tako 
je v tretji etapi urejanje razsvetljave priljubljenega 
Zupančičevega sprehajališča med zaključkom le-
tega in trgovskim centrom Rialto. Vzpostavila se 
je pametna javna razsvetljava, pri kateri je možno 
naprednejše nadzorovanje jakosti osvetlitve, ki 
je prilagojena obiskanosti sprehajališča. Gre za 
enega izmed ukrepov projekta Pametno mesto, ki 
med drugim zasleduje tudi čim manjšo svetlobno 
onesnaženost.

Med Rozmanovo ulico in Prešernovim trgom so urejene 
terasaste stopnice s ploščadjo in novimi drevesi ter okras-
nim zelenjem.

Prenovljena Rozmanova ulica sega do križišča z Novim 
trgom, kjer je med cestiščem in delom za pešče urejen del 
s klopico, privez koles in oglasnim stolpom.

Aplikacija Skrivnosti Aplikacija Skrivnosti 
DolenjskeDolenjske
Turistična ponudba Dolenjske je bogatejša za tri doživetja pod 
skupnim imenom Skrivnosti Dolenjske/Secrets of Dolenjska, 
ki jih lahko obiskovalci z uporabo pametnega mobilnega 
telefona oz. mobilnih aplikacij izkusijo v Novem mestu 
(Doživetje Novega mesta), na Bazi 20 (Raziskovanje skrivne 
Baze 20) in Velikem Vinjem vrhu (Doživetje Vinjega vrha). 
Gre za brezplačne virtualne vodnike (v slovenskem, nemškem, 
angleškem in italijanskem jeziku), tisti v dolenjski prestolnici 
se osredotoča na ogled znamenitosti v starem jedru. Vsa tri 
pa nadgradijo še posebna t. i. 5* doživetja, ki bodo vključevala 
lokalno kulinariko, navdahnjeno s sestavinami iz takratnega 
časa, a s sodobnim pridihom ter obilico presenečenj, ki bodo 
ustvarila nepozabne spomine. 
Projekt je v celoti vreden 365 tisoč evrov z DDV. Večino 
denarja, 90 odstotkov, sta prispevala ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropska unija iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, preostanek pa občine 
Novo mesto, Dolenjske Toplice in Šmarješke Toplice. Projekt 
treh vodilnih občin destinacije Dolenjska je koordiniral 
Razvojni center Novo mesto, v sodelovanju z Dolenjskim 
muzejem in Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 
OE Novo mesto. 

»Trip in the Bag«»Trip in the Bag«
Ponuja priložnost za igriv družinski izlet, nepredstavljivo 
dogodivščino in za spoznavanje domačega kraja iz novega vidika, 
nepozabni izkušnji pa se lahko pridružite z nakupom paketa Trip in 
the Bag, ki je uporabniku, tako kot se bere angleški naziv, na voljo v 
nahrbtniku. V njem se skrivajo zabavni namigi, ki vas bodo popeljali 
do skritih kotičkov Novega mesta, uspešni v razkrivanju ugank pa 

si bodo prigarali 
lesketajoči se 
zaklad. Več 
o zabavnem 
turističnem 
produktu lahko 
izveste na spletni 
strani Trip in the 
Bag, za nakup pa 
se lahko obrnete 
na Turistično 
informacijski 
center Novo 
mesto in na 
spletno stran Trip 
in the Bag.
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DOJENJU PRIJAZNO MESTO
 
Če se sprehodite po številnih novomeških sprehajalnih poteh in tako 
naredite nekaj za svoje zdravje in počutje, je zelo velika verjetnost, da 
se boste sprehodili mimo ene izmed skoraj 450 klopic, opremljenih z 
znakom Dojenju prijazno mesto. Kot sodelujoča občina v istoimen-
skem projektu, ki ga izvaja Unicef Slovenija, je MO Nm s to simbolno 
gesto želela opomniti vse pozitivne in dobromisleče ljudi našega kraja, 
da so doječe matere pri nas kjerkoli sprejete z odobravanjem dojenja, 
kot najprimernejše hrane za naše najmlajše. Kot koordinatorji projek-
ta v sodelovanju z ostalimi partnerji, Splošno bolnišnico Novo mesto, 
Zdravstvenim domom Novo mesto ter vsemi tremi lekarnami, Do-
lenjskimi lekarnami, Lekarno 
Novak in Lekarno Mačkovec 
bodo tudi v bodoče izvajane 
letne aktivnosti, ki bodo 
ozaveščale in širile informa-
cije o prednostih in koristih 
dojenja vse tja do drugega leta 
starosti.

Sara Tomšič, podžupanja MO 
Novo mesto in svetnica Liste 
Gregorja Macedonija v Občin-
skem svetu MO Novo mesto

Urejena Urejena 
infrastruktura - infrastruktura - 
podpora razvoju podpora razvoju 
gospodarstvagospodarstva

Urejanje Urejanje 
gospodarske cone gospodarske cone 
Livada Livada 
Pogodba v vrednosti dobrih 330.000 evrov z DDV 
za izvedbo druge faze ureditve in komunalnega 
opremljanja gospodarske cone Livada predvideva 
urejanje cestnega omrežja in gospodarske 
infrastrukture, ki je v obširnejši prvi fazi izvedbe del 
v višini dva milijona evrov potekalo že v letu 2018, 
nato pa je občina pridobila manjkajoča zemljišča.
Druga faza del tako zajema nadaljnje urejanje ce-
stnih površin, pločnikov, padavinske kanalizacije, 
ureditev cestne razsvetljave in elektroenergetskega 
in telekomunikacijskega omrežja. 
S tem se v MO Novo mesto nadaljuje urejanje gospo-
darskih con in tako zagotovitev ustrezne podpore go-
spodarskim investicijam, ki prinašajo nova delovna 
mesta, predvsem pa opremljanje teh območij z ustre-
zno komunalno infrastrukturo. 

V gozdu Portoval urejena nova V gozdu Portoval urejena nova 
krožna večnamenska potkrožna večnamenska pot

Sprehajalne poti v gozdu Portoval so že dolgo ene najbolj priljubljenih v Novem mestu, tako 
za sprehajalce kot tekače, saj nudijo prepotrebno oazu miru na okljuku reke Krke. Žal so bile 
v preteklosti te poti večkrat neprehodne ter blatne, uporabnike pa so motile tudi korenine, ki 
so preprečevale vožnjo s kolesi in vozički. Nova pot v izmeri 2000 metrov se začne pri čolnarni 
v Irči vasi, zaključek pa se navezuje na začetek peščene poti v Portovalu pred nogometnimi 
igrišči. Ob poti za pešce in kolesarje, ki vodi po skrajnem robu gozda ob neposredni bližini 
okljuka reke Krke, je na izbranem predelu urejen prostor za druženje obiskovalcev z mizami 
in klopmi, ki so nameščene tudi ob novonastali poti, nameščeni so tudi koši za smeti. Pot bo 
del celovito urejene povezave Bršljin–Drska, povezuje tudi načrtovane površine za kolesarje 
in pešce v Lastovčah s potmi ob Topliški cesti, ki peljejo proti stadionu in centru Novega 
mesta, prav tako se bo pot navezala na regionalno kolesarsko povezavo Novo mesto – Straža. 
Vrednost projekta je nekaj več kot 140.000 evrov (z DDV).

Ureditev Ureditev 
mestnih mestnih 
pokopališčpokopališč

Urejena so bila tri mestna 
pokopališča, in sicer v Ločni, 
Šmihelu in Prečni. V Ločni je 
bila obnovljena dotrajana ograja, 
na pokopališču v Šmihelu in v 
Prečni pa obnovljene glavne poti 
med grobovi.

V Gabrju novo V Gabrju novo 
parkirišče za izletnike parkirišče za izletnike 
na Gorjance na Gorjance 
Novo parkirišče obsega 52 parkirnih mest za osebna vozila, 
3 parkirna mesta za funkcionalno ovirane osebe, 2 parkirni 
mesti za avtodome, 4 parkirna mesta za motorna kolesa in 10 
parkirnih mest za kolesa. Vrednost investicije je znašala nekaj 
več kot 197 tisoč evrov.

Postajališče Postajališče 
za avtodome za avtodome 
Portoval Portoval 
Nove površine za parkiranje obsegajo 
42 parkirnih mest za osebna vozila, 6 
parkirnih mest za avtodome, 4 parkirna 
mesta za invalide in 2 parkirni mesti 
s polnilnico za električna vozila. 
Lokacija postajališča za avtodome 
(PZA) se je izkazala za dobro izbiro, 
saj je zasedenost res odlična. S tem 
postajališčem se je dopolnila turistična 
ponudba, ki se je v času zaprtja hotelov 
izkazala za zelo trendovsko. 

Tudi v mandatu 2018-2022 se je veliko truda usmerjalo v zagotavljanje pogojev za nadaljnjo uspešnost velikih podjetij 
in v krepitev malega gospodarstva, pomembno je zavedanje pomena urejene infrastrukture za razvoj novih podjetni-
ških pobud. Zaradi velike gospodarske odvisnosti malih od velikih podjetij (predstavljajo 99% vseh podjetij), je potreb-
no predvsem malim in srednje velikim podjetjem zagotoviti prostorske in infrastrukturne pogoje za njihovo rast in seli-
tev iz bivanjskih sosesk v obrtno-podjetniške cone, ki jim zagotavljajo urejeno temeljno infrastrukturo z upravljanjem, 
ugodnimi pogoji delovanja ter subvencioniranimi cenami komunalnih, elektro, plinovodnih in vodovodnih priključkov. 
Pomembno je spodbujati in razvijati infrastrukturo za inovativno okolje, ki ustvarja potencial rasti tudi mikro in malim 
podjetjem, omogoča sinergije za prenos znanja oziroma tehnologij med institucijami znanja in podjetji, kar bi zmanjša-
lo odvisnost regije od stanja nekaj večjih podjetij.

