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1. RAZLOGI ZA SPREJETJE STRATEGIJE RAZVOJA, NAMEN IN CILJI
Mestna občina Novo mesto potrebuje krovno razvojno strategijo o svoji prihodnosti zaradi celovitega
pristopa, ki bo zagotavljal trajnostni, gospodarski, socialni in okoljski razvoj. Lokalno in širše poslovno
območje, v katerem deluje občina, kot največja in gospodarsko najbolj razvita občina v JV Sloveniji, se
spreminja, ob tem se spreminjajo tudi pričakovanja in vrednote občanov, podjetij, organizacij in civilne
družbe do lokalne skupnosti.
Namen strategije je, da se doseže dogovor o dolgoročnih prioritetah razvoja Mestne občine Novo mesto,
tako z vidika usklajevanja med različnimi področji delovanja kakor tudi med nosilci razvoja. Mestna
občina Novo mesto je osrednja lokalna skupnost v JV Sloveniji. Je gospodarsko, upravno,
izobraževalno, zdravstveno in kulturno središče te regije. To vlogo mora dolgoročno krepiti tudi v
bodoče. Istočasno pa mora za ohranitev te vloge razvijati in znati ponuditi ugodne pogoje za kakovostno
bivanje občanov.
S strategijo je potrebno doseči sinergijo med sektorji, organizacijami in institucijami razvoja za
doseganje skupnih ključnih ciljev trajnostnega razvoja. Mestna občina Novo mesto ima sprejetih že vrsto
področnih strategij in sicer na področju širšega prostorskega razvoja, trajnostnega urbanega razvoja,
turizma, romske tematike, prometa, mladine, varstva okolja, energetike, varstva zraka in športa, skupne
strategije, ki bi povezala vsa našteta področja za obdobje od 2015 do 2030 pa še nima. V okviru
sprejemanja letnih proračunov se sprejemajo načrti razvojnih programov za 4 letno obdobje, ki pa je za
uresničevanje dolgoročnih večletnih ciljev velikokrat prekratko. Sprejetje celovite strategije razvoja je
potrebno, da se dolgoročno, to je za obdobje do leta 2030 začrtajo cilji, ki jim želimo slediti z namenom,
da se preko javnega interesa in učinkovitega upravljanja z viri, ustvari blaginja za vse prebivalce občine,
predvsem pa za ranljive skupine.
Osrednji cilj strategije je kakovostno življenje za vse občane in občanke, ki ga je mogoče doseči z
uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim razvojem. Kakovostno življenje na ravni
posameznika v MO Novo mesto moramo v prihodnosti izraziti v kvalitetnem izobraževanju, priložnostih
za delo in ustvarjanje, v dostojnem domu in urejenih bivanjskih razmerah, v varnem in aktivnem ter
zdravem življenju, kjer se lahko vsak občan oziroma občanka aktivno vključuje v demokratično odločanje
in soupravljanje družbe.
Lokalna skupnost je na podlagi ustave in zakona dolžna zagotavljati pogoje za kvalitetno bivanje ljudi
na njenem območju. Poleg zakonodaje te pogoje določa tudi strategija, ki si jo lokalna skupnost oblikuje
z določitvijo vizije, strateških ciljev oziroma razvojnih stebrov, ukrepov in prioritetnih programov ter
projektov za doseganje ciljev.
Pravno podlago za sprejem Strategije razvoja Metne občine do leta 2030 (v nadaljnjem besedilu: SR
MONM) med drugim predstavljao predstavljajo:
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 21. člen, ki
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določa, da občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), ki jih
določi s splošnim aktom občine ali so določene z zakonom.
Statut Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16 in 21/17), 15. člen, ki določa
pristojnosti Občinskega sveta in med drugim sprejema prostorske akte in načrte razvoja Mestne
občine Novo mesto.
Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/17 in 10/18),
77. člen, ki določa, da občinski svet med drugim sprejema tudi strategije.

2. PRIPRAVA SR MONM
Priprava strategij lokalnih skupnosti ni zakonsko predpisana. Strategija naj bi sledila smernicam za
pripravo strateških dokumentov, določila naj bi javno opredeljeno vizijo, cilje in ukrepe za dosego
zastavljenih ciljev.
Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju: MONM) je s pripravo Strategije razvoja do leta 2030 pričela
v letu 2016. Že sam časovni okvir pove, da je strategija dolgoročni razvojni dokument, ki bo začrtal
glavne smeri razvoja MONM. Namen strategije je, da se doseže dogovor o dolgoročnih prioritetah
razvoja Mestne občine Novo mesto, tako z vidika usklajevanja med različnimi področji delovanja kakor
tudi med nosilci razvoja. Osrednji cilj strategije je kakovostno življenje za vse občane in občanke, ki ga
je mogoče doseči z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim razvojem.
V prvi fazi je bila izdelana Analiza stanja v občini, ki je služila kot pripomoček pri nadaljnjih usmeritvah
in priporočilih za razvoj. Analiza stanja je obravnavala šest tematskih sklopov in sicer osnovne podatke
o občini, gospodarsko dejavnost, prostor, skrb za okolje, družbene dejavnosti in finančne okvire. Analiza
stanja se je izvedla na podlagi veljavne zakonodaje, do takrat izdelanih strateških dokumentov občine
in portalov s statističnimi podatki.
Na osnovi izdelane analize in prve javne razprave, ki je potekala od sredine septembra do sredine
oktobra 2016, in v okviru katere so bile izvedene tudi delavnice s širšo strokovno javnostjo po
posameznih področjih, je bila izdelana delovna verzija SR MONM, ki je bila objavljena na spletni strani
MO Novo mesto, kjer se je širšo javnost pozvalo k podaji pripomb, idej, opažanj in predlogov na
elektronski naslov strategije@novomesto.si. Na podlagi pripomb in javne razprave v jeseni 2016 so bili
opredeljeni cilji po posameznih prioritetnih področij (Gospodarska dejavnost občine, Skrb za okolje,
trajnostni prostorski razvoj in mobilnost, Družbene dejavnosti, Novo mesto – regijsko središče). Cilje se
je nato kvantificiralo in oblikovali so se kazalniki do leta 2030. V nadaljevanju se je oblikovalo ukrepe,
s pomočjo katerih se bo dosegalo zastavljene cilje in omogočilo uresničevanje kazalnikov. Znotraj
posameznih ukrepov so bili prepoznani projekti, s katerimi se nato ukrepe uresničuje.
Strategija obravnava mestno občino kot celoto, tako podeželje kot samo mestno jedro. Ločnica med
podeželskim - ruralnim in urbanim območje občine je zelo majhna. Le s sinergijo med obema
območjema se lahko doseže blagostanje vseh občanov. Zato so bile v pripravo strategije vključene tudi
potrebe prebivalcev zunaj mestnega jedra, kaj potrebujejo za dvig kvalitete življenja, kakšne so njihove
potrebe glede osnovnih storitev (trgovine, poštne storitve, socialna in zdravstvena oskrba).
Pri opredelitvi vizije so bile upoštevane razvojne prioritete vseh sektorjev tako gospodarstva kot
storitvenega sektorja. Potrebe gospodarstva se s prostorskega vidika kažejo kot potrebe po novih
komunalno opremljenih poslovnih conah, z vidika infrastrukturne opremljenosti se kažejo v potrebah po
dobri prometni dostopnosti in siceršnji opremi z gospodarsko javno infrastrukturo (ceste, kanalizacija,
električna oskrba, oskrba s pitno in tehnološko vodo, javni prevoz, D), z vidika izobraževanja se kažejo
potrebe po zagotavljanju ustreznih kadrov (srednješolski in višješolski programi), zato je bila ena izmed
pomembnih aktivnosti pri pripravi strategije tudi privabiti oz. vključiti gospodarstvo v pripravo dokumenta
in v nadaljevanju razvojne cilje gospodarskih sistemov vključiti v projekt.
Močno vlogo pri pripravi dokumenta je imel tudi storitveni sektor. Novo mesto je pomembno regijsko
središče tudi zaradi institucij kot so zdravstvo (regijska bolnišnica z urgenco), srednješolski center, javni
zavodi D S tega vidika je bila vloga Mestne občine Novo mesto poudarjena in jo bo potrebno še okrepiti.
Mestna občina mora postati pomemben center ne le z vidika regije, ampak tudi z nacionalnega in EU
vidika.
V letu 2017 se je usklajevanje z deležniki glede vsebine SR MONM nadaljevalo tako, da je bil v februarju
2018 pripravljen predlog SR MONM s tremi ključnimi stebri, ki v središče postavljajo kakovostno življenje
za vse občanke in občane in sicer: I. Steber: Okolje in prostor, II. Steber: Družbene dejavnosti in III.
Steber: Gospodarske družbe in podjetništvo.
V okviru vsakega stebra je bilo obravnavanih več prednostnih področij, za vsako prednostno področje
pa je bil predlagan po en strateški cilj. Predlog SR MONM je bil posredovan v javno razpravo od
19.3.2018 do 16.3.2018.
V času javne razprave so bile na predlog SR MONM podane pripombe s strani občanov, nekaterih
svetnikov, Društva Naturo, Gimnazije Novo mesto, Društva Estetika, MO DeSUS in Regijskega NVO
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centra. Pripombe sta izdelovalec in občinska uprava preučila, do njih se je opredelil župan, sprejemljive
pripombe so bile smiselno upoštevane pri pripravi predloga SR MONM. Opredelitev do pripomb je
priloga temu gradivu.

3. VSEBINA SR MONM
SR MONM je strateški dolgoročni dokument, ki temelji na trendih in izzivih regionalne, nacionalne,
evropske in globalne ravni. V SR MONM so opredeljeni RAZVOJNI IZZIVI, določena VIZIJA in
izoblikovani trije temeljni RAZVOJNI STEBRI v okviru katerih so oblikovana PREDNOSTNA
PODROČJA. Za vsako prednostno področje je določen STRATESKI CILJ, za vsak strateški cilj pa so
določeni UKREPI, ki se bodo uresničevali preko investicijskih vlaganj in programov. Za vsak posamezen
steber so določeni tudi KAZALNIKI s katerimi se bo spremljalo izvajanje strategije.
3.1 RAZVOJNI IZZIVI
Razvojni izzivi so se pri pripravi strategije oblikovali skozi analizo stanja, na tematskih delavnicah s širšo
javnostjo in na podlagi pripomb iz javne razprave. Razvojni izzivi navedeni v strategiji so naslednji:
− demografski izzivi,
− okrepljen razvoj malega podjetništva in ustvarjanje novih delovnih mest z višjo dodano
vrednostjo,
− kvalitetne gospodarske površine, ki zagotavljajo uspešnost velikih podjetij in razvoj malega
gospodarstva,
− nova delovna mesta na področju kmetijske dejavnosti in povečanje kmetijskih zemljišč v
uporabi,
− povezovanje na več ravneh (turistični produkt, ponudniki, sodelovanje med dejavnostmi),
− vzpostavitev ustrezne infrastrukture (ceste, parkirišča, zunanje ureditve),
− povečanje lokalne samooskrbe,
− varna oskrba s pitno vodo ter urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
− še manj obremenjeno in onesnaženo okolje,
− zagotovljen čist zrak,
− povečanje stopnje energetske učinkovitosti,
− energetska neodvisnost in energetska samozadostnost,
− informacijsko tehnološko napredna družba,
− celostno načrtovanje mobilnosti,
− varne pešpoti in kolesarske povezave,
− izboljšana prometna infrastruktura za večjo prometno varnost,
− boljša pretočnost vodotokov in povezava bregov,
− večja urejenost in organiziranost javnih površin,
− zagotovitev ustreznih stanovanj,
− funkcionalnost zelenih površin,
− dvig kompetenc v občini,
− pridobivanje znanja in spretnosti za kakovostno življenje skozi vsa življenjska obdobja,
− zdravo in aktivno življenje občank in občanov,
− potencial naravne dediščine in podeželja,
− obnova in oživitev bogate kulturne dediščine ter mestnega jedra,
− izvajanje programov o pomenu zdravega življenja kot najpomembnejši obliki preventive,
− trajno vključevanje starejših pri vseh pomembnejših odločitvah občine,
− aktivno načrtovanje prostorske in stanovanjske politike (neprofitna stanovanja, bivalne enote za
ranljive ciljne skupine, varovana stanovanja),
− kvalitetno življenje za vse občanke in občane,
− MO Novo mesto kot jedro humanističnega razvoja.
3.2 VIZIJA
»MO NOVO MESTO JE S SVOJIMI NASELJI PAMETNA, TRAJNOSTNA IN VKLJUČUJOČA
OBČINA ZA BIVANJE, DELOVANJE TER DRUŽENJE V REGIONALNEM, NACIONALNEM IN
ČEZMEJNEM PROSTORU.«
Na podlagi podanih izhodišč s strani strokovne in širše javnosti se je izoblikovala vizija MO Novo mesto,
ki želi okrepiti položaj MO Novo mesto v regionalnem, nacionalnem in čezmejnem prostoru.
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Kot pametna občina se izkazuje v usmeritvi v stalni razvoj na vseh področjih in v uvajanje novih
tehnologij tako v močno prisotnem gospodarstvu, okoljskih izzivih, kakor tudi na področju družbenih
dejavnosti. S svojim delovanjem in usmeritvami je prijazna okolju ter usmerjena k reševanju okoljskih
problemov in skrbi za trajnostne ukrepe v dobrobit kakovosti življenja vseh svojih prebivalcev.
Omogočiti želi kvalitetno, zdravo, varno in čisto bivalno okolje, urejeno infrastrukturo, zagotoviti
bližino med krajem bivanja in delovnim mestom, nuditi dostopne storitve (zdravstvena oskrba,
varstvo otrok, šole, uradi), zagotoviti možnosti za rekreacijo in druge prostočasne aktivnosti. S
svojimi dejanji poskuša v največji meri vključevati vse prebivalce in ključne deležnike, dosegati
sporazume med njimi in svoj razvoj usmeriti v še boljšo prihodnost za bodoče rodove, ki bodo čutili
pripadnost do MO Novo mesto.
3.3 TEMLJNI RAZVOJNI STEBRI, PREDNOSTNA PODROČJA IN STRATEŠKI CILJI
SR MONM 2030 obravnava tri ključne razvojne stebre, ki v središče postavljajo kakovostno življenje za
vse občanke in občane in sicer:
I.
Steber: Okolje in prostor,
II.
Steber: Družbene dejavnosti in
III.
Steber: Gospodarske družbe in podjetništvo.
V okviru vsakega stebra je obravnavanih več prednostnih področij, za vsako prednostno področje pa je
predlagan po en strateški cilj.
I.
steber: Okolje in prostor
V stebru: Okolje in prostor so zajeta naslednja prednostna področja in strateški cilji:
- Prednostno področje: Komunalna infrastruktura in skrb za okolje
Strateški cilj 1: Prebivalcem občine zagotoviti čisto in zdravo okolje
- Prednostno področje: Promet
Strateški cilj 2: Omogočiti občanom čim bolj kakovostno premoščanje razdalj in pri tem zmanjšati
onesnaženost okolja
- Prednostno področje: Življenjski prostor
Strateški cilj 3: Prebivalcem zagotoviti prijeten in zdrav življenjski prostor, v katerem se počutijo varno
- Prednostno področje: Energetika
Strateški cilj 4: Omogočiti temeljno oskrbo z energijo in spodbujati njeno učinkovito rabo ter uporabo
obnovljivih virov energije
- Prednostno področje: Elektronske komunikacije
Strateški cilj 5: Vsem prebivalcem občine omogočiti dostopnost do informacij preko elektronskega
komuniciranja
II.
steber: Družbene dejavnosti
V stebru: Družbene dejavnost so zajeta naslednja prednostna področja in strateški cilji:
- Prednostno področje: Izobraževanje
Strateški cilj 6: Na vseh stopnjah izobraževanja prilagoditi oziroma podpreti učni proces tako, da
pomembno vpliva na dvig kompetenc posameznikov in s posebno pozornostjo za kadre, ki bodo
pozitivno vplivali na gospodarsko rast ter nadaljnji razvoj družbene blaginje v občini
- Prednostno področje: Kultura
Strateški cilj 7: Omogočiti kulturno udejstvovanje občanov v vseh življenjskih obdobjih in s tem krepiti
kulturno identiteto ter prepoznavnost občine kot pomembne destinacije
- Prednostno področje: Šport
Strateški cilj 8: Šport mora postati pomemben dejavnik v zavesti vsakega posameznika, kot tudi del
življenjskega sloga in zdravega načina življenja
- Prednostno področje: Zdravstvo in sociala
Strateški cilj 9: Zdravo in kreativno življenje v vseh življenjskih obdobjih
III.
steber: Gospodarske družbe in podjetništvo
V stebru: gospodarske družbe in podjetništvo so zajeta naslednja prednostna področja in strateški cilji:
- Prednostno področje: Gospodarske družbe in podjetništvo
Strateški cilj 10: Zagotavljati pogoje za nadaljnjo uspešnost velikih podjetij in okrepiti malo gospodarstvo
ter kompetence zaposlenih
- Prednostno področje: Turizem
Strateški cilj 11: Dvig prepoznavnosti in povečanje obiska Novega mesta z okolico kot turistične
destinacije s poudarkom na trajnostnem razvoju inovativne, doživljajske, aktivne ponudbe
dediščinskega in zelenega turizma
- Prednostno področje: Kmetijstvo in gozdarstvo
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Strateški cilj 12: Večja lokalna samooskrba z zagotovitvijo kakovostnih dobrin kmetijstva in gozdarstva,
povečanje števila raznolikih dejavnosti na podeželju in skrb za razvoj socialnega kapitala ter ohranitev
identitete podeželja

4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Sprejem SR MONM bo imel vpliv na trenutno veljavni proračun MONM, saj je velika večina projektov in
aktivnosti posredno ali neposredno že vključena v proračun občine ter načrt razvojnih programov,
predvsem pa bo imela sprejeta strategija vpliv na proračune občine v prihodnjih letih saj bo vplivala na
bolj povezano in učinkovito pripravo proračunov in razvojnih programov MONM. Za izvajanje sprejete
strategije in doseganje njenih ciljev bo potrebno v okviru proračunov zagotavljati sredstva tako za
investicije kot nekatere programe.

Pripravila:
Mojca Tavčar
vodja Oddelka za okolje in prostor

dr. Iztok Kovačič
vodja Urada za prosto in razvoj

dr. Vida Čadonič Špelič
direktorica OU
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SEZNAM KRATIC
ARSO
BDP
CeROD
CPS
DSO
EU
IKT
JPP
KS
LEK
MBO
MČN
MO Novo mesto
MONM
MPE
MPP
MSP
NIJZ
NM
NVO
OP
OPN
OPPN
OŠ
OVE
PGD
PM10
pr. n. š.
PZA
PZI
RRP JVS
SB
SPRS
SR MONM
SURS
TPG
URE
VDC
ZD

Agencija Republike Slovenije za okolje
Bruto domači proizvod
Center za ravnanje z odpadki Dolenjske
Celostna prometna strategija
Dom starejših občanov
Evropska Unija
Informacijska komunikacijska skupina
Javni potniški promet
Krajevna skupnost
Lokalni energetski koncept
Mehansko-biološka obdelava
Mala čistilna naprava
Mestna občina Novo mesto
Mestna občina Novo mesto
Male plinske elektrarne
Mestni potniški promet
Malo in srednje veliko podjetje
Nacionalni inštitut za javno zdravje
Novo mesto
Nevladne organizacije (neprofitna in nepridobitna društva, zasebni zavodi in
ustanove
Operativni program
Občinski prostorski načrt
Občinski podrobni prostorski načrt
Osnovna šola
Obnovljivi viri energije
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja
Trdi delci
Pred našim štetjem
Postajališče za avtodome
Projekt za izvedbo
Regionalni razvojni program regije Jugovzhodna Slovenija
Splošna bolnišnica
Strategija prostorskega razvoja Slovenije
Strategija razvoja Mestne občine Novo mesto
Statistični urad Republike Slovenije
Toplogredni plin
Učinkovita raba energije
Varstveno delovni center
Zdravstveni dom
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PRIHODNOST MESTNE OBČINE NOVO MESTO KOT JO VIDIJO
PREBIVALCI IN ZAINTERESIRANA JAVNOST
Vsaka strategija je vedno najprej ideja boljše prihodnosti. Pozneje postane tudi pot, ki kaže, kako doseči
boljšo prihodnost. Če gre za strategijo, ki jo sprejema lokalna skupnost, je doseganje boljše prihodnosti
vedno odvisno od pripravljenosti deležnikov, da hodijo po skupni poti. Strategijo bomo lahko
uresničevali skupaj, saj s prebivalci in zainteresiranimi javnostmi delimo ideje boljše prihodnosti.

V okviru javne razprave in tematskih delavnic so udeleženci in udeleženke jasno predstavili želje in
pričakovanja za leto 2030.

