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Gregor Macedoni naj nadaljuje Gregor Macedoni naj nadaljuje 
uspešno vodenje MO Novo mestouspešno vodenje MO Novo mesto
Gregor Macedoni (49 let) je aktualni župan Mestne občine Novo 
mesto. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani inženir elektroteh-
nike in magister ekonomskih znanosti. Pred nastopom županske 
funkcije je deloval v gospodarstvu, kjer se je podpisal pod številne 
uspešne projekte v slovenskem in širšem mednarodnem okolju.  
Tudi po prevzemu županovanja leta 2014, je bil aktiven in prepoz-
nan kot kompetenten sodelavec in član različnih organov na regij-
ski, državni in evropski ravni in tako aktivno zastopa tako interese 
novomeške občine kot lokalne samouprave. 

EU raven
član ene ključnih evropskih institucij - Odbora regij

nacionalni ambasador Slovenije v Konvenciji županov za  
podnebne spremembe in energijo

Državna raven
član vladne delovne skupine za lokalno samoupravo

član vladne delovne skupine za obravnavo romske problematike

član Sveta Vzhodne kohezijske regije

član skupščine Združenja mestnih občin Slovenije

Regijski nivo
predsednik Sveta regije in Razvojnega sveta regije JV Slovenija

ŽUPAN GREGOR MACEDONI JE ČLAN 
RAZLIČNIH ORGANOV NA REGIJSKI, 
DRŽAVNI IN EVROPSKI RAVNI:

Kako ocenjujete vaš drugi županski mandat?

Vesel sem napredka novomeške občine na vseh področjih. Veliko je 
bilo narejenega in kot skupnost smo bolj povezani, bolj sodelovalni 
in veliko več posameznikov je vključenih v projekte za širšo skup-
nost. Nenazadnje smo kvalitetno okolje, ki privablja »nove člane«, 
saj imamo v zadnjih osmih letih 1200 soobčanov več (porast števila 
prebivalcev iz 36400 na 37600) ter smo po povprečni starosti »naj-
mlajša« med slovenskimi mestnimi občinami. Ponosen sem, da 
smo zastavljene projekte in cilje v veliki večini realizirali, manjše 
število pa jih je v postopkih izvedbe, saj smo ob reševanju naleteli 
na prepreke, ki smo jih morali premostiti. Rezultate dela občinske 
ekipe v zadnjih dveh mandatih lahko občani vidijo in občutijo vsak 
dan in skoraj na vsakem koraku. In to po celotni občini, v vseh 23 
krajevnih skupnostih.
 
Katere projekte zadnjih dveh mandatov bi še posebej 
izpostavili?

Kot najpomembnejši projekt bi izpostavil zaključen projekt ureje-
ne in zanesljive vodooskrbe, torej da imamo kvalitetno pitno vodo 
z možnostjo, da le te ne zmanjka ob okvari na enem od črpališč. Za 
Novo mesto kot regijsko središče je pomembna ureditev mestnega 
središča, Glavnega trga in okolice, saj s tem dobivamo ne samo 
mestno ampak tudi regijsko »dnevno sobo«. To je pokazala tudi 
letošnja 50. izvedba Tedna cvička v okviru Festivala cvička. Javne 
površine so »srce« skupnosti in le te smo urejali kot vaška središča, 
otroška in športna igrišča ter kot peš in kolesarske povezave. 
Zagnali smo obsežen cikel gradnje novih stanovanj pri čemer ima 
poseben poudarek ureditev stanovanj za starejše in mlade. Po 
velikem zaostanku v zadnjih letih urejamo infrastrukturo za delo-
vanje gospodarstva, saj urejamo že tretjo gospodarsko cono. Veliko 
je bilo narejenega na športni infrastrukturi in infrastrukturi za 
trajnostno mobilnost (brvi in kolesarske povezave), in še bi lahko 
našteval. Dobro sodelujemo s sosednjimi občinami in zato imamo 
rezultate ter smo opaženi tudi kot regija (JV Slovenija). Razvojna 
naravnanost novomeške občine je bila prepoznana že po prvem 
županskem mandatu saj smo leta 2019 dobili nagrado Zlati kamen 
za razvojno najprodornejšo občino. Danes vztrajamo na tej poti s 
številnimi projekti, ki nas umeščajo tudi na evropski zemljevid.
 
Kako ocenjujete sodelovanje s civilno družbo?

Veliko boljše partnerstvo kot v preteklosti ima občina s številnimi 
civilnodružbenimi organizacijami na področju kulture, športa, 
sociale, humanitarne dejavnosti in gasilstva. To se ne odraža samo 
v več finančnih sredstvih temveč tudi v bolj skladnem delovanju, ki 
temelji na sprejetih občinskih strategijah.
 
Kdaj bomo lahko zaplavali v novem bazenu?

Investicije na področju športa izvajamo sistematično. Tako sledi 
ureditvi edinstvene kolesarske in atletske dvorane nadgradnja z  
novim bazenskim kompleksom v pomemben nacionalni olimpijski 
center. Bazenski kompleks bo zaživel v začetku naslednjega leta.

Kaj so glavne programske prioritete za naslednji mandat?

Predvsem, da nadaljujemo z intenzivno razvojno zgodbo, ki nas 

ŽUPAN GREGOR MACEDONI 
ODGOVARJA NA NEKAJ POMEMBNIH 
VPRAŠANJ POVEZANIH S 
PRETEKLIMA MANDATOMA IN 
POGLEDOM V PRIHODNJEGA

postavlja v ospredje med slovenskimi občinami. Investicijsko to 
pomeni, da bomo nadaljevali z delom na urejanju novomeškega 
prometa; tako na glavnih prometnicah kot vpadnicah, ki so delno v 
občinski delno v državni pristojnosti ter še naprej priganjali drža-
vo, da se izgradita obe novomeški obvoznici z novima mostovoma 
v Ločni in Srebrničah. To so namreč ključne točke novomeške 
prometne mreže. Novo mesto je prestolnica slovenskega izvoznega 
gospodarstva (v prvi šesterici slovenskih izvoznikov so kar trije iz 
Novega mesta), kar pomeni veliko dnevne migracije zaposlenih in 
zato zahtevamo od države, da del pobranega v državni proračun 
vrne nazaj tudi v obliki urejene infrastrukture, ki jo tako gospo-
darsko okolje potrebuje. Nadaljevali bomo tudi z gradnjo novih 
stanovanj, saj povpraševanje že dolgo presega ponudbo, kar se 
odraža tudi v visokih cenah tako najemnin kot stanovanj. Novo 
mesto je že danes eno najmočnejših srednješolskih središč v Slove-
niji, za prihodnost pa je pomembno, da še okrepimo visoko šolstvo 
ter znanstveno-raziskovalno dejavnost ter vse skupaj povežemo 
v javno univerzo s sedežem v Novem mestu. To so prizadevanja, 
ki bodo prek znanj in kompetentnih posameznikov lahko temelj 
uspešnega gospodarstva tudi v naslednjih desetletjih. Tik pred 
izvedbo je tudi prenova Narodnega doma, načrtujemo pa tudi 
novo športno infrastrukturo. V naslednjih štirih letih bo izgrajena 
večina od manjkajočih osmih javnih kanalizacijskih sistemov.

 Ali ima novomeška občina participatorni proračun?

Dejansko imamo najdlje in najbolj konkretno od vseh slovenskih 
občin uresničen participatorni proračun. Le ta poteka na pod-
lagi podanih pobud občanov, ki so usklajene na ravni krajevnih 
skupnosti, občina pa pobude realizira v sklopu participativnega 
sodelovanja s krajevnimi skupnosti, ki pobude prijavijo na razpis. 
Tovrstno sodelovanje poteka od leta 2016, v šestih letih se je zvrsti-
lo že več kot 200 uspešno zaključenih projektov. Vsako leto na tak 
način odobrimo okoli 700.000 evrov projektov. Novomeška občina 
ni enovita in potrebe po posameznih okoljih so različne, zato 
imajo »uvoženi« modeli participacije z enotnim glasovanjem ter 

Kljub zelo zahtevnemu vsakodnevnemu urniku,  
si  rad vzame čas za družino.

Bil je tudi član Strateškega sveta za digitalizacijo; vodja delovne 
skupine za javno upravo in digitalno družbo. V letu 2021 je prev-
zel tudi pomembno funkcijo nacionalnega ambasadorja Slovenije 
v Konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo. Slednja 
je ena najširših globalnih iniciativ, ki skuša pospešiti odgovor na 
podnebne spremembe na vseh ravneh. 
 

Zelo visoko ocenjujem in podpiram tudi vestno delo in uspešne uresničitve številnih pomembnih projektov, ki jih tudi uspeš-
no vodijo izvajajo članice in člani  Liste Gregorja Macedonija. 
Novomeščani smo lahko veseli ponosni na res številne in raznovrstne, že uresničene dosežke naše MO Novo mesto, med 
katere lahko prištevamo: razvoj javne univerze, zavzeto skrb za starejše, celovite energetske sanacije javnih stavb v občinski 

upravi, nov bazen v Češči vasi, ureditev otroških igrišč, šole na Otočcu, ureditev Stadiona Portoval, 
ureditev mestnega jedra, naložba v razgledno ploščo na našem Kapitlju, res številne druge izvede-
ne  projekte  in sedanje priprave za postavitev spomenika »Frančiškan z rastočo knjigo«, v spomin 
že 552. obletnice prihoda frančiškanov v Novo mesto. 

Prof. dr. Miha Japelj, častni občan MO Novo mesto in častni občan Občine Trebnje, predsednik 
Odbora za promocijo kulturne dediščine

Se še spomnimo?

Novo zgrajeni vrtec Videk je pomembna investicija in prva novogradnja na področju predšolske vzgoje po več desetletjih v naši občini.
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Kandidati na  Kandidati na  
Listi Gregorja MacedonijaListi Gregorja Macedonija

2. Jasna Kos Plantan2. Jasna Kos Plantan
Jasna Kos Plantan bo na Listi Gregorja Macedonija za svetnico Občinskega 
sveta MONM po uspešnem drugem svetniškem mandatu kandidirala tretjič. Je 
diplomirana kemijska tehnologinja zaposlena v razvoju farmacevtskega podjetja. 
Več kot 10 let je aktivno je vključena v vzgojno izobraževalni sistem na ravni občine 
in aktivna na področju športa.

Na Listi Gregorja Macedonija sem kandidirala, ker je župan v preteklem mandatu 
dokazal, da je človek uspešnih projektov. S svojim znanjem, izkušnjami in pozitivno 
energijo mu želim stati ob strani tudi v tekočem mandatu.

3. Boštjan Grobler3. Boštjan Grobler
Boštjan Grobler, univ. dipl. ekonomist, podjetnik, že 20 let deluje na 
različnih vodstvenih funkcijah  v gospodarstvu. Kot nepoklicni podžupan se 
je v preteklem mandatu lotil vodenja projektov z ogromno energije in znanja 
ter ključno pripomogel k uresničitvi večih projektov pri razvoju mobilnosti, 
športne infrastrukture in reorganizaciji občinskih zavodov. Kot vodja 
skupine za pripravo Strategije razvoja turizma v MO Novo mesto je uspel 
povezati obstoječe potenciale občine z novimi turističnimi trendi. Soglasje k 
svoji kandidaturi v okviru Liste Gregorja Macedonija je podal že tretjič.

4. Sara Tomšič4. Sara Tomšič
Sara Tomšič bo po dveh uspešnih mandatih na Listi Gregorja Macedonija 
kandidirala za svetnico Občinskega sveta MONM že tretjič. Je diplomirana 
politologinja s številnimi izkušnjami iz nevladnega, zasebnega in javnega sektorja. 
Podrobno pozna delovanje občine in ima dobro razvit čut za oblikovanje politik. Kot 
mlada in zagnana oseba verjame v pogumno in proaktivno delovanje.

Na Listi Gregorja Macedonija kandidiram, ker je na čelu naše liste človek, ki nam 
je preteklih osem let vsak dan znova dokazoval, kaj se vse na celotnem območju 
Mestne občine Novo mesto da storiti, če se le hoče. Glede na moje izkušnje 
verjamem, da mu bom v pomoč še naslednja štiri leta.

Predstavljamo vam kandidate nestrankarske Liste Gregorja Macedonija,  
katero podprete, če obkrožite številko 8.

RAZVOJ NOVEGA MESTA NAM JE V ČAST IN DOLŽNOST  

V Listi Gregorja Macedonija smo zbrani ljudje v različnih življenjskih obdobjih, z različnimi poklici, z različnih nazori, različnih stanov. 
Praktično vsi razvijamo oziroma smo razvijali svojo kariero izven sistema Mestne občine Novo mesto, a se zavedamo, da smo kot osebe v 
življenju prejeli veliko, tako od svojih družin kot od države in občine preko izobraževanja, kulture, zdravstva, socialnih storitev ipd. 

Zato čutimo dolžnost, da del tega, kar smo prejeli, vrnemo v okolje preko angažiranja svojega znanja, talentov, idej za dobro Mestne obči-
ne Novo mesto. Nismo novinci na volitvah, za nami je osem let dela, preko katerega smo pokazali, kaj znamo in zmoremo, hkrati pa smo 
se naučili zakonitosti, ki vladajo v javnem sektorju in ki jih moramo upoštevati pri izvajanju svojih načrtov.

Množica več kot 300 realiziranih projektov se pozna v čisti pitni vodi, v obnovljenem mestnem jedru, v obnovljenih cestah, pločnikih, 
šolah, v novih brveh, vrtcih, kolesarskih stezah, ipd. S stabilnim financiranjem smo poživili družbeno življenje. Rezultat vseh naporov je 
tudi visok ugled in široka prepoznavnost naše občine po celotni Sloveniji in širše.