NovIKroG - za krožno gospodarstvo pridobili skoraj NovIKroG - za krožno gospodarstvo pridobili skoraj 
800.000 evrov800.000 evrov

MO Nm je bila uspešna na razpisu za sofinanciranje Norveškega finančnega mehanizma v okviru programa blaženja podnebnih spre-
memb in prilagajanja nanje. S tem je zagotovljeno celotno financiranje upravičenih stroškov dveletnega projekta, kar bo omogočilo nov 
zagon pri razvoju krožnega gospodarstva ter krožnih snovnih zank v lokalnem prostoru. Projekt zajema analizo stanja v lokalni skupnosti 
in primernih področij za razvoj krožnega gospodarstva, razvoj kompetenc krožnega javnega naročanja in vzpostavitev inovativnega 
centra za krožno gospodarstvo. Projekt v svojem bistvu naslavlja vprašanje zapiranja snovnih lokalnih zank. To poenostavljeno pomeni, 
da se iščejo priložnosti ponovne uporabe ali reciklaže materialov, izdelkov in storitev, ki imajo svoj izvor v lokalnem okolju in jih lahko v 
lokalnem okolju ponovno uporabimo. Pri tem bo glavna usmerjenost v danosti našega okolja ter priložnosti našega gospodarstva. Sklepati 
je, da bo eno od možnih področje lesa, morda tudi steklo, tekstil ali pa kakšne druge inovativne storitve.
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Nov urbani poslovni Nov urbani poslovni 
inkubator v Novem inkubator v Novem 
mestumestu

V poslovni stavbi na Novem trgu 9 nastaja nov urbani poslovni 
inkubator, ki bo ponujal prostore za mlada zagonska inovativna 
podjetja in skupnostno delavnico za razvoj znanj na področju 
robotike in tehnologij pametnega mesta. Ocenjena skupna 
vrednost projekta je nekaj več kot 700.000 evrov z DDV, naložbo 
pa sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini dobrih 470.000 
EUR.
V okviru projekta UrbaNMakerspace bo tako v obstoječem 
objektu urejenih pet poslovnih prostorov za pet zagonskih 
podjetij razvojnih skupin, skupnostna delavnica z izobraževal-
nimi roboti in pripadajočo razvojno opremo kot so 3D skener 
in tiskalnik, simulatorji in oprema za razvoj strojnega vida. Ob 
tem bo vzpostavljena tudi osnovna infrastruktura za razvoj 
tehnologij pametnega mesta in interneta stvari na LoraWan in 
sorodnih mrežnih tehnologijah. 
S tem bo MO Novo mesto zagotovila podporno okolje za razvoj 
podjetništva ter inovativnih rešitev, ki bodo neposredno kori-
stne za regijsko gospodarstvo ter lokalno skupnost. 

MO Novo mesto zgled MO Novo mesto zgled 
za zelena in krožna za zelena in krožna 
javna naročilajavna naročila

MO Novo mesto je prva občina v Sloveniji, ki je k 
skupnemu zelenemu in krožnemu javnemu naročilu 
povabila tudi ostale javne zavode in s tem postavlja zgled 
in spodbuja javne ustanove, da se v večji meri in bolj 
pogumno lotevajo izvedbe tovrstnih javnih naročil in v 
svojo ponudbo vključujejo izdelke in storitve iz progra-
mov krožnega gospodarstva, ki manj obremenjujejo 
okolje in ki omogočajo koristno predelavo lokalno zbrane 
odpadne embalaže. 
S prvim skupnim zelenim in krožnim javnim naročilom 
se občina in več novomeških javnih zavodov pridružuje 
skupnemu nakupu higienskega papirja, ki je izdelan iz 
lokalno zbrane kartonske embalaže za mleko, sokove in 
ostalo (KEMSO). Iz reciklirane celuloze izdelani papirna-
ti higienski izdelki se uporabljajo v občinskih ustanovah, 
javnih zavodih in javnem podjetju in so se tako ponovno 
vrnili v lokalno okolje.

Nova stanovanjaNova stanovanja
V prihodnjih letih bo v Novem 
mestu zgrajenih več kot 600 novih 
stanovanj, od tega tudi 400 novih 
javnih najemniških stanovanj.

Podbreznik in Brod-DragePodbreznik in Brod-Drage
400 novih najemniških stanovanj bosta Stanovanjski sklad RS in 
MO 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. oskrbovanih stanovanj. 
Brod-Drage bo poleg stanovanj ponudil tudi zemljišča za gradnjo 
hiš, in sicer za 14 prostostoječih hiš, 28 vrstnih hiš in 15 dvojčk-
ov, kar skupno znaša 57 zemljišč za odkup. Po besedah župana 
Gregorja Macedonija gre za pomemben cilj k zagotavljanju novih 
stanovanj na območju MO Novo mesto: »Po tem, ko smo imeli v 
zadnjih letih v Novem mestu zastoj večstanovanjske gradnje, na-
črtujemo, 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 novih stanovanj.«

Zasebni projekti - Zasebni projekti - 
Jakčeva, Bučna vas, Jakčeva, Bučna vas, 
Livada, Brod,… Livada, Brod,… 
V Novem mestu je vse bolj živahna tudi večstanovanjska 
gradnja zasebnih investitorjev. 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 
začrtanih blokov v Mrzli dolini ter še druga faza ob že izgraje-
nih dveh novih blokih na Pavčkovi ulici.

Oskrbovana stanovanja Oskrbovana stanovanja 
na Šegovi na Šegovi 
Nepremičninski sklad ZPIZ bo v letu 2022 na območju Šegove 
ulice zgradil 20 oskrbovanih stanovanj za starejše, ki bodo 
namenjena cenovno dostopnemu najemu. Gre za enega prvih 
stanovanjskih projektov, ki bo v celoti prilagojen bivanju starej-
ših. Stanovanja bodo umeščena na območje sedanjih parkirišč, 
ki se z novim projektom umikajo v podzemno etažo.

Ureditev stanovanj na Glavnem trguUreditev stanovanj na Glavnem trgu
Nekdanja Fichtenauova hiša pri vodnjaku je bila v 19. stoletju sedež novome-
ške pošte. Kljub številnim težavam, ki spremljajo prenovo starejših in spo-
meniško zaščitenih projektov pa se prenova stavbe na Glavnem trgu 2 bliža 
koncu. Predviden je tako za poslovno kot tudi stanovanjsko rabo. Vsako izmed 
osmih novih stanovanj bo zasnovano na neto tlorisni površini z razponom od 
55 do 110 m² in v pritličju trije poslovni prostori, bodo na voljo za najem. Vred-
nost projekta je 1.8 mio evrov. Polovica vrednosti se financira iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj, polovica pa iz občinskega proračuna.

Komunalno urejanje  Komunalno urejanje  
poslovno industrijske cone Cikava poslovno industrijske cone Cikava 
Z ureditvijo na Cikavi, ki obsega izgradnjo meteornega kanala ter podzemne meteorne kanalizacije, bo omogočena 
širitev poslovno-industrijske cone, s prenovo kanalizacije in vodovoda ter ureditvijo kolesarske in peš poti od križišča 
s Šentjernejsko cesto pa bo poskrbljeno tudi za stanovalce in obiskovalce bližnjega naselja Mala Cikava. Ureditev 
zadeva dve fazi; v prvi gre za razširitev obstoječe ceste ter rekonstrukcijo obstoječega meteornega kanala med 
objektoma na Podbevškovi 
ulici 5 in 7. Med gospodarskim 
objektom Medle d.o.o. do izliva 
v potok Šajser bosta poleg 
rekonstrukcije potekali izgradnja 
nove meteorne kanalizacije in 
rekonstrukcija fekalnega kanala. 
Poslovno industrijska cona 
Cikava ima velik potencial v 
zaledju, hkrati pa v to območje 
prihaja tretja razvojna os, zato je 
bila nujna nadgradnja obstoječe 
infrastrukture, saj projekt rešuje 
problematiko kanalizacijskih vo-
dov, prav s to infrastrukturo pa 
se pripravlja primerno podlago 
za bodoče investicije v coni, ki je 
danes pozidana šele med dvajse-
timi in tridesetimi odstotki. 
Za projekt v skupni vrednosti ne-
kaj več kot 2,9 milijona evrov (z 
DDV) je MO Novo mesto uspešno 
pridobila evropsko in državno 
sofinanciranje v skupni višini 2,3 
milijona evrov. 
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Javna stanovanja v Javna stanovanja v 
Podbrezniku Podbrezniku 
V Podbrezniku bo ob petih stanovanjskih blokih, ki so bili zgra-
jeni med letoma 2007 in 2012, nastalo oblikovalsko poenoteno 
naselje iz pet večstanovanjskih objektov s pripadajočo skupno 
podzemno garažo. Komunalna oprema območja in zunanja par-
kirna mesta so že izvedena, prav tako dostop do gradbenih parcel 
stavb, v trenutni fazi pa bo nastala končna projektna zasnova 
objektov. Nepremičninska ponudba v Novem mestu se bo poveča-
la s skupno kar 500 novimi stanovanji, ki bodo poleg Podbreznika 
zgrajena še na območju Brod-Drage in ožjega mestnega jedra. Na 
več lokacijah bodo gradili tudi zasebni investitorji, v razširjeno 
ponudbo pa bodo vključena tudi oskrbovana stanovanja.