6

PREDLOG DOKUMENTA ZA SPREJEM NA OBČINSKEM SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ŽUPAN O VIZIJI MESTNE OBČINE NOVO MESTO DO LETA 2030
Spoštovani občanke in občani,
naša naloga, pravica in dolžnost je, da poznamo
pot, po kateri bomo kot lokalna skupnost hodili v
naslednjih letih. Celovito strateško planiranje je
zahteven, vendar nujen proces, ki mora
upoštevati številne manj in bolj predvidljive
dejavnike. Glede na to, da pripravo strategije
zaključujemo v Štukljevem letu, ki je v našem
mestu v znamenju športa, je morda na mestu
vzporednica iz športnega sveta. Športniki svoj
trening načrtujejo v kratkih in dolgih ciklih. Pred
nami je Strategija razvoja Mestne občine Novo
mesto 2015–2030. Petnajstletno obdobje, ki ga
zajema strategija, lahko tako razumemo kot
dolgoročni okvir, v katerem pa se bodo izvajali
vsakokratni projekti in aktivnosti.
V tem pogledu lahko štiriletni mandat, ki ga končujemo v letošnjem letu, vzamemo za uspešno »prvo
krajše obdobje«, na katerem lahko gradimo prihodnost. V tem časovnem okviru smo občutno dvignili
uspešnost pridobivanja evropskih in državnih sredstev, kar je nujno izhodišče za izvedbo večine razvojno
pomembnih projektov, ki lahko pripomorejo k izboljšanju kakovosti življenja v našem mestu. Mestu, ki
ga na veliko področjih zaznamujejo nasprotja. Mestno naselje in podeželska okolica. Bogata kulturna
dediščina in usmerjenost v prihodnost.
Glavni pogled našega načrtovanja mora biti usmerjen v občane oziroma graditi je treba od občanov
navzgor. Želimo si postati lokalna skupnost, kjer se vse storitve povezujejo na način, da nam lajšajo
življenje. Pa naj gre za milijonski projekt hidravličnih izboljšav, ki nam zagotavlja zanesljivo in kakovostno
vodooskrbo in zaradi katerega nam ni več potrebno prekuhavati vode: kolesa, dostopna prek
avtomatskega sistema za izposojo koles GONM; ali za ureditve oglasnih desk krajevnih skupnosti.
Izpostavljen je zgolj delček kompleksnega kolesja, ki na koncu sestavlja našo lokalno skupnost –
skupnost nas, občank in občanov.
Od začetka priprave smo si prizadevali, da bi bila Strategija živ presek časa, zato smo tudi v dosedanjem
procesu skušali vključiti vso zainteresirano javnost, zbrati vse merodajne podatke in jim dati pomen ter
na tej podlagi določiti realno dosegljive razvojne cilje za naslednjih petnajst let.
Do leta 2030 si želimo nadaljevati po poti do pametne, vključujoče in trajnostne občine, ki omogoča
spodbudno okolje za delo, bivanje in druženje. V ta namen smo določili tri razvojne stebre: okolje in
prostor, družbene dejavnosti ter gospodarske družbe in podjetništvo.
Smo na pravi poti in lahko upravičeno pričakujemo, da bomo leto 2030 pričakali v življenjski formi, ki
nam bo omogočala doseganje rezultatov, na katere bomo ponosni.
Gregor Macedoni,
župan Mestne občine Novo mesto
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1. UVOD
Uresničitev potencialov za razvoj je temeljna pravica in hkrati prednostna naloga organov mestne občine
v okviru urejanja in opravljanja javnih zadev v korist lokalnega prebivalstva, pri čemer se stremi k
zmanjševanju socialno-ekonomskih razlik ter kvalitetnemu bivalnemu okolju. Mestna občina Novo
mesto (v nadaljevanju MO Novo mesto) vse od ustanovitve skrbi za razvoj, s tem namenom sprejema
dokumentirane odločitve: vse od rednih proračunov, načrtov razvojnih programov, prostorskih aktov,
splošnih predpisov pa do posebnih razvojnih dokumentov na ravni strategij in programov. MO Novo
mesto ima sprejeto vrsto razvojnih dokumentov, ki so zahtevani s posebnimi predpisi, zahtevani kot
pogoj za pridobivanje sofinanciranih ali nepovratnih virov države, evropskih virov ali pa so odziv na
posebne potrebe, ki se pojavijo pri razvoju. Nekateri dokumenti so celoviti, obravnavajo več povezanih
področij, drugi so tematsko usmerjeni v reševanje določenega problema.
Skupnega povezujočega pogleda na bodoči razvoj MO Novo mesto kot celote pa ne daje noben od
sprejetih dokumentov.
Danes vemo, da je za urejanje in upravljanje lokalnih zadev v korist lokalnega prebivalstva treba bistveno
izboljšati vidik učinkovitega upravljanja. Čeprav MO Novo mesto ni podjetje, je nekatere managerske
ukrepe, ki prevladujejo v zasebnem sektorju, smiselno uporabiti za učinkovitejše upravljanje javnih
zadev. Na prvem mestu je povezano in celovito oblikovanje ciljev in strategij, podprtih z merjenji
rezultatov.
Zato MO Novo mesto potrebuje celovito strategijo razvoja za obdobje, ki presega načrtovanje
razvojnih programov (4 leta) in za obdobje daljše od evropske perspektive (7 let).
Strategija obravnava MO Novo mesto kot celoto: tako podeželje, pomembnejša lokalna središča kot
samo mestno središče Novo mesto. Ločnica med podeželskim ruralnim in urbanim območjem občine je
zelo majhna. Le s sinergijo med obema območjema bomo lahko dosegli blagostanje vseh občanov.
Strategija razvoja Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju SR MONM) v središče postavlja
kakovostno življenje za vse občane in občanke.
SR MONM mora postati do leta 2030 ključna sestavina in instrument vključujočega razvoja, kjer
prebivalci in interesne skupine, posebej pa razvojno prikrajšane skupine izrazijo svoj interes glede svojih
potreb, želja in pričakovanj. Strategija je hkrati dokument, ki raznolike interese povzame tako, da s
poudarjanjem javnega interesa in javne etike daje zadostno prednost javnim pred zasebnimi interesi.
SR MONM pomeni nov krovni razvojni okvir MO Novo mesto, ki ga določajo vizija, pregled trenutnega
stanja, pa tudi globalni/lokalni izzivi in trendi.

1.1.

Izhodišča za pripravo strategije

SR MONM je zastavljena izrazito strateško in dolgoročno, prav zato je naravnana na uresničevanje
Politike EU 2020, ki govori o trajnostnem, vključujočem in pametnem razvoju. Pri zasnovi razvojnih
izzivov in treh temeljnih razvojnih stebrov smo se opirali tudi na Urbano agendo za EU, ki je okvir za
boljše usklajevanje politik, akterjev in deležnikov upravljanja ter za boljše razumevanje razvoja mest, in
na Strategijo razvoja Slovenije 2030. Urbano agendo EU smo vključevali skozi področja: kakovost zraka,
stanovanja, krožno gospodarstvo, urbana mobilnost, energetska tranzicija in trajnostna raba prostora.
Prek naštetih dimenzij, ki smo jih izpostavili tudi v SR MONM, se bo okrepil pomen urbane dimenzije v
lokalnem okolju. Cilj strategije je koristiti ves potencial našega urbanega področja in s tem lažje doseči
strateške cilje evropske unije. Zakonodaja EU in izvajanje le-te se prične na lokalnem nivoju, kar pa je
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velikokrat oteženo, saj se občine soočajo z izzivi, ki jih na najvišjem zakonodajnem nivoju niso predvideli.
Prav zato, da bi najhitreje prišlo do rezultatov za lokalno prebivalstvo, Urbana agenda EU predvideva
sodelovanje ključnih deležnikov. Trije temeljni razvojni stebri so v skladu z Leipziško listino o trajnostnih
evropskih mestih, ki obravnava vse najpomembnejše vidike urbanega razvoja (zlasti gospodarski,
okoljski, socialni, prostorski in kulturni vidik), da zagotovi preudarno upravljanje mest in preudarno
urbano politiko. Za reševanje vse bolj zapletenih izzivov na urbanih območjih je pomembno, da MO
Novo mesto sodeluje z lokalnimi skupnostmi, civilno družbo, podjetji in institucijami znanja, ki so
sodelovale pri samem snovanju strategije. Strategija razvoja Slovenije 2030 je usmerjena v zagotavljanje
kakovosti življenja vseh skozi strateške usmeritve (vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba,
učenje za in skozi vse življenje, visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse,
ohranjeno zdravo naravno okolje in visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti
upravljanja), katere skozi tri-stebrni sistem podpira tudi SR MONM.
SR MONM sledi Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (v nadaljevanju SPRS), saj je z namenom
razvoja policentričnega razvoja usmerjena v spodbujanje razvoja središč nacionalnega pomena,
zagotavljanje funkcijske in infrastrukturne povezanosti z drugimi naselji ter zaledjem. V SPRS je z
namenom večanja konkurenčnosti mest in regij v evropskem prostoru predviden nadaljnji razvoj
regionalnih razvojnih con za proizvodne in storitvene dejavnosti, zato se tudi MO Novo mesto
predvideva ureditve gospodarskih con, ki so regionalnega in celo širšega pomena. Ob upoštevanju SPRS
se je za razvoj Novega mesta predvidelo številne ukrepe namenjene kakovostnemu razvoju in prostorske
privlačnosti mesta. Strategija spodbuja medsebojno dopolnjevanje funkcij podeželskega in urbanega
območja ter z ukrepi na več področjih spodbuja preudarno rabo naravnih virov. Pri snovanju strategije
so bile upoštevane naravne omejitve, z ukrepi na socialnem področju pa daje močan poudarek kulturni
raznovrstnosti in bogati tradiciji Novega mesta.
Pri pripravi SR MONM se je pri oblikovanju ukrepov na področju prometa sledilo splošnim ciljem
Strategije razvoja prometa v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju SRPRS), in sicer z vidika izboljšanja
mobilnosti in dostopnosti, izboljšanja prometne varnosti in varovanja, zmanjšanja porabe energije,
zmanjšanja stroškov uporabnikov in upravljavcev ter zmanjšanja okoljske obremenitve.
Regionalni razvojni program regije Jugovzhodna Slovenija (v nadaljevanju RRP JVS) 2014–2020 je
osnovni strateški dokument regije z izdelano razvojno vizijo regije, razvojno specializacijo, specifičnimi
cilji in ukrepi za njihovo izvajanje. V RRP JVS je vključenih 5 prioritetnih področji: gospodarstvo, človeški
viri, infrastruktura, podeželje in turizem. Za vsako od teh področij so izdelani prioritetni projekti, kar je
skupaj 25 pomembnejših regionalnih projektov z ovrednotenjem in terminskim planom za njihovo
izvedbo. V strategiji smo le-ta področja strnili na tri področja: gospodarstvo, okolje in prostor ter
družbene dejavnosti. Pri oblikovanju ciljev strategije MO Novo mesto se je sledilo viziji regije JV
Slovenije, ki želi postati prepoznavna kot: »Izvozna, odprta, povezana in trajnostno odgovorna regija« in
strateškim razvojnim ciljem.
Strategija je skladna tudi s sprejetimi občinskimi akti:
·
·
·
·
·
·
·

Občinski prostorski načrt,
Energetski koncept Mestne občine Novo mesto,
Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Novo mesto,
Strategija reševanja romske tematike v Mestne občine Novo mesto za obdobje 2013-2020,
Strategija športa v Mestne občine Novo mesto 2010-2020,
Celostna prometna strategija Mestne občine Novo mesto,
Strategija na področju mladih v Mestne občine Novo mesto do leta 2020,
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·
·

Občinski program varstva okolja – OPVO,
Strategija razvoja turizma v Mestne občine Novo mesto 2015 – 2020.

1.2.

Namen in cilji Strategije razvoja MO Novo mesto do leta 2030

MO Novo mesto je pristopila k pripravi razvojne strategije zaradi celovitega pristopa, ki bo zagotavljal
trajnostni, gospodarski, socialni in okoljski razvoj. SR MONM je dokument, ki temelji na trendih in izzivih
regionalne, nacionalne, evropske in globalne ravni. Lokalno in širše poslovno območje, v katerem deluje
občina, se spreminja, ob tem se spreminjajo tudi pričakovanja in vrednote občanov, podjetij, organizacij
in civilne družbe do lokalne skupnosti. Cilji SR MONM so dolgoročne prioritete razvoja MO Novo mesto
tako z vidika usklajevanja med različnimi področji delovanja kakor tudi med nosilci razvoja. Osrednji cilj
je kakovostno življenje za vse občane in občanke, ki ga je mogoče doseči z uravnoteženim
gospodarskim, družbenim in okoljskim razvojem. Kakovostno življenje na ravni posameznika v MO Novo
mesto moramo v prihodnosti izraziti v kvalitetnem izobraževanju, priložnostih za delo in ustvarjanje, v
dostojnem domu in urejenih bivanjskih razmerah, v varnem in aktivnem ter zdravem življenju, kjer se
lahko vsak občan oziroma občanka aktivno vključuje v demokratično odločanje in soupravljanje družbe.

1.3.

Metodologija in postopek priprave strategije

Priprava strategij lokalnih skupnosti ni zakonsko predpisana. Je pa strategija dokument, ki je nastal v
skladu s smernicami priprav strateških dokumentov, z jasno opredeljeno vizijo, cilji in ukrepi za dosego
zastavljenih ciljev. Glede na to, da je strategija zastavljena dolgoročno, v veliki meri pa je tudi
vizionarska, je bila priprava dodaten izziv za pripravljavce. Ključne izzive mesta, prepoznane v času
priprave Trajnostne urbane strategije (promet in trajnostna mobilnost, oživljanje mestnega jedra,
revitalizacija mestnih sosesk, trajnostna urbana raba zelenih površin, dostopna stanovanja za vse), je
bilo potrebno nadgraditi z novimi izzivi tako s tistimi, ki presegajo mestno območje, kot s tistimi, ki
presegajo časovni okvir.
V prvi fazi se je izdelala analiza stanja in pripravila čim bolj popolna ter aktualna slika potreb na terenu.
Analiza je služila kot pripomoček pri nadaljnjih usmeritvah in priporočilih za razvoj. S tem namenom je
bila analiza stanja MO Novo mesto razdeljena na šest tematskih sklopov, ki zajemajo celotno stanje v
občini:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

osnovni podatki o občini
gospodarska dejavnost občine,
prostor MO Novo mesto,
skrb za okolje,
družbene dejavnosti,
proračunska analiza MO Novo mesto.

Analiza stanja se je izvedla na podlagi veljavne zakonodaje in takrat izdelanih strateških dokumentov
občine ter s statističnimi podatki tovrstnih portalov s statističnimi podati.
Na osnovi izdelane analize in prve javne razprave smo opredelili cilje, ki se jih bo znotraj posameznih
prioritetnih področij (Okolje in prostor, Družbene dejavnosti, Gospodarske družbe in podjetništvo)
tekom izvajanja strategije tudi doseglo. Cilje smo nato kvantificiralo in oblikovali so se kazalniki do leta
2030. Ti so morali biti ambiciozni, vendar še vedno realni in dosegljivi.

11

PREDLOG DOKUMENTA ZA SPREJEM NA OBČINSKEM SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO

V nadaljevanju smo oblikovali ukrepe, s pomočjo katerih se bo dosegalo zastavljene cilje in omogočilo
uresničevanje kazalnikov. Znotraj posameznih ukrepov so prepoznane investicijske aktivnosti in
programi, s katerimi se nato ukrepe uresničuje. Ukrepi so bili oblikovani s pomočjo strokovnega znanja
sodelavcev MO Novo mesto in strokovne javnosti. Upoštevane so tudi pripombe širše javnosti, ki so bile
podane tekom priprave dokumenta.
Predlog dokumenta je bil posredovan v javno razpravo, ki je potekala od 19. marca 2018 do 16. aprila
2018. Po zaključku javne razprave se je opredelilo do pripomb in pripravil čistopis dokumenta.

1.4.

Vključenost javnosti v pripravo dokumenta

MO Novo mesto je želela, da bi strategija nastala s konsenzom strokovne in širše javnosti, zato je bila
le-ta vključena v vseh fazah izvedbe priprave strategije.
Pred začetkom priprave je bila javnost prek družbenih medijev in spletne strani MO Novo mesto
obveščena o začetku priprave strateškega dokumenta ter načinu priprave in terminih delavnic.
Za pripravo strategije je bila imenovana delovna skupina, ki se je sestajala na mesečnih sestankih in po
potrebi tudi večkrat mesečno. Naloga delovne skupine je bila analizirati obstoječe stanje in vse do sedaj
sprejete strateške dokumente na nivoju občine. V samo analizo so posamezni člani skupine vključevali
tudi druge institucije (nevladne organizacije (v nadaljevanju NVO), javna podjetja in zavode občine,
gospodarsko in obrtno zbornico, fakultete, ipd.)) in z njimi izvedli delavnice, okrogle mize in ciljne
sestanke. Skupaj so se oblikovala stališča, ki so bila nato še prediskutirana s širšo javnostjo na
delavnicah.
V teku priprave se je poleg delavnic s strokovnjaki organiziralo tudi dogodke oziroma delavnice
namenjene širši javnosti. Na delavnicah se je širši javnosti in novinarjem predstavilo analizo stanja in
ključne vsebine strategije. Na osnovi predstavljenega osnutka se je nato vsem zainteresiranim dalo čas,
da na elektronski naslov podajo še svoje pripombe pisno. Vse predloge se je obravnavalo in jih tudi
smiselno upoštevalo. Za vse delavnice in dogodke so se vodile liste prisotnosti in zapisniki.
Po izvedenih delavnicah je bila delovna verzija SR MONM objavljena na spletni strani MO Novo mesto,
kjer se je širšo javnost pozvalo k podaji pripomb, idej, opažanj in predlogov na elektronski naslov
strategije@novomesto.si. V pripravo strategije so se tako aktivno vključile nevladne organizacije, ki so
bile zelo konstruktiven sogovornik pri pripravi dokumenta. Prispeli predlogi so se obdelali in vključili v
gradivo strategije.
Predlog SR MONM je bil javnosti dostopen z namenom pridobitve pripomb. Javna razprava je
potekala od 19. marca 2018 do 16. aprila 2018. V tem obdobju je imela širša javnost možnost
vpogleda v dokument in podati svoje pripombe.
Po zaključeni javni razpravi se je gradivo na podlagi sprejemljivih pripomb dopolnilo. Oblikovan je bil
predlog SR MONM, ki je bil pred sprejemom na občinskem svetu posredovan v seznanitev javnosti z
objavo na spletni strani MO Novo mesto.
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2. MESTNA OBČINA NOVO MESTO
2.1.