Z vsakim zaključenim projektom se odpre nekaj novih zgodb, ki se postavijo v vrsto za realizacijo v naslednjih letih. Zato načrtujemo 
nadaljnji razvoj občine na področjih komunalne in prometne infrastrukture, trajnostne mobilnosti, zagotavlja-
nju (novih) stanovanj, na področju energetike, izobraževanja, zdravstva in sociale. Okrepili bomo tudi podporne 
inštrumente za družine in za mlade, za društva in upokojence, ter nadaljevali z gradnjo športne infrastrukture 
ter z različni ukrepi omogočali hitrejši razvoj gospodarstva in kmetijstva.

Načrtujemo, da bomo v naslednjem mandatu naredili tudi ključne korake ustanavljanja javne univerze, ki bo 
skupaj z Inštitutom Rudolfovo postala generator novega znanja in mladih visoko izobraženih ljudi, ki bodo 
prinašali nadaljnji razvoj naše občine in celotne regije.

Dr. Janez Povh, vodja svetniške skupine Liste Gegorja Macedonija

predolgimi postopki veliko slabši učinek kot naš, novomeški način 
izvedbe participatornega proračuna.
 
Kako vidite Novo mesto čez 10 let?

Kot kvalitetno bivalno in delovno okolje za vse generacije, v katerem 
se bodo dinamično razvijale tako podjetniške kot skupnostne zgod-
be in bomo znali izpostavljati uspeh kot vrednoto ter hkrati pos-
krbeti za posameznike, ki so jih okoliščine porinile na rob družbe. 
Kjer bodo mladi ne samo videli perspektivo temveč si želeli prežive-
ti večji del svojega življenja, starejši pa bodo dinamično vključeni v 
skupnost ter predajali svoje izkušnje in znanja na naslednje gene-
racije.
 
Kako je potekalo sodelovanje z občinskim svetom v zadnjih 
dveh mandatih?

Sodelovanje je bilo kar zgledno. Večji del svetnikov je bil vključen 
v programski sporazum med županom in svetniškimi skupinami. 
Tako je bila večina odločitev sprejetih soglasno, preostanek pa z 
izrazito večino 90% ali več. To je za razvojno delovanje občine po-
membno. Verjamem, da je to tudi posledica, da je imela Lista Gre-
gorja Macedonija kar 10 svetnikov oz. 1/3 občinskega sveta.

Kako komentirate, da imate samo enega protikandidata?

Menim, da je bila pri odločitvi potencialnih kandidatov pomemben 
premislek ali lahko realno ponudijo kaj drugačnega, boljšega ali bolj 
razvojno naravnanega od sedanje ekipe. V 8 letih so občani spozna-
li, da kar govorim tudi delam. In narejenega je veliko. Prav je, da se 
ne vrnemo spet v čase, ko se je zgolj veliko govorilo, zelo malo pa 
naredilo.

Kaj vas motivira za ponovno kandidaturo in za opravljanje 
ne ravno lahkega poklica?

Motivacija je še vedno enaka oz. podobna kot pred 8 in 4 leti. Tokrat 
sem ob odločitvi za kandidaturo izpostavil tudi dejstvo, da so obči-
ne z daljšo stabilnostjo pri vodenju uspešnejše. Sicer pa veliko raci-
onalnih razlogov ni, saj ostaja dejstvo, da osebno nisem na boljšem, 
ne materialno ne v kvaliteti življenja. Moji štirje glavni motivacijski 
razlogi – otroci - rastejo in tudi preko njih opazujem naše okolje ter 
skušam delovati na način, da bodo v tem okolju lahko videli svojo 
prihodnost. Za enako razvojno dinamiko tudi v naslednjem manda-
tu je pomembno, da smo na občini in v širšem občinskem sektorju 
vzpostavili odlične ekipe, ki znajo in zmorejo izvajati ambiciozne 
projekte in skrbeti za kvaliteten vsakdan naše lokalne skupnosti.

O pomenu Občinskega svetaO pomenu Občinskega sveta
Uspešnost županovanja je odvisna tudi od sestave občinskega sveta, zato je zelo pomembno, da ima župan trdno 
podporo občinskih svetnikov s svoje liste. Tako lahko vso svojo energijo usmeri v razvoj občine. Mestna občina Novo 
mesto potrebuje družbeno odgovorne svetnike. Vaš glas zato vsekakor šteje. Zaupajte svoj glas Gregorju Macedoniju za 
župana in zaupajte tudi njegovi listi.  
Vaš glas za Listo Gregorja Macedonija pomeni glas za nadaljevanje razvoja naše občine.

Se še spomnimo?

Nov most na Smrečnikovi ulici.
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5. dr. Janez Povh5. dr. Janez Povh
Prof. dr. Janez Povh je od septembra 2022 direktor znanstvenega in tehnološkega inštituta 
Rudolfovo, ki je bil ustanovljen spomladi 2022 s strani Vlade Republike Slovenije in je 
prvi tovrstni inštitut v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Je tudi profesor matematike 
na Univerzi v Ljubljani. Ima veliko izkušenj z vodenjem in izvajanjem raziskovalnega 
in pedagoškega dela v novomeškem, slovenskem in širšem evropskem akademskem 
prostoru. V preteklih dveh mandatih je bil kot svetnik Liste Gregorja Macedonija še 
posebej aktiven na področju izobraževalnega in raziskovalnega dela v MONM. V zadnjem 
mandatu je bil tudi vodja svetniške skupine Liste Gregorja Macedonija.

Raziskave, razvoj in inovacije v povezavi z zelo dobrim izobraževanjem so gotova pot v 
visoko razvito skupnost z blaginjo za vse. Z Gregorjem Macedonijem na čelu MONM bo to 
področje v tekočem mandatu še naprej ena od naših prioritet.

6. Vesna Vesel6. Vesna Vesel
Vesna Vesel je bila članica Občinskega sveta MONM že dveh mandatih, kandidirala 
pa bo tudi tretjič. Na osnovi skoraj tridesetletnih izkušenj pri delu v gospodarstvu se 
zaveda, da je tudi za uspešno delo občinskega sveta potrebna ciljna naravnanost in 
delovanje v skupnem interesu. Le na ta način bo tudi v prihodnje mogoče ustvarjati 
pogoje za nadaljnji razvoj MO Novo mesto kot gospodarsko uspešne in občanom 
prijazne občine.

Za kandidiranje na Listi Gregorja Macedonija sem se odločila, ker verjamem, da bo 
ta tudi v prihodnjem mandatu na vseh ravneh angažiral in združeval odgovorne 
ljudi, ki se bodo izkazali predvsem z dejanji, v dobro vse skupnosti.

7. Urban Kramar7. Urban Kramar
Urban Kramar bo na Listi Gregorja Macedonija kot kandidat za svetnika Občinskega 
sveta MONM kandidiral drugič. Je nekdanji nogometaš in diplomirani novinar, ki se 
po študiju ukvarja s področjem odnosov z javnostmi, pri svojem delu pa je podrobno 
spoznal tudi delovanje občine.

Rad imam Novo mesto, zato sem prepričan, da si uspešna zgodba prvih dveh 
mandatov zasluži nadaljevanje. Verjamem, da je proaktivna razvojna naravnanost 
ekipe aktualnega župana, prava pot za našo občino, zato si želim prispevati svoj delež.

8. Klara Golic8. Klara Golic
Klara Golić bo na Listi Gregorja Macedonija kot kandidatka za svetnico Občinskega 
sveta MONM kandidirala drugič. Je magistrica varstvoslovja in prostovoljka na 
različnih področjih dela z ljudmi, mladinska delavka, nosilka projekta Mladi na 
Uršnih selih, dolgoletna plesalka pri FD Kres ter vodja mladinske skupine. Verjame 
v medsebojno sodelovanje ter pošteno doseganje ciljev.

Verjamem v dolgoročno in trdno vizijo razvoja naše občine, v medsebojno 
sodelovanje, iskanje rešitev in izboljšav na vseh področjih delovanja, zato ponovno 
kandidiram na Listi Gregorja Macedonija.

9. Primož Kobe9. Primož Kobe
Novomeški maratonec Primož Kobe je atlet, olimpijec, profesor športne vzgoje 
in trener v športno rekreativnem društvu Fit klub. Je idejni vodja in organizator 
Novomeškega polmaratona. Primož Kobe bo na Listi Gregorja Macedonija 
kandidiral tretjič, za njim pa je uspešen svetniški mandat.

Na listi Gregorja Macedonija bom kandidiral, ker zaupam v Gregorjevo delo, 
poštenost in njegove sposobnosti ter ker mi je mar za Novo mesto in njegov razvoj. 
Mislim, da je Novo mesto v zadnjih osmih letih zelo napredovalo. Na nestrankarski 
listi Gregorja Macedonija bom kandidiral, ker verjamem, da lahko s svojimi idejami 
in vizijo za boljše Novo mesto doprinesem k skupnemu dobremu Novega mesta.

10. Darja Marjanovic10. Darja Marjanovic
Darja Marjanović, profesorica francoščine in angleščine, se zna soočati z različnimi 
izzivi na podlagi izkušenj, ki jih je pridobila v poklicnem okolju, pri vodenju Sveta 
krajevne skupnosti ter raznih društev. S svojimi predlogi prispeva k razvoju lokalne 
skupnosti, prepozna težave in potrebe ter zna poiskati pot do zastavljenega cilja.

Kandidati Liste Gregorja Macedonija smo ljudje z različnih področij javnega in 
zasebnega sektorja, ki se zavedamo pomembnosti stalnega razvoja in vidimo 
priložnosti za napredek tako mestnega središča kot tudi vasi oz. podeželja.

11. Mario Krapež11. Mario Krapež
Mario Krapež bo na Listi Gregorja Macedonija kot kandidat za svetnika Občinskega 
sveta MONM kandidiral tretjič, v mandatu 2018-2022 pa opravil veliko dela tako kot 
svetnik kot tudi predsednik KS Prečna. Kot poklicni gasilec v Mestni občini Novo 
mesto skrbi za varnost in dobrobit vseh pomoči potrebnim. Svoje poslanstvo je 
razširil v politične vode, saj želi pozitivno vplivati na vse prebivalce Novega mesta.

Poštenje, delavnost in pravičnost so merila brez katerih ni možno biti dober vodja. 
Da Gregor Macedoni te vrline ima je dokazal tudi v preteklem štiriletnem obdobju 
županovanja. Na Listi Gregorja Macedonija bom kandidiral za svetnika v občinski 
svet, saj mu želim pri njegovem delu pomagati po svojih močeh.

12. Suzana Hočevar12. Suzana Hočevar
Suzana Hočevar bo na Listi Gregorja Macedonija kandidirala za svetnico 
Občinskega sveta  MONM že tretjič. Po izobrazbi je univ. dipl. ekonomistka 
zaposlena v farmacevtskem podjetju kot svetovalka za izobraževanje. Aktivno se 
vključuje s predlogi in pobudami za razvoj novomeške občine.

Zaupam in podpiram Gregorja Macedonija, saj je s svojim aktivnim vključevanjem 
v gospodarstvo in politiko že od študentskih let naprej, v času svojega dela v 
gospodarskih podjetjih in zdaj kot župan dokazal, da zna, zmore in hoče zagotoviti 
trajnostni razvoj novomeške občine. Je velik vizionar z delovnim potencialom in 
župan vseh.
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13. Goran Makar13. Goran Makar
Goran Makar predava na Višji strokovni šoli Šolskega centra Novo mesto. Ima licenco 
Evropskega energetskega menedžerja. Med 2014-2018 je bil član Odbora za okolje in prostor, 
član projektne skupine za Energetsko sanacijo 27 občinskih objektov in s skupino strokovnjakov 
je pripravil Lokalni energetski  koncept. S svojim znanjem in izkušnjami je nadaljeval v 
mandatu 2018-2022 kot svetnik v Občinski svetu in kot član Odbora za okolje, prostor, promet 
in komunalo na Listi Gregorja Macedonija. Družbeno in humanitarno odgovornost udejanja 
kot dolgoletni »motor« Društva Celiac Slovenija.
 
Odgovornost do okolja je rdeča nit razvojne naravnanosti občine za naslednja desetletja. 
Sprejeli smo strategije razvoja na področjih delovanja občine in tako odgovorno skrbimo 
za skladen razvoj. Velikokrat trenutne rešitve niso po željah posameznikov ali celo skupine 
občanov, se pa na dolgi rok izkažejo kot odgovorne, pravilne, celovite ali celo vizionarske. Zato 
podpiram Gregorja Macedonija pri nadaljevanju začrtanih strategij in želim tvorno sodelovati 
pri ustvarjanju odgovornih rešitev.

14. Mateja Rožič14. Mateja Rožič
Mateja Rožič bo na Listi Gregorja Macedonija kot kandidatka za svetnico 
Občinskega sveta MONM kandidirala prvič. Po izobrazbi je gradbena inženirka, 
predsednica sveta KS Regrča vas, svetovalka za okolje in prostor, ponosna babica. 
Njeno delo v lokalni samoupravi zajema podrobno poznavanje delovanja občine, 
vodenje s področja infrastrukturnih projektov tudi občinskega prostorskega 
načrtovanja vse z vizijo aktivnega in dinamičnega dela s končnim rezultatom.

Kandidiram zato, ker je življenje v kraju odvisno od zavzemanja posameznikov, 
ki so pripravljeni s svojimi idejami in delom nekaj narediti za skupnost. In če se v 
kraju najdejo predstavniki z idejami in zagnanostjo, se da pridobiti tudi sredstva za 
njihovo uresničitev.

