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Strategija razvoja Mestne občine Novo mesto 2030
V mesecih septembru in oktobru smo izvedli serijo delavnic v okviru javne razprave v postopku
priprave strategije razvoja Mestne občine Novo mesto do leta 2030 na različnih področjih. Glede
na rezultate delavnic se bo pripravil predlog besedila strategije, nakar bomo opravili vnovično
javno razpravo o predlogu samem.
Družbene dejavnosti
Tokrat smo natančneje pregledali delovanja enega najpomembnejših uradov MONM, saj se nam
je v ekipi občinske uprave pridružila nova vodja, dr. Jana Bolta, ki je po letu in pol uspešno
zamenjala direktorico OU, dr. Vido Čadonič Špelič, dosedanje v.d. vodje omenjenega urada.
Urad za družbene dejavnosti je v preteklem letu kljub zniževanju povprečnine s strani države in
racionalizaciji delovanja tako Občinske uprave kot javnih zavodov, obdržal, na veliko področjih
pa tudi izboljšal raven opravljenih storitev. Posebno prizadevno delo je urad opravil pri javnih
razpisih za razdelitev proračunskih sredstev. Ti so bili objavljeni še pred sprejetjem proračuna za
leto 2016, s čimer je bilo omogočeno zgodnje financiranje uporabnikov na področju
družbenih dejavnosti. V proračunu občine je bilo v letu 2016 za družbene dejavnosti v celoti
namenjenih 15.133.073 EUR, kar znaša 27,4 % celotnega proračuna in 10 % več sredstev v
primerjavi z letom 2015.
Eden pomembnejših ukrepov na področju sociale je subvencioniranje socialno varstvene
storitve pomoči na domu. V občini je v ta program vključenih okrog 140 uporabnikov. Urad je
uspešno znižal ceno izvedbe pomoči na domu, in sicer s 5,50 EUR na 4,70 EUR na uro, ter s
tem finančno razbremenil starejše, bolne in invalidne osebe.
Uspešno poteka tudi projekt Donirana hrana, v sklopu katere se razdeli med 8 in 12 paketov
hrane dnevno. Prav tako je občina z Lions klubom Novo mesto podpisala donatorsko
pogodbo za avtomobil, ki bo omogočil prevoz in prevzem hrane iz trgovskih centrov.
V letu 2016 je Mestna občina Novo mesto preko javnih del, kljub zmanjšanju sofinanciranja s
strani države prvič zaposlila deset delavcev, ki se preko nevladnih organizacij vključujejo v

socialne programe, kot so: Donirana hrana, Dnevni center za Rome, Dnevni center za
priseljence … V preteklih letih sta bila v sklopu javnih del doslej zaposlena največ dva človeka.
Na področju športa je Mestna občina Novo mesto za tretjino povečala število vadbenih
površin in s tem povečala število razpoložljivih terminov za športno vadbo. Z osnovnimi
šolami je bil namreč dosežen dogovor, da so šolske telovadnice ob popoldnevih in vikendih kot
vadbene površine namenjene prednostno športnim društvom, ki imajo mlajše selekcije. Povečan
je bil tudi obseg sofinanciranja strokovnih sodelavcev v športnih klubih. Občina sofinancira
stroške zaposlitve petim strokovnim delavcem, zaposlenim na javnem zavodu in šestim
strokovnim delavcem, zaposlenim v športnih klubih, za delo z mlajšimi kategorijami - skupaj trem
več kot v primerjavi z lanskim letom.
Na področju mladine je bila sprejeta strategija mladine, ki se aktivno izvaja. V sklopu strategije je
bil objavljen tudi razpis za podelitev izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči, s
katerim občina naproti prihaja perspektivnim mladim, ki bodo imeli z novim sistemom
štipendiranja priložnost, da razvijajo svoje posebne talente. Sredstva so namreč prednostno
namenjena posameznikom z izjemnimi dosežki na različnih področjih, kot so kultura, umetnost,
šport in znanost. Razpis je bil odprt do 7. oktobra 2016; nanj je prispelo 57 vlog o katerih se bo
odločala strokovna komisija.