Skozi zgodovino ideje spreminjamo v dejstva

Prebivalci Novega mesta in širšega mestnega območja s podeželjem so se vedno spopadali z izzivi, ki so
jih prinesla različna časovna obdobja, a skozi zgodovino so se izkazali kot samozavestni, vizionarski in
kulturno edinstveni. Kot je zapisal Ivan Vrhovec leta 1891 v knjigi Zgodovina Novega mesta: »Zgodovina
Novega mesta se je vršila na tihem. Mnogo bridkih ur je šlo mimo njega, meščani so nosili marsikatero
težko breme in prebili marsikatero hudo revo, o kateri se še zunaj njihovega mestnega obzidja ni zvedelo,
kaj šele po širokem svetu, a zato ni bila nič manj bridka.« Zgodovina MO Novo mesto in mejniki le-te so
vsi tisti tihi napori, s katerimi se je kljubovalo izzivom, ki so današnji generaciji nepredstavljivi. Kljub
temu pa to ne pomeni, da MO Novo mesto ni prehodila težke poti do sedanjega statusa enega izmed
najmočnejših gospodarskih središč v Sloveniji. Izzivi so prinašali nevarnosti, a tudi nove priložnosti ter
ideje, ki se jih je vedno prepoznalo in spremenilo v dejanja (prav tam).
Spretnosti tukajšnjih prebivalcev so se pokazale že v času starejše železne dobe jugovzhodne alpske
halštatske kulture (prvo tisočletje pr. n. š.). Osnovo njihovega gospodarstva je predstavljalo železarstvo,
kmetijstvo pa tudi taljenje stekla in oblikovanje živopisnih steklenih jagod, ki se jih je že izvažalo v druge
konce Evrope. Prestižni izdelki Dolenjskih mojstrov so sooblikovali Evropsko kulturno podobo in izdatno
prispevali v zakladnico evropske kulturne dediščine1. V času preseljevanja ljudstev so v prvem tisočletju
to območje naselili Slovani, od leta 1200, so se skoraj tristo let kot fevdalni lastniki ozemlja menjavale
velikaške rodbine, leta 1335 pa se tu ustalijo Habsburžani. 7. aprila 1365 je bila podpisana listina, s
katero je Rudolf IV. Habsburški Novemu mestu podelil mestne pravice in ga poimenoval po sebi
Rudolfswert2.
V srednjeveškem obdobju so se meščani ukvarjali z neagrarnimi dejavnostmi in se postavili ob bok
srednjeveškim središčem v Ljubljani, Kranju in Kopru. Novo mesto je dobilo Gimnazijo že leta 1746, ki je
omogočila pridobivanje znanja po osnovni šoli. 19. stoletje je s francoskim upravljanjem mesta pustilo
pečat na tehničnem, gospodarskem in družbenem dogajanju v mestu, prišlo je do narodnega
prebujanja. 19. novembra 1886 so se odprla vrata kmetijske šole Grm, ki je izobraževala umne
gospodarje kmetij3. Ustanavljala so se številna narodna društva (narodna čitalnica, sokolsko društvo,
gasilsko društvo, glasbena matica), kjer so se meščani srečevali, ustvarjali na različnih področjih in
moralno ter finančno podpirali idejo slovenstva, osrednji prostor teh srečevanj pa je leta 1873 postal
Narodni dom. Slovenci so jasno in javno pričeli izražati zahtevo po zedinjenju in slovenščino je v javnosti
začelo govoriti vse več ljudi. Začetki industrializacije so prišli z železnico leta 1894, s čimer je Novo mesto
vedno držalo korak z večjimi gospodarskimi središči v Sloveniji.4
15. januarja 1894 so Dolenjske novice na 10. strani pod naslovom »Usmiljeni bratje v Kandiji« poročale:
»Mnogo želja imamo Dolenjci; pa le malo se nam jih spolni. (…) Ena najbolj perečih potreb pa je
odstranjena z novim letom; spolnila se nam je ena najprisrčnejših želj: dobili smo bolnišnico v Kandiji pri
Novem mestu.«5

1

https://www.visitdolenjska.eu/trzenjske-znamke.html
https://www.novomesto.si/o-novem-mestu/skozi-cas/
3
Zbornik Grm Novo mesto 130 let
4
Drozg, 2008. Prispevek h gospodarski geografiji Sloveniji. Univerza v Mariboru.
5
Gošnik, 1995. Prvih sto let novomeške bolnišnice.
2
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Leta 1905 je Novo mesto dobilo novo mestno hišo – Rotovž na Glavnem trgu, leta 1908 pa so s hišnih
pročelij odstranili vse nemške napise in istega leta je Novo mesto dočakalo prvo električno luč v
Seidlovem mlinu na reki Krki, leto kasneje pa so se začela dela elektrifikacije.6 Obetaven razvoj mesta je
grobo prekinila prva svetovna vojna, zaradi katere so prebivalci obubožali, mlade smrtne žrtve na fronti
pa so zaznamovale štiriletno obdobje. Povojni čas je reflektiral v duhovnem in ustvarjalnem gibanju
novomeške mladine leta 1920 (Novomeška pomlad), ki je pozneje preraslo v prebujevalnico narodne
zavesti, ki je Novemu mestu prinesla kulturne in umetniške dogodke izjemnega pomena za zgodovinsko
preteklost našega mesta ter kulturno in umetniško dediščino ter mnoge znamenite osebnosti.
Druga svetovna vojna je močno prizadela Novo mesto in njegovo gospodarstvo. Prvo nemško
bombardiranje je Novo mesto doživelo 11. aprila 1941, ki je terjalo prve smrtne žrtve civilnega
prebivalstva in gmotno materialno škodo. Spomladi in poleti je leta 1942 italijanska vojska obdala mesto
z obrambnim sistemom – z žico in utrdbami. Novo mesto je bilo osvobojeno 8. maja 1945, a močno
porušeno, s poškodovanimi celimi sklopi stavb v mestnem jedru in z velikim številom človeških žrtev.
Skromna novomeška industrija je začela obratovati poleti 1945 z razvojem obrtništva in trgovine. Prva
se je začela razvijati tekstilna industrija, zatem pa so nastajala čevljarska, gradbena, lesna, farmacevtska,
avtomobilska in elektrotehnična podjetja.
Leta 1958 so meščani in meščanke še vedno okrepljeni s povojnim optimizmom in vero v svojo novo
državo sodelovali (sicer tudi prisilno) pri gradnji infrastrukture nove jugoslovanske države - Cesti bratstva
in enotnosti, ki je povezala Ljubljano z Zagrebom, Novemu mestu pa dala izjemno gospodarsko
izhodišče, ki je proizvedlo mnoga uspešna podjetja. Globalizacija in industrializacija sta po letu 1993
močno spremenili usmerjenosti gospodarstva, povečal se je pomen storitvenih dejavnosti – povečal se je
delež zaposlenih, spremenila pa se je tudi struktura bruto družbeni proizvod (v nadaljevanju BDP). Kljub
procesu deindustrializacije se je industrijska proizvodnja kot pomembna gospodarska dejavnost obdržala
vse do danes. Da so Novomeščani in Novomeščanke vizionarji dokazujejo začetki današnjih vodilnih
podjetij. Leta 1954 ustanovljen Farmacevtski laboratorij Krka je v začetku zaposloval le devet delavcev
(konec septembra 2017 so zaposlovali 10.733 oseb) in istega leta je vizija podjetnika Franja Bulca z
drznim Jurijem Levičnikom za vedno spremenila Dolenjsko, ko je iz majhne delavnice (Industrija
motornih vozil - IMV) zrasla industrija, ki tudi danes daje kruh tisočim. Leta 1965 so v takratnem IMV
sestavili prvo prikolica ADRIA 375.
Novo mesto je v 21. stoletje vstopilo kot osrednje regijsko gospodarsko, upravno, kulturno, versko,
izobraževalno in športno središče Dolenjske ter trdno prevzelo vodilno mesto v jugovzhodnem delu
Slovenije.

6

Zbornik 100 let elektrifikacije Dolenjske in Bele krajine (Elektro Ljubljana)

14

PREDLOG DOKUMENTA ZA SPREJEM NA OBČINSKEM SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO

2.2.

Mestna občina Novo mesto danes

MO Novo mesto je del statistične regije Jugovzhodna Slovenija. S površino 236 km2 se po velikosti uvršča
na 20. mesto med slovenskimi občinami.

Avtor: K. Kotnik – Demografska študija MONM (2015)

Glede na število prebivalcev (36.503) sodi tudi med večje slovenske občine in predstavlja 1,8 %
slovenskega prebivalstva (SURS 2016). Obdaja jo osem sosednjih občin. Na zahodu meji na Dolenjske
Toplice, Stražo in Mirno Peč, na severu na Mokronog-Trebelno, na severovzhodu na Šmarješke Toplice,
na vzhodu na Šentjernej in na jugu Metliko in Semič.
MO Novo mesto je ena izmed enajstih mestnih občin v Sloveniji. Sestavljena je iz 23 krajevnih skupnosti
(Birčna vas, Bršljin, Brusnice, Bučna vas, Center, Dolž, Drska, Gabrje, Gotna vas, Kandija–Grm, Karteljevo,
Ločna–Mačkovec, Majde Šilc, Mali Slatnik, Mestne njive, Otočec, Podgrad, Prečna, Regrča vas, Stopiče,
Šmihel, Uršna sela in Žabja vas). MO Novo mesto ima 98 naselij. Naselje Novo mesto, ki leži ob reki Krki,
je središče občine ter upravno, gospodarsko, kulturno in versko središče širše regije jugovzhodna
Slovenija.
MO Novo mesto predstavlja funkcijsko središče, ki združuje regijsko pomembne upravne, storitvene,
zdravstvene, izobraževalne, kulturne in gospodarske storitve. Novo mesto predstavlja tudi največje
zaposlitveno območje v regiji, kar sproža dnevne migracije.
Poselitev je razpršena, le 4 naselja imajo več kot 500 prebivalcev, kar je lahko problematično z vidika
ekonomske učinkovitosti (odvajanje in čiščenje odpadnih voda), oskrbe s pitno vodo in sistema
trajnostne mobilnosti.
Če je še pred desetletjem veljalo, da ima občina slabo prometno povezavo z Ljubljano in zaledjem, ima
danes bolj ugodno strateško lego, saj tu poteka jugovzhodni krak slovenskega avtocestnega križa. K
boljši prometni navezanosti bo dodatno pripomogla izgradnja južnega dela 3. razvojne osi.
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2.3.

Kje je MO Novo mesto v primerjavi z drugimi?

Na podlagi statistično dostopnih podatkov je izdelana primerjava osnovnih podatkov MO Novo mesto z ostalimi mestnimi občinami in Slovenijo.
Podatki so iz leta 2016 in javno dostopni na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije.