Ustanovitev javnega Ustanovitev javnega 
stanovanjskega sklada stanovanjskega sklada 
Mestne občine Novo mestoMestne občine Novo mesto
Ker je želja, da se v MO Novo mesto v naslednjih letih bistveno 
poveča fond najemniških stanovanj (ureditev stanovanj že poteka na 
objektu na Glavnem trgu 2, zaključuje se dokumentacija za izgradnjo 
v Podbrezniku, prav tako se nekatera še načrtujejo), je občinski svet z 
namenom reševanja stanovanjske problematike potrdil ustanovitev 
javnega stanovanjskega sklada MO Novo mesto. Ena od poglavitnih 
nalog sklada bo upravljanje z nepremičninami ustanovitelja in skrb 
za pridobitev državnih in evropskih nepovratnih sredstev ter vodenje 
investicij.

Mladinski center Oton - strateško in dejansko za Mladinski center Oton - strateško in dejansko za 
mlademlade
Področje mladine je opremljeno s strateškimi usmeritvami vse tja do leta 2030. Dokument je predvsem konkreten in akcijsko naravnan, 
izvaja pa se ga od leta 2021 dalje. Delovna skupina, sestavljena iz akterjev novomeškega mladinskega sektorja, je nanizala številne cilje in 
ukrepe ter jih v večinskem delu zaupala v izvedbo zelo dobro razvijajočemu se Mladinskemu centru Oton, ki deluje pod okriljem Zavoda 
Novo mesto. Nekdanji Dom športov je tako energetsko saniran in delno prenovljen in kot tak na voljo mladini, ki pa ga počasi a z goto-
vostjo prepoznava za svojega. V povezavi z načrti razvoja Športnega parka Loka se vlaga torej v zdravo in prodorno novomeško mladino, 
na čigar idejah in aktivnostih sloni naša prihodnost.

Javna infrastrukturaJavna infrastruktura
Center za ravnanje z Center za ravnanje z 
odpadki Dolenjske odpadki Dolenjske 
Občine, ki so sodelovale pri projektu CeROD II, 
katerega ocenjena vrednost je znašala okoli 26 
milijonov (brez DDV), so leta 2015 projekt prekinile. 
Skupaj z ostalimi sodelujočimi pri novem projektu je 
sklenjena pogodba v vrednosti slabih osem milijonov 
evrov (brez DDV), pri čemer gre za izgradnjo podobno 
načrtovanega objekta v znatno nižji vrednosti. 
Gradnja novega objekta za mehansko in biološko 
obdelavo komunalnih odpadkov (»objekt MBO«) je 
sicer ena ključnih razvojnih in investicijskih nalog 
dolenjskega in belokranjskega območja. Regijsko 
odlagališče ima največjo prosto kapaciteto odlagalne-
ga polja v Sloveniji, z nadgradnjo pa bodo dolenjske in 
belokranjske občine veliko bolj avtonomno obvlado-
vale ravnanje in posledično tudi zagotavljale nižje 
cene storitev vezanih na odpadke za približno 90.000 
občanov. 

Hidravlične izboljšave Hidravlične izboljšave 
vodovodnega sistema vodovodnega sistema 
DolenjskeDolenjske
Letos junija je bil uradno končan lani zaključeni večletni medobčin-
ski projekt Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju 
osrednje Dolenjske, ki je 45.000 prebivalcem petih dolenjskih občin 
(MO Novo mesto, Straža, Šentjernej, Škocjan ter Šmarješke Toplice) 
zagotovil dolgoročno varno vodo oskrbo. Med omenjenim projektom 
so zgradili vodarni na Jezeru in v Stopičah, hidravlično so z dogradi-
tvijo izboljšali skoraj 44 kilometrov cevovodov. V Dolenji Straži, Gore-
nji vasi, Škocjanu in Dolnji Težki vodi so zgradili vodohrane. Prenovili 
so vodohran v Gorenji Straži, dogradili in prenovili so vodohran na 
Kiju. Obnovljeno je bilo tudi črpališče na vrtini Škocjan ter zgrajenih 
šest prečrpališč (Zloganje, Gorenja, Dolenja Straža, Škocjan, Gorenja 
vas in Dolnja Težka Voda) in na 88 objektih izvedli prenovo sistema 
telemetrije. 
Skupna vrednost investicije znaša skoraj 28 milijonov evrov, pri čemer 
je EU prispevala 15 milijonov evrov, državni proračun pa 2,6 milijona.

Sanacija mostu Šentpeter Sanacija mostu Šentpeter 
Dela so zajemala celovito zamenjavo vozne površine, poškodovanih mostnic 
in delov ograj. Zaradi slabega stanja nosilne konstrukcije je bilo potrebno 
zamenjati tudi dobro polovico več nosilnih elementov.

Druga faza operacije Druga faza operacije 
Celovite energetske Celovite energetske 
sanacije sanacije 

Celovita energetska Celovita energetska 
sanacija javnih sanacija javnih 
stavb v lasti MO stavb v lasti MO 
Novo mestoNovo mesto
Skupna vrednost sanacije (spodaj navedenih) sedmih 
objektov znaša 1.824.000 evrov brez DDV, 51 % je 
prispevek MO Novo mesto, nekaj več kot 814.000 
evrov finančnih sredstev pa je uspešno pridobljenih v 
okviru Operativnega programa Evropske kohezijske 
politike za obdobje 2014 – 2020.
• Občinska stavba na Seidlovi cesti 1
• Poslovno-stanovanjski kompleks na Rozmanovi 

10
• Stavba uprave in muzeja novejše zgodovine v 

Dolenjskem muzeju
• Prostori muzejske zbirke IMV v Drgančevju
• Športni park Portoval
• Prostori Mladinskega centra Oton na Loki
• OŠ Stopiče

S tem se nadaljuje celovita energetska prenova javnih 
objektov v MO Novo mesto. V prvem sklopu je bilo v 
letih 2016 in 2017 z inovativnim modelom javno-za-
sebnega partnerstva delno oz. v celoti prenovljenih 
27 objektov.

 Energetska sanacija OŠ Stopiče

Energetska sanacija stavbe, v kateri se nahaja tudi Mladinski center Oton
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Pametni sistem Sitium Pametni sistem Sitium 
Mestni občini Novo mesto in Nova Gorica sta lansirali pametni 
sistem SITIUM, ki bo prek mestne kartice omogočal plačevanje 
osnovnih javnih storitev občine – v prvi fazi plačevanje storitev 
parkiranja na javnih parkiriščih. Sistem deluje po principu 
dobroimetja, kar pomeni, da na kartico naložite sredstva, ki jih 
nato uporabljate za enostavno plačevanje storitev kot je npr. 
parkiranje.
Občani oziroma uporabniki lahko pridobijo mestno kartico, s kate-
ro lahko plačujejo javne storitve, ki so v sistemu na voljo, na enem 
od registracijskih mest in sicer na občinski upravi na Seidlova 
cesta 1 (v delovnem času občinske uprave) ali v Knjižnici Mirana 
Jarca (v delovnem času knjižnice). 

Na Jakčevi ulici v Kandiji je potekala obnova javnega vodovodnega 
omrežja in kanalizacije v vrednosti nekaj manj kot 94.000 evrov 
(brez DDV) in je obsegala rekonstrukcijo obstoječega javnega 
vodovoda v dolžini 168 metrov in obnovo kanalizacijske napeljave 
v skupni dolžini 78 metrov. V MO Novo mesto se je z obnovo na 

Investicije izgradnje in obnove vodovodnega ter kanalizacijskega omrežja v mandatu 2018 – 2022Investicije izgradnje in obnove vodovodnega ter kanalizacijskega omrežja v mandatu 2018 – 2022

Kje Vrednost

Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske MONM 27.900.000,00 EUR  

Komunalno urejanje obrtno industrijske cone Livada - 2. faza Bršljin 330.000,00 EUR  

Obnova vodovoda na Turkovi ulici in na Markljevi ulici Bučna vas 220.000,00 EUR  

Meteorna kanalizacija - Ulica Slavka Gruma Drska  

Kanalizacija Nad mlini Kandija Grm 110.000,00 EUR  

Vodovod, kanalizacija in CN Karteljevo - dokumentacija Karteljevo 78.900,00 EUR  

Obnova kanalizacije na Lamutovi ulici Ločna - Mačkovec 150.000,00 EUR  

Komunalno urejanje obrtno industrijske cone Cikava Mali Slatnik 2.900.000,00 EUR  

Vodovod in kanalizacija Ždinja vas (faza 1, 2) Otočec 2.500.000,00 EUR  

Napeljava vodovodnega priključka na pokopališču Jurna vas in Veliki Cerovec Podgrad 7.000,00 EUR  

Kanalizacija Prečna - Kuzarjev kal, odvodnjavanje meteornih voda v KS Prečna, 
ureditev meteorne kanalizacije- Češča vas, Izgradnja kanalizacije Češča vas

Prečna 357.000,00 EUR  

Skupaj: 35.373.540,00 EUR  

Jakčevi ulici nadaljevalo z urejanjem vodovodnih in kanalizacijskih 
omrežij; gradnja javnega komunalnega omrežja v severnem delu 
naselja Češča vas, katere vrednost je znašala dobrih 99.000 evrov, 
gradnja vodovodnega omrežja v Gornji Težki Vodi, izgradnja 
kanalizacije komunalnih odpadnih voda v Ždinji vasi.