Uspeh na področju predšolske vzgoje je tudi, da so s 1. septembrom 2016 sprejeti vsi
pravočasno vpisani otroci, pri čemer bo v novomeške javne vrtce v šolskem letu 2016/2017
skupaj vključenih 1.670 otrok.
Izgradnja vrtca v Bršljinu
Mestna občina Novo mesto je podpisala pogodbo z izvajalcem gradnje novega vrtca v Bršljinu.
Za izvajalca je bilo pravnomočno izbrano podjetje Markomark Nival d.o.o., vrednost projekta pa
je 1.008.000 evrov z DDV. S podpisom pogodbe prične teči tudi 270-dnevni rok za izvedbo
projekta. Po projektiranju in pridobitvi gradbenega dovoljenja bi ob ugodnem vremenu konec leta
lahko sledil tudi začetek gradbenih del.
Zavod Novo mesto
S 1. oktobrom 2016 na mesto vršilca dolžnosti direktorja Zavoda za šport, kulturo, turizem in
mladino Novo mesto (Zavod Novo mesto) je župan imenoval Novomeščana Roberta Judeža. S
tem imenovanjem bodo stekli vsi postopki za izoblikovanje zavoda v skladu z akti, ki jih je
julija 2016 sprejel Občinski svet. Po dogovoru z županom Robert Judež ne bo kandidiral na
razpisu za direktorja Zavoda Novo mesto in hkrati v času, ko bo opravljal vlogo vršilca dolžnosti
direktorja, njegovo podjetje Konvikt d.o.o. ne bo sodelovalo s tem zavodom. Vse postopke
imenovanja sveta novega zavoda in novega direktorja bo vodil Občinski svet Mestne občine Novo
mesto, po predvidevanjih pa bodo ti postopki trajali približno pol leta.
Izgradnja vrtca na Otočcu
Predstavniki Mestne občine Novo mesto so na sestanku s predstavniki Krajevne skupnosti
Otočec in predstavnikom staršev otrok, ki obiskujejo vrtec na Lešnici, soglasno potrdili gradnjo
novega vrtca pri Osnovni šoli Otočec. Odločitev je bila sprejeta na podlagi temeljite primerjalne
analize obnove obstoječega vrtca na Lešnici in novogradnje pri osnovni šoli. Analiza je pokazala,
da lokacija ob Osnovni šoli Otočec ustreza vsem normativom in minimalnim pogojem, ki jih za
vrtce priporoča pravilnik. Med prednostmi izbrane rešitve so predvsem zadostne zelene površine,
novogradnja, ureditev prostorov v pritličju in lažja logistika zaradi neposredne bližine šole.
Novogradnja bo tudi ugodnejša, saj je izbrana rešitev za 140 tisoč evrov cenejša od
rekonstrukcije vrtca na Lešnici. Ocenjena vrednost novogradnje znaša približno 600 tisoč evrov
(brez DDV). Nov vrtec bo umeščen na južni strani šole, imel pa bo tri oddelke – dva za prvo
starostno obdobje in en oddelek za drugo starostno obdobje. Gradnja se bo predvidoma pričela
v letu 2018.

Energetska obnova javnih objektov
Smo v sklepni fazi pridobivanja zasebnega partnerja na področju energetskega
pogodbeništva, preko katerega bo izvedla energetsko sanacijo javnih objektov. Objavljen je
bil razpis za izbiro izvajalca, v kratkem pa občina pričakuje tudi državni razpis za pridobitev
nepovratnih sredstev iz kohezijskih skladov za namen energetske sanacije občinskih javnih
objektov. Projekt vključuje 27 objektov na območju Mestne občine Novo mesto, ki so
razvrščeni v tri sklope. Prvi sklop obsega objekte, na katerih je predvidena celovita
energetska sanacija (pri teh objektih zasebnik zagotovi minimalno 51 % sredstev, do 40 %
predstavljajo sredstva iz kohezijskih skladov, ostalo zagotovi občina iz proračuna). Energetske
sanacije za prvi sklop naj bi se izvedle v letu 2017, če bo občina uspešna pri pridobitvi nepovratnih
sredstev. Drugi sklop obsega objekte, na katerih je predvidena delna energetska sanacija,
predvsem tehnološki ukrepi (sredstva za izvedbo zagotovi zasebnik v celoti). Investicije na teh
objektih se bodo predvidoma začele konec tega leta oz. v začetku naslednjega. Tretji sklop
obsega objekte, na katerih ni mogoče izvesti celotne energetske sanacije po modelu javno
zasebnega partnerstva (sanacija se bo financirala iz nepovratnih kohezijskih sredstev do 40 %,
ostalo zagotovi občina). Podobno kot pri prvem sklopu bo občina sanacijo teh objektov prijavila
na razpis Ministrstva za infrastrukturo za dodelitev nepovratnih sredstev iz kohezijskih skladov.