Vir: http://pxweb.stat.si/pxweb/dialog/statfile2.asp
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3. PRIHODNOST MESTNE OBČINE NOVO MESTO
3.1. Opredelitev razvojnih izzivov
Kaj bi radi videli, če si predstavljamo MO Novo mesto čez 20 ali 25 let? Gospodarsko cvetoče okolje?
Skupnost, ki živi v čistem in zdravem okolju? Ljudi polno mestno jedro in privlačne zelene površine? Kraj,
kjer je zagotovljena kvalitetna izobrazba in tehnološki napredek? Da bi postali družba, ki se bo uspešno
soočala s številnimi izzivi in dolgoročnimi trendi, ki bodo imeli pomembne posledice; družba, ki bi rada
dosegla visoko kakovost življenja za vse občane in občanke, se bo potrebno na le-te odzivati in
prilagajati. Hkrati pa je potrebno izzive prej zaznati, saj prinašajo tako nevarnosti kot tudi nove
priložnosti.
Demografski izzivi
Za smiselno, uporabno in nenazadnje izvedljivo načrtovanje vseh strateško–razvojnih projektov, je
potrebno izhajati iz jasno določene demografske politike, jasno določenih demografskih ciljev, ki vodijo
do ekonomskih, socialnih in še kakšnih ciljev ter povečati odgovornost sedanjega prebivalstva do
prihodnjih rodov in socialno vzdržne družbe. Na podlagi Demografske študije MO Novo mesto, ki je bila
izdelana aprila 2016, se je predvidelo scenarij, da bo leta 2045 v MO Novo mesto živelo 35.791 ljudi ob
stopnji rodnosti 1,55. Scenarij je strokovna podlaga oziroma vhodni podatek za pripravo študij, projektov
in same SR MONM, cilji katere so varno, zdravo in prijetno bivalno ter delovno okolje, privlačno za
obstoječe in nove prebivalce.
Okrepljen razvoj malega podjetništva in ustvarjanje novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo
Število poslovnih subjektov v MO Novo mesto z leti narašča, povečuje se število zaposlenih, največ na
račun velikih podjetij. Analiza je pokazala, da je v občini več delovnih mest kot delovno aktivnega
prebivalstva, kar je priložnost za znižanje brezposelnosti, ustvarjanje kvalitetnih delovnih mest z visoko
dodano vrednostjo na zaposlenega. Podjetja se soočajo s primanjkljajem ustrezno izobraženega kadra,
zato je potrebno dati več pozornosti v razvoj kompetenc prihodnosti. Nevarnost za občino predstavlja
podpovprečni delež malih in srednje velikih podjetij (v nadaljevanju MSP) v primerjavi s Slovenijo. V času
ugodnih gospodarskih razmer to ni težava. Tveganje se pojavi v primeru, da katero od velikih podjetij
zaide v poslovne težave. Zato je potrebno že sedaj veliko delati na razvoju MSP. Poleg tega, pa je
potrebno še več pozornosti nameniti strategiji Industrije 4.0. (digitalizacija, avtomatizacija, robotika).
Mala podjetja imajo velik razvojni potencial, se pa srečujejo s težavo ustreznih površin za širitve. V okolju
je zaznana premajhna obveščenost o podjetniških možnostih in majhen delež sodelovanja (med podjetji,
podpornim okoljem, izobraževalnimi ustanovami).
Kvalitetne gospodarske površine, ki zagotavljajo uspešnost velikih podjetij in razvoj malega
gospodarstva
MO Novo mesto je regijsko središče nacionalnega pomena in ima zelo ugodno strateško lego. Sodi med
gospodarsko uspešnejše občine v Sloveniji z izredno izvozno usmerjenim gospodarstvom. Je občina z
najvišjo povprečno bruto plačo na zaposlenega v državi in s podpovprečno stopnjo brezposelnosti, kar se
odraža v razsežnosti velikih zaposlovalcev (Krka, Revoz, Adria mobil, TPV). Prostorske rezerve za razvoj
dejavnosti so zadostne, a komunalno neurejene. Da se potencialni investitorji ne bi usmerili drugam, je
potrebno nameniti tem površinam veliko pozornost. Velika priložnost za občino je prostorska umestitev
3. razvojne osi in s tem dodatna krepitev tako nacionalnega kot regionalnega pomena Novega mesta.
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Nova delovna mesta na področju kmetijske dejavnosti in povečanje kmetijskih zemljišč v uporabi
Kmetijska zemljišča v celotni občini predstavljajo kar 31,7 % strukture namenske rabe vseh zemljišč,
vendar se kaže velik upad rabe najboljših kmetijskih zemljišč za pridelavo hrane. Neugodna je tudi
velikostna struktura kmetij. Zaznati je upad kmetijskih gospodarstev, posledica tega pa je nizka stopnja
samozaposlitve na kmetijah. Priložnost kmetij je v medsebojnem povezovanju in skupnem nastopu na
trgu, ohranjanju avtohtonih sort, tehnoloških posodobitvah na kmetijskih gospodarstvih in dopolnilnih
dejavnostih na kmetijah. Nevarnost, ki najbolj preži nad kmetijstvom je nizka dodana vrednost na
zaposlenega in nezainteresiranost mladih za kmetovanje. Vir zaslužka za manjše kmetije je lahko tudi
izkoriščanje lesne biomase.
Povezovanje na več ravneh (turistični produkt, ponudniki, sodelovanje med dejavnostmi)
V MO Novo mesto narašča število nočitev, goste privablja pestro festivalsko in prireditveno dogajanje.
Na območju je dobro razvejana mreža dolinskih tras kolesarskih poti, bližina gozdov in rek ter
termalnega zdravilišča. Kljub temu je zaznano pomanjkanje sodelovanja med deležniki na področju
turizma, zaznan je tudi nizek obisk galerij in muzejev. Mesto ne razpolaga z osrednjim turističnim
produktom, ki bi zagotavljal kritično maso turistov in posledično razvoj dopolnilnih turističnih dejavnosti.
Bogata zgodovina in arheološka dediščina predstavljata edinstveno priložnost za razvoj osrednje
turistične privlačnosti ter prepoznavnega turističnega produkta.
Vzpostavitev ustrezne infrastrukture (ceste, parkirišča, zunanje ureditve)
Turističnemu obisku MO Novo mesto je naklonjena ugodna geografska pozicija ob pomembni tranzitni
povezavi Ljubljana–Zagreb, v bližini pa se nahajajo tudi pomembnejša mednarodna letališča (Ljubljana,
Zagreb, Trst). Zagotovitev pogojev za razvoj turizma terja ureditev mestnega jedra in širše okolice mesta
(nečistoča, parkirišča, slabo vzdrževane stavbe, talne in zelene površine, ulična oprema, pomanjkljiva in
slaba javna razsvetljava, moteč promet skozi Glavni trg).
Povečanje lokalne samooskrbe
V MO Novo mesto je bilo leta 2010 5.642 ha kmetijskih zemljišč, od katerih jih je bilo v uporabi kar 5.215
ha na 1.120 kmetijskih gospodarstvih. V zadnjih letih je zaznati dvig ekološkega kmetovanja. Večina
kmetijskih gospodarstev pridelke nameni izključno ali pretežno za lastno uporabo, saj v občini
prevladujejo majhne do srednje kmetije. Velikih kmetij je le 7,2 % v celotni MO Novo mesto. Razvojna
priložnost je v potrebi in ozaveščanju potrošnikov o lokalno pridelani hrani. Da se bo lahko zadovoljilo
potrebe trga, je nujno potrebno povezovanje ponudnikov ter odjemalcev.
Varna oskrba s pitno vodo ter urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda
V MO Novo mesto imamo dobro stanje površinskih voda in ohranjeno naravno okolje. Na območju
občine še vedno ni v celoti urejeno odvajanje in čiščenje odpadne vode skladno z Operativnim
programom (v nadaljevanju OP) ter nacionalnimi dokumenti (Pravilnik o pitni vodi, Pravilnik o oskrbi s
pitno vodo, Uredba o oskrbi s pitno vodo, Zakon o vodah, Vodna direktiva). V MO Novo mesto se še
vedno soočamo s pomanjkanjem vodnih virov. Pojavlja se majhen delež priključenih prebivalcev na
kanalizacijski sistem, kar je delno posledica visokega komunalnega prispevka delno pa dragi stroški
izvedbe priključka na javno kanalizacijsko omrežje zaradi velike oddaljenosti od mesta priključitve in
razgibanosti terena, ko je iz tehničnih razlogov potrebno zgraditi tudi črpališča zaradi potrebnega
prečrpavanja iz nižje ležečih objektov. Pojavlja se velik delež vodnih izgub in oporečna pitna voda ob
večjih deževjih. Za zagotavljanje ustrezne pitne vode je v občini ključni projekt Hidravlične izboljšave, ki
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je trenutno v teku. V vodarni Jezero in Stopiče za čiščenje surove pitne vode delujeta v skladu s
pričakovanji in zagotavljata bistrost pitne vode pred distribucijo v vodovodno omrežje. Zaključenih je
tudi že krepko čez polovico vseh načrtovanih del na cevovodih in vodohranih ter drugih pripadajočih
objektih, s katerimi se bo zagotovilo, da bo oskrba prebivalcev s čisto pitno vodo v prihodnje lahko še
bolj zanesljiva in kakovostna. Sprejet je tudi OP varstva okolja. Nevarnosti, ki se lahko pojavijo so
zakonski roki za gradnjo okoljske infrastrukture, pridobivanje zemljišč in služnosti za izvedbe projektov,
intenzivna industrializacija, dodatna ekološka obremenitev okolja.
Še manj obremenjeno in onesnaženo okolje
Načrti MO Novo mesto in javnih komunalnih podjetij so usmerjeni v zagotavljanje najvišje možne
stopnje racionalne snovne in energijske izrabe odpadkov ter v varno in za okolje sprejemljivo končno
oskrbo odpadkov, s čimer se pomembno prispeva k trajnostnemu in družbeno odgovornemu ravnanju z
odpadki v regiji.
Po vseh zapletih v zvezi z investicijo CeROD (II.faza) so se dolenjske, posavske in belokranjske občine
dokončno dogovorile glede prihodnjega medobčinskega ravnanja z odpadki. Vseh petnajst občin
vključenih v podjetje CeROD ima interes dolgoročno odlagati odpadke na že pred leti zgrajenem in
sodobnem odlagališču na Leskovcu.
V naslednjem kratkoročnem obdobju je načrtovana izgradnja manjšega objekta za mehansko-biološko
obdelavo (v nadaljevanju MBO) odpadkov, s čimer bo zagotovljena tudi dolgoročna obdelava komunalnih
odpadkov za dolenjske in belokranjske občine, navedeno pa bo imelo tudi pozitiven vpliv na kapacitete
odlagališča. Za izkoriščanja odlagališčnega plina v energetske namene bo na Odlagališču Leskovec
izvedena tudi investicija, ki vključuje postavitev male plinske elektrarne (v nadaljevanju MPE).
Zagotovljen čist zrak
MO Novo mesto leži v kotlini, ima intenzivno industrializacijo, veliko prometno obremenjeno okolje in
visoko stopnjo nekvalitetnih individualnih kurišč, zato je prisotna slabša kakovost zraka ter občasno
izmerjene vrednosti PM10 nad dovoljeno mejo. Za območje MO Novo mesto je Vlada RS sprejela Odlok o
načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni lisr RS, št. 49/17), s katerim so
bili določeni ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka. MO Novo mesto je k predlogom teh ukrepov dala
soglasje, zato bo za izvajanje nekaterih ukrepov potrebno zagotoviti finančna sredstva.
Povečanje stopnje energetske učinkovitosti
MO Novo mesto ima vzpostavljeno energetsko knjigovodstvo javnih objektov in javne razsvetljave, iz
katerega izhajajo podatki, da le 25 % stavb v javni lasti ustreza splošnim kriterijem učinkovite rabe (80
kWh/m2), 23 % stavb pa ima 2-krat večjo rabo od te vrednosti. Poraba energije za javno razsvetljavo še
vedno presega ciljno vrednost. Glede na usmerjenost in podporo EU, bodo lahko izvedeni le določeni
investicijski ukrepi, pri čemer bo del objektov (zasebni ali javni objekti) zaradi finančne neudeležbe še
vedno ostal energetsko potraten.
Energetska neodvisnost in energetska samozadostnost
Kar 63 % občine predstavljajo gozdna zemljišča, pri čemer je zaznavan nizek delež uporabe obnovljivih
virov. Les je poleg vode najpomembnejši obnovljivi vir, ki ga imamo v Sloveniji. Težava, s katero se
občina srečuje, so tehnično neprimerna in individualna kurišča. Prebivalstvo se zaradi visokih cen
energentov vedno bolj vrača k cenovno in lokalno dostopnim obnovljivim virom (biomasa). Zato je
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potrebno dvigniti energetsko pismenost in okoljsko ozaveščenost prebivalstva. Zanesljiva, trajnostna in
konkurenčna oskrba z energijo je ključnega pomena za razvoj, pri čemer je dajanje prednosti učinkoviti
rabi energije (v nadaljevanju URE) in obnovljivim virom energije (v nadaljevanju OVE) eno od temeljnih
načel razvoja energetike. Prednostno povečevanje URE in obenem porabe OVE bo omogočalo
zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov (v nadaljevanju TGP), kar je tudi del zavez Slovenije v okviru
podnebno-energetskega paketa EU in zavez Pariškega podnebnega sporazuma. Še vedno pa so lahko
težava neustrezna individualna kurišča in neustrezne izvedbe ukrepov OVE.
Informacijsko tehnološko napredna družba
Pojavlja se visok delež uporabe telekomunikacijskih in spletnih storitev, kar zahteva tudi odprtost in
dostopnost javne uprave. MO Novo mesto ima zaradi razpršene gradnje slabo pokritost s
širokopasovnimi komunikacijskimi povezavami zunaj mestnega naselja. Ključna priložnost je v Evropski
Digitalni agendi, Evropski Direktivi o ukrepih za znižanje stroškov za postavitev elektronskih
komunikacijskih omrežij visokih hitrosti in nacionalni zakonodaji (Zakon o elektronskih komunikacijah).
Soočamo se s slabim komercialnim interesom za izgradnjo infrastrukture in s tem pomanjkanjem
finančnih sredstev za zagotovitev pokritosti s širokopasovnim omrežjem.
Celostno načrtovanje mobilnosti
Način ureditve prometa in mobilnost veliko pove o neki občini. Načrtovanje različnih načinov prevoza, ki
koristijo splošni kakovosti življenja za vse prebivalce, je ključno za razvoj uspešne občine. MO Novo
mesto se že skozi vsa leta zavzema za uvajanje načinov trajnostne mobilnosti. V letu 2016 se je pristopilo
k izdelavi Celostne prometne strategije (v nadaljevanju CPS), ki je bila sprejeta v letu 2017. CPS ureja
celostno prometno politiko, njeno izvajanje pa bo pripomoglo k uvajanju konceptov trajnostne
mobilnosti. Osnovni cilj trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem
zmanjšati promet s tem posledično onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov in porabo energije.
Trajnostna mobilnost je hkrati okoljsko sprejemljiva, socialno pravična in spodbuja razvoj gospodarstva.
MO Novo mesto je ena izmed aktivnih občin v okviru aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti, kjer
sodeluje že od samega začetka in skrbi za ozaveščanje občanov o pomenu trajnostne mobilnosti.
Varne pešpoti in kolesarske povezave
MO Novo mesto, predvsem pa mestno območje ima že uveden sistem pešpoti in kolesarskih poti, ki pa
ga je potrebno nadgraditi in povezati v sklenjeno mrežo. Občina ima izrazito reliefno zahteven teren za
dnevno rabo koles. Do sedaj je v občini zgrajenih približno 26 km nesklenjenih kolesarskih poti. V okolju
so zelo aktivne civilne iniciative, ki spodbujajo peš in kolesarski promet, kar je velika priložnost, da se
tovrstne oblike mobilnosti čim bolj aktivirajo med vsemi občani. Skozi območje občine poteka tudi trasa
daljinske kolesarske povezave Sava–Krka bike, ki predvideva sklenjeno kolesarsko povezavo skozi
celotno Slovenijo. MO Novo mesto se je povezalo s sosednjimi občinami, ki so pristopile k skupnem
nastopu in pripravi projektov za ureditev sklenjenih kolesarskih povezav na regijskem nivoju ter tako
povezujejo regijsko središče z zaledjem. Za ureditev potrebne manjkajoče infrastrukture so potrebna
investicijska sredstva in pridobivanje zemljišč oziroma služnosti za gradbene posege.
Izboljšana prometna infrastruktura za večjo prometno varnost
Razvejana prometna infrastruktura lokalnih in državnih cest je zelo obremenjena. V strukturi prometne
infrastrukture po MO Novo mesto predstavljajo velik delež javnih cest občinske ceste. Še vedno je
neizgrajen obroč okoli Novega mesta. Javni promet ni celostno povezan, medkrajevni potniški promet je
slab, zastarela je železniška infrastruktura. V strnjenih soseskah se pojavlja problem nezadostnega in
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posledično nepravilnega parkiranja. Razvojno priložnost za MO Novo mest pomeni prostorska umestitev
3. razvojne osi in ključnih obvoznih cest večjih naselij. Za prvo fazo izgradnje, od avtoceste A2 v
Mačkovcu do priključka Revoz so, že predvidena sredstva EU za izgradnjo, ki naj bi bila zaključena do leta
2023. Poleg tega izzive za MO Novo mesto predstavljajo tudi celostna prometna politika, uvajanje
konceptov trajnostne mobilnosti, finančne podpore za e-mobilnost in ukrepi za izboljšanje zraka. Velika
nevarnost za občino so lahko zamude pri izgradnji 3. razvojne osi, pomanjkanje sredstev iz državnega
proračuna, pomanjkanje investicijskih sredstev občine za posodabljanje in zgradnjo nove infrastrukture
ter pridobivanje zemljišč oziroma služnosti za gradbene posege.
Boljša pretočnost vodotokov in povezava bregov
Skozi občino poteka veliko vodotokov (Krka s pritoki). Nekateri so v slabem stanju, zato jih je potrebno
sanirati. Ob vzpostavitvi premostitvenih objektov in ureditvi brežin so vodotoki v občini lahko ključnega
pomena za razvoj območja. Za posamezne ureditve so lahko težava zakonodaja, investicijska sredstva in
ureditve pravnih razmerij.
Večja urejenost in organiziranost javnih površin
Novo mesto ima mestno jedro z zelo bogato zgodovino, ki pa je razmeroma prazno in ima neizkoriščen
razvojni potencial. Podhranjenost s storitvenimi funkcijami in družbenim življenjem se odraža tudi v
soseskah in vaških jedrih. Nujen je celovit pristop k oživljanju mestnega jedra in urejanju ter krepitvi
funkcij vasi in sosesk.
Zagotovitev ustreznih stanovanj
Prostih stanovanj in kapacitet za gradnjo novih je v občini še dovolj. Kljub temu, pa je povpraševanje po
stanovanjih večje od ponudbe na trgu. Kaže se predvsem interes po nakupu večjih stanovanj. Po
podatkih Demografske študije za MO Novo mesto bo v naslednjih 30-tih letih število prebivalcev upadalo
in upoštevaje ta vidik, potreb po načrtovanju novih stanovanj ni. Nova stanovanja je potrebno načrtovati
zaradi povečanje stanovanjskega standarda in zaradi zastarelega stavbnega fonda. Sočasno je potrebno
iskati nove načine za prenovo obstoječega stavbnega fonda. Povečanje potreb po stanovanjih lahko
pričakujemo tudi zaradi zmanjšanja gospodinjstev in povečanja števila družin. Gospodarske razmere v
MO Novo mesto so zelo dobre, zato je v MO Novo mesto smiselno razvijati in omogočiti privlačno okolje
za nove priselitve.
Funkcionalnost zelenih površin
Skozi občino teče reka Krka s pritoki, občina ima razgiban in valovit relief. Občina razpolaga z veliko
zelenimi površinami (Marof, Ragov log, Portoval,…) in Gorjanci. Slabo se izkorišča razvojni potencial reke
Krke, zelene površine niso ustrezno urejene. Z dobrim urbanističnim načrtovanjem obvodnega prostora
in zelenih površin se lahko razvije razvojni potencial. Občina pristopa k vzpostavitvi Arheološkega parka,
celovitem oživljanju reke Krke in učinkovitemu, trajnostnemu gospodarjenju s pogorjem Gorjanci.
Dvig kompetenc v občini
Postopno se zvišuje število vpisanih učencev v osnovnošolsko izobraževanje (do leta 2025 naj bi vpis v OŠ
rasel, nato pa po letu 2030 upadel - sodeč po demografski študiji). V osnovnih in srednjih šolah so
trenutno že na voljo izbirne vsebine, s katerimi lahko učenci in dijaki dostopajo do novih znanj, vendar
bomo še naprej otrokom nudili razvoj njihovih kompetenc in sledili razvojnim trendom. Z razvojem
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centrov (Mladinski center, varne točke) se mlade lahko intenzivneje vključi v lokalno okolje. Problematika
sedanjega časa je lahko odvisnost od elektronskih medijev in socialnih omrežij.
Pridobivanje znanja in spretnosti za kakovostno življenje skozi vsa življenjska obdobja
Prostorski pogoji na področju predšolske vzgoje trenutno zadoščajo potrebam glede na demografska
kazalnike. Razvejana mreža vrtcev in OŠ predstavlja kvaliteto bivanja z vidika dostopnosti javnih storitev v
bližini kraja bivanja. Obstajajo pogoji za širitev kapacitet - tako prostorskih kot z vidika nadgradnje
obstoječih programov.
MO Novo mesto ima zelo razvejano mrežo srednjih, višjih in visokih šol. A se izvajalci izobraževalnih
programov in gospodarstvo ne povezujeta dovolj, saj bi lahko dosegli zaposljiv kader, ki ga gospodarstvo
potrebuje. Ključno je povezovanje znanosti, izobraževanja in gospodarstva za izmenjavo in prenos znanja.
Stopnja izobraženosti med mladimi je visoka, kar je z vidika zagotavljanja potreb gospodarstva, ki bo po
napovedih v prihodnje čedalje bolj povpraševalo po visoko izobraženi delovni sili, pozitiven trend.
Na voljo je veliko število programov za pridobitev neformalnih znanj in krepitev osnovnih funkcionalnih
znanj, ki so potrebna za udejstvovanje posameznikov na trgu dela, kar pa predstavlja tudi velik finančni
izziv (zagotavljanje lastnih sredstev) za izvajalca programov. Selektivno je potrebno pristopiti k izvedbi
programov, ki jih okolje najbolj potrebuje. Pomanjkanje finančnih sredstev lahko povzroči izpad
najatraktivnejših programov.
Zdravo in aktivno življenje občank in občanov
Za kakovostno življenje vseh generacij je zelo pomembno zdravo in aktivno življenje skozi celoten
življenjski cikel, saj se v MO Novo mesto povečuje delež starejših. Večina občanov je šport prepoznala
kot pomemben način preživljanja prostega časa. Sistemsko financiranje športa je v veliki meri odvisno od
gospodarstva. Potrebno je prepoznati nove, mednarodne prireditve, ki bodo promovirale šport kot zdrav
način življenja med mladimi. MO Novo mesto nima tradicije za organizacijo in izvedbo večje športne
prireditve. S tem namenom občina tudi z vsakoletnim razpisom za urejanje vaških igrišč pristopa k
urejanju športne infrastrukture. Športna infrastruktura je neurejena in potrebna obnove. Z izgradnjo
nove večnamenske dvorane, bazena ipd. se bo športno udejstvovanje mladih še povečalo. Zaradi
različnih interesov nosilcev športa bo težko poenotiti prioritete na področju izgradnje športne
infrastrukture.
Potencial naravne dediščine in podeželja
MO Novo mesto ima velik delež podeželja, ki je bogat z naravno dediščino. Gre za prostor, ki ga je tekom
stoletij ustvaril kmet in kjer se kmetijske in gozdne površine prepletajo z območji naselij. Območje je
pretežno ruralno, a so čiste kmetije kljub temu redke. Izrazit vpliv podeželja je ena od razvojnih
priložnosti, ki jih MO Novo mesto ima, saj podeželje predstavlja kar dve tretjini njene površine. Naravne
danosti podeželja (reka Krka z vsemi njenimi pritoki, okoliški vinorodni griči, rodovitna polja, gozdovi,
ipd.) omogočajo dostop do lokalno pridelane hrane, prostor za rekreacijo in preživljanje kvalitetnega
prostega časa ter prostor za raznovrstne oblike turistične ponudbe.
Obnova in oživitev bogate kulturne dediščine ter mestnega jedra
Občina je bogata s kulturno dediščino, dediščina v Novem mestu pa temelji predvsem na halštatskem
obdobju. Občina ima veliko znanih osebnosti iz pretekle in polpretekle zgodovine. Arheološka najdišča
so premalo izkoriščena, kot tudi kulturna dediščina na splošno. Povezati je potrebno kulturno dediščino
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in območja z gostinsko ter ostalo turistično ponudbo in razviti nove ter navzven prepoznane kulturnoturistične produkte. Težave so lahko pojavljajo zaradi neusklajenih interesov na področju ohranjanja
kulturne dediščine. V okolju so prisotne in aktivne pomembne regijske inštitucije na področju kulture
(Knjižnica Mirana Jarca, Dolenjski muzej, Anton Podbevšek Teater, Kulturni center Novo mesto, kot tudi
mnoga ljubiteljska društva na visoki kakovostni ravni). Slabost pa je, da imajo našteti veliko nepovezanih
in neusklajenih prireditev. Spodbuditi je potrebno zasebno ponudbo v mestnem jedru - v smislu
urejanja kulturnih četrti, s katerimi bomo ohranili in oživeli mestno jedro. Nevarnost, ki se lahko odraža
je dejstvu, da različne civilne iniciative zaradi ščitenja lastnih interesov, ustavijo oz. vsaj upočasnijo
nadaljnji razvoj Novega mesta kot kulturnega središča.
Izvajanje programov o pomenu zdravega življenja kot najpomembnejši obliki preventive
Novo mesto ima regionalni center zdravstvene oskrbe (umeščena Splošna bolnišnica Novo mesto z
Urgentnim centrom, Zdravstveni dom). Pomanjkanje se kaže v programih in prostorih na področju
pobolnišnične nege, paliativne oskrbe in psihiatrične pomoči. Znotraj regijske bolnišnice je potrebno
vzpostaviti enote za paliativno oskrbo in nego po zdravljenju, ki pa tudi na nacionalnem nivoju ni
ustrezno rešena.
Trajno vključevanje starejših pri vseh pomembnejših odločitvah občine
Že sedaj se kaže aktivno sodelovanje starejših občanov pri oblikovanju občinskih politik povezanih z
aktivnim staranjem. Starejši občani so premalo seznanjeni o vseh oblikah pomoči oz. storitev, ki so jim na
voljo. Z večjo povezavo med različnimi inštitucijami, ki nudijo pomoč starejšim, bo možno doseči večji
učinek. Zaradi slabe demografske slike in vse večjega staranja prebivalstva obstaja nevarnost
pomanjkanja domskih kapacitet in drugih oblik skrbi za starejše.
Aktivno načrtovanje prostorske in stanovanjske politike (neprofitna stanovanja, bivalne enote za
ranljive ciljne skupine, varovana stanovanja)
V občini delujejo mreže NVO organizacij na področju vključevanja ranljivih skupin in invalidov v družbo.
Premalo je bivalnih enot za osebe s posebnimi potrebami, premajhne so tudi kapacitete in neustrezni
prostori varstveno delovnih centrov (v nadaljevanju VDC), bivalnih centrov za ranljive skupine in
delavnic. Za ureditev bivalnih enot in svetovalnih pisarn je treba izkoristiti obstoječe prostorske
kapacitete, s katerimi razpolaga občina. Potrebno je razvijati kapacitete nevladnih organizacij (Sonček,
Ozara ipd.). Pojavijo se lahko težave zaradi zakonodaje v zvezi z izpolnjevanjem zahtevanih standardov
bivalnih enot in birokratske ovire povezane z nastanitvijo ter delom posameznikov.
Kvalitetno življenje za vse občanke in občane
Ključni vzvod za to je ustvarjanje razmer v MO Novo mesto, v katerih bodo vsi ljudje lahko dostojno,
enakopravno in odgovorno uresničili svoje danosti z aktivnostmi na različnih področjih. Zato je treba
hkrati obravnavati družbene, gospodarske, okoljske, regionalne in kulturne vzroke, ki lahko povzročajo
neenakosti in poglabljajo revščino. Za dostojno življenje vseh prebivalcev je pomembno oblikovanje in
spodbujanje aktivnosti za obvladovanje revščine ter materialne prikrajšanosti. Poleg sistemov socialne
zaščite osrednjo vlogo pri tem ohranja krepitev spoštovanja, strpnosti in sodelovanja. Na tem področju
bo potrebno izkoristiti potencial NVO organizacij, ki delujejo na številnih področjih skozi vse leto in
delujejo v splošno korist družbe.
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MO Novo mesto kot jedro humanističnega razvoj
MO Novo mesto bo ščitila temeljne pozitivne vrednote – pravičnost, pogum, zmernost in velikodušnost.
Razvijali bomo temeljne človeške vrline in delovanje v okolju z visoko etiko in odgovornostjo do
sočloveka. Strategija temelji na varovanju temeljnih človekovih pravic in s tem ustvarja pogoje za
dolgotrajen mir in prihodnost.
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4. VIZIJA MESTNE OBČINE NOVO MESTO 2030

»MO Novo mesto je s svojimi naselji pametna,
trajnostna in vključujoča občina za bivanje, delovanje
ter druženje v regionalnem, nacionalnem in čezmejnem
prostoru.«
Obrazložitev vizije:
Na podlagi podanih izhodišč s strani strokovne in širše javnosti se je izoblikovala vizija MO Novo mesto,
ki želi okrepiti položaj MO Novo mesto v regionalnem, nacionalnem in čezmejnem prostoru.
Kot pametna občina se izkazuje v usmeritvi v stalni razvoj na vseh področjih in v uvajanje novih
tehnologij tako v močno prisotnem gospodarstvu, okoljskih izzivih, kakor tudi na področju družbenih
dejavnosti. S svojim delovanjem in usmeritvami je prijazna okolju ter usmerjena k reševanju okoljskih
problemov in skrbi za trajnostne ukrepe v dobrobit kakovosti življenja vseh svojih prebivalcev.
Omogočiti želi kvalitetno, zdravo, varno in čisto bivalno okolje, urejeno infrastrukturo, zagotoviti
bližino med krajem bivanja in delovnim mestom, nuditi dostopne storitve (zdravstvena oskrba, varstvo
otrok, šole, uradi), zagotoviti možnosti za rekreacijo in druge prostočasne aktivnosti. S svojimi dejanji
poskuša v največji meri vključevati vse prebivalce in ključne deležnike, dosegati sporazume med njimi
in svoj razvoj usmeriti v še boljšo prihodnost za bodoče rodove, ki bodo čutili pripadnost do MO Novo
mesto.