Obnova javnega vodovodnega omrežja in Obnova javnega vodovodnega omrežja in 
kanalizacije na Jakčevi ulici, v Češči vasi, kanalizacije na Jakčevi ulici, v Češči vasi, 
v Gornji Težki Vodi, v Ždinji vasiv Gornji Težki Vodi, v Ždinji vasi

OŠ OtočecOŠ Otočec
nov prizidek, v katerem so trije novi oddelki vrtca, osnovnošolci pa so s prizidkom dobili 
šest novih učilnic. V zgornji etaži novozgrajenega prizidka so na voljo še novi prostori za 
knjižnico in zbornico

OŠ DrskaOŠ Drska je poleti dobila novo fasado

OŠ CenterOŠ Center

urejeni bosta dve novi učilnici, ki bosta ločeni z novo etažo in povezani z zunanjim sto-
pniščem, spodnja bo nekoliko večja in namenjena tudi za srečanja s starši in pedagoškega 
kadra, v zgornji etaži pa bo manjša učilnica s kabinetom. Dela bodo v vrednosti dobrih 
185.000 evrov

Podružnična šola Mali SlatnikPodružnična šola Mali Slatnik v sklopu rednega vzdrževanja šol prenovili sanitarije na podružnični osnovni šoli na Malem 
Slatniku

OŠ GrmOŠ Grm prenovljena kuhinja

Vrtec Labod in vrtec PedenjpedVrtec Labod in vrtec Pedenjped
zaradi pomanjkanja prostora se širitev oziroma dograditev štirih novih oddelkov predvi-
doma prihodnje leto obeta vrtcu Labod, vrtec Pedenjped pa bo z rekonstrukcijo prostorov 
dobil novo kuhinjo in dve dodatni otroški igralnici

OŠ StopičeOŠ Stopiče energetska sanacija stavbe

Investicije v vrtcih in Investicije v vrtcih in 
šolah – zagotavljanje šolah – zagotavljanje 
optimalnih pogojev za optimalnih pogojev za 
šolanje, delo in nadaljnji šolanje, delo in nadaljnji 
razvoj naših otrokrazvoj naših otrok
Zavedanje, da lahko največ za svetlo prihodnost svoje skupnosti 
naredimo preko podpore zdravemu razvoju naših otrok ter 
družin, je globoko zakoreninjeno pri članih Liste Gregorja Ma-
cedonija. Zato se pospešeno glede na nujnost, dejanske potrebe 
zaradi povečanega števila otrok in postavljene prioritete sanira 
in nadgrajuje prostore za delo in učenje v naših vrtcih in šolah. 
Nekateri projekti so za občinski proračun večji zalogaj in tako 
so obnove in nadgradnje razdeljene na več let. Seveda je jasno, 
da dela na tem področju ne bo zmanjkalo, so pa vsi razmisleki v 
zvezi z investicijami narejeni trajnostno in dolgoročno.

Investicije v vrtcih in šolah v mandatu 2018-2022Investicije v vrtcih in šolah v mandatu 2018-2022

Na voljo sta dve obliki “mestne kartice” – fizična NFC brezstična 
kartica ali aplikacija za pametne 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 storitev občinske uprave.
Mobilno aplikacijo Sitium si brezplačno naložite preko iOS APP ali 
STORE GOOGLE PLAY. Napolnite jo lahko sami (z uporabo aplika-
cije VALU denarnica) ali na registracijskih točkah (gotovina).
Trenutno lahko s fizično NFC kartico plačujete parkirnino na vseh 
javnih parkiriščih, kjer za postopek plačevanja uporabite parko-
mat. Z aplikacijo za pametne telefone lahko parkirnino plačate 
brez uporabe parkomata, le preko aplikacije.

Dan je lepši, če si zjutraj vzamem pol ure za lahkoten tek okrog gradu Otočec. Ta jutranji 
ritual poteka po nekdanji cesti, ki smo jo pred nekaj leti namenili pešcem in kolesarjem. V 
mandatu 2018 – 2022 smo na območju Otočca uspešno celovito prenovili oba lesena mo-
stova preko Krke – poleg tega pri gradu tudi sosednjega v Šentpetru, v neposredni bližini 
pa nove možnosti za rekreacijo ponuja še nova večnamenska pot Krka – Žihovo selo.

Urban Kramar, svetnik Liste Gregorja Macedonija v Občinskem svetu MO Novo mesto

Sanacija mostu pri gradu Otočec Sanacija mostu pri gradu Otočec 
Saniran je bil most v dolžini 64 metrov, ki je bil od zadnje obnove leta 2010 znova okrepljen s slo-
venskim lesom. Prenova je obsegala zamenjavo ograje, povoznega parketa, vzdolžnih in prečnih 
leg ter telekomunikacijskega kanala.
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Varne Varne 
šolske šolske 

potipoti

Možnost, da pot opravimo peš namesto z avtomobilom je 
vrednota. Vsi bomo morali spremeniti način razmišljanja glede 
količine uporabe avtomobila za krajše poti. Vsak pri sebi bo 
moral sprejeti odločitev, kakšne razdalje bomo opravljali peš 
ali s kolesom v zavedanju, da s tem naredimo nekaj dobrega za 
svoje zdravje, okolje in da smo izjemno pomemben zgled našim 
otrokom. Želimo, da bi tudi otroci v šole hodili peš ali s kolesom. 
Če želimo, da se bodo naši otroci tega zavedali, jim moramo to z 
zgledom vsakodnevno kazati. Za to pa so potrebne varne šolske 
poti, da staršev ne bo skrbelo, da se bo otrokom na poti v in iz 
šole kaj zgodilo. 

Izboljšanju varnosti šolskih poti je bilo v tem mandatu 
namenjene veliko pozornosti in rezultati so zato zelo lepo 
vidni na terenu:

VEČNAMENSKA POT MALI SLATNIK-
PETELINJEK

Začela se je izgradnja površin za pešce in kolesarje ob regionalni 
cesti od naselja Mali Slatnik do naselja Petelinjek. V prvi fazi dela 
potekajo na Malem Slatniku, kjer se bo uredila državna cesta, več-
namenska pot za pešce in kolesarje, varno avtobusno obračališče 
pri podružnični osnovni šoli in javna razsvetljava. V drugi fazi del 
sledi izgradnja večnamenske poti in javne razsvetljave do naselja 
Petelinjek. Izvedena dela bodo v vrednosti nekaj več kot 2 milijona 
evrov, pri čemer bo DRSI prispevala 1,7 milijona, preostanek pa 
MO Novo mesto. 

Otočec

V vrednosti dobrih 184.000 evrov z DDV se bo uredila šolska pot od 
naselja Lešnica do Osnovne šole Otočec. Na tem odseku bo na novo 
zgrajenih 750 metrov cestne razsvetljave, 160 metrov  manjkajo-
čega pločnika na Lešnici, kjer bo urejena tudi avtobusna postaja, 
šolska pot pa bo varnejša še z dvema novima prehodoma za pešce.

Birčna vas 

Prenova skoraj 700 metrov dolgega odseka državne ceste v 
Birčni vasi z ureditvijo pločnika od podružnične osnovne šole 
do železniškega podhoda. Vrednost del je več kot 1,16 milijona 
evrov. Dela zajemajo rekonstrukcijo ceste mimo podružnične 
osnovne šole v Birčni vasi, z ureditvijo pločnika za pešce, cestne 

razsvetljave, dveh avtobusnih postajališč, obračališča in dostopnih 
poti in navezav na obstoječe lokalne ceste. V nadaljevanju projekta 
sledi še ureditev parkirišča pri osnovni šoli in 2. faza del z 
razširitvijo železniškega podvoza, s čimer bo po zaključku projekta 
poskrbljeno za prometno varnost otrok pri podružnični šoli kot 
tudi vseh krajank in krajanov. 

Črmošnjice

Ureditev ceste, manjkajočega pločnika, javne razsvetljave in 
vodovoda v Črmošnjicah na odseku od križišča z državno cesto 
proti Stopičam do manjšega mostu čez Težko vodo v skupni 
dolžini 380 metrov. Investicija v vrednosti skoraj 450.000 
evrov z DDV bo bistveno pripomogla k izboljšanju prometne 
varnosti na tem območju.  V drugi fazi sledi še rekonstrukcija 
mostu preko potoka Težka voda v Črmošnjicah. Tu bo v bodoče 
potekal priključek nove trase večnamenske poti za kolesarje in 
pešce iz smeri Novega mesta proti Stopičam z dvema novima 
mostovoma čez Težko vodo, za kar že poteka priprava projektne 
dokumentacije. V Črmošnjicah je v prihodnje v okviru izgradnje 3. 
razvojne osi proti Beli krajini, v načrtu tudi celovita ureditev sedaj 
nevarnega križišča državne in občinske ceste v smeri Stopič, ki bo 
po prenovi urejeno z varnimi prehodi in površinami za pešce.

Bršljin

Dela na Cesti Brigad prinašajo nadaljevanje 
celovite prenove (z vključeno komunalno 
infrastrukturo) od že rekonstruiranega dela 
ulice pri Andrijaničevi cesti do križišča z ulico 
V Brezov Log, vključno z ureditvijo varne šol-
ske poti za Osnovno šolo Bršljin, kar predsta-
vlja izgradnja manjkajočega pločnika v dolžini 
180 metrov. 

Ratež

V pripravi je izgradnja manjkajočega pločnika 
ob državni cesti na Ratežu. 