15. Jernej Strgar15. Jernej Strgar
Za občinskega svetnika bo tretjič kandidiral na Listi Gregorja Macedonija. Z 
znanjem na področju ekonomije in dolgoletnimi izkušnjami je dober poznavalec 
družbenega življenja v občini. Je človek kompromisov in konkretnih dejanj.

Ker verjamem v zagnanost in ustvarjalnost članov z Liste Gregorja Macedonija, 
želim tudi sam za dobrobit občine in občanov pomagati premikati stvari z 
manj besedami in več dejanji. Tudi zato bom zopet kandidiral na Listi Gregorja 
Macedonija.

16. Maša Macedoni16. Maša Macedoni
Maša Macedoni je študentka 2. letnika oblikovanja tekstilij in oblačil na 
Naravoslovnotehniški fakulteti v Ljubljani. Pred tem je znanje pridobivala 
na novomeški gimnaziji. Je velika ljubiteljica kulture in umetnosti.

Za kandidaturo sem se odločila, ker imam na naše mesto pogled 
iz perspektive nas mladih in mislim, da lahko s tem pripomorem k 
soustvarjanju tega okolja.

17. Tomaž Slak17. Tomaž Slak
Tomaž Slak bo na Listi Gregorja Macedonija, kot kandidat za svetnika Občinskega 
svetnika MONM kandidiral drugič. Je delavec v gostinstvu, ima številne izkušnje z 
vodenjem gostinskega podjetja in delovanjem društev ter lokalne samouprave. Delovanje 
občinskega sistema pozna dobro, saj se je v preteklem mandatu trudil za razvoj krajevne 
skupnosti Stopiče.

Na listi Gregorja Macedonija bom kandidiral, ker je v dveh mandatih kot župan dokazal 
in nadaljeval začrtane projekte iz preteklih let in jih uresničil, ter nam je vsak dan znova 
dokazoval, kaj se vse na celotnem območju Mestne občine Novo mesto da storiti.

18. Branko Kovač18. Branko Kovač
Branko Kovač bo na Listi Gregorja Macedonija kot kandidat za svetnika Občinskega 
sveta MONM kandidiral drugič.  Po izobrazbi je diplomirani inženir lesarstva. Na 
podiplomskem študiju je pridobil naziv magister družboslovne informatike. Uspešno 
vodi družinsko podjetje z dolgoletno tradicijo. Pozna potrebe aktivnega prebivalstva in 
manjšega gospodarstva v Novem mestu. Je aktivni član Odbora za gospodarstvo.

Na Listi Gregorja Macedonija bom kandidiral, ker zaupam županovi viziji razvoja. Po 
daljšem mirovanju Novo mesto pod njegovim vodstvom ponovno pridobiva zagon in 
veljavo. Verjamem, da bom z zagnanostjo in poznavanjem aktualnih potreb manjših 
podjetij prispeval, da Novo mesto in Dolenjsko naredimo konkurenčno v slovenskem in 
evropskem merilu.

19. Janez Mohorčič19. Janez Mohorčič
Janez Mohorčič bo tretjič kandidiral na Listi Gregorja Macedonija za svetnika Občinskega 
sveta MONM. Po poklicu je profesor športne vzgoje z veliko izkušnjami s področja športa 
mladih. Dobro pozna delo športnih klubov na področju občine, tako v smislu  tekmovalnega 
kot vrhunskega športa. Danes kot upokojenec vodi športne aktivnosti v DU NM. Bil je tudi 
vrsto let trener v ženskem in moškem odbojkarskem klubu. Ima tudi strokovne nazive: 
učitelj plavanja in smučanja ter diplomiran trener odbojke. 

Na listi Gregorja Macedonija bom zopet kandidiral predvsem z željo, da bi se v občini 
izboljšala športna infrastruktura in da bi se izboljšali pogoji za športno udejstvovanje 
upokojencev.

20. Mojca Črtalič Andolšek20. Mojca Črtalič Andolšek
Mojca Črtalič Andolšek je kot svetnica v Občinskem svetu predvsem usmerjena v 
razvoj gospodarstva in z njim povezanega podpornega okolja. Na letošnjih lokalnih 
volitvah bo kandidirala drugič. Je magistrica ekonomskih in poslovnih ved, direktorica 
uspešnega mednarodno uveljavljenega proizvodnega podjetja že tretje generacije. 
S svojo izredno pozitivno energijo, odločnostjo in vztrajnostjo je usmerjena v 
doseganje zastavljenih ciljev, ki jih dosega sinhrono s svojimi sodelavci. Kot mati dveh 
odraščajočih fantov ima veliko življenjskih izkušenj in izzivov ter je aktivna tudi na 
humanitarnem področju v lokalnem območju.

Dosedanjega župana Gregorja Macedonija spoštujem in cenim, ker je zavzel trdna 
stališča in v tako kratkem času uspel uresničiti številne pomembne projekte za razvoj 
in napredek Novega mesta po meri prebivalstva in gospodarstva. Novo mesto ima 
odločnega in preudarnega župana, ki se trudi graditi zgodbo za boljši jutri, za še večjo 
prepoznavnost Novega mesta in uživa ugled širom Slovenije.
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21. dr. Katerina Božič21. dr. Katerina Božič
Dr. Katerina Božič je docentka za področje managementa na Ekonomski fakulteti, Univerze v 
Ljubljani. Je mednarodno uveljavljena raziskovalka za področje trajnosti, inovacij, upravljanja 
znanja in poslovno inteligenco. Zelo uspešno se udejstvuje tudi na področju pridobivanja in 
vodenja EU projektov ter je koordinatorica projekta SRC-EDIH, ki je eden od ključnih projektov na 
področju digitalizacije v širši regiji. Zavzema se za inovativen razvoj in novosti, ki bodo zagotovili 
kakovostno življenje vseh občanov v različnih življenjskih obdobjih. V okviru lokalnega delovanja 
si bo prizadevala pospešiti stopnjo digitalizacije v regiji, intenzivnost zelenega prehoda, okrepiti 
razvoj medgeneracijskega sodelovanja in strateško razvijati program za obvladovanje staranja.

Kandidiram, zato da lahko aktivno sodelujem pri soustvarjanju razvoja našega mesta na spoštljiv 
in odgovoren način. Pretekle izkušnje in znanja, ki sem jih pridobila pri delovanju v različnih 
organizacijah so mi ustvarili močno osnovo, da pripomorem, da bo Novo mesto bolj zeleno, 
digitalno in solidarno mesto.

22. Robert Sotler22. Robert Sotler
Robert Sotler, mag. javnega zdravja, je zaposlen na Univerzi v Ljubljani, Zdravstveni fakulteti, 
kot visokošolski učitelj. Po osnovni izobrazbi izhaja iz vrst zdravstvene nege, kjer je aktivno 
služboval vrsto let. Od leta 2009 do 2014 je opravljal funkcijo neprofesionalnega zastopnika 
pacientovih pravic. Je član Republiške komisije za pacientove pravice, član Častnega razsodišča 
pri Zbornici-Zvezi medicinskih sester in babic ter član Strokovnega centra RKS. Trenutno 
opravlja funkcijo predsednika Sveta KS Žabja vas in ob tem tvorno sodeluje z društvi ter 
organizacijami, ki delujejo v dobrobit bolnikov, otrok, starejših in socialno šibkejših.

Pozitivne spremembe v lokalnem okolju so več kot očitne in so plod trdega dela ter odraz 
sposobnosti, zato sem prepričan v nadaljnjo zagnanost aktualnega župana in ekipe.  Župan zna 
pozorno prisluhniti specifičnim potrebam krajevnih skupnosti in tudi zato sem se odločil za 
kandidaturo na Listi Gregorja Macedonija.

23. Marija Judež23. Marija Judež
Marija Judež je dijakinja 4. letnika Tehniške gimnazije na Šolskem centru Novo 
mesto. Dosega najvišje uspehe tako na državnih kot mednarodnih tekmovanjih iz 
znanja fizike, astronomije, matematike, biologije in kemije. Šolanje bo nadaljevala na 
Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani, kjer bo študirala fiziko.

Pomembno se mi zdi, da smo mladi aktivno vključeni v odločanje o prihodnosti 
Novega mesta, zato kandidiram na Listi Gregorja Macedonija. Želim si, da se Novo 
mesto še naprej razvija v prostor, kjer bomo mladi videli svojo prihodnost, imeli 
možnost razvoja potencialov in uresničevanja zastavljenih ciljev.

24. Miro Škufca24. Miro Škufca
Miro Škufca se je kot nekdanji predsednik KS Šmihel z lokalno politiko ter 
zagotavljanjem kakovosti bivalnega okolja ukvarjal vrsto let, na Listi Gregorja 
Macedonija pa bo kandidiral drugič. Od leta 2005 je samostojni podjetnik, področje 
njegovega profesionalnega dela je varnostni inženiring. Pred tem pa je bil manager v 
Krki oz. v Termah Krka.

Za kandidiranje na Listi Gregorja Macedonija za občinski svet ter za pomoč pri 
ponovitvi mandata dosedanjemu županu sem se odločil predvsem zato, ker je njemu 
in njegovi ekipi po 10 letih, ko smo pridobili gradbeni projekt, končno uspelo pričeti 
urejati Šmihelsko cesto.

25. Katja Grgic25. Katja Grgic
Katja Grgić bo jeseni leta 2022 na Listi Gregorja Macedonija kot kandidatka za svetnico 
Občinskega sveta MONM kandidirala tretjič. Je diplomirana psihologinja in doktorica 
znanosti. Deluje kot poslovni psiholog, trener in coach na področju razvoja vodstvenih veščin 
ter konstruktivnih medosebnih odnosov. Kot HR svetovalka družbam svetuje pri vzpostavitvi 
kadrovskih sistemov, ki podpirajo uresničevanje poslovne strategije.

S kandidaturo na Listi Gregorja Macedonija izražam svojo podporo osebi, ki že od dijaških let 
nesebično, s srcem in dušo deluje v smeri razvoja Novega mesta. Menim, da je odgovornost 
vsakega meščana, da pri so-ustvarjanju vizije razvoja Novega mesta zavzame aktivno držo ter 
izkaže svoj prispevek v skladu s svojimi zmožnostmi ter stroko.

26. Rado Trifkovic26. Rado Trifkovic
Rado bo na lokalnih volitvah za občinski svet kandidiral prvič. Je plesni učitelj, 
podjetnik, prostovoljec in zelo vsestranski posameznik.

Novo mesto imam rad. Verjamem v njegov razvoj tako na vseh področjih. Prepričan 
sem, da je kontinuiteta vodenja občine pomembna. Če sodelujemo, lahko naši 
občini prispevamo več ter s tem krepimo medčloveške odnose. Verjamem, da je še 
en mandat župana Gregorja Macedonija dobra odločitev za našo občino.

27. Natalija Petakovič27. Natalija Petakovič
Natalija Petakovič, profesorica slovenščine na novomeški gimnaziji in velika ljubiteljica 
kulture, na vseh področjih svojega delovanja navdušuje predvsem mlade za kulturo in 
umetniško delovanje ter soustvarjanje podobe Novega mesta kot pomembnega kulturnega 
središča. Na Listi Gregorja Macedonija bo kandidirala že tretjič.

Gregorja Macedonija podpiram zato, ker za zaveda, kako pomembni so šolstvo, kultura, 
znanost in humanitarne dejavnosti za razvoj Novega mesta. Pri tem je odprt za sveže ideje 
in pobude, ki krepijo občutek pripadnosti vseh generacij svojemu mestu.

28. Miha Kralj28. Miha Kralj
Miha Kralj bo na Listi Gregorja Macedonija kot kandidat za svetnika Občinskega sveta 
MONM kandidiral drugič. Kot gradbeni inženir je človek z izkušnjami pri vodenju projektov 
s področja investicij in gradbeništva. Dobro pozna delovanje in oblikovanje občinskega 
prostorskega sistema. Je mladi kandidat, ki vidi prihodnost v sodelovanju in povezovanju 
starejše in mlajše generacije z namenom izboljšanja družbenega standarda.

Na Listi Gregorja Macedonija bom vnovič kandidiral z željo po nadaljevanju uspešnega 
razvoja občine, ki se je v preteklih dveh mandatih izkazala s številnimi uspešno izvedenimi 
projekti, tako v samem mestnem jedru kot tudi pri razvoju podeželja. V tako kratkem 
obdobju je težko zaključiti zastavljeno vizijo, zato verjamem, da bom lahko s svojim znanjem 
in izkušnjami pomagal pri uresničevanju novih ciljev.

29. Sandi Vidic29. Sandi Vidic
Sandi Vidic bo na Listi Gregorja Macedonija kot kandidat za Občinski svet MONM že tretjič. Je 
podjetnik, že skoraj 20 let kot vodja podjetja, ki se ukvarja z izdelavo zobne protetike. Zelo dobro pozna 
vse zakone in pasti podjetništva ter dela, kot stanovalec mestnega jedra pa prav tako spodbuja razvoj in 
oživitev mesta ter kvaliteto bivanja v njem.