25

PREDLOG DOKUMENTA ZA SPREJEM NA OBČINSKEM SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO

5. TRIJE TEMELJNI RAZVOJNI STEBRI
I.

steber: Okolje in prostor
Prednostno področje: Komunalna infrastruktura in skrb za okolje
Ø Strateški cilj 1: Prebivalcem občine zagotoviti čisto in zdravo okolje
Prednostno področje: Promet
Ø Strateški cilj 2: Omogočiti občanom čim bolj kakovostno premoščanje razdalj in pri tem zmanjšati
onesnaženost okolja
Prednostno področje: Življenjski prostor
Ø Strateški cilj 3: Prebivalcem zagotoviti prijeten in zdrav življenjski prostor, v katerem se počutijo
varno
Prednostno področje: Energetika
Ø Strateški cilj 4: Omogočiti temeljno oskrbo z energijo in spodbujati njeno učinkovito rabo ter
uporabo obnovljivih virov energije
Prednostno področje: Elektronske komunikacije
Ø Strateški cilj 5: Vsem prebivalcem občine omogočiti dostopnost do informacij preko
elektronskega komuniciranja

II.

steber: Družbene dejavnosti
Prednostno področje: Izobraževanje
Ø Strateški cilj 6: Na vseh stopnjah izobraževanja prilagoditi oziroma podpreti učni proces tako, da
pomembno vpliva na dvig kompetenc posameznikov in s posebno pozornostjo za kadre, ki bodo
pozitivno vplivali na gospodarsko rast ter nadaljnji razvoj družbene blaginje v občini
Prednostno področje: Kultura
Ø Strateški cilj 7: Omogočiti kulturno udejstvovanje občanov v vseh življenjskih obdobjih in s tem
krepiti kulturno identiteto ter prepoznavnost občine kot pomembne destinacije
Prednostno področje: Šport
Ø Strateški cilj 8: Šport mora postati pomemben dejavnik v zavesti vsakega posameznika, kot tudi
del življenjskega sloga in zdravega načina življenja
Prednostno področje: Zdravstvo in sociala
Ø Strateški cilj 9: Zdravo in kreativno življenje v vseh življenjskih obdobjih

III.

steber: Gospodarske družbe in podjetništvo
Prednostno področje: Gospodarske družbe in podjetništvo
Ø Strateški cilj 10: Zagotavljati pogoje za nadaljnjo uspešnost velikih podjetij in okrepiti malo
gospodarstvo ter kompetence zaposlenih
Prednostno področje: Turizem
Ø Strateški cilj 11: Dvig prepoznavnosti in povečanje obiska Novega mesta z okolico kot turistične
destinacije s poudarkom na trajnostnem razvoju inovativne, doživljajske, aktivne ponudbe
dediščinskega in zelenega turizma
Prednostno področje: Kmetijstvo in gozdarstvo
Ø Strateški cilj 12: Večja lokalna samooskrba z zagotovitvijo kakovostnih dobrin kmetijstva in
gozdarstva, povečanje števila raznolikih dejavnosti na podeželju in skrb za razvoj socialnega
kapitala ter ohranitev identitete podeželja
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6. RAZVOJNA PODROČJA ZA VIŠJO KAKOVOST BIVANJA IN DELA
I. steber: Okolje in prostor

Prednostno področje: Komunalna infrastruktura in skrb za okolje

Strateški cilj 1: Prebivalcem občine zagotoviti čisto in zdravo okolje
Zdravo življenjsko okolje, čist zrak in kakovost bivanja so ena od prednostnih nalog, ki jih zagotavlja
občina svojim prebivalcem. Novo mesto je prijetno življenjsko okolje, zato ga je potrebno ohranjati in
skrbeti zanj. V ta namen bo občina zagotavljala sredstva za vlaganja v gospodarsko javno infrastrukturo,
pri čemer se bo strmelo k dolgoročnim in celovitim rešitvam. Ker je MO Novo mesto prepoznana kot
območje s povečanim dnevnim deležem PM10 delcev nad dovoljeno mejo, je potrebno izvajati
restriktivno politiko spremljanja in izvajanja ukrepov za boljšo kakovost zraka.
Nadaljnji razvoj MO Novo mesto je usmerjen v trajnostni razvoj in v sožitje z naravnim in družbenim
okoljem. Upoštevati je potrebno najrazličnejše vidike okoljskih in prostorskih zmogljivosti, ki dopuščajo
kvalitetno sobivanje in življenje v občini, zato bomo sledili strateškim usmeritvam, ki smo si jih zadali.
Ø Vsem prebivalcem občine bomo zagotovili zanesljivo oskrbo z zdravstveno ustrezno pitno vodo.
Ø Z gradnjo infrastrukture za odvajanja in čiščenje komunalnih odpadnih voda bomo zmanjšali
emisije v vodi.
Ø Poskrbeli bomo za organiziran odvoz odpadkov z urejenim ločevanjem na izvoru.
Ø Zmanjšali bomo število dni s preseženo dnevno koncentracije PM10 nad dovoljeno mejo in s tem
bomo dvignili dvig kvalitete zraka in izboljšali pogoje bivanja občanom.
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Slika 1: Čisto in zdravo okolje

Ukrep 1.1.: Zagotavljanje varne oskrbe s pitno vodo in odvajanje ter čiščenje odpadnih voda
Investicijska vlaganja:
- Izgradnja manjkajočih vodovodnih sistemov in naprav za čiščenje vode na zajetjih.
- Zamenjave starih in dotrajanih vodovodnih sistemov (predvsem iz azbestnih cevi).
- Ureditev skupnih novih vodnih virov na območju občine oz. regije.
- Izgradnje manjkajočih kanalizacijskih sistemov.
- Zamenjave starih dotrajanih kanalizacijskih sistemov.
- Izgradnja čistilnih naprav.
Programi:
- Priprava in spremljanje Operativnega program ravnanja z odpadnimi vodami v MO Novo mesto.
- Izdelava in spremljanje plana potrebnih odkupov zemljišč za investicije.
- Spremljanje in izvajanje programa priklopa na vodovodno ter kanalizacijsko omrežje.
- Vzpostavitev subvencioniranja izgradnje malih čistilnih naprav (v nadaljevanju MČN) in črpališč.
Glavni deležniki v aktivnostih: Javno podjetje Komunala Novo mesto.
Naloge MO Novo mesto: izvedba potrebnih investicijskih vlaganj, zagotovitev sredstev za odkupe
zemljišč, vzpostavitev finančne sheme subvencioniranja MČN.
Ukrep 1.2.: Učinkovito upravljanje z odpadki
Investicijska vlaganja:
- Izgradnja objekta MBO Dolenjske in Bele krajine.
- Nadgradnja sistema za čiščenje izcedne vode na odlagališču Leskovec.
- Zbiranje in odvoz odpadkov Javno podjetje Komunala.
- Obdelava in odlaganje odpadkov Javno podjetje CEROD.
- Postavitev ekoloških otokov.
- Postavitev podzemnih zabojnikov na območju ožjega mestnega jedra.
- Sanacija črnih odlagališč.
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Programi:
- Ozaveščanje prebivalcev o ločevanju odpadkov in srbi za čisto okolje.
- Spodbujanje izrabe odpadnih virov in ostalih ukrepov krožnega gospodarstva.
Glavni deležniki v aktivnostih: Javno podjetje Komunala Novo mesto, Javno podjetje CEROD, nevladne
organizacije (neprofitna in nepridobitna društva, zasebni zavodi in ustanove).
Naloga MO Novo mesto: izvedba potrebnih investicijskih vlaganj.

Ukrep 1.3.: Izboljšanje kakovosti zraka
Investicijska vlaganja:
- Merilne naprave kakovosti zraka in hrupa.
Programi:
- Spremljanje izvajanja Programa ukrepov iz načrta kakovosti zraka na področju spodbujanja
učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, na področju prometa ter na drugih področjih.
- Spremljanje okoljskih sprememb.
- Sprotni in javno dostopni rezultati meritev in analiz vseh vrst onesnaževanj zraka.
- Promocijske in izobraževalne aktivnosti s ciljem zmanjševanja vpliva kurjenja lesa.
Glavni deležniki v aktivnostih: ARSO, resorno ministrstvo.
Naloge MO Novo mesto: ozaveščanje prebivalstva, spremljanje meritev, hitra odzivnost na negativne
spremembe.
Preglednica 1: Kazalniki za področje okolje in prostor
2015

STANJE
2023

2030

18,38

17,50

16,00

366

370

380

6.144

7.990
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Št. dni s preseženo dnevno koncentracije
PM10/m3

ARSO

40
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30

KAZALNIK
Delež vodnih izgub (%)
Km izgrajenega vodovodnega sistema
Št. priključkov na javno kanalizacijo
Km izgrajenega kanalizacijskega sistema
Komunalni odpadki - zbrani z javnim
prevozom (kg/prebivalca)
Delež ločeno zbranih odpadkov od vseh
zbranih (%)
Odloženi odpadki na odlagališču Leskovec za
MO Novo mesto (v tonah)

VIR
Komunala
NM
Komunala
NM
Komunala
NM
Komunala
NM
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Prednostno področje: Promet

Strateški cilj 2: Omogočiti občanom čim bolj kakovostno premoščanje razdalj in pri tem zmanjšati
onesnaženost okolja
Sodobni in trajnostni sistemi so danes eden izmed ključnih dejavnikov konkurenčnosti mest in sodobnih
prestolnic, zato je tudi sistemsko urejanje prometne politike ena izmed najpomembnejših nalog lokalne
skupnosti. Uvajanje trajnostnih konceptov mobilnosti je bilo v preteklosti zapostavljeno, zato je temu
segmentu potrebno dati večji poudarek. Vsi si želimo imeti urejen prostor, ki bi omogočal boljšo
prometno pretočnost, kvalitetno možnost dostopanja, potovanj, druženja, uspešnega poslovanja, rasti in
bivanja.
Novo mesto ima ugodno strateško prometno lego, zato ima tudi visoko razviti družbeni in gospodarski
sektor. MO Novo mesto bo postala zgled sodobno organizirane občine, Novo mesto pa zgled sodobne
regionalne prestolnice, kar jasno nakazujejo strateške usmeritve, ki bodo prispevale k izboljšanju
prometne varnosti, svežemu zraku, kakovosti bivanja in boljšemu poslovanju občine.
Ø Spodbujali bomo trajnostne oblike mobilnosti.
Ø Družbi in gospodarstvu bomo zagotovili kakovostno prometno infrastrukturo, ki bo zagotavljala
razvoj in konkurenčnost ter hkrati izboljšala kakovost bivanjskega vsakdanjika občanov.
Ø Poskrbeli bomo za prometno varnost vseh občanov, še posebej najbolj ranljivih skupin v
prometu.
Ø Pristopili bomo k celostnem prometnem načrtovanju, da se bo zmanjšalo onesnaženje okolja in
tako dvignila kvaliteta življenja v občini.
Ø Poskrbeli bomo za ureditve vodotokov v občini ter uredili premostitvene objekte.
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Slika 2: Varen, okolju prijazen promet

Ukrep 2.1.: Zagotoviti celostno načrtovanje mobilnosti za kakovostnejšo mobilnost občanov
Programi:
- Izvajanje Celostne prometne strategije.
- Promocija in ozaveščanje o trajnostni mobilnosti na vseh področjih.
- Aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti.
- Izdelava mobilnostih načrtov večjih generatorjev prometa (vrtci, šole, javne ustanove, večje
gospodarske družbe…).
Glavni deležniki v aktivnostih: nevladne organizacije (neprofitna in nepridobitna društva, zasebni zavodi
in ustanove), društva, javni in zasebni zavodi, resorno ministrstvo.
Naloge MO Novo mesto: zagotavljanje sredstev, skrb za povezovanje civilne družbe, skrb za izdelavo
programov in načrtov.

Ukrep 2.2.: Zagotoviti varne peš in kolesarske povezave na območju občine za dnevne in rekreacijske
uporabnike
Investicijska vlaganja:
- Peš poti – izgradnja manjkajočih odsekov ločenih peš povezav, ureditev sprehajalnih poti, izgradnja
manjkajočih in ureditev neustreznih pločnikov na nevarnih cestnih odsekih, urejanje varnih šolskih
poti, preureditev pomembnejših javnih površin v območja za pešce v vseh naseljih v občini, ureditev
prehodov za pešce v celotni občini, prilagoditev semaforiziranih križišč pešcem, odpravljanje ovir za
gibalno ovirane.
- Kolesarske poti – sklenjena kolesarska povezava okoli Novega mesta, kolesarska steza izven glavnih
cest, izgradnja večnamenskih brvi preko Krke in potokov (za pešpoti in kolesarski promet), ureditev
kolesarskih poti za dostop iz Novega mesta v primestne krajevne skupnosti in sosednje občine,
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ustrezna označba kolesarskih poti, ureditev parkirišč za kolesa in prostorov za shranjevanje čelad ob
javnih objektih (vrtci, šole, športni objekti, večje avtobusne postaje, železniška postajališča), ureditev
stojal za parkiranje koles na javnih površinah in ob javnih objektih.
Programi:
- Promocijske in izobraževalne aktivnosti za vse starostne skupine.
- Spodbujanje pridobivanja Certifikata kolesarju prijazno podjetje.
Glavni deležniki v aktivnostih: Nevladne organizacije (neprofitna in nepridobitna društva, zasebni
zavodi in ustanove), društva, javni in zasebni zavodi, resorno ministrstvo.
Naloge MO Novo mesto: zagotavljanje potrebnih sredstev za izgradnjo infrastrukture, priprava
potrebnih prostorskih aktov (OPN, OPPN) za urejanje območij, zagotovitev PZI projektov, skrb, da se
pločniki in kolesarske steze gradijo vzporedno, da se gradijo v primeru gradnje ali rekonstrukcije druge
GJI na območju ob cestah, skrb za povezovanje civilne družbe, skrb za izdelavo programov in načrtov.

Ukrep 2.3.: Izboljšati infrastrukturo za povečanje prometne varnosti in spodbuditi prebivalce občine,
k čim večji uporabi okolju prijaznih alternativnih oblik prevoza
Investicijska vlaganja:
- Javni potniški prevoz – ureditve obstoječih in izgradnje novih avtobusnih postajališč, opremljanje
postajališč JPP (nadstreški, urbana oprema, osvetlitev, informacije, ureditve in elementi za osebe z
oviranostmi…), rekonstrukcija centralne avtobusne postaje v Novem mestu, uvedba ekoloških vozil
za javni potniški promet, uvedba prevozov na klic, kot oblika javne storitve, spodbujanje souporabe
osebnih vozil.
- Cestni promet – rekonstrukcije in investicijsko vzdrževanje javnih cest, ureditev neustreznih odsekov
cest in križišč, izgradnja obvoznic in mostov čez Krko za razbremenitev prometa v centru Novega
mesta, izgradnje obvoznic prometno obremenjenih in nevarnih odsekov cest skozi večja naselja v
občini, vzpostavitev mreže elektro polnilnic, postavitve fizičnih ovir na odsekih, kjer je potrebno
umirjanje prometa, vzdrževanje obstoječe in postavitev nove prometne signalizacije, uvajanje vozil v
javnih zavodih z nič ali zelo nizko stopnjo emisij, nakup električnih vozil v širši občinski upravi,
postavitev elektro polnilnic.
- Mirujoči promet – ureditev parkirišč in parkirnih hiš (sistem park & walk), ureditev park & ride (na
obrobju mesta in večjih naselij), vzpostavitev nadzorovanega parkiranja v širšem območju mestnega
središča, zagotovitev ustrezno umeščenih parkirnih prostorov za invalide, upravljanje parkiranja v
okolici vrtcev in šol, reševanje parkirne politike v strnjenih soseskah.
- Železniški promet – posodobitev železniške proge Ljubljana – Novo mesto - Metlika – Zagreb,
urejanje železniških postaj v občini, postavitve zapornic na nezavarovanih prehodih, preusmeritev
tovornega prometa na železnico, uvedba mestnega vlaka.
Programi:
- Redno optimiziranje MPP z dopolnitvijo prevozov na klic.
- Okrepitev medkrajevnih linij JPP.
- Uvedba enotne vozovnice.
Glavni deležniki v aktivnostih: javno-zasebni partner, KS, društva, javni in zasebni zavodi, resorno
ministrstvo, Slovenske železnice.
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Naloge MO Novo mesto: zagotovitev sredstev za ureditev infrastrukture, ki bo zagotavljala varno
odvijanje prometa, priprava potrebnih prostorskih aktov (OPN, OPPN) za urejanje območij, zagotovitev
PGD/PZI projektov, spodbujati trajnostne oblike mobilnosti, spodbujati aktivnosti, ki bodo pripomogle k
razbremenitvi okolja in izboljšanju kakovosti zraka, sodelovati s koncesionarji za čim bolj optimalne
rešitve.

2.4.: Izboljšati pretočnosti vodotokov in povezati bregove
Investicijska vlaganja:
- Sanacije obstoječih in gradnja novih mostov čez reko Krko in potoke.
- Ureditev čolnarn in vstopno-izstopnih mest za plovila na reki Krki.
- Sanacije brežin reke Krke in potokov.
- Sanacije vodotokov.
- Ureditve hudournikov in odprava posledic povodenj.
Programi:
- Plovni režim reke Krke.
- Redno izvajanje kontrol onesnaženosti reke Krke s pritoki.
Glavni deležniki v aktivnostih: javno-zasebni partnerji, resorno ministrstvo, ARSO, nevladne
organizacije (neprofitna in nepridobitna društva, zasebni zavodi in ustanove) in ostala društva.
Nalogi MO Novo mesto: zagotoviti sredstva za izvedbo potrebne infrastrukture, povezovati ključne
deležnike.
Preglednica 2: Kazalniki za področje promet
KAZALNIK

VIR
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2
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Št. čolnarn in vstopno-izstopnih mest za
plovila na reki Krki in njenih pritokih

MONM

2

3

5

Delež zadovoljnega prebivalstva s stanjem
prometa (%)
Km urejenih pešpoti (niso všeti hodniki za
pešce ob cestah)

Km občinskih cest
Št. javnih plačljivih parkirnih mest za osebna
vozila
Št. javnih neplačljivih parkirnih mesta za
kratkotrajno parkiranje za os. Vozila
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Št. vstopno-izstopnih mest na reki Krki in
njenih pritokih

MONM

6

8

10

Prednostno področje: Življenjski prostor

Strateški cilj 3: Prebivalcem zagotoviti prijeten in zdrav življenjski prostor, v katerem se počutijo varno
Področje urejanja kakovostnega življenjskega prostora na nekem območju je ena od najpomembnejših,
če ne celo najpomembnejša naloga lokalne skupnosti, saj predstavlja odgovornost za ustvarjanje
pogojev za udobno bivanje in udejstvovanje v zasebnem in družbenem življenju posameznikov. Vsi si
želimo bivati v urejenem okolju, v naseljih, ki nudijo vso potrebno infrastrukturo in na način, ki
odgovarja našim potrebam. Zato se urejanje življenjskega prostora v občini razvija v skladu z modernimi
potrebami in zakonitostmi prostorskega urejanja.
Prostor MO Novo mesto s središčem v Novem mestu in s pomembnejšimi lokalnimi središči ter
podeželskimi naselji je zelo privlačen in prijeten kraj za bivanje. To kažejo pozitivne številke poselitev
območij v zadnjih letih. Novo mesto je tudi gospodarsko močno središče, kar predstavlja pomemben
faktor pri odločanju posameznikov za selitev oziroma ustalitev v nekem kraju. Ob tem, da ima Novo
mesto bogato tradicijo kakovostnega družbenega dogajanja in veliko površin zelene krajine, se jasno
nakazujejo strateške usmeritve, ki bodo dodatno okrepile naše rešitve za demografske izzive.
Ø Poskrbeli bomo za kakovosten stanovanjski fond in omogočili dostopnost do stanovanj ranljivim
skupinam, mladim, socialno ogroženim skupinam in starostnikom.
Ø Občinsko stanovanjsko politiko bomo usmerili v povečanje javnega stanovanjskega fonda in
komunalno opremljanje zemljišč za novogradnje večstanovanjskih objektov.
Ø Z dolgoročnim načrtom urejanja javnih površin in prostorov ter zelenih javnih površin bomo
občanom omogočili kakovost bivanja in prijetno bivalno okolje.
Ø Javne prostore bomo z dodatnimi programi spremenili v stičišča in prostore za kvalitetno
preživljanje prostega časa (druženje, rekreacija …).
Ø Pristopili bomo k sistemskemu urejanju javnih površin in javnih objektov v mestnem jedru, soseskah
in vaških središčih, povezali prebivalce in z njimi skupaj kreirali urbane ureditve in programe.
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Slika 3: Prijazen, varen, zdrav prostor

Ukrep 3.1.: Prenova in oživitev javnih površin in prostorov, to je površin, na katerih se bodo občani
med seboj srečevali in družili ter skupaj ustvarjali prijetnejše bivalno okolje
Investicijska vlaganja:
- Mestno jedro – prenova javnih urbanih površin v mestnem jedru (Glavni trg, Rozmanova ulica,
Kandijsko križišče in Kandijski most, Prešernov trg s Kastelčevo in Linhartovo ulico, prenova mestne
tržnice s Florijanovim trgom), poenotenje in dvig kakovosti urbane opreme, sanacije in prenove
javnih objektov (Rotovž – nadaljnja obnova, Narodni dom, Rozmanova 30, Rozmanova 10, mestna
tržnica, dokončanje prenove Knjižnice Mirana Jarca in drugih objektov v lasti MO Novo mesto, ki
lahko služijo javnemu namenu…).
- Soseske – poenotenje in dvig kakovosti urbane opreme, ureditev otroških igrišč in večnamenskih
objektov za medgeneracijsko povezovanje in delovanje KS.
- Jedra pomembnejših lokalnih središč in vaška jedra – ureditev javnih površin za medgeneracijsko
povezovanje ter otroških igrišč in ureditve večnamenskih javnih objektov.
Programi:
- Programi za oživljanje mestnega jedra.
- Krepitev funkcij središč sosesk.
- Razvijanje vaških jeder.
- Novomeška tržnica.
- Urbana pisarna.
- Letna srečevanja svetov krajevnih skupnosti za povečanje varnosti.
Glavni deležniki v aktivnostih: nevladne organizacije (neprofitna in nepridobitna društva, zasebni zavodi
in ustanove) in ostala društva, krajevne skupnosti.
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Naloge MO Novo mesto: zagotavljanje sredstev za urejenost javnih površin in javnih objektov,
povezovanje civilne družbe, skrb za povezovanje programov, nadaljevanje politike poenostavljenih
postopkov za organizacijo dogodkov v mestnem jedru.

Ukrep 3.2.: Dvigniti kvaliteto obstoječega stanovanjskega fonda in zagotoviti ponudbo ustreznih
stanovanj
Investicijska vlaganja:
- Javni stanovanjski fond – gradnja in nakup novih stanovanj za povečanje javnega stanovanjskega
fonda ter prenova obstoječega fonda, infrastrukturno opremljanje območij predvidenih za gradnjo
večstanovanjskih objektov.
- Zasebni stanovanjski fond – infrastrukturno opremljanje predvidenih območij za individualno
stanovanjsko gradnjo.
Programi:
- Subvencije za gradnjo in rekonstrukcijo stanovanj za mlade družine.
- Subvencije za najem neprofitnih stanovanj.
- Aktivna politika komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč.
Glavni deležniki v aktivnostih: ZARJA d.o.o. Novo mesto, nepremičninske agencije, zasebni sektor.
Nalogi MO Novo mesto: zagotavljanje sredstev za infrastrukturno urejanje območij po sprejetih OPPN jih za stanovanjsko gradnjo, priprava potrebnih prostorskih aktov za urejanje območij za stanovanjsko
gradnjo.