Grm

V načrtu je tudi ureditev prometnih 
povezav ob Osnovni šoli Grm, kjer 
bomo z rekonstrukcijo Trdinove in 
Mušičeve ulice bistveno izboljšali 
varnost pešcev in kolesarjev ter pos-
krbeli za varno izstopno točko otrok.

Drska 

Na Drski, ki velja za eno najstarejših, največjih in hitro rastočih 
stanovanjskih naselij v Novem mestu, se na Ulici Slavka Gruma za-
ključuje 3. faza del pri Osnovni šoli Drska. Konec julija je bilo odprtje 
rekonstruirane ceste od križišča s Topliško cesto do križišča z Drsko 
in Brodom ter do trgovine TUŠ. Poleg rekonstrukcije vozišča so grad-
bena dela obsegala ureditev in rekonstrukcijo vodovoda, odvodnja-
vanje ceste, ureditev avtobusnih postajališč ter drevoreda ob cesti. 
Hkrati s tem projektom je bila izvedena tudi prepotrebna prenova 
kanalizacijskega sistema, kar nudi ustrezne pogoje za nadaljevanje 
živahne investicijske dejavnosti v tem delu mesta. V prenovljenem 
križišču je spremenjen prometni režim  s prednostnim potekom 
prometa po Ulici Slavka Gruma. V sklopu projekta je vključena tudi 

izgradnja kolesarske steze od OŠ Drska 
do Bršljina preko nove brvi v Irči vasi, ki 
je tudi že v izgradnji. Ta projekt delno 
financira Evropska unija iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj. Gre za veliko 
investicijo, v kateri se združujejo elemen-
ti trajnostne mobilnosti in komunalne 
infrastrukture.

Suzana Hočevar, svetnica Liste Gregorja 
Macedonija v Občinskem svetu MO Novo 
mesto

Investicijski projekti Investicijski projekti 
za izboljšanje prometne za izboljšanje prometne 
infrastruktureinfrastrukture
Ureditev regionalne ceste Ureditev regionalne ceste 
v naselju Srebrniče v naselju Srebrniče 
Rekonstrukcija državne ceste v naselju Srebrniče je obsegala 
ureditev podzemne vodovodne infrastrukture, sanacijo vozišča 
v dolžini 695 m, v okviru prenove državne ceste bo urejen tudi 
pločnik za pešce, avtobusno postajališče in avtobusno obračališče, 
poleg tega pa je predvideno urejanje cestne razsvetljave. Prenova 
bo sledila pred časom zaključeni I. etapi rekonstrukcije regionalne 
ceste med Sotesko in Novim mestom v dolžini 1290 m z novim 
pločnikom za pešce in kolesarskimi površinami pri pokopališču v 
Srebrničah. Sredstva za prenovo v skupni vrednosti 1,36 milijona 
evrov so bila zagotovljena skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo.
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Rekonstrukcija ceste Rekonstrukcija ceste 
skozi Šmihelskozi Šmihel
Državna cesta v Šmihelu je bila v I. in II. fazi celostno prenovljena 
od Košenic do križišča s Smrečnikovo, odsek od slednjega križišča 
do pokopališča v Šmihelu pa se je v preteklih mesecih urejal v III. 
fazi prenove. V sklopu zadnje faze rekonstrukcije državne ceste 
v Šmihelu se je sklenila celovita prenova cestišča od Košenic do 
pokopališča v Šmihelu. Dosežen je bil cilj izboljšanja prometnih 
razmer za vse udeležence v prometu, z ureditvijo pločnika pa se je 
v Šmihelu povečala tudi prometna varnost ranljivejših pešcev in 
kolesarjev.

Andrijaničeva cesta na odseku med križiščem pri Andrijaničeva cesta na odseku med križiščem pri 
Ločenskem mostu in krožiščem »Tabletka« Ločenskem mostu in krožiščem »Tabletka« 
Po zaključenih delih je na Andrijaničevi cesti pri 
parkiriščih tovarne zdravil Krka nastalo semaforizirano 
križišče, sistem delovanja semaforjev pa je medsebojno 
usklajen s semaforji križišča pri Ločenskem mostu. Na 
Andrijaničevi cesti je v smeri Ločne urejen dodatni pas 
za zavijanje v desno na novo parkirišče tovarne zdravil, 
priključka obeh parkirišč na Andrijaničevo cesto pa sta 
razširjena in imata posamična pasova za vključevanje 
v promet v smeri krožišča »Tabletka«, ki je bilo deležno 
razširitve. Vrednost tega projekta, katerega cilj je bil 
izboljšanje pretočnosti prometa na širšem območju 
krožišča, je znašal približno 1.400.000 evrov, pri čemer 
je MO Novo mesto kot soinvestitor prispevala 326.000 
evrov. Razširitev krožišča predstavlja pomemben 
dosežek prizadevanj za posodobitev s prometom vse 
bolj obremenjenega območja. Z izvedbo projekta se je 
izboljšala pretočnost vozil, s tem pa je dosežena tudi 
prioritetna prometna ureditev mestne vpadnice pred 
začetkom predvidene gradnje odseka 3. razvojne osi, ko 
bo promet na območju bistveno bolj zgoščen.

Ureditev Ureditev 
Belokranjske Belokranjske 
ceste in križiščaceste in križišča
Z deli v Žabji vasi se je nadgradila 
prenova Levičnikove ceste, ki je potekala 
v avgustu v obdobju kolektivnih 
dopustov največjih novomeških podjetij, 
1750 metrov dolgemu prenovljenemu 
cestnemu odseku pa se je tako priključilo 
še preplaščeno križišče. Sredstva za 
preplastitev je zagotovila Direkcija RS za 
infrastrukturo.

Ureditev Ureditev 
parkirišča parkirišča 
ob Kandijski ob Kandijski 
cesticesti
Občina je vzela v najem 
nepremičnine in parcele ob 
nekdanjem hotelu Kandija z 
namenom zagotovitve dodatnih 
parkirnih mest za ožje središče 
Novega mesta ter za potrebe 
izvajanja javnega parkiranja. 
Parkirišča upravlja novomeška 
Komunala.

Sanacija  Sanacija  
odseka ulice  odseka ulice  
Ob Težki vodiOb Težki vodi  
Projekt sanacije usada, rekonstrukcije 
voziščne konstrukcije in gradnje podpornega 
zidu s pločnikom za pešce je bil v vrednosti 
nekaj več kot 100.000 evrov.

Pet novih parkirnih mest za invalidePet novih parkirnih mest za invalide
Urejenih je pet novih parkirnih mest za invalide, ki so pomembna pridobitev za občane iz ranljivejših 
skupina in so po novem na voljo na Novem trgu, pri stavbi Društva upokojencev Novo mesto, na 
parkirišču v Kandiji, pri športni dvorani Marof ter v parkirni hiši na Novem trgu. 

Enakomeren razvoj Enakomeren razvoj 
celotne MO Novo mestocelotne MO Novo mesto
- pridobitve krajevnih skupnosti v 2018-2022- pridobitve krajevnih skupnosti v 2018-2022

Krajevna 
skupnost

Izvedeni projekti Dograditev in/ali ureditev 
javne razsvetljave na področju 
posamezne KS

Rekonstrukcije in/ali preplastitve cest, 
avtobusna postajališča, parkirišča, pločniki…  
na področju posamezne KS

Birčna 
vas

• ureditev javnih površin 
za druženje in povezavo 
krajanov v Birčni vasi in 
ureditev javne razsvetljave

• Izgradnja kanalizacije v 
Lakovnicah

• na javni površini za druženje in 
povezavo krajanov v Birčni vasi

• Izvedba cestne razsvetljave na 
lokalni cesti skozi naselje Jama

• preplastitev cest: Rakovnik pri Birčni vasi, Stranska 
vas, Veliki Podljuben – hrib, Veliki Podljuben – vas, 
Jama, Ruperč vrh, Ušivec

• avtobusno postajališče v Birčni vasi
• rekonstrukcija ceste skozi naselje Birčna vas
• ureditev in odvodnjavanje na delu makadamske 

ceste v Birčni vasi
• asfaltiranje parkirišča - postajališča na Ruperč Vrhu

Brusnice • izdelava stavbnega pohištva 
na kulturnem objektu 
Gomile 10

• Dograditev in ureditev javne 
razsvetljave: Grbe, Kavce, Ratež 
- Sela pri Ratežu

• preplastitev cest: Brusnice, Grbe, Ratež - Sela pri 
Ratežu, Sela pri Ratežu – Šeruga, Dolenji Suhadol, 

• Gorenji Suhadol

Bučna 
vas

• Obnova vodovoda na 
Markljevi ulici

• Izdelava projektne 
dokumentacije električih 
inštalacij in električne 
opreme

• Izgradnja javne razsvetljave 
-otroško igrišče Kamenje

• Javna razsvetljava po KS - 
Gorenje Kamenje, Dolenje 
Kamenje

• preplastitev cest: Turkova ulica, Gorenje kamenje, 
Daljni vrh, Gorenje kamenje - podporni zid, Turkova 
ulica – hrib, Gorenje Kamenje

• ureditev pločnika skozi naselje Muhaber
• vzdrževanje makadamskih cestišč v KS Bučna vas
• širitev cestišča, prestavitev pločnika in 

infrastrukture na Dolenjih Kamencah 30
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Krajevna 
skupnost

Izvedeni projekti Dograditev in/
ali ureditev javne 
razsvetljave 
na področju 
posamezne KS

Rekonstrukcije in/ali preplastitve 
cest, avtobusna postajališča, 
parkirišča, pločniki… na področju 
posamezne KS