Z veseljem sem vsakič do sedaj kandidiral na Listi Gregorja Macedonija, saj nam je kot župan vsem 
dokazal, koliko je možno narediti v tako kratkem času, če le imaš vizijo in željo. Res je neverjetno, koliko 
energije, truda in požrtvovalnosti je bilo vložene na vseh področjih županovanja in prav je, da mu pri 
tem karseda tudi pomagam.
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Štiri zaveze za  Štiri zaveze za  
štiri leta razvojaštiri leta razvoja
1. Promet in trajnostna mobilnost1. Promet in trajnostna mobilnost

Trajnostna mobilnost se usmerja v spodbujanje hoje, kolesarjenja, uporabe javnega prevoza in drugih alternativnih ob-
lik trajnostne mobilnosti na račun omejevanja osebnega motornega prometa. V Novem mestu še vedno močno prevladu-
jejo podjetja, ki svoje zaposlene zadržujejo na delovnih mestih ves čas trajanja delovne izmene. Potrebe po prevozih so 
zato skoncentrirane na zelo kratke časovne intervale, v katerih prihaja do gneče. Bližina delovnih mest, ki so je deležni 
predvsem prebivalci znotraj samega mesta, pa ponuja možnost prihoda na delovno mesto peš ali s kolesom. Seveda je 
za to potrebno veliko motivacije in osebna odločitev, ki izhaja iz spremenjenega načina razmišljanja o uporabi osebnega 
avtomobila za krajše razdalje. Zagotovo je izgradnja novih pešpoti in kolesarskih povezav tudi nadaljnja vizija k manjši 
rabi osebnih avtomobilov. Z novima brvema in z novimi kolesarskimi povezavami bomo številni občani dobili infra-
strukturo, ki nam bo omogočala hitrejši in brezogljični dostop do službe, mestnega jedra in nove možnosti rekreacije na 
celotnem področju MO Novo mesto. Na nas pa je, da bomo avtomobile čim večkrat pustili doma in se od doma odpravili 
peš ali s kolesom.

Obvoznici z dvema novima mostovomaObvoznici z dvema novima mostovoma
V okviru vzhodne obvoznice 
(investitor: DARS) bo promet 
razbremenil nov most v Ločni 
s samostojno brvjo za pešce in 
kolesarje. Če ne bi bilo pritožb na 
izdano gradbeno dovoljenje bi se 
gradnja že začela.

Zmagovalna natečajna rešitev (september 2022) mostu 
čez Krko v okviru zahodne obvoznice ()investitor: 

Direkcija RS za infrastrukturo), ki napoveduje 
nadaljnje premike pri gradnji zahodne obvoznice. Tudi 

tokrat se je pod arhitekturo dveh mostov, nižje brvi 
za pešce in nad njo dvignjenega prometnega mostu, 

podpisal Marjan Pipenbaher z ekipo. 

Nadaljnje urejanje vpadnic Nadaljnje urejanje vpadnic 
v mesto in celovito urejanje v mesto in celovito urejanje 
cestne infrastrukture po  cestne infrastrukture po  
celotni občinicelotni občini

Skozi Velike Brusnice varnejša pot za pešce, kolesarje 
in voznike
Skupna vrednost investicije prenove odseka ceste skozi Velike 
Brusnice je znašala 1,8 milijona evrov in velja za pomembno 
regionalno prometnico in vstopno točko v podgorjanske kraje. 
Projekt rekonstrukcije dobrih 660 metrov ceste je vključeval tudi 
prestavitev struge potoka in ureditev odvodnjavanja, prestavitev 
kanalizacije elektrovodov ter ureditev vseh priključkov. Za 
zagotovitev večjega nivoja prometne varnosti je v sklopu projekta 
potekala tudi izgradnja pločnikov in postavitev javne razsvetljave. 

Straška cesta - obnovljen odsek Straške ceste je pomembno 
prispeval k sklenitvi kolesarskih poti v naši občini. Z izgradnjo 
kolesarske steze in pločnika sta se v večjem delu povezali obstoječi 
kolesarski stezi ob Straški in Mirnopeški cesti z navezavo na 
Andrijaničevo cesto. Poleg pločnika in obojestranske kolesarske 
steze je bila izvedena celovita obnova celotne konstrukcije 
cestnega ustroja, javne razsvetljave in vodovoda.  

Andrijaničeva cesta na odseku med križiščem pri 
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 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. 

Prenova Levičnikove ceste in večnamenska pot med 
Ločno in Žabjo vasjo 
V okviru investicije je bila zgrajena tudi večnamenska pot ob 
desnem robu Levičnikove ceste v smeri proti Žabji vasi, in sicer 
v dolžini 1,2 kilometra in širini 3 metrov (v odmiku od 1,5 do 3 
metrov od roba obstoječe bankine ceste), pločnik ob levem robu 
glavne ceste v dolžini 110 metrov in večnamenska pot na priključku 
Ragovo v dolžini 100 metrov. Poleg izgradnje večnamenske poti 
je bil urejen tudi nov prehod za pešce in kolesarje v križišču 
priključka Ragovo in lokalne ceste. V sklopu ureditve prečkanja 
pešcev in kolesarjev na glavni cesti sta bila zgrajena tudi dva 
prometna otoka – ločilni otok na glavni cesti in usmerjevalni otok 
v območju priključka Ragovo.  

Dela na Ulici Slavka Gruma so obsegala rekonstrukcijo 
vozišča, ureditev avtobusnih postajališč, vseh križišč in 
priključkov, odvodnjavanje ceste, ureditev meteorne kanalizacije 
ter rekonstrukcijo vodovoda. Na Drski, ki velja za eno najstarejših, 
največjih in hitro rastočih stanovanjskih naselij v Novem mestu, 
je bila hkrati s tem projektom izvedena tudi prepotrebna prenova 
kanalizacijskega sistema, kar nudi ustrezne pogoje za nadaljevanje 
živahne investicijske dejavnosti v tem delu mesta.
Gre za veliko investicijo, v kateri se združujejo elementi trajnostne 
mobilnosti in komunalne infrastrukture. 

Novo vaško središče v Gabrju
Dela so poleg ureditve novega avtobusnega postajališča in 
obračališča, obsegala rekonstrukcijo obstoječega križišča oziroma 
ceste, postavitev nadstrešnice za avtobusno postajališče, zaščito 
in postavitev komunalne infrastrukture na območju urejanja, 
izvedbo ekološkega otoka, odstranitev gasilske orodjarne in 
nadomestitev z novimi ustreznimi prostori pri kulturnem domu, 
odstranitev stanovanjskega objekta, prenovo in prestavitev 
spomenika NOB ter ojačitev prepusta potoka. Za izboljšanje 
prometne varnosti je v sklopu projekta potekala tudi ureditev 
obračališča, pločnikov in javne razsvetljave. 

ŽE NAREJENO

Se še spomnimo?

Prenovljeno kiržišče med Andrijaničvo cesto in Cesto brigad. V naslednjem mandatu bo urejen še prehod za pešce čez 
Andrijaničevo in dokončanje del, ki potekajo na Cesti brigad vključno z izgradnjo 180 metrov manjkajočega pločnika.
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Večnamenska pot Mali Slatnik-Petelinjek - začela se je 
izgradnja površin za pešce in kolesarje ob regionalni cesti od na-
selja Mali Slatnik do naselja Petelinjek. V prvi fazi dela potekajo na 
Malem Slatniku, kjer se bo uredila državna cesta, večnamenska 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. Izve-
dena dela bodo v vrednosti nekaj več kot 2 milijona evrov.  

Topliška cesta - še v tem letu se bo pričela popolna rekonstruk-
cija Topliške ceste od avtobusne postaje do križišča s Slavka Gruma. 
Gre za 2.fazo urejanje novomeške vpadnice, ob kateri je bila v letu 
2021 že urejena kolesarska steza.

Prenovo lokalne ceste do Pangrč Grma v vrednosti približ-
no 1,2 milijona evrov bo v celoti pokrila Mestna občina Novo mes-
to. Cesta povezuje tri krajevne skupnosti Gabrje, Stopiče in Dolž. 
Naložba obsega prenovo približno enokilometrskega cestnega od-
seka z dvema mostovoma prek potokov Sovpat in Babni potok ter 
ureditev strug pod tema mostovoma, cestnega vodnega odtoka in 
prometne signalizacije. S prenovo se nadaljuje nadgradnja krajevne 
infrastrukture, ki je tudi izhodišče za dostop do Gorjancev.

V IZVEDBI NAČRTOVANO

Šentjernejska cesta - na celotni trasi v smeri Šentjerneja se že 
projektira celovita prenova (vključno z izgradnjo varnih površin za 
pešce in kolesarje) odseka med Žabjo vasjo in Cikavo. Ob Drgančev-
ju je predvidena izgradnja krožišča, ki bo omogočala varno vključe-
vanje tako za Lobetovo ulico kot za območje bodočega univerzite-
tnega kampusa v Drgančevju.

Rekonstrukcija Seidlove ceste – potekala bo na odseku med 
križiščem za Mestne njive in Plavo laguno v dolžini 750 metrov in bo 
nadgrajena z dodatnimi površinami za pešce in kolesarje, obnovlje-
na bo javna razsvetljava in komunalni vodi.

Urejanje varnih (šolskih) poti
Možnost, da pot opravimo peš namesto z avtomobilom je vrednota. 
Želimo, da bi tudi otroci v šole hodili peš ali s kolesom. Za to pa so 
potrebne varne šolske poti. Izboljšanju varnosti šolskih poti je bilo v 
tem mandatu namenjene veliko pozornosti in rezultati so zato zelo 
lepo vidni na terenu.

Birčna vas 
Prenova skoraj 700 metrov dolgega odseka državne ceste v Birčni 
vasi z ureditvijo pločnika od podružnične osnovne šole do žele-
zniškega podhoda. Vrednost del je več kot 1,16 milijona evrov in  
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.

Lešnica – Otočec
Gradbena dela za ureditev prometno varne šolske poti potekajo 
od naselja Lešnica do OŠ Otočec. Dela bodo predvidoma potekala 
v treh etapah, najprej so stekla na Šolski cesti na odseku od križi-
šča pri Osnovni šoli Otočec do križišča za naselje Jelše (pri podvozu 
avtoceste), sledila so dela na odseku od križišča v naselju Lešnica 
do križišča pod državno cesto Novo mesto–Otočec, tretja etapa pa 
se bo od tu nadaljevala do križišča za naselje Jelše. V sklopu inve-
sticije v vrednosti 184.000 evrov bo od naselja Lešnica do Osnovne 
šole Otočec na novo zgrajenih 750 metrov cestne razsvetljave, 160 
metrov manjkajočega pločnika na Lešnici, kjer bo urejena tudi av-
tobusna postaja, šolska pot pa bo varnejša še z dvema novima pre-
hodoma za pešce.

Črmošnjice 
Ureditev ceste, manjkajočega pločnika, javne razsvetljave in vodo-
voda 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 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 več-
namenske 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 pri-
hodnje 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
Prenovitvena dela na kritičnem odseku Ceste brigad bodo končana 
do konca leta.  Gre za nadaljevanje celovite prenove Ceste brigad 
od že prenovljenega dela pri Andrijaničevi cesti do križišča z uli-
co V Brezov Log, vključno z ureditvijo varne šolske poti za bližnjo 
Osnovno šolo Bršljin. Pri tej bodo zgradili 180 metrov manjkajoče-
ga pločnika. Prenovitvena dela bodo poleg pločnika na desni strani 
cestišča obsegala še prenovo komunalne infrastrukture, ureditev 
javne razsvetljave in kolesarskega pasu.

Grm 
V novembru se začne prva faza prenove Trdinove ulice, ki predsta-
vlja pomembno šolsko pot in bo z vzpostavitvijo površin za pešce, 
kolesarje in avtobusnim postajališčem nudila varnejšo prometno 
ureditev v okolici grmske šole. Prenavljal se bo tudi del Mušičeve 
ulice.

Ratež
V novembru poteka izgradnja manjkajočega pločnika ob državni 
cesti na Ratežu.

Dolž
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 pločni-
ka in cestne razsvetljave. V načrtu je tudi izvedba 2. faze prenove 
omenjene ceste v dolžini 190 metrov ter prenova ceste v smeri proti 
Gabrju. 

Srebrniče
Rekonstrukcija državne ceste v naselju Srebrniče je obsegala uredi-
tev podzemne vodovodne infrastrukture, sanacijo vozišča v dolžini 
695 metrov. V okviru prenove državne ceste bo urejen tudi ploč-
nik za pešce, avtobusno postajališče in obračališče, poleg tega pa 
je predvideno urejanje cestne razsvetljave. Prenova bo sledila pred 
časom zaključeni prvi fazi rekonstrukcije regionalne ceste med So-
tesko in Novim mestom v dolžini 1290 metrov z novim pločnikom 
za pešce in kolesarskimi površinami pri pokopališču v Srebrničah. 

Krožišče »tabletka« je bilo deležno razširitve, s tem se je zelo izboljšala pretočnost vozil.

Se še spomnimo?Se še spomnimo?

Prenovljen odcep iz Levičnikove ceste proti Ragovemu oziroma Grabnu.
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Župan Gregor Macedoni s svojimi sodelavci dobro skrbi za “formo” našega mesta, ker ustvarja dobre 
pogoje za športno vadbo in podjetniške ideje Novomeščanov. Verjamem, da je to najboljša investicija za 
zdravo in zadovoljno prihodnost naše skupnosti. Posebej pozdravljam vlaganja v športno infrastrukturo 
in številne večnamenske povezave, ki občanom omogočajo gibanje v naravi.

Zoran Dražetić, Športno - rekreacijski center Piramida

Nadaljevanje izgradnje mreže Nadaljevanje izgradnje mreže 
kolesarskih povezavkolesarskih povezav
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 je na 
novo zgrajenih 2,5 kilometra kolesarske poti in 6 kilometrov na 
območju občine Straža. Poleg kolesarske infrastrukture je mesto-
ma 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.

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 Evrop-
skega 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. 

Regionalna kolesarska povezava Trebnje - Mirna 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.

Kolesarska povezava Novo mesto - Stopiče
Projekt izgradnje večnamenske poti za kolesarje in pešce bo obse-
gal 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.