Ukrep 3.3.: Povezati naravo in ljudi ter občanom omogočiti odprtost in dostopnost do javnih zelenih
površin, kjer bodo lahko kvalitetno preživljali svoj prosti čas
Investicijska vlaganja:
- Parkovne površine in obvodni prostor – urejanje parkov in mestnih gozdov za pasivno obliko
rekreacije; ureditve sprehajalnih in kolesarskih poti v mestu in med mestom in podeželjem, ureditve
tematskih poti.
- Lokacije oziroma površine s posebnimi funkcijami – ureditev parkirišč za avtodome, ureditev
avtokampov, ureditve kopališč in piknik prostorov.
- Površine s spominsko in kulturno funkcijo – ureditev Arheološkega parka Situla, kot osrednje zelene
površine mesta z dodatnimi vsebinami, ureditev parka Julije, prenova parkovnih površin ob gradu
Grm itd., ureditve in prenove spominskih obeležij.
Programi:
- Programi in aktivnosti za oživljanje rečnega in obrečnega prostora na reki Krki in njenih pritokih.
- Izvajanje rekreacije v parku.
Glavni deležniki v aktivnostih: Zavod Novo mesto, KS, nevladne organizacije (neprofitna in nepridobitna
društva, zasebni zavodi in ustanove) in ostala društva, zasebni sektor.
Naloge MO Novo mesto: povezovanje ključnih deležnikov, podpora pri ureditvi potrebne
dokumentacije, zagotavljanje sredstev za ureditev površin in infrastrukture.
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Preglednica 3: Kazalniki za področje življenjski prostor
KAZALNIK

VIR

2015

STANJE
2023

2030

Št. lokacij javnih površin

MONM

9

13

18

Št. objektov namenjenih za javni program

MONM

38

51

57

Št. javnih stanovanj v lastni MONM

MONM

33

44

50

SURS

2011
13.593

13.800

14.000

Št. lokacij javnih zelenih površin

MONM

10

25

34

Št. lokacij s posebnimi funkcijami

MONM

3

5

7

Št. lokacij s spominsko in kulturno funkcijo

MONM

17

19

21

Št. stanovanj

Prednostno področje: Energetika

Strateški cilj 4: Omogočiti temeljno oskrbo z energijo in spodbujati njeno učinkovito rabo ter uporabo
obnovljivih virov energije
Eden ključnih elementov dolgoročnega gospodarskega razvoja občine je strateško načrtovanje
energetskega razvoja občine. Odvisnost gospodarstva in gospodinjstev od rabe energije, predvsem
električne in toplotne energije, je v MO Novo mesto tako kot tudi drugod velika. Pri energetskem
načrtovanju zato Novo mesto, kot gospodarsko središče JV Slovenije, izhaja iz zagotavljanja varne,
zanesljive, cenovno dostopne energije v soodvisnosti s trajnostnimi pristopi in zniževanjem negativnih
vplivov na okolje oz. izboljšanju kakovosti zraka. Energetska učinkovitost, diverzifikacija energetskih
virov, uvajanje obnovljivih virov energije, premagovanje energetske revščine, energetska pismenost in
informiranje, strateška partnerstva ter razvoj in inovacije z namenom ustvarjanja novih zelenih delovnih
mest so zatorej ključnega pomena pri dolgoročnem energetskem planiranju MO Novo mesto.
Znotraj lokalnega energetskega koncepta (v nadaljevanju LEK) MO Novo mesto zasledujemo cilj, ki ji
opredeljen znotraj Energetskega koncepta Slovenije, in sicer zagotoviti zanesljivo, varno in konkurenčno
oskrbo z energijo na trajnosten način za prehod v nizkoogljično družbo in s tem spodbudno okolje za
potrebne aktivnosti ter investicije in kakovostne energetske storitve za prebivalce in gospodarstvo.
Ø
Ø
Ø
Ø

Povečali bomo delež OVE v rabi bruto končne energije.
Zavzemali se bomo za izboljšanje energetske učinkovitosti v občini.
Zavzemali se bomo za optimizacijo energetskih omrežij po konceptu pametnih omrežij.
Strmeli bomo k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov v okviru EU zakonodaje.
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Slika 4: Energetski razvoj občine

Ukrep 4.1.: Izvajanje energetskih sanacij objektov v javni lasti
Investicijska vlaganja:
- Delne ali celovite energetske sanacije javnih objektov.
- Izvedba manjših ukrepov za zmanjšanje letne porabe toplote in znižanje stroškov za električno ter
toplotno energijo v občinskih javnih zgradbah.
Glavni deležniki v aktivnostih: MO Novo mesto, javni zavodi in inštitucije, javno-zasebni partner.
Naloge MO Novo mesto: zagotavljati delež lastnih sredstev, pridobivanje ustrezne dokumentacije,
spremljanje izvajanja aktivnosti zasebnega partnerja, povezovanje z javnimi zavodi, promocija izvedenih
ukrepov v javnih zgradbah.

Ukrep 4.2.: Ureditev območij v občini z ustrezno javno razsvetljavo
Investicijska vlaganja:
- Izvajanje gradnje nove javne razsvetljave v občini z inovativnimi pristopi.
- Zamenjava obstoječe javne razsvetljave z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.
Glavni deležniki v aktivnostih: koncesionar, MO Novo mesto.
Nalogi MO Novo mesto: zagotavljanje sredstev za investicije in priprava dokumentacije.
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Ukrep 4.3.: Energetsko upravljanje občine
Programi:
- Izvajanje energetskega managementa.
- Vzpostavitev pametnih rešitev v informacijskih komunikacijskih tehnologijah (v nadaljevanju IKT) in
digitalizacija na področju energetike in trajnostnega razvoja.
- Vzpostavitev energetskega atlasa.
- Vzpostavitev pisarne ENSVET.
Glavni deležniki v aktivnostih: koncesionar, MO Novo mesto
Naloge MO Novo mesto: spremljanje rabe energije prebivalstva in načrtovanje ukrepov, spremljanje
razpisov in priprave vlog za subvencioniranje ter izvedbo projektov in ukrepov, pridobivanje potencialnih
investitorjev za financiranje ukrepov

Ukrep 4.4.: Izvajanje programov osveščanja prebivalcev o pomenu učinkovite rabe energije
Programi:
- Izvedba Informativnih dogodkov.
- Izvedba posebnih dogodkov (seminarji, konference, ipd).
- Izvedba svetovanj v okviru pisarne ENSVET za gospodinjstva.
- Izvedba projektov za pospešitev projektov OVE in URE (predstavitveni projekti).
- Spodbujanje podjetij in investitorjev v izvedbo ukrepov URE in OVE.
- Usposabljanja, izvedba delavnic v izobraževalnih ustanovah .
- Vključitev šol/ mladinskih organizacij in drugih v projekte URE, OVE, klimatske spremembe ipd.
Glavni deležniki v aktivnostih: Energetska pisarna, EKO sklad, resorno ministrstvo, nevladne organizacije
(neprofitna in nepridobitna društva, zasebni zavodi in ustanove).
Naloge MO Novo mesto: spremljanje izvajanja LEK na letni ravni, skrb za ozaveščanje prebivalstva,
promocija energetske pisarne.
Preglednica 4: Kazalniki za področje energetika
KAZALNIK
Energetska poraba javnih zgrad na leto
(kWh/m2)
Poraba električne energije za javno
razsvetljavo (kWh/prebivalca)
OVE v objektih javne uprave (kWh/leto)

2015

STANJE
2023

2030

MONM

133,62

106

65

MONM

45,66

44,50

44,50

MONM

279,73

335

350

VIR
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Prednostno področje: Elektronske komunikacije

Strateški cilj 5: Vsem prebivalcem občine omogočiti dostopnost do informacij preko elektronskega
komuniciranja
Novo mesto se kot najmočnejše gospodarsko središče v JV Sloveniji in širše zaveda, da je digitalno okolje
prostor, kjer je na voljo še vrsto prednosti in priložnosti tako za gospodarstvo kot za družbo.
Razvoj vključujoče digitalne družbe je pogoj za izrabo priložnosti, ki jih omogočajo IKT in internet za
dosego splošnih družbenih ter gospodarskih koristi in posledično za večjo konkurenčnost Novega mesta.
Ø Vzpostavili bomo ustrezno digitalno infrastrukturo za vključevanje v evropski in svetovni digitalni
prostor.
Ø Občanom bomo omogočili dostopnost do storitev občinske uprave preko e-poslovanja.
Ø Vzpostavili bomo sisteme pametnega mesta.

Slika 5: Dostopna digitalna infrastruktura
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Ukrep 5.1.: Zagotoviti dostopnost do storitev javne uprave vsem občanom
Investicijska vlaganja:
- Aplikacije za izboljšanje učinkovitosti javne uprave.
- Mestna kartica.
- Spletna platforma za pametno mesto s prosto dostopnimi podatki.
- Aplikacije za podporo storitvam pametnega mesta.
Glavni deležniki v aktivnostih: javni zavodi.
Naloga MO Novo mesto: vse e-storitve morajo biti na voljo občanom prek spleta.

Ukrep 5.2.: Ureditev potrebne infrastrukture na območju celotne občine
Investicijska vlaganja:
- Izgradnja širokopasovnega omrežja.
- Ureditev brezplačnega WI-FI v lokalnih središčih.
- Izgradnja brezžičnega omrežja za podporo sistemom pametnega mesta.
Glavni deležniki v aktivnostih: javno-zasebni partnerji, ponudniki internetnih storitev.
Naloge MO Novo mesto: zagotoviti podporo partnerjem, ki so zainteresirani za javni interes pokritja
območja z internetno povezavo, na območju, kjer ni javnega interesa zagotoviti internetne povezave.
Preglednica 5: Kazalniki za področje elektronske komunikacije
KAZALNIK

VIR

2015

STANJE
2023

2030

Št. uporabnikov spletnih aplikacij MONM

MONM

1.203

55.000

150.000

Št. ogledov strani/uporaba storitev
prihodnosti

MONM

15.993

110.000

500.000

Št. gospodinjstev na belih lisah

MJU

2016
78

0

0

Delež prebivalstva z dostopom do interneta
(%)

MJU

88

95

100

MONM

/

3.000

7.000

Št. uporabnikov mestne kartice
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II. steber: Družbene dejavnosti

Prednostno področje: Izobraževanje

Strateški cilj 6: Na vseh stopnjah izobraževanja prilagoditi oziroma podpreti učni proces tako, da
pomembno vpliva na dvig kompetenc posameznikov in s posebno pozornostjo za kadre, ki bodo
pozitivno vplivali na gospodarsko rast ter nadaljnji razvoj družbene blaginje v občini
Novo mesto je najmočnejše gospodarsko središče v regiji JV Sloveniji in širše. Če želi takšno pozicijo
ohraniti še naprej, je potrebno zagotoviti učinkovit izobraževalni sistem, in sicer od primarne predšolske
in osnovnošolske vzgoje, srednjega šolstva ter do visokega šolstva.
Zelo raznolika paleta višjih in visokih šol, ki je značilna za novomeški prostor, predstavlja določeno
prednost. S smiselno povezavo med njimi in zaposlovalci, z usklajeno štipendijsko politiko, z zanimivimi
programi tudi za tuje študente, z raziskovalnim in razvojnim delom, ki bo vključevalo reševanje
konkretnih izzivov gospodarstva, bo MO Novo mesto še bolj prodorna.
Ø Da se bo povečevala vključenost v predšolsko vzgojo, bomo ohranjali in nadgrajevali dostopno in
kvalitetno predšolsko vzgojo.
Ø Standardne programe v osnovnih šolah bomo nadgradili z obogatitvenimi, izkustvenimi
programi, ki bodo mladim v pomoč pri usmerjanju v njihovi karierni poti.
Ø Zavzemali se bomo, da bodo šole izobraževale zaposljiv kader, ki bo zadovoljeval potrebe okolja
na področju gospodarstva, storitvenih, socialnih in zdravstvenih dejavnosti. Zavzemali se bomo
tudi za zvišanje izobrazbene strukture prebivalstva.
Ø Da bomo lahko sledili spremembam na trgu dela bomo poskrbeli za vseživljenjsko izobraževanje,
ki mora postati stalnica.
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Slika 6: Učinkovit izobraževalni sistem

Ukrep 6.1.: Ustvariti pogoje vsem predšolskim otrokom za dostopno in fleksibilno oskrbo v vrtcih
Investicijska vlaganja:
- Novogradnje: Vrtec na Otočcu in dodatne kapacitete na območju centra mesta z okolico.
- Investicijsko vzdrževanje vrtcev.
- Ureditev lastnih prostorov za predšolsko vzgojo in s tem sprostitev šolskega prostora.
- Ureditev igral na vrtičkarskih igriščih: zamenjava igral na igriščih, ki so dotrajana in uskladitev s
standardi EU.
Programi:
- Obogatitveni programi v vrtcih s področja športa, ustvarjalnosti in socialnega vključevanja.
- Zagotavljanje enotne strokovne pomoči z zadostnimi specializiranimi kadri za vse enote predšolske
vzgoje v občini (logopedi, specialni pedagogi).
Glavni deležniki v aktivnostih: zavodi za predšolsko vzgojo, resorno ministrstvo.
Naloga MO Novo mesto: izvedba potrebnih investicijskih vlaganj.

Ukrep 6.2.: Dvig standarda in kakovosti izobraževanja vseh učencev s financiranjem dodatnih
dejavnosti v osnovnih šolah ter zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev na vseh šolah, ki
morajo biti kakovostne in energetsko učinkovite
Investicijska vlaganja:
- Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacija: ureditev avtobusnega postajališča pri OŠ Šmihel, OŠ
Center, zagotoviti šolsko telovadnico in večnamenski prostor za šolske prireditve.
- Ograditi in osvetliti šolska igrišča.
- Urediti učilnico na prostem za izobraževalne rekreativne vsebine (npr. v Ragovem logu).
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Programi:
- Obogatitveni programi v osnovnih šolah na področju projektnega dela, raziskovanja, gibalnih
sposobnosti.
- Razvoj varnih točk za mlade.
Glavni deležniki v aktivnostih: osnovne šole, glasbena šola, posvetovalnica za učence in starše, resorno
ministrstvo.
Naloga MO Novo mesto: izvesti investicijska vlaganja, v proračunu zagotoviti sredstva za financiranje
dodatnih dejavnosti v osnovnih šolah in sredstva za sofinanciranje programov za posebej nadarjene
učence.

Ukrep 6.3.: Podpora razvoju programov in pogojev za razvoj srednjih, višjih in visokih šol, ki bodo
zagotavljale zaposljiv kader, ki bo sledil utemeljenim zahtevam gospodarstva in povpraševanja po
storitvah
Programi:
- Programi za povezovanje šolstva in gospodarstva (nadaljevanje različnih študentskih in dijaških
projektov: projektov po kreativni poti, stimulacije, mentorski programi, več prakse tudi v visokem
šolstvu).
- Programi za podporo/pomoč pri študiju in zaposlovanju (ciljno usmerjen sistem kadrovskega
štipendiranja, posebne podpore za nadarjene, ki ne sodijo v obstoječe sheme štipendiranja
(umetniki, kulturniki itd.), nadaljnje štipendiranje perspektivnih dijakov in študentov, oblikovanje
mehanizmov za privabljanje tujih študentov).
- Vzpostavitev kompetenčnih centrov in kariernih centrov.
- Ustvarjanje podpornih okolij za vključevanje šolstva v gospodarstvo (vzpostavitev kratkih dobavnih
poti za lokalno prehrano; oblikovanje novih, aktualnih izobraževalnih programov – npr. program
mehatronika, socialni programi).
- Podpora razvoju javne univerze in visokošolskih institucij – nadaljnji razvoj Centra razvoja, raziskav in
inovacij JV Slovenije z raziskovalnim in inovacijskim sistemom.
- Podpora skupnim projektom visokošolskih zavodov s sedežem v MO Novo mesto.
- Pomoč pri zagotavljanju primerne infrastrukture za visokošolske zavode in raziskovalne ustanove v
MO Novo mesto.
- Ustanovitev Mladinskega centra, ki bo izvajal prostočasne dejavnosti za mlade.
- Krepitev podpornega okolja za vključevanje mladih na vsa področja družbenega življenja.
Glavni deležniki v aktivnostih: srednje šole, višje in visoke šole, fakultete, univerza, resorno ministrstvo.
Naloga MO Novo mesto: je v povezovanju in koordiniranju vseh deležnikov v prostoru, ustvarjanje novih
programov in zagotovitev sredstev v proračunu, izvedba potrebnih investicij.
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Ukrep 6.4.: Omogočiti občanom vseživljenjsko izobraževanje, s poudarkom na prikrajšanih ciljnih
skupinah
Programi:
- Izvajanje programov za pridobitev neformalnega izobraževanja in krepitev osnovnih funkcionalnih
znanj, ki so potrebna za udejstvovanje posameznikov na trgu del; usposabljanje nizko kvalificiranih
delavcev, ki se morajo zaradi izgube dela prekvalificirati, reševanje problematike mladih, ki prehitro
opustijo šolanje, uvajanje ustreznih programov za usposabljanje mladih in vključevanje starejših.
- Programi za integracijo ranljivih skupin.
- Oblikovanje posebne sheme v okviru občinskega proračuna za zagotavljanje sredstev za izvedbo
neprofitnih projektov.
Glavni deležniki v aktivnostih: Razvojno izobraževalni center Novo mesto, NVO in ostala društva.
Naloge MO Novo mesto: ustvariti prostorske pogoje za izvajanje aktivnosti vseživljenjskega učenja, s
pomočjo oblikovanih razvojnih politik mora občina določiti, kateri programi so zanjo prioritetni in
izvajanje teh tudi finančno podpreti. Glede na to, da programi vseživljenjskega učenja presegajo lokalne
okvire, je potrebno vzpostaviti širše partnerstvo na lokalni in tudi regionalni ravni ter s tem pridobiti
potrebna sredstva za izvajanje dejavnosti.
Preglednica 6: Kazalniki za področje izobraževanje
KAZALNIK
Delež otrok vključenih v predšolsko vzgojo
(%)
Št. novih obogatitvenih programov znotraj
vrtcev
Št. dodatnih programov v OŠ, ki so
sofinancirani iz proračuna

2015

STANJE
2023

2030

MONM

76

85

95

MONM

3

3

3

MONM

3

4

4

VIR

Prednostno področje: Kultura

Strateški cilj 7: Omogočiti kulturno udejstvovanje občanov v vseh življenjskih obdobjih in s tem krepiti
kulturno identiteto ter prepoznavnost občine kot pomembne destinacije
MO Novo mesto se ponaša z bogato kulturno dediščino. Sedanjo kulturno dejavnost predstavljajo:
gledališče, muzejska dejavnost, arheološka dejavnost, knjižnična dejavnost, založništvo, likovna, kiparska
in grafične umetnost, filmska umetnost, fotografska umetnost, sodobne vizualne in multimedijske
umetnosti, glasbena umetnost (inštrumentalni orkestri, skupine, zbori, opera, vokalne skupine), rock
glasba, ples itd..
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Najpomembnejši del novomeške preteklosti pa je prav gotovo arheološka dediščina Novega mesta, ki je
že dolgo znana tako po vsej Sloveniji kot izven meja naše države. Še posebej izstopajo najdbe iz
halštatskega obdobja, ki s situlsko umetnostjo umeščajo Novo mesto v sam arheološki vrh. Svojevrsten
pečat dajejo mestu tudi znani občani iz pretekle in polpretekle zgodovine mesta (Miran Jarc, Marjan
Kozina, Pia in Pino Mlakar, Božidar Jakac, Anton Podbevšek ipd.). V Novem mestu je tudi sedež osrednjih
regijskih kulturnih ustanov (Dolenjski muzej, Anton Podbevšek Teater, KC Janeza Trdina - Zavod Novo
mesto od leta 2016 in regijska knjižnica Mirana Jarca). Razgibano kulturno življenje se neposredno
povezuje tako z urbanim kot podeželskim s turizmom. Le z medsebojnim dopolnjevanjem obeh lahko
dosežemo želeni razvojni preboj.
Ø Promocija bogate kulturne dediščine, s katero bomo dvignili prepoznavnost Novega mesto na
nacionalni in mednarodni ravni.
Ø Za vse starostne skupine in kulturno-umetniške okuse bomo nadaljevali s pestrim kulturnih
programom in ga nadgradili.
Ø Z razvojem in strokovno vodeno kulturno vzgojo bomo mlade spodbujali h kvalitetni kulturni
ustvarjalnosti, k strpnosti in k medkulturnemu dialogu.
Ø Zagotovili bomo infrastrukturne pogoje in pogoje za delovanje ter nadaljnji razvoj kulturnih
dejavnosti.