Krajevna 
skupnostw

Izvedeni projekti Dograditev in/
ali ureditev javne 
razsvetljave 
na področju 
posamezne KS

Rekonstrukcije in/ali preplastitve 
cest, avtobusna postajališča, 
parkirišča, pločniki… na področju 
posamezne KS

Center

• infrastruktura za staycation v Parku Evropke unije
• postavitev pitnikov v mestnem jedru Novega mesta
• skriti park, faza 2 - ureditev parcele na Rozmanovi 10 - 

postavitev lesenega podesta ob objektu
• ureditev zelenice med Jerebovo ulico in Ulico talcev
• postavitev lesenega počivalnika v Parku EU
• postavitev dodatne ograje ob lesenem mostu v Ragov log
• rekonstrukcija črpališča Žaga
• Sanacija dostopa do Šanc

• ureditev javne 
razsvetljave na 
ulici Breg in njena 
okolica, Germova, 
Šolska ulica

• preplastitev ceste: Šolska ulica
• nova ureditev Kandijskega mostu

Dolž

• obnova obstoječih igral, montaža novih in sanacija 
površin na otroških igriščih

• izvedba fasade na večnamenskem domu v Dolžu
• investicijsko vzdrževalna dela in fasada na mrliški vežici 

v Dolžu

• Izgradnja javne 
razsvetljave na 
Dolžu

• preplastitev ceste: Mali Orehek - 
Zajčji vrh pri Stopičah, Miklavž

• rekonstrukcija ceste, izgradnja 
pločnika in javne razsvetljave na 
Dolžu

• rekonstrukcija javnih poti na 
odsekih Lipnica in Komež

Rekonstrukcija ceste, izgradnja pločnika in 
javne razsvetljave  

Prenova ceste iz središča kraja v smeri proti Vrhem je 
potekala v dveh fazah. V prvi fazi je bilo prenovljenih 80 
metrov ceste. Dela so zajemala rekonstrukcijo ceste z 
opornimi zidovi, ureditev pločnika in cestne razsvetljave. V 
načrtu tudi izvedba 2. faze prenove omenjene ceste v dolžini 
190 metrov. V načrtu je tudi prenova ceste v smeri proti 
Gabrju.

Gabrje

• prizidek Kulturnega doma Gabrje
• novi prostori za gasilce PGD Gabrje
• izvedba ekoloških otokov
• izdelava projektne dokumentacije za ureditev 

večnamenske ploščadi - trga v centru Gabrja v 
neposredni bližini avtobusnega postajališča

• preureditev stare mlekarne v muzej gasilstva v Gabrju
• izdelava idejne zasnove, načrti, predlog ureditve opreme 

in 3D prezentacija načrta preureditve stare šole v Gabrju 
ter izvedba hidrološke študije za potrebe pridobivanja 
dokumentacije za preureditve stare šole v Gabrju

• rekonstrukcija cest: Gomile, Gabrska 
gora

• ureditev avtobusnega postajališča
• sanacija poljske poti med 

parkiriščem pri cerkvi in Jugorjem

Drska

• ureditev medgeneracijskega javnega prostora na 
Cesarjevi ulici

• Srebrniče - ureditev obrežja Krke in pomola Srebrniče
• pridobitev večnamenskega prostora za druženje in 

rekreacijo krajanov v KS Drska
• ureditev starega kopališča v Irči vasi in nadaljevanje 

urejanja pešpoti ob Krki od Broda proti Srebrničam
• dokončanje ureditve medgeneracijskega javnega prostora 

na Cesarjevi ulici 
• namestitev turističnih tabel (Projekti SKULPTE)
• postavitev informativne table za zgodovinsko-rekreativno 

pot Novo mesto v žici pri bunkerju na Drski
• nakup in postavitev klopi v KS Drska
• obnova zunanjih stopnic pred blokoma Ulica Slavka 

Gruma 78 in 80
• nakup stojala za zastave in nakup notranjih zastav
• postavitev večje kovinske table (Stalna razstava projekta 

Okupacijske meje v bunkerju na Drski)
• ureditev GJI Šipčev hirb

• ureditev javne 
razsvetljave na 
Ulici Drska

• rekonstrukcija ceste v naselju Drska
• Topliška cesta - 1. in 2. faza
• meteorna kanalizacija - Ulica Slavka 

Gruma
• ureditev regionalne ceste v naselju 

Srebrniče
• ureditev Westrove ulice – 

dokumentacija
• ureditev parkirišča ob Kandijski cesti

Gotna 
vas

• dokončanje prostorov KS na Jedinščici (notranja 
zaključna dela)

• dokončanje brunarice na Jedinščici (notranja gradbena 
dela)

• Gotna vas - izgradnja GJI

• Ureditev dostopa do cerkve Sv. 
Lenarta

Na pobudo Krajevne skupnosti Drska je prenovo doživelo igrišče na Cesarjevi ulici. Na novo preplastenem 
igrišču so zarisane igralne površine, obkroža ga tudi obnovljena tekalna steza z lešem, dodana je še mreža 
za odbojko, obnovljena pa so tudi preostala igrala.

Ureditev medgeneracijskega javnega prostora na Cesarjevi ulici

Prizidava je zgrajena na južni strani obstoječega objekta, v kletnem 
delu so zgrajeni novi prostori garaže 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. Naložba 
je vredna nekaj več kot 180.000 evrov in predstavlja pomembno pridobitev 
za razvoj Gabrja, gasilstva in prostovoljnega dela. Prizidek nadomešča 
gasilsko orodjarno v središču vasi, ki je bila v času gradnje in ureditve 
avtobusnega postajališča in obračališča odstranjena.

Novi prizidek kulturno-gasilskega doma 

Karteljevo • Vodovod, kanalizacija in CN Karteljevo - dokumentacija • Rekonstrukcija ceste Knežija - Brezje

Ločna - 
Mačkovec

• obnova balinišča
• Obnova kanalizacije na Lamutovi ulic

• Tabletka - razširitev krožišča 
državnih cest

Mali 
Slatnik

• ureditev toaletnih prostorov v prostorih KS na Malem 
Slatniku 

• asfaltiranje balinišča na igrišču Mali Slatnik

• Preplastitev cest: Veliki Slatnik, 
Cerovci, Smolenja vas

Bršljin

• dograditev javne 
razsvetljave v 
Cegelnici, Bršljin 
od hišne št. 36 
do glavne ceste, 
Žlebej, na križišču 
Ulice Bršljin in 
Foersterjeve ulice

• preplastitev cest: Kočevarjeva ulica, 
Bršljin, Žlebej

• rekonstrukcija Ceste Brigad
• ureditev križišča Cesta brigad z 

Andrijaničevo ulico

Cesta brigad in križišče z Andrijaničevo cesto 

Prenova križišča med Cesto brigad in Andrijaničevo je bistveno pripomogla k ureditvi tega dela 
mesta. V naslednjem mandatu bo urejen še prehod za pešce čez Andrijaničevo in obnova preostalega 
kritičnega dela Ceste brigad. Novomeški župan Gregor Macedoni je s podjetjem CBE podpisal pogod-
bo za prenovo Ceste brigad v Novem mestu oz. Bučni vasi. Ta bo občino skupaj z davkom stala nekaj 
več kot pol milijona evrov. Prenovitvena dela bodo končana do konca leta.  Gre za nadaljevanje celovite 
prenove Ceste brigad od že prenovljenega dela pri Andrijaničevi cesti do križišča z ulico V Brezov Log, 
vključno z ureditvijo varne šolske poti za bližnjo Osnovno šolo Bršljin. Pri tej bodo zgradili 180 metrov 
manjkajočega pločnika. Prenovitvena dela bodo poleg pločnika na desni strani cestišča obsegala še 
prenovo komunalne infrastrukture, ureditev javne razsvetljave in kolesarskega pasu. 

Dr. Janez Povh, vodja svetniške skupine Liste Gegorja Macedonija v Občinskem svetu MO Novo mesto
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Krajevna 
skupnost

Izvedeni projekti Dograditev in/ali ureditev 
javne razsvetljave na 
področju posamezne KS

Rekonstrukcije in/ali preplastitve 
cest, avtobusna postajališča, 
parkirišča, pločniki… na področju 
posamezne KS

Prečna

• kanalizacija Prečna - Kuzarjev kal
• sanacija razsvetljave v Krajevnem domu Prečna
• izgradnja odvodnih kanalet za izvirsko vodo 
• odvodnjavanje meteornih voda v KS Prečna 
• izdelava strelovoda na Krajevnem domu Prečna
• nakup ustrezne opreme za ozvočenje dvorane 

KS Prečna in nakup projektorja
• nakup premičnega odra za organizacijo raznih 

dogodkov v Krajevnem domu Prečna ter 
Športnem parku Prečna

• postavitev klopi za počitek in oddih (ob 
Temenici, kjer se bo uredil  parkirni prostor, 
Športni park Podbreznik)

• ureditev meteorne kanalizacije - Češča vas

• Izgradnja razsvetljave na 
Športnem parku Prečna 
ter razsvetljava krajevnega 
doma

• Izgradnja razsvetljave v 
delu naselja Češča vas

• preplastitev cest: Prečna I, Prečna II, 
Lastovče

• ureditev in nivelacija križišča v 
naselju Prečna

• ureditev in razširitev cestišča v 
naselju Prečna in Suhor

• ureditev in izgradnja avtobusnega 
postajališča v naselju Prečna (pri 
pokopališču)