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

Uvajanje novih oblik javnega prometaUvajanje novih oblik javnega prometa
Izposoja koles GoNM - 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 – Avant2Go - 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 mobilno-
sti. V nasprotju z najemom avtomobila (rent-a-car) gre pri souporabi vozil za kratko-
trajne 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 uporab-
nika ob zaključku vožnje vedno čaka prosto parkirno mesto. Souporaba vozil je s svojimi 
zakonitostmi znatno cenejša in dostopnejša širšemu krogu ljudi. 

2. Prijazen življenjski prostor za vse2. Prijazen življenjski prostor za vse

Presoja investicij in projektov z vidika smotrnosti in Presoja investicij in projektov z vidika smotrnosti in 
uporabnosti za različne skupine – gibalno in senzorno ovirani, uporabnosti za različne skupine – gibalno in senzorno ovirani, 
starejši, otrocistarejši, otroci

Taktilne oznake so pomoč slepim in slabovidnim, da se lahko 
na javnih površinah in na prometnih območjih gibljejo varno ter samos-

tojno. Standardne talne oznake so sestavljene iz vodilnih (rebrastih) in 
opozorilnih (čepastih) oznak, ki morajo biti pravilno razporejene. Osebam 

z okvaro vida omogočajo, da se enostavneje orientirajo v prostoru, ter 
prepoznajo potencialne nevarnosti in ovire.

Doživljajski park in senzorična pot za slepe in sla-
bovidne v Češči vasi - senzorična učna pot pri konjeniškem 
centru v Češči vasi, 
ki je nastala v sklo-
pu projekta Podkev 
za srečo, slepim 
in slabovidnim ter 
drugim obisko-
valcem omogoča 
raziskovanje gozda, 
inovativno spozna-
vanje narave, krepi-
tev lastnih čutov in 
samostojnost. 

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

Pump track je eno najbolj uporabljenih igrišč v mestu in je bilo obogateno s klopmi in tribuno za gledalce, poleg je novo otroško igrišče.

Se še spomnimo?

 
Vesel sem počivališča za avtodome v Portovalu, ki je eno najlepših počivališč daleč naokoli. Z njegovo izgra-
dnjo je naša občina postala še bolj privlačna za karavaning turiste, hkrati pa je s tem novomeška občina dala 
priznanje vsem nam, ki že dolga desetletja v Novem mestu za cel svet ustvarjamo avtodome in prikolice. 

Zvone Kastrevc, izvršni direktor  sektorja za raziskave in razvoj Adria Mobil 

 
Hvaležen sem za štipendijo Mestne občine Novo mesto, ki mi je bila dragocena pomoč pri študiju 
fizike na FMF v Ljubljani, zdaj pa mi je ključna podpora na magisteriju astrofizike v Stockholmu. 
Vedno se veselim tudi srečanj štipendistov, ki jih občina vsakoletno organizira.

Jon Judež 
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Dostopna stanovanja za  Dostopna stanovanja za  
starejše, mlade in ranljive skupinestarejše, mlade in ranljive skupine

Podbreznik -  ob petih stanovanjskih blokih, ki so bili zgrajeni 
med letoma 2007 in 2012, bosta Stanovanjski sklad RS in MO Novo 
mesto zgradila oblikovalsko poenoteno naselje iz petih večstano-
vanjskih objektov s pripadajočo skupno podzemno garažo. Komu-
nalna oprema območja in zunanja parkirna mesta so že izvedena, 
prav tako dostop do gradbenih parcel stavb, kot tudi projektna 
zasnova objektov. Nepremičninska ponudba v Novem mestu se bo 
povečala s skupno kar 200 novimi stanovanji. 

Šegova - Nepremičninski sklad ZPIZ bo še v letu 2022 začel z 
gradnjo na območju Šegove ulice, kjer bo na voljo 20 oskrbovanih 
stanovanj za starejše, ki bodo namenjena cenovno dostopnemu 
najemu. Gre za enega prvih stanovanjskih projektov, ki bo v 
celoti prilagojen bivanju starejših. Stanovanja bodo umeščena na 
območje sedanjih parkirišč, ki se z novim projektom umikajo v 
podzemno etažo. 

PRED ZAČETKOM GRADNJE

NAČRTOVANO

Brod-Drage: 200 novih najemniških stanovanj bosta Stanovanj-
ski sklad RS in Mestna občina Novo mesto zgradila na območju 
Brod-Drage, v sklopu katerega bo na voljo tudi 57 parcel za indi-
vidualno 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 
dvojčkov, kar skupno znaša 57 zemljišč za odkup. 

Po besedah župana Gregorja Macedonija gre za pomembne Po besedah župana Gregorja Macedonija gre za pomembne 
cilje k zagotavljanju novih stanovanj na območju Mestne obči-cilje k zagotavljanju novih stanovanj na območju Mestne obči-
ne Novo mesto: »Po tem, ko smo imeli v zadnjih letih v Novem ne Novo mesto: »Po tem, ko smo imeli v zadnjih letih v Novem 
mestu zastoj večstanovanjske gradnje, načrtujemo, da bo v mestu zastoj večstanovanjske gradnje, načrtujemo, da bo v 
treh do štirih letih samo v tem projektu na voljo več sto novih treh do štirih letih samo v tem projektu na voljo več sto novih 
stanovanj, če prištejemo še gradnjo stanovanj drugih zasebnih stanovanj, če prištejemo še gradnjo stanovanj drugih zasebnih 
investitorjev, bo Novo mesto v prihodnjih letih bogatejše za investitorjev, bo Novo mesto v prihodnjih letih bogatejše za 
prek 600 novih stanovanj.« prek 600 novih stanovanj.« 

Celovito in trajnostno  Celovito in trajnostno  
načrtovanje sosesk glede na načrtovanje sosesk glede na 

današnje potrebedanašnje potrebe

Nova tribuna v Olimpijskem centru Novo mesto
Športna dvorana Olimpijskega vadbenega centra s kolesarsko 
stezo in atletskimi površinami rekreativcem in vrhunskim športni-
kom 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 dograje-
na tribuna na severni in južni strani obstoječe tribune znotraj 
športnega objekta ob kolesarski stezi z dodatnimi 270 mesti, pod 
tribunami pa so umeščene garderobe s sanitarijami za športni-
ke, prostori za organizacijo vadbe in tekmovanj ter sanitarije za 
gledalce. 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 nadgra-
dnje športne dvorane pohvalil pozitiven odnos občine do celotnega 
objekta: »Vse pohvale občini, ki je znala prepoznati potencial, 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.« 

Prenova Narodnega doma - 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 dr-
žavnega pomena, morajo projektanti slediti ohranjanju zgradbe in vseh spomeniških elementov brez spreminjanja prostorske razpore-
ditve 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.  
Strategija kulture v MO Novo mesto do leta 2030 kot enega prednostnih projektov prinaša 
izgradnjo prizidka Kulturnemu centru Janeza Trdine, ki bo tehnično omogočal večji spekter 
kakovostnejše kulturne produkcije in ustvarjanja.  

Mrzla dolina – v okviru soseske Brod Drage se 
planira tudi izgradnja novega vrtca. 

Nove vadbene športne Nove vadbene športne 
površine površine 
V sklopu Športne dvorane Portoval je izdelan projekt nove tribune, 
katere izgradnja je predvidena v letu 2023. Nova pokrita tribuna 
na zahodni strani stadiona bo imela kapaciteto okrog 500 sedežev. 
Poleg tega načrt za širitev športnega parka Portoval zajema še eno 
pomožno nogometno igrišče z naravno travo.  

Bazen je velika 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.

Nova osvetlitev na stadionu Portoval
Izgradnja reflektorske razsvetljave stadiona je bila predvidena v 
sklopu izgradnje vzhodne tribune Portoval. Novejša razsvetljava 
poleg izvedbe treningov omogoča tudi tekme pod žarometi ter 
seveda TV snemanja.

Brusnice - 20 novih stanovanj, 2 stanovanjski enoti, v kateri 
bodo na voljo 2-, 3- in 4- sobna stanovanja, kvadrature od 63 m2 do 
125 m2. Na voljo bodo tudi varovana stanovanja.

 
Vesel in ponosen sem, da se Novo mesto razvija in da se je končno uredilo in postalo lepo. Plesalci 
PSNM z veseljem popestrimo dogajanja ob različnih dogodkih na prenovljenem Glavnem trgu, ki je 
ob dogodkih res popoln. Sem vodja Plesnega studia NM, ki večkrat organizira različna plesna tekmo-
vanja na državni ravni. Letos prvič organiziramo lastni plesni festival “DANCE FEST NOVO MESTO” 
. Mislim, da je pomembno, da lahko plesalce in gledalce iz drugih krajev/držav ob tem, ko jih povabi-
mo v Novo mesto, s pestro ponudbo našega mesta prepričamo da ostanejo še kakšen dan dlje. Želimo 
si, da bo z leti festival postal velik mednarodni dogodek in da bodo tujci z veseljem prihajali v NM.

Robi Grmek, Plesni studio Novo mesto 

Nadgradnja in urejanje kulturne infrastruktureNadgradnja in urejanje kulturne infrastrukture  

Kamence - na večji površini, ki jo je v zadnjih dveh letih odkupila 
MO Novo mesto je načrtovana izgradnja športnega parka in otro-
škega igrišča.

Ob Športni dvorani Marof je načrtovan prizidek za 
dodatno, pomožno vadbeno dvorano. Izvedba je odvisna od uskla-
ditve z vadbenimi površinami Gimnazije Novo mesto in pridobitve 
sosednjih, zasebnih zemljišč. 

 
Župan Gregor Macedoni in člani njegove ožje ekipe so redni gostje in uporabniki naših teniških igrišč, 
predvsem pa so veliki podporniki športa v Novem mestu. Vesel sem, da se novomeška športna infrastruktura 
v zadnjih letih izboljšuje, da imamo občani vedno boljše pogoje za rekreacijo in vrhunski šport in da lokalna 
skupnost tudi na ta način prispeva h kakovostnim pogojem za življenje in delo. Verjamem, da se lahko dobro 
opravljeno delo zadnjih osmih let v novem mandatu oplemeniti z nadaljnjimi projekti in programskimi nad-
gradnjami, zato je prihodnost športa v Novem mestu svetla.

Jiri Volt, Teniški klub Portoval 
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3. Skrb za ljudi in okolje3. Skrb za ljudi in okolje

Nov regijski center zaščite in reševanja bo tudi nov»dom« novomeških poklicnih 
gasilcev Gasilsko-reševalni center Novo mesto, ki predstavlja enega od glavnih subjektov na 
področju zaščite in reševanja v Mestni občini Novo mesto, se že leta sooča s prostorsko stisko 
ter dotrajanostjo objekta. S podobno situacijo pa se srečujejo tudi ostale službe občinskega 
oziroma regijskega sistema zaščite, reševanja in pomoči (ZRP). Z željo po združitvi vseh 
služb sistema ZRP pod eno streho, ter zvišanja stopnje pripravljenosti intervencijskih služb v 
sistemu ZRP, smo poklicni gasilci skupaj z občino pričeli z aktivnostmi za izgradnjo novega 
objekta Regionalnega središča za zaščito, reševanje in pomoč Novo mesto. Nov objekt bo v 
naslednjih letih zrasel v Bršljinu, na območju Vojašnice Franca Uršiča Novo mesto. Regionalno 
središče za zaščito, reševanje in pomoč bo pomembna pridobitev tako za MO Novo mesto, kot 
tudi celotno dolenjsko regijo, saj bo pod eno streho združeval vse pomembnejše organizacije 
in službe sistema zaščite in reševanja, s tem pa bo omogočena boljša koordinacija in delovanje 
samega sistema.
Predvideno je, da bodo v enem delu novega objekta prostore pridobili Gasilsko-reševalni 
center Novo mesto, Civilna zaščita MO Novo mesto, Gasilska zveza Novo mesto, Jamarska 

reševalna služba in Jamarski klub, Potapljaška 
reševalna služba, Radio klub ter ostale 

organizacije v okviru zaščite in 
reševanja v MO Novo mesto.

V drugem delu so predvide-
ni prostori za novomeško 

izpostavo Uprave RS za 
zaščito in reševanje, 
regijsko skladišče 
Civilne zaščite, 
Regijski center za 
obveščanje 112, 
Upravo za obram-

bo ter inšpekcijske 
službe za varstvo pred 

naravnimi in drugimi 
nesrečami. 

Presoja investicij Presoja investicij 
in projektov z in projektov z 
vidika smotrnosti vidika smotrnosti 
in uporabnosti za in uporabnosti za 
različne skupine različne skupine 
– gibalno in – gibalno in 
senzorno ovirani, senzorno ovirani, 
starejši, otrocstarejši, otrocii

Razvojni projekti so pravi, ko upošteva-
jo potrebe različnih množic ljudi, tudi 
tistih gibalno in senzorno oviranih, 
starejših, otrok. Zato je edino pravilno, 
da se že v fazi načrtovanja upošteva vse 
dejavnike uporabe po samem zaključku 
projekta. Pri tem so nam z informacija-
mi v veliko pomoč sveti krajevnih skup-
nosti, ki posamezne problemske točke 
poznajo oziroma lahko zberejo povra-
tne vtise. Zelo dobro so o posameznih 
problematikah ljudi seznanjene tudi 
nevladne organizacije, ki se dnevno 
srečujejo z različnimi uporabniki. Zato 
je krepitev sodelovanja z navedenimi 
prava pot, da se še dodatno prepričamo 
v smotrnost in uporabnost tega, kar za 
vse občane gradimo in ustvarjamo.