Investicije se bodo predvidoma izvedle v letu 2017.
Urejanje športnih površin
Na avgustovskem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki je bil namenjen
investicijam v posodabljanje športnih objektov in vgrajene športne opreme v lokalnih skupnostih,
je bila Mestna občina Novo mesto najuspešnejša med 77 prijavitelji. Razpisna sredstva v višini
39.316,48 € bo prejelo 13 projektov po vsej Sloveniji, med katerimi sta dva novomeška. Prvi
projekt je energetska sanacija športne dvorane Marof, drugi pa menjava umetne trave na stadionu
Portoval. Na Mestni občina Novo mesto smo ju nameravali financirati z lastnimi sredstvi, zato
pridobljena razpisna sredstva tako pomenijo tudi prihranek v občinskem proračunu. S tem
nadaljujemo naša prizadevanja za izboljšanje vadbene infrastrukture, ki je na voljo našim
športnim talentom. Na pomožnem nogometnem igrišču ob stadionu Portoval so se zaključila dela
v okviru menjave umetne trave, poteka pa tudi razpis za ureditev metališča za kopje in
kladivo. Začetek del je predviden v oktobru, zaključek pa do konca novembra. Mestna občina
Novo mesto namreč med prednostne projekte na področju športa uvršča tudi urejanje
zadostnega števila ustreznih vadbenih površin. Tako smo dosegli dogovor z Vojašnico Franca
Uršiča in Slovensko vojsko za najem in uporabo travnatega igrišča v sklopu novomeške
vojašnice Franca Uršiča. Agencija za šport Novo mesto je uredila igrišče, ki ga mladi
nogometaši NK Krka že uporabljajo za trening.
Energetska sanacija Športne dvorane Marof je praktično zaključena. Sanacija je obsegala
obnovo strehe, menjavo zunanjega stavbnega pohištva, izolacijo fasade, menjavo notranjih svetil
(z LED svetili) in grelca za toplo vodo ter vgraditev ventilatorjev, ki skrbijo za enakomernejšo
porazdelitev toplote.
Izvedba projektov na področju prometa
Pričenjajo se dela, povezana s Straško cesto. Z izgradnjo kolesarske steze in pločnika se bosta
povezali obstoječi kolesarski stezi ob Straški in Mirnopeški cesti z navezavo na Andrijaničevo
cesto. Poleg kolesarske steze je predvidena rekonstrukcija vozišča, izgradnja pločnika za
pešce, javna razsvetljava in obnova ostale gospodarske javne infrastrukture. Razpis za
izbor izvajalca je izveden. Dela bodo predvidoma stekla v oktobru, zaključila pa se bodo v letu
2017. Mestna občina Novo mesto si prizadeva, da bi za realizacijo tega projekta pridobila tudi
sredstva evropske kohezijske politike, saj gre za ključen projekt, ki prispeva k sklenitvi kolesarskih
poti, kar je tudi eden izmed ciljev, ki jih občina želi doseči z ukrepi celostne prometne strategije.

Izvedena bo tudi menjava dotrajanega drevoreda ob Straški cesti, saj je trenutno stanje
neustrezno. Obstoječa drevesa je potrebno odstraniti in jih zamenjati z ustreznejšo vrsto, ki
omogoča finančno sprejemljivo vzdrževanje. Dela bodo zaključena predvidoma v mesecu
oktobru.