• izvedba parkirnega prostora pri 
vstopu v reko Temenico

• ureditev dovozne poti
• Dograditev in asfaltiranje dovozne 

poti do Športnega parka Prečna
• Izdelava dela pločnika v naselju Češča 

vas

Otočec

• vodovod, kanalizacija in prenovljene ceste v 
Ždinji vasi

• novi prostori vrtca in šole na Otočcu
• urejanje športno-rekreacijskega parka 

PluskaOtočec (3.faza) in 4. faza del 
(elektrifikacija parka in razsvetljava notranja 
oprema objekta, klopi, mize), 

• vstopna točka Trška gora - projektna 
dokumentacija

• izdelava projektne dokumentacije za staro šolo 
Otočec 

• javna razsvetljava od Stare republiške ceste do 
gostilne Pugelj - Ždinja vas

• mrliška vežica Ždinja vas,  Otočec - nadaljevanje 
obnove

• čiščenje in ureditev terena v športnem parku 
Otočec

• informativne table »dobrodošlice«

• Javna razsvetljava od 
nekdanje državne ceste do 
Gostilne Pugelj– Ždinja vas

• preplastitev cest: Črešnjice, Trška 
gora, Dolenja vas - Žihovo selo, 
Črešnjice,  Skalna ulica, Ždinja vas, 
Herinja vas, Golušnik, Žihovo selo

• preplastitev betonskega klanca 
Golušnik ter del cestišča

• dovozna pot do parkirišča in 
parkirišče za mrliško vežico

• šolska pot Lešnica-Otočec
• nadaljevanje pločnika od obrtne cone 

do gostilne Pugelj - Ždinja vas

Vodovod, kanalizacija in prenovljene ceste v Ždinji vasi 
Skupaj je bilo zgrajenega nekaj manj kot 3,7 kilometra vodovoda in skoraj tri kilometre kanalizacije, v bližnji Brezovici 
skoraj 600 metrov vodovoda, hkrati so bila v sklopu del prenovljena vsa cestišča v Ždinji vasi in del na območju Trške 
gore ter občinska cesta Novo mesto–Ždinja vas od križišča z državno cesto Na Brezovici do gostilne Pugelj. Prenova 
vodovoda in kanalizacije ter cest je znašala skoraj 1,5 milijona evrov, del je sofinancirala tudi država. Dela so potekala 
etapno in najprej obsegala gradnjo skoraj 600-metrskega vodovoda, vodohrana Brezovica in skoraj 380-metrske 
kanalizacije, kar je stalo 475.000 evrov, naložbo pa je s 300.000 evri sofinancirala država. V drugi in tretji etapi del je bilo 
zgrajenih še nekaj več kot 2,3 kilometra vodovodnega omrežja in nekaj več kot 2,5 kilometra komunalne kanalizacije, za 
kar je Mestna občina Novo mesto prispevala 760.000 evrov.
Na širšem območju Ždinje vasi se načrtuje nadaljevanje gradnje dodatnega kanalizacijskega omrežja in meteorne 
kanalizacije v vrednosti skoraj milijon evrov. S tem bo dograjeno celotno kanalizacijsko omrežje, kar bo omogočilo 
priključevanje objektov na javno kanalizacijsko omrežje za Ždinjo vas in nižje ležečo gospodarsko cono Brezovica. 
Izgrajen bo tudi meteorni kanal od avtocestnega nadvoza v Mačkovcu do izpusta v Krko, ki bo zaključena prihodnje leto.

Majde 
Šilc

• namestitev javne 
razsvetljave na območju 
Maistrove ulice in Ulice 
Marjana Kozine

• postavitev dveh luči javne 
razsvetljave na območju 
Žibertovega hriba

• Postavitev novih uličnih 
svetilk (Ulica Marjana 
Kozine, Maistrova ulica, 
Ulica Milana Majcna na 
parkirišču na razcepu 
Slančeva–Maistrova–Ilke 
Vaštetove)

• priprava projekta za izvedbo in 
izvedba prometne ureditve Ulica 
Marjana Kozine 

• izdelava projekta za pešpot in 
kolesarsko stezo iz Tavčarjeve ulice 
na pešpot oz. kolesarsko stezo

• Priprava projekta za izvedbo in 
izvedba prometne ureditve Ulica 
Marjana Kozine 

Mestne 
njive

• preplastitev cest: Prisojna pot, 
Mestne njive, Lamutova

• Preplastitev javne poti med 
Kettejevim drevored in Mestnimi 
njivami)

• ureditev prometa na območju KS 
Mestne njive

Kandija - 
Grm

• sanacija stopnišč po KS
• ureditev dveh kotičkov za igranje šaha na 

prostem (kamnite mize in klopi)
• Kanalizacija Nad mlini

• prometna ureditev pri OŠ Grm
• projektna dokumentacija (z 

vodovodom)

Krajevna 
skupnost

Izvedeni projekti Dograditev in/ali ureditev 
javne razsvetljave na 
področju posamezne KS

Rekonstrukcije in/ali preplastitve 
cest, avtobusna postajališča, 
parkirišča, pločniki… na področju 
posamezne KS

Širitev z mislijo na prihodnost - novi prostori vrtca in šole na Otočcu 

Krajevna skupnost Otočec že kar nekaj let raste in se razvija, kar nam je lahko vsem v veselje. Aktivnejši v krajevni 
skupnosti bodo znali povedati, da smo v letih prvega mandata prvotno idejno že izrisovali ločen vrtec blizu obstoječe 
šole in takšen bi se tudi zgradil, če se ne bi spremenila praksa Občinske uprave, ki venomer in večkrat ideje in pobude 
preverja na terenu. Tako smo leta 2019 takratni vodja investicij, sodelavka, zadolžena za osnovne šole in jaz obiskali 
prizadevno ravnateljico OŠ Otočec, ki nam je predstavila prostorsko stisko učencev ter napovedi o večjih generacijah 
v bodoče. Zato smo upoštevajoč nove 
informacije spremenili investicijske 
usmeritve in danes lahko šolarke in šolarji, 
poleg vrtičkarjev, uživajo v novih prostorih 
ter razvijajo vse potenciale, ki so jim bili dani. 
Trije novi oddelki vrtca v prizidku Osnovne 
šole Otočec odslej nadomeščajo dvooddelčni 
vrtec na Lešnici, osnovnošolci pa so s 
prizidkom dobili šest novih učilnic. V zgornji 
etaži novozgrajenega prizidka so na voljo še 
novi prostori za knjižnico in zbornico, s tem 
pa se bosta sprostila še dva dodatna razreda 
na sedanji šoli. Po enem letu je končana 
naložba v vrednosti 2,5 milijona evrov, pri 
čemer je država sofinancirala 1,2 milijona.

Vsi si verjetno želimo živeti v kar najbolj urejenem okolju. Tako smo se v naši krajevni 
skupnosti odločili, da pristopimo k urejanju kraja sistematično in odločno. V letih župano-
vanja  Gregorja Macedonija smo tako uspeli v KS Prečna izvesti več kot 50 večjih in manjših 
projektov. Med drugim z velikim veseljem spremljamo tudi potek izgradnje bazenskega 
kompleksa in brvi v Irči vasi, ki bo našo krajevno skupnost povezala s samim centrom 
Novega mesta. Da nam je uspelo v teh letih realizirati tolikšno število projektov, je predvsem 
potrebno pohvaliti vodstvo MO Novo mesto z županom Gregorjem Macedonijem, saj je v teh 
letih vsem krajevnim skupnostim omogočil dodatna finančna sredstva za izvedbo posame-
znih projektov. Poleg finančnih sredstev pa so pri izvedbi različnih projektov pripomogli 
tudi krajanov, ki so s svojimi soglasji in pritrditvami omogočali izvajanje projektov. 

Mario Krapež, predsednik KS Prečna in svetnik Liste Gregorja Macedonija v Občinskem 
svetu MO Novo mest0
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Nov vodohran dolnja težka voda v velikosti  
1000 m3  v sklopu hidravličnih izboljšav 

Novi vodohrani bistveno izboljšujejo zanesljivost vodo oskrbe. Pred izgra-
dnjo je imelo Novo mesto v primeru izpada vodnega vira samo za uro ali 
dve rezerve. Z novimi vodohrani je zdaj rezerve za 48 ur. Vrednost celotne-
ga projekta hidravličnih izboljšav je 27,9 mio evrov, ključna izboljšava pa je 
ultra filtracija na dveh glavnih virih, zaradi katerih se je  je končalo nenehno 
prekuhavanje vode.