Na prenovljenem Glavnem trgu je po prenovi skupno število ob-
stoječih in novozasajenih dreves večje kot pred prenovo. Kljub želji 
in prizadevanjem investitorja in projektantov po večjem številu 
dreves, so bila le ta omejena s stališčem Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine.

Zasaditev javnih površin z uporabnimi rastlinami in drevjem Zasaditev javnih površin z uporabnimi rastlinami in drevjem 

Zagotovitev kakovostne in zanesljive vodooskrbe je najpomembnejši trajnostni dosežek prvih dveh 
mandatov. Po vgraditvi najsodobnejše tehnologije ultrafiltracije na obeh vodarnah se je jeseni leta 2016 
zaključilo obdobje prekuhavanja vode.

Število dni prekuhavanja na vodnih virih Jezero in Stopiče:

Nadaljevanje prenove mestnega jedra je obsegalo Rozmanovo ulico, Prešernov trg s Kastelčevo in Linhartovo ulico.

Se še spomnimo?

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Jezero 52 53 92 38 23 0 0 0 0 0
Stopiče 63 38 67 42 42 0 0 0 0 0

V sodelovanju z Zavodom za gozdove in Gozdnim gospodarstvom 
Novo mesto so na novomeški občini organizirali pogozdovanje v 
mestnem gozdu Portoval. Županu Gregorju Macedoniju in direkto-
rici občinske uprave dr. Jani Bolta Saje so se pri zasaditvi pridružili 
sodelavci občinske uprave, ki so zasadili prva drevesa hrastov, lip in 
jerebik, skupno pa jih bo ob novi pešpoti skozi Portoval posajenih 110.

 
Kot direktor in poveljnik GRC Novo mesto bi izpostavil, kako pomembno je, da predstavniki lokalne 
skupnosti in države prepoznavajo potrebo po izgradnji novega objekta in pomembnost sodelovanja 
pri izvedbi projekta izgradnje novega objekta, ki bo bistveno izboljšal pogoje za delovanje tako poklic-
nih gasilcev kot tudi lokalnih in državnih služb ter ostalih organizacij v sistemu zaščite, reševanja in 
pomoči. Velika želja, predvsem pa potreba poklicnih gasilcev je, da bi bila izgradnja novega objekta 
realizirana v že naslednjem županskem mandatu. 

Gregor Blažič, direktor - poveljnik GRC Novo mesto

 
Sem Miroslav Strniša in prihajam iz Sremske Mitrovice (Srbija). V Novem mestu živim že 3 leta in 8 mesecev in lahko 
rečem, da se tu počutim kot doma. Sem slovenskega rodu, saj sta tako moj dedek kot pradedek Slovenca.  Zakaj sem se 
odločil prav za Novo mesto? Eden od poglavitnih razlogov, ki so me pripeljali v Novo mesto, so Evropski projekti. Novo 
mesto ima ogromen potencial za prihodnost in res je pohvalno, da se na tem področju res pospešeno in intenzivno 
dela, da se razmišlja o krožnem gospodarstvu in skrbi za naravo ter za tisto, kar bomo pustili za nove generacije. Veli-
ko projektov je usmerjenih tudi na digitalno področje, kar mene osebno zelo veseli, sej sem v Novem mestu magistriral 
iz informatike. Moja želja je, da sem na tem področju še bolj strokoven ter da se bom skozi dobro prakso še bolj izučil 
in nato lahko prispeval k razvoju Novega mesta. Za naju z ženo je Novo mesto postalo dom in oba se bova trudila, 
da bova Novemu mestu lahko povrnila vse gostoljubje, ki nama ga daje. Novo mesto si zasluži dobrega vodjo, ki dela 

na področju razvoja in dobrega počutja za vse Novomeščane -  kar je v eni od oddaj projekta »Vamo tamo s tabo« komentiral tudi župan 
Gregor Macedoni in s tem dokazal, da ne dela razlik med ljudmi. Jaz to vidim in razumem, kot da dejansko želi, da se vsi dobro počutimo 
in  tako  skupaj gradimo prihodnost Novega mesta. Od leta 2019, odkar sem prišel v Novo mesto, sem čutil le pozitivno energijo Novega 
mesta in nenehen razvoj na vseh področjih.  Glede na to, da si še naprej želim  takšne (uspešne) prihodnosti, je Gregor Macedoni z Listo 
Gregorja Macedonija prava izbira!

Miroslav Strniša, magister družboslovne informatike

Prekuhavanje vode je za večji del MO Novega mesta zgodovinaPrekuhavanje vode je za večji del MO Novega mesta zgodovina

Se še spomnimo?

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. 
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Izgradnja manjkajočih javnih  Izgradnja manjkajočih javnih  
kanalizacijskih sistemovkanalizacijskih sistemov
V naslednjih 4 letih bo večina občine opremljena z 
javnimi kanalizacijskimi sistemi
Leta 2019 je bila sprejeta Strategija opremljanja mestne občine 
Novo mesto s komunalno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje 
komunalne odpadne vode. Strategija zajema območje obdelave 
22 aglomeracij, ki jih je občina zakonodajno obvezna opremiti z 
infrastrukturo za odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Pri iskanju 
rešitev se je stremelo k temu, da se za obravnavano območje nase-
lja poda najboljše možne rešitve z vidika centraliziranih oziroma 
decentraliziranih sistemov odvajanja odpadnih voda.
Po terenskem pregledu celotnega območja, določitvi optimalnih 
tras javne kanalizacije (JKO) in lokacij individualnih (malih) ko-
munalnih čistilnih naprav (MKČN), je bila kot upravičena gradnja 
javnega kanalizacijskega sistema v 13 aglomeracijah (od teh v treh 
kombinacija javnega kanalizacijskega omrežja in delno opremlja-
nje z MKČN), ki so navedene v spodnji tabeli. Za te aglomeracije 
so bile izdelane idejne zasnove (IZP), v katerih je definirana trasa 
predvidenega kanala in oz. lokacija MKČN na parcelo natančno. 
Za preostale aglomeracije (Pristava, Veliki Cerovec, Koroška vas, 
Jurna vas, Uršna sela – Makuta, Gorenje Kamence, Črešnjice, Dole-
nja vas – Otočec, Velika Hrušica) je predvideno zgolj opremljanje z 
malimi čistilnimi napravami (KMČN), za kar so občani upravičeni 
do sofinanciranja stroškov vgradnje (stalno objavljen poziv MO 
Novo mesto).

IME AGLOMERACIJE ŠTEVILO  
PRIKLJUČKOV

INV. STROŠEK * 
 (ocena 2019)

Podgrad - Koroška vas (JKO) 47 491.360 €

Vinja vas (JKO) 38 391.776 €

Uršna sela (JKO) 84 874.314 €

Veliki Podljuben (JKO + MKČN) 30 254.590 €

Vrh pri Ljubnu (JKO + MKČN) 19 163.600 €

Hudo (JKO) 22 192.549 €

Dolenje Kamenje (JKO) 28 258.037 €

Gorenje Karteljevo (JKO) 79 727.429 €

Ždinja vas (JKO + MKČN) 98 1.023.673 €

Lutrško selo (JKO) 39 370.219 €

Pogance (JKO) 30 135.576 €

Veliki Orehek (JKO) 39 426.142 €

Jama (JKO) 51 560.290 €

Seznam načrtovanih območij za izgradnjo novih  
(še manjkajočih) kanalizacijskih omrežij:

MO Novo mesto intenzivno dela na izgradnji manjkajočih siste-
mov. Tako sta dve javni kanalizacijski omrežji in sicer Jama (2. 
faza, ki zajema Lakovnice) ter Ždinja vas že v izgradnji, za Gorenje 
in Dolenje Karteljevo ter Vrh pri Ljubnu je projektna dokumenta-
cija že pripravljena in potekata javna razpisa za izvedbo. Hkrati 
se pripravlja projektna dokumentacija tudi za Dolenje Kamenje 
(pridobivanje zemljišč), Lutrško selo (projektna naloga) in Uršna 
sela (projektna naloga). V naslednjih štirih letih bo tako izvedena 
glavnina zastavljenih manjkajočih javnih kanalizacijskih sistemov.

Nove oblike trajnostnega Nove oblike trajnostnega 
pristopa k energetski oskrbi pristopa k energetski oskrbi 
- javni sistemi daljinskega - javni sistemi daljinskega 
ogrevanja, sončne  ogrevanja, sončne  
elektrarne na javnih objektih elektrarne na javnih objektih 
in površinahin površinah
MO Novo mesto ima že od leta 2010 na treh občinskih objektih 
(OŠ Drska, OŠ Grm in Vrtec Labod) postavljene sončne elektrarne. 
V letu 2023 se načrtuje intenzivno investiranje v samooskrbno 
pokritje porabe objektov MO Novo mesto z električno energijo. 
Energetske sanacije – v dveh fazah energetsko saniranih 34  
občinskih objektov – tudi na tak način smo bolje pripravljeni na 
energetsko krizo.

4. Razvoju naklonjena občina4. Razvoju naklonjena občina
Presoja investicij in projektov z vidika smotrnosti in uporabnosti za različne skupine – 
gibalno in senzorno ovirani, starejši, otroci

Urejanje gospodarske cone Livada 
Pogodba v vrednosti dobrih 330.000 evrov za izvedbo druge faze 
ureditve in komunalnega opremljanja gospodarske cone Livada 
predvideva urejanje cestnega omrežja in gospodarske infrastruk-
ture, ki je v obširnejši prvi fazi izvedbe del v višini dva milijona 
evrov potekalo že v letu 2018, nato pa je občina pridobila manjkajo-
ča zemljišča.
Druga faza del tako zajema nadaljnje urejanje cestnih površin, 
pločnikov, padavinske kanalizacije, ureditev cestne razsvetljave in 
elektroenergetskega in telekomunikacijskega omrežja. 
S tem se v MO Novo mesto nadaljuje urejanje gospodarskih con 
in tako zagotavlja ustrezna podpora gospodarskim investicijam, 
ki prinašajo nova delovna mesta, predvsem pa opremljanje teh 
območij z ustrezno komunalno infrastrukturo. 

Komunalno urejanje poslovno industrijske cone 
Cikava 
Z ureditvijo na Cikavi, ki obsega izgradnjo meteornega kana-
la 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 

Urejanje gospodarskih con z Urejanje gospodarskih con z 
infrastrukturo za podporo infrastrukturo za podporo 
novim delovnim mestomnovim delovnim mestom

naselja Mala Cikava. Ureditev zadeva dve fazi; v prvi gre za razši-
ritev obstoječe ceste ter rekonstrukcijo obstoječega meteornega 
kanala med objektoma na Podbevškovi ulici 5 in 7. Med gospo-
darskim 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 problema-
tiko kanalizacijskih vodov, prav s to infrastrukturo pa se pripravlja 
primerno podlago za bodoče investicije v coni, ki je danes pozida-
na šele med dvajsetimi in tridesetimi odstotki. 

Za projekt v skupni vrednosti nekaj 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.

Razvoj javne univerze in  Razvoj javne univerze in  
tehnološkega parka za nove  tehnološkega parka za nove  
kompetentne kadre za kompetentne kadre za 
delovna mesta z visoko delovna mesta z visoko 
dodano vrednostjododano vrednostjo
Prodornost dolenjskega gospodarstva temelji na znanju domače-
ga visoko izobraženega kadra, ki ga dopolnjujejo posamezniki od 
drugod, ter na nadpovprečnih vlaganjih v raziskave in razvoj.
Da ohranimo naše gospodarstvo vitalno in konkurenčno, s tem 
pa zagotovimo celotni regiji še višjo blaginjo, bomo v naslednjem 
mandatu nadaljevali z razvojem javne univerze v Novem mestu. 
Ta bo prednostno tehniško usmerjena in bo iz talentov od blizu 
in daleč ustvarjala inteligenco, ki bo v naši regiji reševala prihod-
nje izzive.
Javna univerza bo dopolnjena z razvojem znanstveno tehnolo-

škega parka, ki ga bomo postavili v Podbrezniku v partnerstvu z 
Razvojnim centrom Novo mesto in javnim raziskovalnim zavodom 
Rudolfovo.
Znanstveno tehnološki park in javna univerza bosta temelja bodoči 
visoki dodani vrednosti v regiji, s tem pa visoki blaginji prebivalcev 
celotne regije.

Lepo je opazovati razvoj naše občine 
v zadnjih letih pod vodstvom župana 
Gregorja Macedonija. Še posebej sem 
zadovoljen, da se urejajo in poso-
dabljajo tudi gospodarske cone. 

Robert Medle,  
direktor Roletarstva Medle d.o.o.