Slika 7: Prepoznaven in pester kulturni program
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Ukrep 7.1.: Ohranjanje kakovostnih vsebin kulturnega življenja in razvoj novih prepoznavnih vsebin v
navezavi s kulturno dediščino za večje nacionalno in mednarodno uveljavljanje s prepoznano kulturno
identiteto
Programi:
- Novo mesto – mesto festivalov: bogato kulturno vsebino je potrebno povezati z gostinsko in butično
ponudbo.
- Novo mesto – mesto situl: bogato arheološko dediščino halštata, ki je dobro prepoznana v
strokovnih krogih, je potrebno okrepiti z doživljajskimi zgodbami in jo povezati s kulturnimi dogodki
in kulturnim turizmom.
- V sodelovanju s profesionalnimi kulturnimi inštitucijami, ki bodo predstavljale vez med šolami in
uporabniki, spodbujati kulturno vzgojo v vrtcih in šolah.
- Krepitev kulturne identitete mesta s pomočjo znanih občanov, kot so plesalci, likovni umetniki,
filmski in dramski ustvarjalci, literati, arheologi, zgodovinarji in drugi kulturni ustvarjalci.
- Oblikovati enotni portal dogodkov za spremljavo vseh dogodkov povezanih s kulturnim, športnim in
ostalim dogajanjem v občini ter s tem preprečiti prekrivanje dogodkov.
- Občinski razpisi za sofinanciranje kulturnih projektov in programov ter rednega dela kulturnih
društev, zasebnih zavodov in posameznikov, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture (brez
poseganja in omejevanja umetniške ustvarjalnosti in svobode izražanja).
- Podpora programom rezidenčnih gostovanj ustvarjalcev iz različnih umetnostnih področij.
Glavni deležniki v aktivnostih: javni in zasebni zavodi in ustanove na področju kulture, ljubiteljska
kulturna društva, samostojni kulturni delavci.
Naloge MO Novo mesto: oblikovanje strokovne skupine, ki bo pripravljala in izvajala kulturne programe,
oblikovanje osrednjega kulturnega dogodka, s katerim se bo MO Novo mesto identificirala.
Proračunsko sofinanciranje projektov mora postati ciljno usmerjeno, z jasno definiranimi programskimi
sklopi javnega in nevladnega sektorja ter ciljnimi skupinami upravičencev.

Ukrep 7.2.: Reševanje glavnih infrastrukturnih problemov in vzpostavitev vzvodov med javnim in
zasebnim sektorjem
Investicijska vlaganja:
- Zaključek obnove atrija Knjižnice Mirana Jarca.
- Zagotovitev ustrezne infrastrukture za kvalitetno izvajanje gledališke in glasbene dejavnosti.
- Ureditev Glavnega trga, kot prizorišča za kulturne in druge družabne dogodke.
- Obnova Narodnega doma, ki bo služil za umetniško dejavnost.
- Ureditev Arheološkega parka Situla na Marofu – interpretacijski center, tematska pot in
izobraževalne točke v navezavi s halštatom.
Glavni deležniki v aktivnostih: javni in zasebni zavodi na področju kulture, resorno ministrstvo, zasebna
pobuda (civilna in podjetniška iniciativa).
Nalogi MO Novo mesto: investicijska vlaganja v objekte v lasti občine, povezovanje z zasebnim
sektorjem.
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Preglednica 7: Kazalniki za področje kultura
KAZALNIK

VIR

2015

STANJE
2023

2030

Št. kulturnih dogodkov (lastnih in drugih
organizatorjev)

MONM

2.256

2.260

2.300

Št. programov za mlade

MONM

1.217

1.220

1.220

Št. obiskovalcev dogodkov

MONM

165.345

180.000

200.000

MONM

5

7

10

MONM

90

90

90

Št. javno zasebnih iniciativ na področju
kulture
Št. kulturnih projektov in programov
sofinanciranih iz javnih razpisov MONM

Prednostno področje: Šport

Strateški cilj 8: Šport mora postati pomemben dejavnik v zavesti vsakega posameznika, kot tudi del
življenjskega sloga in zdravega načina življenja
Športno udejstvovanje postaja vse pomembnejši del aktivnega in zdravega življenja vse večjega števila
občanov. Tako postajajo športne vadbe del vsakdana občanov vseh starostnih skupin, zato je tudi ena od
ključnih nalog lokalne skupnosti, da omogoči pogoje za tovrstne dejavnosti in poskrbi za promocijo
zdravega življenjskega sloga.
Tako rekreativni kot vrhunski športniki postavljajo MO Novo mesto na športni zemljevid. Še posebej
lahko izpostavimo kolesarstvo, atletiko, košarko, odbojko, rokomet, nogomet, namizni tenis ter ostale
individualne športe. Zavedamo pa se, da je potrebno tako za rekreativni kot za vrhunski šport zagotoviti
ustrezne infrastrukturne pogoje, kar je mogoče urediti le s prepletanjem javnih in zasebnih sredstev
kapitala, ob sodelovanju strokovne javnosti. Pomembno je tudi sodelovanje društev, predvsem v smeri
priprave športnih programov, njihovega izvajanja in vzdrževanja infrastrukture. MO Novo mesto
potrebuje večjo mednarodno prireditev, izvedba katere mora biti v interesu širše javnosti.
Ø Zagotovili bomo dostopno javno športno infrastrukturo tako v pokritih objektih, kot na odprtih
zelenih javnih površinah.
Ø S ciljem večje gibalne aktivnosti bomo poskrbeli za podporo programskih vsebin in rekreativnih
dejavnosti za vse starostne kategorije občanov, s poudarkom na vključevanju otrok.
Ø Poskrbeli bomo za informiranje in osveščanje o pomenu športnega udejstvovanja ter posledično
spodbujali udejstvovanje na športno rekreativnih prireditvah.
Ø V sodelovanju s športnimi društvi bomo organizirati večjo mednarodno športno prireditev, ki bo
prispevala k večji prepoznavnosti MO Novo mesto.
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Slika 8: Gibalno aktivni občani

Ukrep 8.1.: Zagotavljati ustrezno športno infrastrukturo za doseganje normativnih ravni športnih
površin na prebivalca bodi si z izgradnjo nove bodi si z obnovo obstoječe športne infrastrukture
Investicijska vlaganja:
Izgradnja nove športne infrastrukture:
- Pokriti in odprti bazen, 25-metrski.
- Nova vadbena dvorana s površino v velikosti rokometnega igrišča (v centru mesta, ob Športni
dvorani Marof, v bližini šol).
- Balinišče.
- Športna igrišča.
- Razvoj vodnih športov (veslanje, jadranje…) – ustrezna čolnarna, privezi na vodi za plovila, večji in
manjši pomoli.
- Ureditev območja okoli reke Krke in njenih pritokov – ureditev pešpoti, klopi,…
- Pump track poligon v večjih stanovanjskih soseskah
- Nadaljnja izgradnja športnih in atraktivnih otroških igrišč v vseh večjih primestnih krajevnih
skupnostih in notranjih objektov za izvajanje vadbe z zagotavljanjem ustreznega vzdrževanja
opreme.

-

Obnova in dograditev obstoječe športne infrastrukture:
Ureditev Mestnega stadiona na Portovalu – novo nogometno igrišče, atletsko metališče, ureditev
tekaške steze v gozdu Portoval manjša pokrita tribuna.
Ureditev večnamenske poti v Ragovem logu.
Nadkritje in nadgradnja velodroma v Češči vasi, ki bo postal olimpijski vadbeni center.
Dodatna nadkrita teniška igrišča.
Ureditev ŠRC Loka.
Ureditev zunanjih street workout igrišč in vadbenih naprav za starejše občane.

Glavni deležniki v aktivnostih: javni in zasebni zavodi s področja športa in športna društva, resorno
ministrstvo.
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Nalogi MO Novo mesto: investicijska vlaganja v športno infrastrukturo v pristojnosti MO Novo mesto,
povezovanje ključnih deležnikov.
Ukrep 8.2.: Razvijati množično rekreacijo za vse ciljne skupine in s tem prispevati k večji gibalni
aktivnosti in krepitvi zdravja občanov
Programi:
- Informiranje in osveščanje občanov o pomenu gibanja za zdravje.
- Nadaljnje zagotavljanje in sofinanciranje kakovostne prostočasne športne vadbe za vsakega otroka v
občini, poskrbeti za večjo vključenost otrok in mladine v športne dejavnosti, sofinanciranje
strokovnih delavcev za delo z otroki in mladino v športnih društvih, brezplačna uporaba šolskih
telovadnic za ta namen.
- Programi za zagotavljanje zdravega načina življenja starejših (zdravstvena preventiva rekreacija na
urejenih rekreacijskih površinah,…)
- Povečanje števila mladih športnikov s ciljem povečanja konkurenčnosti vrhunskega športa, obdržati
število vrhunskih športnikov, ki prispevajo k prepoznavnosti Novega mesta.
- Organizacija odmevne mednarodne prireditve (npr. tekaškega maratona) za večjo prepoznavnost
MO Novo mesto in promocijo vrhunskih novomeških športnikov.
- Nadaljnje zagotavljanje sistemskega financiranja športa s pomočjo proračunskih sredstev.
Glavni deležniki v dejavnostih: javni in zasebni zavodi s področja športa, osnovne šole, srednje šole,
športna društva, krajevne skupnosti, nevladne organizacije (neprofitna in nepridobitna društva, zasebni
zavodi in ustanove).
Nalogi MO Novo mesto: v povezovanju med ravnatelji šol in strokovnimi delavci razviti kvalitetne
programe za športno udejstvovanje otrok, razvoj novih tekmovalnih in prostočasnih programov v
sodelovanju s športnimi društvi in strokovno javnostjo za vse starostne skupine.
Preglednica 8: Kazalniki za področje šport
KAZALNIK
Pokrite športne površine/prebivalca (v m2)
Pokrite zunanje športne površine/prebivalca
(v m2)
Delež vključenega prebivalstva v redno
športno rekreativno vadbo (%)
Št. športnih programov, ki so sofinancirani iz
proračuna

2015

STANJE
2023

2030

MONM

0,244

0,28

0,3

MONM

2,211

2,5

3

MONM

30

35

35

MONM

278

280

280

VIR
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Prednostno področje: Zdravstvo in sociala

Strateški cilj 9: Zdravo in kreativno življenje v vseh življenjskih obdobjih
Temeljno izhodišče politike socialnega in zdravstvenega varstva države in lokalnih skupnosti je
zagotavljati takšne razmere oziroma družbene pogoje, ki bodo posameznikom v povezavi z drugimi
osebami v okolju omogočale ustvarjalno sodelovanje. Le s spodbujanjem razvojnih možnosti vsakega
posameznika, bo možno doseči kakovost življenja, ki bo ustrezala merilom človeškega dostojanstva za
vse ciljne skupine prebivalstva. Na področju socialnega varstva je skrb MO Novo mesto usmerjena v
financiranje zakonskih nalog in v sofinanciranje socialno varstvenih programov nevladnih organizacij, ki
s svojimi programi prispevajo k dvigu kakovosti življenja ter preprečevanju zdrsa v socialno izključenost
in revščino ranljivih skupin prebivalstva.
Ø Omogočili bomo podporo in razvoj nevladnega sektorja, da bo lažje odgovarjal na potrebe
ranljivih skupin (s preventivnimi programi za otroke in mladostnike s težavami v odraščanju,
skupinami za samopomoč, programi za mlade, integracijo priseljencev in drugo).
Ø Izboljšati bomo dostopnost oskrbe starejših in tako zmanjšali čakalno vrsto za domsko oskrbo in
druge oblike neinstitucionalne pomoči za starejše.
Ø Povečali bomo število bivalnih enot za ranljive skupine prebivalstva (VDC, stanovanjske
skupnosti, varovana stanovanja).
Ø Vzpostavili bomo mladinski center, ki bo mladim na enem mestu omogočil programe za večjo
vključenost, informiranje in razvijanje kompetenc za hitrejši vstop na trg dela.
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Slika 9: Kakovostno življenje občanov

Ukrep 9.1.: Zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitev za krepitev zdravja in za povečanje
socialne vključenosti
Investicije:
- Gradnjo objektov za nove oblike bivanja in varstva za starejše občane ter za odrasle osebe z
duševnimi motnjami (novogradnja oskrbovanih oz. varovanih stanovanj, dnevni centri, stanovanjske
enote ipd.).
- Znotraj Splošne bolnišnice Novo mesto zagotoviti določeno število negovalnih mest ter mest za
paliativno oskrbo.
- Umestitev psihiatrične bolnišnice v prostor JV Slovenije.
Programi:
- Razvoj preventivnih programov za krepitev in ohranjanje zdravja občanov, ki se bodo izvajali znotraj
pristojnih institucij (ZD NM, SB NM, NIJZ,…)
- Nadgradnja sistema mreže defibratorjev ter aktivno upravljanje le teh.
- Oblikovanje in izvajanje programov za predčasno odkrivanje demence in upočasnitev bolezni ter
programe za osveščanje bolnikov in za pomoč svojcem.
- Razvoj programov za preprečevanje odvisnosti (od alkohola, drog, interneta…).
- Potrebno je razširiti bazo paliativne oskrbe tudi s pomočjo oblikovanja paliativnih timov (psiholog,
socialna služba, zdravniki in svojci).
- Podpora programom za dolgotrajno oskrbo starejših in paliativno oskrbo v okviru pristojnih
institucij na območju MO Novo mesto (SB NM, DSO NM).
Glavni deležniki v izvedbi aktivnosti: javni in zasebni zavodi in institucije, resorna ministrstva, nevladne
organizacije (neprofitna in nepridobitna društva, zasebni zavodi in ustanove)
Naloge MO Novo mesto: povezovanje med partnerji na področju zdravstva, v prihodnje strmi k temu,
da okrepi kvaliteto storitev, nadzor nad podeljevanjem koncesij in pristopi k izvajanju novih
programov/specialističnih ambulant, za katere mora pridobiti ustrezna dovoljena in soglasja tudi z

52

PREDLOG DOKUMENTA ZA SPREJEM NA OBČINSKEM SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO

nacionalnega nivoja, občina bo morala pri financiranju društev iz proračuna spodbuditi razvoj programov
za ozaveščanje javnosti o pomenu zdravega življenja, kot najpomembnejši obliki preventivne skrbi za
zdravje vsakega posameznika.

Ukrep 9.2.: Zagotavljanje zdravega staranja in aktivnosti v starosti
Programi:
- Z namenom dostopnosti do različnih oblik pomoči oziroma storitev vzpostaviti informacijski center,
kjer bodo na voljo vse informacije o dejavnostih vladnih in nevladnih organizacij ter pomočeh in
storitvah, ki jih te ponujajo.
- S ciljem preprečevanja zdrsa v revščino in posledično s tem socialne izključenosti ter spodbujanja
med generacijske solidarnosti spodbujati in okrepiti povezovanje vseh deležnikov, ki razvijajo in
izvajajo programe za starejše ter za ranljive skupine prebivalstva.
Glavni deležniki v izvedbi aktivnosti: javni in zasebni zavodi in institucije, NVO in druga društva, ki
delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva.
Naloga MO Novo mesto: v celotnem procesu koordinirati aktivnosti med vključenimi ciljnimi skupinami
in pripravo potrebne strateške dokumentacije za reševanje izzivov na tem področju ob hkratni izdelavi
primernih finančnih mehanizmov.

Ukrep 9.3.: Skrb in pomoč ranljivim ciljnim skupinam pri vključevanju v družbo
Investicije:
- Izgradnja stanovanjskih enot oz. bivalnih skupnosti (manjše skupine 5 – 9 oseb) za odrasle osebe z
zmerno ali težjo motnjo v duševnem razvoju in ob primerni podpori le tem omogočiti čim bolj
samostojno življenje.
- Zagotovitev kapacitet za namene različnih dnevnih centrov (medgeneracijskih, otroških, družinskih,
za odvisnike, za gibalno prikrajšane) in kapacitet za premestitev varovancev VDC Dolfke Boštjančič.
- Izgradnja dislocirane enote za dementne osebe v bližini Doma starejših občanov Novo mesto.
- Zagotovitev prostorskih kapacitet za premestitev delavnic za varovance VDC iz sedanje lokacije v
Bršljinu.
- Zagotovitev primernih bivalnih pogojev s pomočjo neprofitnih stanovanj za ranljive skupine.
Programi:
- Razvoj programov za delovanje mladinskih centrov.
- Razvoj preventivnih programov za otroke in mladostnike s težavami v odraščanju.
Glavni deležniki v aktivnostih: javni in zasebni zavodi in institucije, resorna ministrstva, nevladne
organizacije (neprofitna in nepridobitna društva, zasebni zavodi in ustanove) in druga društva, ki
delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva.
Naloge MO Novo mesto: koordiniranje aktivnosti med vsemi ciljnimi skupinami, ustvari pogoje za
umestitev bivalnih enot in ostale potrebne infrastrukture za posebne ciljne skupine v prostor, a področju
neprofitne stanovanjske politike je potrebno pristopiti k ustanovitvi posebnega sklada občine, aktivno
politiko za mlade bo možno izvesti le s pomočjo financiranja iz različnih finančnih mehanizmov.

53

PREDLOG DOKUMENTA ZA SPREJEM NA OBČINSKEM SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO

Preglednica 9: Kazalniki za področje zdravstvo in sociala
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III. steber: Gospodarske družbe in podjetništvo

Prednostno področje: Gospodarske družbe in podjetništvo

Strateški cilj 10: Zagotavljati pogoje za nadaljnjo uspešnost velikih podjetij in okrepiti malo
gospodarstvo ter kompetence zaposlenih
Novo mesto je regijsko in nacionalno središče gospodarskega razvoja. Da bi sledili dolgoročni viziji in
nadaljnjemu razvoju, so ukrepi posameznih področij stebra gospodarstvo usmerjeni v ohranjanje
odličnosti velikih podjetij in v povečanje števila malih inovativnih podjetij.
MO Novo mesto danes sodi med gospodarsko uspešnejše občine države. Med največjimi slovenskimi
izvozniki najdemo kar tri velika podjetja iz Novega mesta. Hkrati je izredna uspešnost velikih podjetij tudi
nevarnost našega območja, saj je premalo razvito malo gospodarstvo (mikro in mala podjetja). To je
segment, ki mu je potrebno nameniti veliko pozornosti in ga je potrebno podpreti pri razvoju. Potrebno
je zagotoviti ustrezne infrastrukturne pogoje (obvoznice, komunalno opremljene cone), ki omogočajo
rast podjetij.
Ø Zaradi vzdržnosti gospodarstva bomo stremeli k temu, da se poveča število prebivalcev.
Ø Poskrbeli bomo za ustrezne pogoje za delovanje podjetij, da bodo ustvarjala čim več novih
delovnih mest.
Ø Podpirali bomo ustvarjanje novih delovnih mest predvsem v srednjih in malih podjetjih s
poudarkom na inovativnosti in večji dodani vrednosti.
Ø Podpirali bomo prehod v krožno gospodarstvo.
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Slika 10: Pogoji za uspešno gospodarstvo

Ukrep 10.1.: Ustvarjanje kvalitetnih pogojev za razvoj malega podjetništva in ustvarjanja kvalitetnih
delovnih mest.
Investicijska vlaganja:
- Nakup ali izgradnja podjetniškega inkubatorja in oddajanje poslovnih prostorov v najem s postopnim
dvigovanjem najemnin.
- Infrastruktura za razvoj in raziskave.
Programi:
- Promocija ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi (OŠ, SŠ, višje šole, mladi iskalci
zaposlitve).
- Različni programi na šolah (krožki, izzivi, obiski podjetnikov…).
- Krepiti spodbude za potencialne podjetnike (podpora novim oblikam podjetništva, coworking
mestom, startup programom, izdelovalnicam…).
- Subvencije, nagrade in promocija za nekatere deficitarne poklice ter poskus uravnoteženja ponudbe
in povpraševanja po poklicih.
- Spodbujanje programov za dvig kompetenc mladih in zaposlenih.
- Razvoj tehničnih kompetenc (robotika, strojništvo …) in razvoj tehničnih ter inženirskih kadrov.
- Spodbujanje programov na področju podjetništva in gospodarstva (Podjetniški inkubator
Podbreznik, SPOT, izobraževanj in usposabljanj podjetnikov in bodočih podjetnikov, sofinanciranje
inovativnih podjetniških predlogov, Garancijska shema za Dolenjsko, Subvencija obrestne mere
podjetniških kreditov, programa subjektov inovativnega podjetništva, Center razvoja, raziskav in
inovacij JV SLO,…)
- Spodbujanje prenosa znanj in tehnologij velikih podjetij z MSP-ji in mladimi. Večje povezovanje
gospodarstva in šolstva.
- Razvoj svetovalnih storitev v občini.
- Spodbujanje storitev in produktov domačih podjetij (cena pri naročilih ni edino merilo pri razpisih).
- Promocija domačih proizvodov (hrane) v lokalnih podjetjih.
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Ključni deležniki v aktivnostih: MO Novo mesto, Razvojni center Novo mesto, Gospodarska zbornica
Dolenjske in Bele Krajine, Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto, velika podjetja, MSP, višje
šole in fakultete v NM, osnovne in srednje šole, Razvojno izobraževalni center Novo mesto, resorno
ministrstvo.
Naloge MO Novo mesto: koordinacija ključnih deležnikov posameznih aktivnosti v opredeljenih
programih, spodbujanje podpornega okolja pri razvoju podjetniških programov, spodbujanje
izobraževalnih ustanov k razvoju programov ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti ter dviga
kompetenc kadrov na področjih, kjer so potrebna investicijska vlaganja pa se vloga MO Novo mesto kaže
v zagotavljanju sredstev za izvajanje.