Sanacije in preplastitve cest
V jesenskih mesecih potekajo sanacije in preplastitve nekaterih cest. V septembru je bila sanirana
cesta Veliki Slatnik – Hrušica. V oktobru sledijo ceste v naseljih Rajnovišče, Zajčji vrh, Groblje,
Dolenja vas – Gumberk in konzolni hodnik za pešce na Ljubljanski cesti. Novembra je za sanacijo
in preplastitev predvidena tudi cestišče na Westrovi ulici.
Stekla je gradnja nove zakristije pri cerkvi v Velikih Brusnicah, ki je del projekta rekonstrukcije
regionalne ceste. Rušenje stare zakristije se je začelo, dela pa bodo predvidoma zaključena v
štirih mesecih.
Rekonstrukcija Smrečnikove ulice
Dela, ki potekajo v sklopu rekonstrukcije Smrečnikove ulice in gradnje novega mostu čez potok
Težka voda pri Znančevem mlinu, potekajo po načrtih. Nov most, ki je nadomestil dotrajanega,
že stoji. Ob dokončanju del bo imel nosilnost do 60 ton, širina vozišča pa bo skupaj s pločniki
znašala 8,39 metra. V sklopu delne rekonstrukcije Smrečnikove ulice od priključka ulice Nad mlini
do novega mostu bo dograjen še pločnik ob levi strani cestišča, ki ga bo osvetljevala tudi nova
javna razsvetljava. Dela se predvidoma zaključujejo konec leta 2016.
Mestna občina Novo mesto pospešeno nadaljuje pripravo Celostne prometne strategije. V ožji,
zaprti skupini, bo prva delavnica potekala že 8. septembra v Podjetniškem inkubatorju Podbreznik.
Sledile ji bodo delavnice za širšo javnost in anketa, ki jo bodo lahko izpolnili vsi občani. Teme
Celostne prometne strategije bodo predstavljene tudi v sklopu Evropskega tedna mobilnosti, ki bo
potekal od 16. do 22. septembra.
Prenova mestnega jedra
Izbran je bil izvajalec za menjavo strehe na Narodnem domu, s katerim je Mestna občina Novo
mesto že podpisala pogodbo. Dela se bodo začela takoj, ko bodo zagotovljeni pogoji za
vzpostavitev varnega delovnega gradbišča, zaključila pa se bodo v dobrih dveh mesecih.
Vrednost prenove je nižja od prvotno ocenjene, in sicer znaša 72.000 EUR. Z Ministrstvom za
kulturo je župan Gregor Macedoni podpisal tudi pogodbo za sofinancerska sredstva v višini 50
% celotne investicije oz. do največ 56.000 EUR. Sicer so sredstva za sofinanciranje ogrožena,
ker se začetek investicije zamika. Mestna občina Novo mesto je odreagirala na vse konstruktivne
pobude za dialog in civilno komunikacijo predstavnikov AKC Sokolc. Uporabniki Narodnega doma
so bili tako neformalno kot tudi po uradni poti pozvani, da podajo predloge glede načina
izpraznitve objekta in svoje poglede na to, kako naj se po izvedbi vseh napovedanih investicij ta
pomemben novomeški objekt nameni kulturnim ustvarjalcem. Vse pobude uporabnikov so bile v
smeri ohranitve statusa quo oz. nadaljevanja nelegalne zasedbe občinskega premoženja. Občina
bo izkoristila ustrezna pravna sredstva, da zagotovi pričetek investicije v skladu z zakonodajo in
na odgovoren način.