 
So trenutki v življenju, ko je vsee-
no, ali se oglasiš ali ne. So trenutki, 
ko je celo pametneje molčati. Na 
drugi strani pa trenutki, ko se 
preprosto moraš oglasiti. Ko je to 
na mestu in prav. 
Tak trenutek so zagotovo župan-
skime volitve v Novem mestu. Vse 
prepogosto se predajamo ‘udobju’ 

splošno veljavnega prepričanja, da je vse že vnaprej odločeno. 
Tako nam vseskozi ponavljajo tisti, ki imajo od tega korist. Ki 
jim torej takšno razmišljanje omogoča ohranitev statusa quo. Če 
ničesar ne narediš, verjetno tudi ne moreš pričakovati rezultata. 
Zato tokrat te možnosti ne bom izbral, ampak se bom oglasil. V 
Novem mestu imamo na tokratnih lokalnih volitvah ponovno pri-
ložnost, da že samo s tem, da obkrožimo določenega kandidata, 
pošljemo sporočilo, da nam je mar za splošen razvoj in dialog na 
vseh nivojih. Imamo kandidata, ki je s preteklim delom že doka-
zal, da se ne ustraši izzivov, da izvrši, kar si je zadal in obljubil, 
predvsem pa, da ima visoko moralno integriteto in da zna najti 
skupna izhodišča tudi z ljudmi z drugačnim političnim prepri-
čanjem. Za dober razvojni napredek in izzive, ki nas čakajo, je to 
še kako potrebno. Tudi na tokratnih volitvah se spomnimo reka, 
da v življenju ne gre obžalovati stvari, ki smo jih naredili, temveč 
tiste, ki jih nismo. Kot občan in predsednik KS popolnoma 
podpiram (nadaljnje) vodenje občine s strani župana Gregorja 
Macedonija, saj menim, da zelo uspešno vodi skladno razvojno 
politiko tako mesta kot podeželja. Tokrat bom z iskrenim vese-
ljem odšel na volišče oddat svoj glas ZA - za Gregorja Macedonija. 
Ne prepuščajte odločanja drugim in se udeležite tokratnih volitev 
z izborom g. Gregorja Macedonija

Bojan Florjančič, predsednik KS Karteljevo 
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Projekt Varcities Novemu mestu prinaša trajno pridobitev trim 
steze v sklopu Olimpijskega centra Novo mesto v Češči vasi. 

Konzorcij SRC-EDIH, ki ga sestavljajo številni partnerji, koordi-
nator pa je Razvojni center Novo mesto, je bil uspešen na javnem 
razpisu za EDIH – Evropsko digitalno inovacijsko stičišče. Evrop-
ska komisija je prepoznala potencial konzorcija SRC-EDIH za 
zagotavljanje naprednih storitev digitalne preobrazbe in inovacije 
za dvig konkurenčnosti v regijah z jasno dodano vrednostjo. 

RAZVOJ NOVIH IN 
PODPORA OBSTOJEČIM 
TURISTIČNIM 
PRODUKTOM 

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 nenapove-
dano 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 Dru-
štvo vinogradnikov Trška gora, vrata od-
prlo tudi deset drugih zidnic in vinotočev, 
v katerih bodo trškogorski vinogradniki 
ponujali svoje kulinarične dobrote.  

Spoznajmo Trško goro z Vinsko 
kletjo Colnar
Vinska klet Colnar, ki domuje v samem 
srcu Trške gore, na Črešnjicah, je z odlično 
kuhinjo, predvsem pa s svojimi vrhunski-
mi vini že dobro znano ime, ki pritegne 
številne goste. 

Arheološki park Marof
Območje načrtovanega arheološkega parka 
se razteza v bližini novomeškega mestnega 
jedra na Marofu (eden od sedmih novome-
ških gričev) na približno tridesetih hektar-
jih in obsega bogato arheološko najdišče 
iz halštatskega obdobja. Bo edini tovrsten  
park vezan na železno dobo v slovenskem 
prostoru in bo ob vzpostavitvi postal eno 
od osrednjih promocijskih središč regije.

Razgledna ploščad v kapiteljskem 
zvoniku
Razgledna ploščad v zvoniku stolne cerkve 
sv. Nikolaja obiskovalcem ponuja čudo-
vite razglede na Trško goro, Gorjance s 
Trdinovim vrhom, mestno jedro ter Marof 
in širšo okolico. Do razgledišča na višini 
24 metrov vodi 126 notranjih stopnic, kar 
štirje zvonovi na vrhu nove razgledne 
ploščadi pa pričajo o bogati dediščini naj-
starejše cerkvene stavbe v Novem mestu. 
Investicija v vrednosti skoraj 270.000 evrov 
(z DDV) je obogatila novomeško turistično 
ponudbo, saj gre za pomembno podporno 
turistično atrakcijo, ki smiselno nadgrajuje 
prenovljeno mestno jedro. 

NoviKroG - za krožno gospodarstvo pridobili skoraj 
800.000 evrov
MO Novo mesto je bila uspešna na razpisu za sofinanciranje 
Norveškega finančnega mehanizma v okviru programa blaženja 
podnebnih sprememb 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 krožne-
ga 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 mo-
žnih področje lesa, morda tudi steklo, tekstil ali pa kakšne druge 
inovativne storitve. 

KREPITEV RAZVOJNE PISARNE ZA PRIDOBIVANJE RAZVOJNIH SOFINANCERSKIH 
SREDSTEV TAKO NA INVESTICIJSKEM KOT PROJEKTNIH PODROČJIH

Festival cvička 
V letošnjem letu se je v Novo mesto na velika vrata 
vrnil vinski praznik, ki smo ga poimenovali Festival 
cvička in združuje tradicijo 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 in posavske občine.

Novomeški 1/2maraton
Prvi oktobrski vikend je sedaj že tradicionalno rezerviran za Novome-
ški ½ maraton, ki ga z zavzeto ekipo našega olimpijskega maratonca 
Primoža Kobeta vsako leto nadgrajujemo. S pozitivno energijo smo se 
soočili z omejitvami med epidemijo, z dobro in srčno organizacijo smo 
med rekreativnimi tekači v kratkem času pridobili zavidljiv renome, 
na tekmovalni ravni pa je mednarodno certificirana polmaratonska 
preizkušnja v 
zadnjih letih 
štela tudi za 
državno prven-
stvo. 

Iz Novega mesta v Iz Novega mesta v 
Ljubljano z vlakom v  Ljubljano z vlakom v  
manj kot 50 minutahmanj kot 50 minutah
V prostorih Razvojnega centra Novo mesto je 13 članov Evropskega 
združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS): »POTI PRIHODNO-
STI – LJUBLJANA – NOVO MESTO – KARLOVEC – ZAGREB« pod-
pisalo ustanovitvene akte združenja - statut in konvencijo. Gre za 
sploh prvo registrirano tovrstno združenje s sedežem v Sloveniji. V 
njem sodelujejo člani iz Slovenije 
in s Hrvaške. Na slovenski strani 
so to občine Škofljica, Grosuplje, 
Ivančna Gorica, Trebnje, Mirna 
Peč, Semič, Črnomelj, Metlika 
in Mestna občina Novo mesto, 
Razvojni center Novo mesto, d. o. 
o., ter Slovenske železnice, d. o. 
o., na hrvaški strani pa Karlovška 
županija in HŽ infrastruktura, 
d.o.o. Cilj združenja je spodbu-
diti revitalizacijo, modernizacijo 
ter razvoj čezmejne in regio-

nalne javne železniške infrastrukture z namenom pospeševanja 
mobilnosti prebivalcev in razvoja gospodarstva ter tako čezmejno 
povezati območje, zagotoviti napredek, trajnostni razvoj in teri-
torialno kohezijo. »Vesel sem, da smo uspeli narediti velik premik 
v sodelovanju na področju trajne mobilnosti. Gre za to da pohitri-
mo procese, da se ta infrastruktura uredi, da bomo v normalnih 
konkurenčnih časih potovali potniki in tovorni promet ter s tem 
omogočali nadaljnji industrijski razvoj tega območja,« je ob podpi-
su dejal Gregor Macedoni, župan MO Novo mesto.  
Nadgradnja železniške proge na odseku Novo mesto - Ivančna Go-
rica. Gre za nadgradnjo regionalne železniške proge št. 80 državna 
meja – Metlika – Ljubljana na odseku Novo mesto – Ivančna Gorica 
Ljubljana), ki poteka prek občin Novo mesto, Mirna Peč, Trebnje 
in Ivančna Gorica ter obsega sanacijo oz. nadgradnjo obstoječe 
proge, vzpostavitev dvotirnosti in elektrifikacije, nov potek na 
posameznih odsekih, preureditev postaj, postajališč in prehodov 
preko proge ter nadgradnjo signalno varnostnih naprav.

Vizija na področju Vizija na področju 
trajnostne trajnostne 
mobilnostimobilnosti

 
Novo mesto postaja tudi turistična destinacija, ki ne temelji samo na enem produktu.
Veliko imamo za pokazati, veliko še za postoriti na ugodju in doživetju gosta, ki prihaja na Dolenjsko. 
V zadnjih letih pridobivamo pomembne elemente turistične infrastrukture, ki nam omogočajo, da smo 
konkurenčni z ostalimi kraji. Zato je za nas, ki delamo v turizmu, še toliko bolj pomembno, da imamo v 
ekipi župana Gregorja Macedonija sogovornika, ki razume, da naša storitev v turizmu temelji na mnogih 
dejavnostih, iz katerih dobimo dober končni produkt in seveda zadovoljnega gosta.

Tanja in Damjan Fink, Hiša Fink 
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iz Stopič do novomeškega iz Stopič do novomeškega 
starega jedra s kolesom starega jedra s kolesom 
ali peš izven cest ali peš izven cest 

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 do-
brodošel za vse tamkajšnje občane. Projekt bo obsegal rekonstruk-
cijo 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.

Kolesarska in pešpot ob Težki vodi
Nova neprekinjena večnamenska pot bo skozi Regrčo vas in 
Šmihel povezala Gotno vas s Kandijsko cesto, kjer bodo sprehajalci 
in kolesarji 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 traj-
nostne 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.

Brv in kolesarska pot Loka – Kandija
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 Župančičevega sprehajališča nanjo vodile stopnice in dostop-
na klančina. Brv bo poleg Loke in Kandije povezala tudi zaledno 
šmihelsko območje, saj bo podaljšek nove sprehajalne poti ob 
Težki vodi, s tem bo šmihelsko 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 Pipenbaher, 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 Evropski 
sklad za regionalni razvoj in država. 

Dolenjcem in Belokranjcem se obeta najnižja cena Dolenjcem in Belokranjcem se obeta najnižja cena 
obdelave in odlaganja odpadkovobdelave in odlaganja odpadkov
Projekt izgradnje objekta za mehansko-biološko obdelavo na  
odlagališču Cerod v Leskovcu
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 sode-
lujočimi 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 
odlagalnega polja v Sloveniji, z nadgradnjo pa bodo dolenjske in belokranjske občine 
veliko bolj avtonomno obvladovale ravnanje in posledično tudi zagotavljale nižje cene 
storitev vezanih na odpadke za približno 90.000 občanov.

Novomeška občina ima izjemno Novomeška občina ima izjemno 
mrežo civilnodružbenih organizacijmrežo civilnodružbenih organizacij
V tem mandatu so bile uslišane prošnje dru-
štev in organizacij, ki za občane in občanke 
opravljajo pomembne storitve na področjih 
zdravja, izobraževanja, ozaveščanja, stro-
kovne pomoči in obravnav otrok, mladine, 
starejših, tujcev ter na mnogih drugih. 
Prostorske zmogljivosti lokalne skupnosti, s 
katerimi je preko brezplačnega najema pod-
prto delovanje omenjenih organizacij, so se 
s pridobitvijo preko 700 kvadratnih metrov 
pisarniških prostorov na Gubčevi 15 krepko 
povečali. Ob številnih prenovah in ener-
getskih sanacijah že obstoječih društvenih 
prostorov bodo tako lahko številna društva 
svoj novi dom našla na Grmu. 

Vsakoletna občinska priznanja  Vsakoletna občinska priznanja  
in nagradein nagrade
Z vsakoletno podelitvijo nagrad in priznanj zaslužnim posameznikom in 
organizacijam MO Novo mesto izpostavlja vrednote, ki nas povezujejo in 
opredeljujejo kot skupnost.
Priznanja in nagrade za leto 2021 - Nagrado Mestne občine Novo mesto so prejeli 
Drago Vovk za pomembnejše trajne uspehe na glasbenem področju ter prispevek 
k prepoznavnosti Novega mesta, Andrej Gregorčič za dolgoletno predano delo na 
področju prostovoljstva ter razvoja posameznih društev in Marija Rus za dolgole-
tno nesebično delo na področju prostovoljstva. Trdinovo nagrado dobi mag. Uroš 
Weinberger za pomembne trajne uspehe na področju likovne umetnosti,  grb Mestne 
občine Novo mesto pa Franci Koncilija za izredne uspehe in rezultate dela na ljubitelj-
skem kulturnem in družbenem področju. 

Izjemna razvojna naravnost je bila Izjemna razvojna naravnost je bila 
prepoznana tudi izven meja naše občineprepoznana tudi izven meja naše občine
PRVA NAGRADA NOVEMU MESTU ZA 
NAJLEPŠE MESTNO JEDRO
MO Novo mesto je prejela prvo nagrado v kategoriji »mestna 
jedra« za celovito prenovo starega mestnega jedra za leto 2019. 

MEDNARODNO ČASTNO PRIZNANJE PIRA-
NESI 2019 ZA PRENOVO GLAVNEGA TRGA
Za nagrado Piranesi 2019 je bilo nominiranih 47 projektov, ki so jih 
izbrali nacionalni selektorji desetih evropskih 
držav: Avstrije, Bosne in Hercegovine, Češke, 
Grčije, Hrvaške, Italije, Madžarske, Slovaške, 
Srbije in Slovenije. Na razstavo Piranesi je 
prispelo 79 projektov, ekipa Atelier arhitekti, 
ki stoji za prenovo Glavnega trga, je prejela 
častno priznanje Piranesi 2019.

ZLATI KAMEN 2019: MO NOVO MESTO 
NA PODROČJU RAZVOJNE PRODORNOSTI 
ZGLED CELOTNI DRŽAVI
Župan MO Novo mesto Gregor Mace-
doni je prejel nagrado Zlati kamen 2019 
za razvojno najbolj prodorno občino v 
Sloveniji. Gre za nagrado, ki jo na podlagi 
raziskave, v katero je vključenih več kot 
60 ključnih indikatorjev razvojne uspeš-
nosti, podeljujejo od leta 2012. »Novo 
mesto je v ospredje postavilo ustvarjal-
nost, talent in odličnost. To je pozitivni 
duh in samo tak pozitivni duh vodi do 
resničnih sprememb na bolje. To je zgled 
za vso Slovenijo in razlog, da je MO Novo 
mesto prejemnica nagrade Zlati  
kamen« so zapisali v  
obrazložitvi. 