Goran Makar, svetnik Liste Gregorja Macedonija v Občinskem svetu MO 
Novo mesto

Stopiče

• vodovod Gornja Težka voda
• izdelava prostora za balinanje in rekreacijskega 

centra z odbojko na mivki in igrali (pri šoli)
• izdelava ekoloških otokov v KS Stopiče 
• rekonstrukcija mrliške vežice v vasi Stopiče
• obnova vodovoda v Stopičah 
• vodovod Dolnja Težka Voda–Stopiče

• dograditev javne 
razsvetljave v KS 
Stopiče (vas Stopiče, 
Gornja Težka voda, 
Črmošnjice, Veliki 
Orehek)

• dograditev javne 
razsvetljave v KS 
Stopiče

• preplastitev cest: Mali Orehek - Zajčji vrh 
pri Stopičah, Dolnja težka voda, Brezovica 
pri Stopičah, Črmošnjice

• asfaltiranje sedanjih makadamskih 
parkirišč pri pokopališčih v vaseh: Stopiče, 
Veliki Orehek ter Hrušica

• razširitev makadamske poti Veliki Orehek 
– Brezovica

• razširitev križišča v Velikem Orehku
• zamenjava obstoječe dotrajane avtobusne 

postaje
• razširitev ceste v vasi Šentjošt

Regrča 
vas

• nadgradnja MTB spretnostnega poligona pri 
Sv.Roku v KS Regrči vasi  

• nakup urbane opreme (klopi) in postavitev 
informacijskih tabel

• proga za kolesarski kros (blizu Skill Parka) 
dolžina proge 2,5 - 3 ,5km

• ureditev peš povezav

• ureditev javne 
razsvetljave ob cesti K 
Roku

• ureditev javne 
razsvetljave v KS 
Regrča vas (parc.št. 
1214, k.o. Gotna vas)

• priprava projektne dokumentacije za 
ureditev javne poti v dolžini 950 m v 
zaselku Sveti Rok

• preplastitev ceste K Roku
• južna povezovalna cesta – dokumentacija
• priprava projektne dokumentacije 

izdelava idejne zasnove za ureditev 
lokalne zbirne ceste Šmihel - Regrča vas - 
Gotna vas

Krajevna 
skupnost

Izvedeni projekti Dograditev in/
ali ureditev javne 
razsvetljave na področju 
posamezne KS

Rekonstrukcije in/ali preplastitve cest, 
avtobusna postajališča, parkirišča, 
pločniki… na področju posamezne KS

Prenovljen zadružni dom

Več kot 60 let star zadružni dom na Uršnih selih je pomembno 
središče tega kraja z bogatim društvenim in krajevnim življenjem 
in je zaživel v novi podobi. Prenovljena stavba odslej nudi šest 
novih dvosobnih stanovanj, prostore za delovanje krajevne 
skupnosti ter večnamenske prostore za različne dejavnosti in 
potrebe društev. Prenova v vrednosti dobrih 788.000 evrov (z 
DDV) je potekala v dveh fazah, pri čemer smo na občini prispevali 
507.000 evrov, podjetje Zarja pa 281.000 evrov. Naša občina tako 
z zaključeno obnovo nadaljuje urejanje infrastrukture v okoliških 
vaških središčih. Vodovod Gornja Težka voda 

Za urejeno oskrbo s pitno, sanitarno in požarno vodo celotnemu naselju Gornje Težke vode je bil zgrajen tlačni 
cevovod od vodohrana Dolnja Težka Voda do lokacije vodohrana na Gornji Težki Vodi, znotraj naselja Gornja Težka 
Voda pa je bilo zgrajeno ustrezno sekundarno omrežje. Projekt je bil pomemben 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 zgradil vodohran in del vodovodnega omrežja, v drugi so se dokončala dela na vodovodnem omrežju. Vrednost 
investicije izgradnje vodovodnega sistema v naselju Gornja Težka Voda je znašala 375 tisoč evrov.

Šmihel
• Dobava in montaža 

solarnih svetilk za 
javno razsvetljavo v KS 
Šmihel - Boričevo

• rekonstrukcija ceste skozi Šmihel - 2. in 
3. faza

• sanacija ceste k Roku iz Šmihela do uvoza 
za Košenice in ureditev JR

Uršna 
Sela

• prenovljen zadružni dom in notranja oprema 
doma 

• podporni zid pri pokopališču
• balinišče Makute (notranja izolacija objekta)
• kanalizacija Jama

• izgradnja javne 
razsvetljave od 
otroškega igrišča proti 
železniški postaji 

• sanacija javne 
razsvetljave na Ljubnu 
(odcep Novi Ljuben 1)

• preplastitev cest: Ljuben, Travni dol
• adaptacija dela občinske ceste na Travnem 

Dolu 
• parkirišče  pri mrliški vežici
• PZI za avtobusno pri Zadružnem domu na 

Uršnih Selih
• Sanacija javne poti na Ljubnu (odcep 

Novi Ljuben 1) in rekonstrukcija ceste na 
Ljubnu

Krajevna 
skupnost

Izvedeni projekti Dograditev in/
ali ureditev javne 
razsvetljave na področju 
posamezne KS

Rekonstrukcije in/ali preplastitve cest, 
avtobusna postajališča, parkirišča, 
pločniki… na področju posamezne KS

Žabja vas

• nov dom krajevne skupnosti
• nabava radarskih tabel s prikazovalnikom 

hitrosti v KS Žabja vas

• namestitev novih 
in zamenjava starih 
uličnih svetilk 
z ekološkimi na 
območju KS

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

Nov dom krajevne skupnosti

Po zaslugi donirane stanovanjske hiše krajanke 
Marte Medle so v KS Žabja vas pridobili prve lastne 
prostore. Hišo so v celoti prenovili in bo v osnovi 
namenjena sestankovanju, vsekakor pa je ključen cilj, 
da v novonastalih skupnih prostorih vnovič obudijo 
družabno življenje skupnosti vseh generacij, kar se je 
skozi leta izgubilo. V okolico želijo postaviti tudi nekaj 
otroških igral in klopi in upajo, da v novih prostorih 
zaživijo tudi društva in posamezniki.

Podgrad

• Napeljava vodovodnega priključka na 
pokopališču Jurna vas in Veliki Cerovec

• Izgradnja javne 
razsvetljave v Vinji 
vasi, Podgrad, Jurni 
vasi in v naselju 
Pristava

• preplastitev cest: Mihovec, Koroška vas
• ureditev priključka občinske ceste v 

Koroški vasi na cesto G-2 105
• ureditev dela ceste in pločnika na cesti 

Vinja vas – Podgrad
• Izdelava projekta ureditve lokalne ceste 

skozi Jurno vas

Skupna vrednost za vse KS Dobrih 740.000 EUR Dobrih 14 milijonov EUR

Skupna vrednost vseh projektov dobrih 91 milijonov EUR

Dograditev in/ 
ali ureditev javne 
razsvetljave

Rekonstrukcije in/ali preplastitve cest, 
avtobusna postajališča, parkirišča, 
pločniki,…
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SKUPNO DOBRIHSKUPNO DOBRIH  91 MILIJONOV EUR91 MILIJONOV EUR
INVESTICIJ, PREKO INVESTICIJ, PREKO 300 PROJEKTOV300 PROJEKTOV..

DOBRIH DOBRIH 7 MILIJONOV EUR 7 MILIJONOV EUR 
ZA IZGRADNJO NOVE IN VZDRŽEVANJE OBSTOJEČE ZA IZGRADNJO NOVE IN VZDRŽEVANJE OBSTOJEČE 
ŠPORTNE INFRASTRUKTURE IN OTROŠKIH IGRIŠČ.ŠPORTNE INFRASTRUKTURE IN OTROŠKIH IGRIŠČ.

DOBRIHDOBRIH 8 MILIJONOV EUR  8 MILIJONOV EUR 
ZA IZGRADNJO BRVI, OBNOVO MOSTOV, IZGRADNJO IN ZA IZGRADNJO BRVI, OBNOVO MOSTOV, IZGRADNJO IN 
NAČRTOVANJE NOVIH KOLESARSKIH IN PEŠ POVEZAV.NAČRTOVANJE NOVIH KOLESARSKIH IN PEŠ POVEZAV.

DOBRIHDOBRIH 35 MILIJONOV EUR 35 MILIJONOV EUR
ZA IZGRADNJO IN OBNOVE VODOVODNEGA TER  ZA IZGRADNJO IN OBNOVE VODOVODNEGA TER  
KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA.  KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA.  

DOBRIHDOBRIH 14 MILIJONOV EUR   14 MILIJONOV EUR  
ZA  REKONSTRUKCIJE IN/ALI PREPLASTITVE CEST, ZA  REKONSTRUKCIJE IN/ALI PREPLASTITVE CEST, 
IZGRADNJO NOVIH AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ,  IZGRADNJO NOVIH AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ,  
PARKIRIŠČ, PLOČNIKOV.PARKIRIŠČ, PLOČNIKOV.

DOBRIHDOBRIH  700.000 EUR  700.000 EUR  
ZA DOGRADITEV IN/ ALI UREDITEV JAVNE ZA DOGRADITEV IN/ ALI UREDITEV JAVNE 
RAZSVETLJAVE.RAZSVETLJAVE.

Projekt Vrednost v €

Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske 27.900.000,00  
Cerodbk - Manjši MBO 7.800.000,00  
Olimpijski center Novo mesto - bazen 5.600.000,00  
Komunalno urejanje obrtno industrijske cone Cikava 2.900.000,00  
Prostorska ureditev romskega naselja Brezje Žabjak 2.840.000,00  
Brv in kolesarska pot Loka - Kandija 2.600.000,00  
Regionalna kolesarska povezava Novo mesto - Straža 2.600.000,00  
Prizidek OŠ Otočec 2.500.000,00  
Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MONM - faza 2 2.350.000,00  
Ureditev mestnega jedra - Rozmanova ulica 2.300.000,00  
Brv in kolesarska pot Irča vas 2.100.000,00  
Kolesarska povezava Drska - Bršljin 1.900.000,00  
Glavni trg 2 - ureditev stanovanj 1.700.000,00  
Rekonstrukcija ceste skozi naselje Birčna vas 1.600.000,00  
Vodovod in kanalizacija Ždinja vas (faza 1) 1.500.000,00  
Razširitev krožišča "tabletka" 1.400.000,00  
Preplastitev Levičnikove in križišča Žabja vas 1.372.000,00  
Ureditev regionalne ceste v naselju Srebrniče 1.360.000,00  
Topliška cesta - 2. faza 1.200.000,00  
Vodovod in kanalizacija Ždinja vas (faza 2) 1.000.000,00  