Podpora gospodarskim investicijam
Mestna občina Novo mesto v zadnjem času intenzivno sodeluje z gospodarskimi subjekti in
zagotavlja podporo gospodarskim investicijam, ki prinašajo nova delovna mesta. Na razpis
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologije za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo
v gospodarskih conah je občina skupaj z uporabniki prijavila dve coni, in sicer cono Livada in
cono Na Brezovici. V obeh primerih gre za ureditev nujne komunalne infrastrukture, v večini pa
gre za obstoječe lastnike zemljišč, ki so pripravljeni investirati v nadaljnji razvoj. Projekt v coni
Livada predvideva okrog 60 novih delovnih mest in je ocenjen na 935.000 EUR. Občina je

zaprosila za 49-odstotno sofinanciranje oz. 460.000 EUR. Projekt v coni Na Brezovici predvideva
okrog 100 novih delovnih mest in je ocenjen na 1,37 mio EUR. Občina je zaprosila za 71odstotno sofinanciranje oz. 980.000 EUR. Rezultati razpisa bodo predvidoma znani v novembru
2016.
Zaključek prve faze hidravličnih izboljšav
V septembru smo izvedli preklop delovanja vodarne Stopiče na sistem ultrafiltracije. Preklop
na vodarni Jezero je bil izveden tri dni prej. Na obeh glavnih vodnih virih, kjer se zajema daleč
največ pitne vode za 45.000 prebivalcev Mestne občine Novo mesto, Občine Straža, Občine
Šentjernej, Občine Škocjan in Občine Šmarješke Toplice, je bil tako že v tem mesecu
zagotovljena neoporečno čista in bistra voda. Na obeh vodarnah je vgrajena najsodobnejša
tehnologija ultrafiltracije, večkrat testirana v svetu in Sloveniji. Dobivamo tudi že prve analize
čistoče vode s spodbudnimi rezultati.
Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je v ponedeljek, 26. septembra, z
ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen podpisal tudi pogodbo o sofinanciranju projekta
Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske. Naložbo,
vredno dobrih 22,3 milijona evrov, poleg občin sofinancirata Republika Slovenija in Evropska
unija iz Kohezijskega sklada. Gradnja cevovodov in vodohranov je stekla avgusta letos. Dela
bodo predvidoma zaključena do novembra 2017.
Urejanje kanalizacije in vodovoda v Šentjoštu in na Potovem vrhu
Zaključena sta razpisa za ureditev komunalne infrastrukture v obeh naseljih, dela se pričenjajo v
jesenskem času. Trenutno v obeh primerih zaključujemo postopke javnega naročanja.
Kampanja 'Vse se vrača'
Mestna občina Novo mesto si je v sodelovanju s Komunalo Novo mesto in Centrom za
ravnanje z odpadki Dolenjske zadala, da spodbudi dolgoročno pozitivno spremembo odnosa,
ki ga kot družba gojimo do ene naših največjih skupnih vrednosti in vrednot – narave. Načrte, ki
predvidevajo v prihodnjih letih temeljito preobrazbo okoljske politike, smo za začetek strnili
v akcijo, ki bo trajala eno leto. Akcija, ki poteka pod geslom »Vse se vrača« predvideva
sodelovanje družin ali skupin občanov. V vsakem letnem času bodo lahko na različne načine
zbirali zelene točke, ki jim bodo ob koncu zbiralnega obdobja prinesle praktične nagrade. Naloge
so zanimive, raznolike, osredotočene na odkrivanje lepot občine, pridobivanje novih znanj in
spodbujanje malih, a pomembnih sprememb vsakodnevnih navad.
Dolenjsko martinovanje
V Novem mestu vzpostavljamo novo prireditev, Dolenjsko martinovanje, ki se bo letos zgodilo 11.
novembra 2016 na Glavnem trgu od 17. ure dalje. Obeta se pestro zabavno, enološko, etnološko
in kulinarično dogajanje, izbirali pa bomo tudi županovo vino za sezono 2016/2017, s katerim
želimo še dodatno pripomoči k promociji našega dolenjskega posebneža.
Veseli december
Kot vsako leto se pripravlja tudi osrednje decembrsko praznovanje z obiskom vseh treh dobrih
mož, adventnim sejmom, drsališčem in zaključkom na Silvestrovo.
Povzetek bo ustno predstavil župan Gregor Macedoni na seji Občinskega sveta Mestne občine
Novo mesto.
Kabinet župana
Mestne občine Novo mesto