Strateške odločitve se udejanjajo:Strateške odločitve se udejanjajo:

Drugačna Drugačna 
povezanost mesta povezanost mesta 
z obmestnimi z obmestnimi 
naselji:naselji:

 
V sklopu šolskih projektov, kot so Pešbus, Trajnostna mobilnost in ostali projekti, smo vedno dobili podporo  
s strani župana, mag. Gregorja Macedonija in njegove ekipe. Ni je bilo aktivnosti, ki je ekipa ne bi podprla za 
dobro učencev in šol v Mestni občini Novo mesto. Prav tako se v imenu Društva prijateljev mladine Mojca Novo 
mesto ter v imenu vseh otrok in družin, ki smo jim z vašo pomočjo pomagali, zahvaljujem za vaše sodelova-
nje. Brez podpore gospoda župana in celotne ekipe bi bila zelo težka izvedba Otroških parlamentov, Veselega 
decembra, številnih humanitarnih akcij, zlate bralne značke, letovanj za socialno ogrožene otroke in še mnogih 
drugih aktivnosti, ki jih izvaja Društvo DPM Mojca Novo mesto pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije.

Marjeta Ferkolj Smolič, profesorica na OŠ Grm in predsednica Društva prijateljev mladine Mojca Novo mesto
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Največji obseg participatornega Največji obseg participatornega 
soupravljanja občine v Slovenijisoupravljanja občine v Sloveniji

Partnerstvo lokalne skupnosti z občani preko krajevnih skupnosti je recept za 
najbolj učinkovit sistem izvedbe participatornega proračuna

Enakomeren razvoj Enakomeren razvoj 
celotne MO Novo mesto celotne MO Novo mesto 
Za uspešno vključevanje čim večjega števila občanov je novomeška 
občina razdeljena na 23 krajevnih skupnosti. Te so oblikovane na 
način, da vključenim krajanom omogočajo uspešno sodelovanje 
pri upravljanju skupnih zadev in lokalnih izzivov. 
Enakomeren razvoj občine in hitro odzivanje na lokalne probleme 
sta možna le preko aktivno delujočih krajevnih skupnosti. Na ta 
račun je bila že v prvem letu prvega mandata, leta 2015, okrepljena 
vloga krajevnih skupnosti. Leta 2016 je bil uveden ukrep, in sicer 
razpis za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti. Bistveno je 
bilo, da je bila v ospredju avtonomija posameznih krajevnih okolij, 
projekti, ki so jih kot svoje prednostne naloge izbrale posamezne 
krajevne skupnosti, pa so bili podprti z dodatnimi namenskimi 

Obnova prostorov v nekda-
nji stavbi osnovne šole za 
potrebe KS Karteljevo. 

sredstvi, ki so temeljila na posebni proračunski postavki. Dober 
odziv na pozive s strani krajevnih skupnosti je dokaz, da je ta način 
pravilen. 
Uspešno zaključeni projekti in pozitivni odzivi kažejo, da je bil 
s tem narejen pomemben korak pri uresničevanju posameznih, 
morda na videz manj pomembnih projektov, ki pa pripomorejo h 
kakovosti življenja občanov.

Nekaj od več kot 300 Nekaj od več kot 300 
projektov v mandatu projektov v mandatu 
2018-20222018-2022
PRENOVLJEN ZADRUŽNI DOM V  
KS URŠNA SELA  
Več kot 60 let star zadružni dom na Uršnih selih je pomembno sre-
dišče 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, pod-
jetje Zarja pa 281.000 evrov. Naša občina tako z zaključeno obnovo 
nadaljuje urejanje infrastrukture v okoliških vaških središčih. 

NOV KRAJEVNI DOM KS ŽABJA VAS 
Po zaslugi donirane stanovanjske hiše krajanke Marte Medle so v 
KS Žabja vas pridobili prve lastne prostore. Hišo so v celoti preno-
vili 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.

KS DOLŽ - 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.

KS STOPIČE - VODOVOD GORNJA TEŽKA 
VODA
Za urejeno oskrbo s pitno, sanitarno in požarno vodo celotnemu 
naselju Gornje Težke vode je bil zgrajen tlačni cevovod od vodohra-
na 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.

NOVO AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE V 
BIRČNI VASI 
V sklopu ureditve avtobusnega obračališča ob državni cesti Gaber-
-Uršna sela-Novo mesto v naselju Birčna vas so se poleg postaja-
lišča urejale tudi površine za pešce, nova sta tudi cestna razsvetlja-
va in ekološki otok. 

KS BRŠLJIN - 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. 

KS GOTNA VAS DOBILA NOV SKUPNOST-
NI CENTER

KS PODGRAD - UREDITEV DELA  
CESTE IN PLOČNIKA NA CESTI VINJA 
VAS-PODGRAD

REKONSTRUKCIJA CESTE SKOZI 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.

KS REGRČA VAS - SANACIJA ODSEKA  
ULICE OB TEŽKI VODI
Projekt sanacije usada, rekonstrukcije voziščne konstrukcije in 
gradnje podpornega zidu s pločnikom za pešce je bil izveden v 
vrednosti nekaj več kot 100.000 evrov.

Nov krajevni dom KS Žabja vas. Hiša je bila v celoti obnovljena.

Se še spomnimo?

Prenovljen zadružni dom v KS Uršna sela: prenovljena stavba več kot 60 let starega zadružnega doma na Uršnih selih nudi šest novih dvosobnih 
stanovanj, prostore za delovanje krajevne skupnosti ter večnamenske prostore za različne dejavnosti in potrebe društev. 

Se še spomnimo?
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KS PREČNA - KANALIZACIJA V DELU 
NASELJA KUZARJEV KAL IN V DELU 
NASELJA PREČNA
Izgradnji kanalizacije v naseljih Kuzarjev Kal in Prečna je bila 
vredna slabih 239 tisoč evrov, obsegala je izgradnjo kanalizacije 
za odvod komunalnih odpadnih voda v dolžini 655 metrov v delu 
naselja Kuzarjev Kal in v delu naselja Prečna, izvedbo para avtobu-
snih postajališč, ureditev površin za varno pot pešcev in izgradnjo 
javne razsvetljave ob lokalni cesti.

KS OTOČEC - 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 me-
trov 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 go-
stilne 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 kanalizaci-
je, kar je stalo 475.000 evrov, naložbo pa je s 300.000 evri sofinan-
cirala 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 objek-
tov 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 zaklju-
čena prihodnje leto.

Celovita ureditev vaškega središča v Gabrju je obsegala izgradnjo krožnega avtobusnega obračališča z nadstreškom za potnike.

Se še spomnimo?

V preteklem mandatu smo na Uršnih selih, zahvaljujoč MO Novo mesto na čelu z županom Gregorjem Macedonijem, izvedli 
kar nekaj uspešnih projektov, ki so izboljšali kvaliteto življenja naših krajanov. Od obnove javne razsvetljave na Lazah in ob 
otroškem igrišču, adaptacije lokalnih cest, pa do popolne obnove stavbe zadružnega doma na Uršnih selih. Stavba, ki je bila 
pred nekaj leti v izredno slabem stanju in je obstajala realna nevarnost njenega popolnega rušenja, danes predstavlja sodoben 

objekt, s šestimi stanovanji ter prostori namenjenimi našim krajanom, v katerih se odvija živahno 
kulturno življenje našega kraja. V naslednjih letih je v našem kraju prioriteta izgradnja vodovo-
da na višje ležečih predelih Ljubna in Makut ter izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja na 
predelu Vaške ceste. Župan Gregor Macednoni in Lista Gregorja Macedonija sta v preteklih letih 
dokazala, da razumeta potrebe po čim bolj enakomernem razvoju mesta kot tudi podeželja, zato 
smo na Uršnih selih prepričani, da bodo to počeli tudi v bodoče. Verjamemo, da bodo nadaljevali s 
svojim delom še naprej in tako izboljšali kvaliteto življenja na podeželju.

Milivoj Golić, predsednik KS Uršna sela

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 pra-
ksa 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 dvood-
delčni vrtec na Lešnici, osnovnošolci pa so s prizidkom dobili šest novih 
učilnic. V zgornji etaži novozgrajenega prizidka so na voljo še novi pro-
stori 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 
sofinan-
cirala 1,2 
milijona.

Ob podpori in v sodelovanju z županom Gregorjem 
Macedonijem in njegovo občinsko ekipo urejamo 
letošnjo jesen v novi podobi razširjene javne povr-
šine ob cerkvici Sv. Lenarta. Tako pridobivamo že 
drugi »skupnostni prostor« po novih prostorih kra-
jevne skupnosti, ki smo jih postavili ob tudi) novem 
športnem in otroškem igrišču Tovrstni prostori 
so nova središča, »srca«, naše soseske. Večnamen-
ski prostori nudijo občanom možnost druženja, 
različnim društvom ali neformalnih skupinam pa 
omogočajo izvedbo različnih dejavnosti.  Morda je 
ureditev javnih površin, krajevnega doma ter igrišč 

majhen korak za občino, 
prav gotovo pa velik korak 
za vse krajane KS Gotna 
vas.

Martin Hren, predsednik 
KS Gotna vas 

 
Na podlagi osebne izkušnje pri vodenju krajevne skupnosti in sodelovanju z MO Novo mesto 
izrekam na prihajajočih volitvah vso podporo Listi Gregorja Macedonija ter tudi  g. županu 
Gregorju osebno. Zahvaljujem se za uspešno 4-letno sodelovanje in vse narejeno za našo krajev-
no skupnost. Menim, da smo skupaj z županom in njegovo ekipo doprinesli veliko dobrega za 
celotno krajevno skupnost.

Franc Rifelj, predsednik sveta KS Otočec

Prenova regionalne ceste skozi Velike Brusnice, za katero so si krajani prizadevali okoli 15 let, v dolžini 662 metrov je obsegala tudi izgradnjo 
pločnika in javne razsvetljave, urejena je bila struga tamkajšnjega potoka, odvodnjavanje ter kanalizacija.

Se še spomnimo?

 
Ekipa Gregorja Macedonija je v zadnjih letih podpirala ambiciozne razvojne zgodbe, zato pozdravljam 
odločitev, da želijo še naprej usmerjati delovanje Mestne občine Novo mesto. Naše sodelovanje z občino 
je bilo v tem času zelo korektno: pohvalil bi odzivnost občinske uprave na čelu z županom pri ureditvi 
potrebne dokumentacije za gradnjo naše nove vinske kleti. Predvsem pa so na področju turizma s celovito 
podporo novim turističnim produktom uspeli dvigniti prepoznavnost Trške gore ter zidaniškega turizma. 
Nenazadnje pa se je na Glavni trg vrnila tudi osrednja vinogradniška prireditev Festival cvička. 

Janez Colnar ml., Vinska klet Colnar



32

DOKAZANO PRAVA IZBIRA!DOKAZANO PRAVA IZBIRA!

PREDČASNO GLASOVANJEPREDČASNO GLASOVANJE
Predčasno glasovanje za volivce, ki boste v nedeljo, 20. 11. 2022, odsotni iz kraja stalnega prebivališča (kjer ste Predčasno glasovanje za volivce, ki boste v nedeljo, 20. 11. 2022, odsotni iz kraja stalnega prebivališča (kjer ste 
sicer vpisani v volilni imenik), bo potekalo v sicer vpisani v volilni imenik), bo potekalo v torek, 15. 11., v sredo, 16. 11., v četrtek, 17. 11. 2022torek, 15. 11., v sredo, 16. 11., v četrtek, 17. 11. 2022,  ,  
na naslovu: na naslovu: Mestna občina Novo mesto, Seidlova 1, Novo mestoMestna občina Novo mesto, Seidlova 1, Novo mesto.  .  
Volišče za predčasno glasovanje bo odprto Volišče za predčasno glasovanje bo odprto medmed  9. in 17. uro9. in 17. uro. S seboj je potrebno imeti . S seboj je potrebno imeti osebni dokumentosebni dokument. . 

88

8.

9.

mag. GREGOR MACEDONImag. GREGOR MACEDONI
kandidat za župana

Tu vpišeteTu vpišete  številko številko 
kandidatakandidata,,ki jo na ki jo na 
listi zaseda.listi zaseda.

PREFERENČNO GLASOVANJEPREFERENČNO GLASOVANJE
Preferenčno glasovanje pomeni, da poleg glasu listi, za katero glasujete, dodaten glas podelite tudi določenemu Preferenčno glasovanje pomeni, da poleg glasu listi, za katero glasujete, dodaten glas podelite tudi določenemu 
kandidatu, ki ga želite posebej podpreti.kandidatu, ki ga želite posebej podpreti.

Olimpijski center Novo mesto z bazenskim kompleksom, ki bo dokončan v začetku prihodnjega leta. 

Se še spomnimo?

Tiskovino so pripravili in izdali svetniki Liste Gregorja Macedonija • Fotografije: www.novomesto.si, arhiv MONM,  
Arhiv Komunale Novo mesto, Boštjan Pucelj, Jaka Ercegovčevič, ATELIERarhitekti d.o.o., Air arhitekti, Bazaarhitekutra, 
arhitektura in oblikovanje, d.o.o., Tibor Vintar, B. Kmet, osebni arhivi • Naklada: 13800 • Novo mesto, november 2022