Ukrep 10.2.: Zagotoviti ustrezne gospodarske površine (v gospodarskih conah, mestnem središču) za
nadaljnjo uspešnost velikih podjetij in krepitev malega gospodarstva
Investicijska vlaganja:
- Zagotavljanje površin in pogojev za razvoj podjetij in malega gospodarstva s sprejemanjem,
spreminjanjem in nadgrajevanjem prostorsko izvedbenih aktov.
- Komunalno opremljanje gospodarskih con po sprejetih prostorsko izvedbenih aktih z določitvijo
prioritet in fazno gradnjo glede na izkazan interes investitorjev in lastnikov zemljišč za gradnjo
objektov na zemljiščih v posamezni gospodarski coni.
- Zagotavljanje sredstev za izdelavo projektne dokumentacije in odkupe zemljišč v zvezi z izvedbo
načrtovane komunalne opreme po sprejetih prostorsko izvedbenih aktih glede na predhodno
določene prioritete in možnosti kandidiranja na razpisana sredstva za sofinanciranje tovrstnih
investicij;
- Izvajanje komunalne opreme po posameznih zaključenih fazah z zagotovitvijo potrebnih sredstev za
izvedbo komunalne opreme strani občine ali zainteresiranih investitorjev za gradnjo na podlagi
sklenjene pogodbe o opremljanju z občino.
Programi:
- Opremljanje gospodarskih con za potrebe lahke industrije in obrtnih dejavnosti.
- Subvencije za boljšo izrabo prostorov za podjetja.
- Oživljanje mestnega središča za podjetniške dejavnosti.
Ključni deležniki v aktivnostih: MO Novo mesto, Razvojni center NM, GZDBK, OOZS Novo mesto, velika
podjetja, MSP-ji.
Naloge MO Novo mesto: koordinacija potreb podjetnikov glede zagotavljanja ustreznih površin in
pogojev za razvoj s sprejemanjem in spreminjanjem prostorsko izvedbenih aktov, zagotavljanje sredstev
za nadgradnjo infrastrukture in komunalno opremljanje gospodarskih con po sprejetih občinskih
podrobnih prostorskih načrtih (OPPN) in zniževanje stroškov komunalnega opremljanja zaradi pridobitve
sredstev na razpisih za sofinanciranje komunalne opreme.
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Preglednica 10: Kazalniki za področje gospodarske družbe in podjetništvo
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Št. delovno aktivnih prebivalcev (po
prebivališču)
Št. delovno aktivnih prebivalcev (po občinah
delovnega mesta)

Komunalno opremljene površine (v
gospodarskih conah) v ha

Prednostno področje: Turizem

Strateški cilj 11: Dvig prepoznavnosti in povečanje obiska Novega mesta z okolico kot turistične
destinacije s poudarkom na trajnostnem razvoju inovativne, doživljajske, aktivne ponudbe
dediščinskega in zelenega turizma
Novo mesto je edinstveno v Evropi po svojem halštatskem obdobju, ko je bilo eno najbogatejših mest
tistega časa. Gre za področje z najdenim največjim številom situl, steklenih jagod, fibul in številnih
grobov, kar potrjuje izjemno bogata arheološka dediščina z najdišči na Marofu ter bližnji okolici.
Trgovina in obrt sta bila v zgodovini ključnega pomena za napredek in razvoj Novega mesta, zato ni
naključje, da je tu industrija ena najpomembnejših panog, kar pogojuje tudi razvoj t. i. rastočega
svetovnega trenda - industrijskega turizma. V skrbi za trajnostni razvoj mesta kot turistične destinacije je
poleg urbanega središča potrebno načrtno ohranjati naravno okolje s porečjem Krke, Gorjance in
podeželje. Navedene značilnosti pa se združujejo v turistično ponudbo, ki je namenjena različnim ciljnim
skupinam, katerih skupni imenovalec je zdrav in aktiven način preživljanja prostega časa v urejenem in
zelenem okolju.
Ø Zagotovili bomo pogoje za povečanje števila turističnih kapacitet (postelj) in posledično bo prišlo
do povečanja števila nočitev (zlasti tujih gostov).
Ø Poskrbeli bomo za povečanje prepoznavnosti Novega mesta kot vodilne turistične destinacije na
Dolenjskem in uredili bomo osrednjo turistično atrakcijo - Arheološki park Situla.
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Slika 11: Dvig prepoznavnosti in obiska Novega mesta

Ukrep 11.1.: Ustvarjanje ugodnih pogojev za razvoj inovativne in kakovostne ponudbe trajnostnega
turizma.
Investicijska vlaganja:
- Ureditev Glavnega trga s sistemskim vzdrževanjem zelenih in drugih javnih površin.
- Hiša tehnološkega napredka.
- Ureditev športno – rekreacijskega centra Češča vas.
- Urejanje kolesarskih poti, pešpoti in brvi.
- Izgradnja parkirišč za avtodome.
- Ureditev dodatnih športnih površin, otroških igrišč ter naravnega kopališča.
- Postavitev informacijsko-turističnih tabel.
- Odprtje turističnega info centra na Otočcu.
Programi:
- Spodbujanje gostincev h kakovostni ponudbi lokalnih pridelovalcev/dobaviteljev.
- Vzpostavitev stične točke, ki bo izboljšala poznavanje turistične ponudbe med ponudniki in
omogočala medsebojno sodelovanje pri oblikovanju skupne ponudbe.
- Aktivnosti za dvig kakovosti turistične ponudbe z upoštevanjem vidikov trajnostnega (zelenega)
turizma na vseh področjih (kulinarika, spominki, prireditve, transport, rekreacija, dopolnilne
dejavnosti …).
- Spodbujanje dviga kompetenc zaposlenih v turizmu in gostinstvu za razvoj kakovostne ponudbe
(sodelovanje s šolami, ponudniki).
- Ureditev vinske kleti za vodene degustacije z reprezentativnim naborom vin iz regije.
- Razvoj potencialov kulturnega turizma, ki povezan z ostalo ponudbo predstavlja vključevanje
kulturnih elementov (koncerti, opere, muzeji, predstave) v turistično ponudbo, ki je namenjena
kulturnim turistom.
- Izvajanje programov Strategije turizma MO Novo mesto: Kulinarika, cviček in turizem v zidanicah in
Športno-turistične osi Krka živi.
- Aktivnosti za spodbujanje razvoja potencialov čebelarskega in gozdarskega turizma.
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-

-

Razvoj konkurenčne turistične ponudbe na turističnih in izletniških kmetijah (vključevanje kmetij v
nabavne verige gostincev, povezovanje s TIC-em pri oblikovanju ponudb izletov, promocija turizma
na podeželju).
Ureditev naselja mobilnih hišk (npr. Adria Village) in infrastrukture za postavitev avtodomov PZA v
sklopu Športno rekreacijskega centra Češča vas.
Razširitev ponudnikov edinstvene oblike nastanitve v zidanicah.

Ključni deležniki v aktivnostih: MO Novo mesto, KS, TIC, javni in zasebni zavodi in institucije, velika
podjetja, MSP-ji, nevladne organizacije (neprofitna in nepridobitna društva, zasebni zavodi in ustanove)
in druga društva, ki delujejo na področju turizma.
Naloge MO Novo mesto: koordinacija ključnih deležnikov posameznih aktivnosti v opredeljenih
programih, spodbujanje turističnih ponudnikov pri razvoju kakovostne turistične ponudbe z nizkoogličnim odtisom ter izobraževalnih ustanov s področja turizma in gostinstva, krepitev sodelovanja s
turističnim gospodarstvom pri razvoju in promociji gostinskih in turističnih poklicev, na področjih, kjer so
potrebna investicijska vlaganja, pa se vloga MO Novo mesto kaže v zagotavljanju sredstev za izvajanje.

Ukrep 11.2.: Razvoj in implementacija vodilne turistične destinacije povezane z ostalo turistično
ponudbo
Investicijska vlaganja:
- Vzpostavitev Arheološkega parka Situla in navezava na mestno jedro
Programi:
- Razvoj in implementacija vodilne turistične destinacije.
- Vzpostavitev javnega potniškega prometa do turističnih točk.
- Ozaveščenost meščanov o pomembnosti turizma za družbeno blaginjo (vključevanje vseh starostnih
skupin).
- Zagotovitev ponudbe in dogajanja za vse ciljne skupine in prebivalce (vključevanje starejših
občanov).
- Povečanje privlačnosti kulturne dediščine s spodbujanjem zelenih delovnih mest.
- Razvoj poslovnega modela trajnostne čezmejne turistične destinacije in inovativna promocija
območja Gorjancev.
- Izvajanje programov Strategije turizma MO Novo mesto.
Ključni deležniki v aktivnostih: MO Novo mesto, KS, javni in zasebni zavodi in institucije, velika podjetja,
MSP-ji, nevladne organizacije (neprofitna in nepridobitna društva, zasebni zavodi in ustanove) in druga
društva, turistični ponudniki, lastniki zemljišč.
Naloge MO Novo mesto: koordinacija ključnih deležnikov posameznih aktivnosti v opredeljenih
programih, v okviru društev in dogodkov skrbeti za osveščenost lokalnega prebivalstva o pomembnosti
turizma ter krepiti turistično miselnost in gostoljubje, na področjih, kjer so potrebna investicijska
vlaganja pa se vloga MO Novo mesto kaže v zagotavljanju sredstev za izvajanje.
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Prednostno področje: Kmetijstvo in gozdarstvo

.
Strateški cilj 12: Večja lokalna samooskrba z zagotovitvijo kakovostnih dobrin kmetijstva in
gozdarstva, povečanje števila raznolikih dejavnosti na podeželju in skrb za razvoj socialnega kapitala
ter ohranitev identitete podeželja
Podeželje predstavlja dobri dve tretjini površine MO Novo mesto in predstavlja tako imenovani »zeleni
pas« občine. Gre za prostor, ki ga je tekom stoletij ustvaril kmet in kjer se kmetijske in gozdne površine
prepletajo z območji naselij. Območje je pretežno ruralno, a so čiste kmetije kljub temu redke. Naravne
danosti za razvoj različnih kmetijskih panog so ugodne. Neugodna pa je še vedno velikostna in posestna
struktura (razdrobljenost kmetijskih zemljišč). Kmetije so predvsem samooskrbne in premalo tržno
usmerjene.
Tudi na podeželju je treba dvigniti nivo kakovosti življenja ter spodbujati razvoj kmetijstva in dopolnilnih
dejavnosti ter pospeševati kmetijsko pridelavo. Nujno je povezovanje manjših pridelovalcev in njihov
skupen nastop na trgu. V ta namen je treba uskladiti ponudbo in povpraševanje ter dati prednost
lokalno pridelani hrani.
Za dolgoročno zagotovitev razvoja kmetijske dejavnosti je potrebno slediti novim razvojnim možnostim,
dvigovati donosnost kmetijstva kot gospodarske panoge, obenem pa ohranjati manjše in srednje velike
kmetije.
Ø Ustvarjali bomo pogoje za razvoj kmetijstva in s tem spodbujali samozaposlovanje ter
zaposlovanje na kmetijah.
Ø Poskrbeli bomo za večji delež kakovostne lokalne hrane v javnih zavodih.
Ø Zavzemali se bomo, da bodo naravni potenciali našega podeželja čim bolje izkoriščeni.
Ø Poskrbeli bomo, da bo naše podeželje čim bolj prepoznavno po lokalnih proizvodih in kot
kakovosten prostor privlačen za bivanje in za izvajanje gospodarskih dejavnosti.
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Slika 12: Lokalna samooskrba in povečanje števila dejavnosti na podeželju

Ukrep 12.1.: Spodbujanje razvoja kmetij in s tem posledično preprečevanje zaraščanja podeželja
Programi:
- Povečanje obsega pridelave sadja in zelenjave ter sonaravne reje goveda z možnostjo povezav v
zadruge.
- Izobraževanje pridelovalcev o okolju prijazni tržni pridelavi sadja in zelenjave.
- Subvencioniranje tehnoloških posodobitev na kmetijskih gospodarstvih.
- Spodbujanje samozaposlovanja na kmetijah skozi kontinuiran razvoj raznolikih dopolnilnih
dejavnosti in povečanje kmetij z registrirano dopolnilno dejavnostjo.
- Skrb za razvoj socialnega kapitala: kmetije kot zaposlitvene priložnosti (bivalne enote, vključevanje
ranljivih ciljnih skupin ipd.).
- Spodbujanje mladih za družabno življenje na podeželju s ciljem razvoja inovativnih idej za oživljanje
podeželja.
- Podpore delovanju različnih interesnih skupin – neprofitnih društev in združenj.
- Ohranjanje in razvoj obstoječih notranjih možnosti podeželja, tj. naravne in kulturne dediščine.
Glavni deležniki v aktivnostih: javni in zasebni zavodi in institucije, posamezne kmetije, nevladne
organizacije (neprofitna in nepridobitna društva, zasebni zavodi in ustanove) in druga društva, ki
delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja, MSP-ji, gospodarske družbe.
Nalogi MO Novo mesto: zagotavljanje sredstev za razvoj podpornih programov in povezovanje.
Ukrep 12.2.: Spodbujanje lokalne samooskrbe na področju prehrane in energetske oskrbe ter
posledično zagotavljanje novih delovnih mest
Investicijska vlaganja:
- Ureditev centralne tržnice v Novem mestu.
- Vzpostavitev lokacij manjših lokalnih tržnic z navezavo na centralno tržnico v Novem mestu.
- Vzpostavitev zbiralnice za predelavo in hladilnice za prehranske pol izdelke.
- Vzpostavitev centralnega prostora za razrez zelenjave.
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Programi:
- Finančni mehanizem spodbud za sonaravno kmetovanje.
- Subvencioniranje tehnoloških posodobitev na kmetijskih gospodarstvih.
- Povezovanje ponudnikov lokalno pridelane hrane.
- Neposredno povezovanje: kmet – gostinec – potrošnik.
- Prodaja na dvorišču (čim hitreje iz njive na krožnik), prodajne police na kmetijah.
- Vzpostavitev kratkih verig in zelenega javnega naročanja na področju kmetijstva in gozdarstva
(zeleni zabojčki, lesni sekanci, predelava lesa, gozdno-lesne verige s končnimi izdelki z visoko dodano
vrednostjo).
- Programi za večjo promocijo in hitrejši ter kakovostnejši vstop pridelkov in hrane na trg.
- Vključitev prepoznane blagovne znamke v skupno promocijo.
- Spodbujanje porabe lokalno pridelane hrane v javnih zavodih.
- Medsebojno sodelovanje in povezovanje vseh stanovskih strokovnih združenj in organizacij.
- Osveščanje o pomenu zdrave prehrane.
Glavni deležniki v aktivnostih: javni in zasebni zavodi in institucije, posamezne kmetije, nevladne
organizacije (neprofitna in nepridobitna društva, zasebni zavodi in ustanove) in druga društva, ki
delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja, MSP-ji, gospodarske družbe.

Ukrep 12.3.: Ohranjanje vitalnega podeželja in urejene kulturne krajine
Programi:
- Omogočanje prostorskega razvoja kmetij.
- Razvoj programov za preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč.
- Zaokroževanje kmetijskih zemljišč z namenom izboljšanja velikostne in posestne strukture kmetij.
- Program ohranjanja starih avtohtonih sort.
- Varstvo tradicionalne krajine in stavb ter ohranjanje identitete podeželja.
Glavni deležniki v aktivnostih: javni in zasebni zavodi ter institucije, posamezne kmetije, NVO in druga
društva, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja, MSP-ji, gospodarske družbe.
Nalogi MO Novo mesto: zagotavljanje sredstev za razvoj podpornih programov in povezovanje.
Preglednica 11: Kazalniki za področje kmetijstvo
KAZALNIK

VIR

Št. kmetijskih gospodarstev

SURS

Št. samozaposlenih oseb na kmetijah

AJPES

Delež kmetijskih gospodarstev z 10 ali več
hektarov kmetijskih zemljišč v uporabi (%)
Št. kmetijskih gospodarstev prodaja preko
posrednika
Delež vključenosti lokalnih pridelovalcev v
prehrani javnih zavodov (%)
Površina kmetijskih zemljišč v uporabi na
kmetijski gospodarstvo (ha)
Delež kmetijskih zemljišč v uporabi, glede na
celotno površino občine (%)

SURS
SURS
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7. SPREMLJANJE STRATEGIJE
Za izvajanje SR MONM 2030 je odgovoren župan. Vodenje izvajanja SR MONM 2030 lahko z županovim
pooblastilom prevzamejo podžupan ali direktor mestne uprave. Projekti opredeljeni v NRP-jih bodo
izhajali iz SR MONM 2030, o izvajanju SR MONM 2030 pa se bo letno poročalo občinskemu svetu. V
operativno izvajanje dokumenta je vključena občinska uprava, sistem javnih zavodov in služb v MO Novo
mesto. Župan določi skrbnika za izvajanje SR MONM 2030, ki bdi nad izvajanjem, spremlja napredek,
kazalnike, operativno pripravo poročil, koordinira vodje posameznih področij in projektov, išče dodatne
vire za financiranje ukrepov SR MONM 2030 itd. Vodenje posameznih projektov prevzamejo vodje
projektov iz oddelkov občinske uprave ali javnih zavodov in drugih javnih podjetij MO Novo mesto, če je
to upravičeno.
Izvajanje SR MONM 2030 bo potekalo v sledečih korakih:
1. Tekoče spremljanje izvajanja (vodja SR MONM 2030).
2. Letno spremljanje (občinski svet MO Novo mesto).
3. Večletno spremljanje na nivoju ključnih obdobij, ki ga opravi občinski svet MO Novo mesto ob
novelaciji SR MONM 2030.
SR MONM 2030 je dokument z dinamično vsebino, ki bo še med samim izvajanjem doživljala
spremembe in dopolnitve, saj vnaprej ne morem predvideti vseh novih situacij. Novelacija SR MONM
2030 mora biti sprejeta na občinskem svetu MO Novo mesto na predlog župana.
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Strategija razvoja MO Novo mesto
Izdala in založila
MO Novo mesto
Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
_____ 2018

Avtorji
(po abecednem vrstnem redu)
Franci Bratkovič
Simon Kovačič
Tjaša Kump Murn
Simon Jeraj
Aleksandra Pavlič
Jožica Povše
Sodelavci MO Novo mesto
(po abecednem vrstnem redu)
Aleš Berger
mag. Sandra Boršič
dr. Vida Čadonič Špelič
Andreja Češarek
Sara Drašković
Miloš Dular
Marko Habjan
Boštjan Grobler
Izidor Jerala
mag. Mateja Jerič
mag. Bojan Kekec
mag. Jože Kobe
dr. Iztok Kovačič
mag. Janja Macedoni
Ivica Menger
Alenka Muhič
Tončka Novak
Katarina Petan
Darja Plantan
Suzana Potočar
dr. Jana Saje Bolta
Aleš Šurla
Mojca Tavčar
Vera Vesely
mag. Janez Zore
Izvajalec
Razvojni center Novo mesto, d.o.o.
Fotografije
Arhiv MO Novo mesto
Obdelava besedila, vsebinska ureditev, oblikovana zasnova in prelom
Lektoriranje
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Naklada
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ZADEVA: OPREDELITEV DO PRIPOMB IZ JAVNE RAZPRAVE PREDLOGA
STRATEGIJA RAZVOJA MESTNE OBČINE NOVO MESTO DO LETA 2030
Zveza:

PRIPRAVA STRATEGIJE RAZVOJA MESTNE OBČINE NOVO MESTO DO
LETA 2030

1. UVOD
Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju: MONM) je s pripravo Strategije razvoja do leta 2030 pričela
v letu 2016. Že sam časovni okvir pove, da je strategija dolgoročni razvojni dokument, ki bo začrtal
glavne smeri razvoja MONM. Namen strategije je, da se doseže dogovor o dolgoročnih prioritetah
razvoja Mestne občine Novo mesto, tako z vidika usklajevanja med različnimi področji delovanja kakor
tudi med nosilci razvoja. Osrednji cilj strategije je kakovostno življenje za vse občane in občanke, ki ga
je mogoče doseči z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim razvojem.
V prvi fazi je bila izdelana Analiza stanja v občini, ki je služila kot pripomoček pri nadaljnjih usmeritvah
in priporočilih za razvoj. Analiza stanja je obravnavala šest tematskih sklopov in sicer osnovne podatke
o občini, gospodarsko dejavnost, prostor, skrb za okolje, družbene dejavnosti in finančne okvire. Analiza
stanja se je izvedla na podlagi veljavne zakonodaje, do takrat izdelanih strateških dokumentov občine
in portalov s statističnimi podatki.
Na osnovi izdelane analize in prve javne razprave, ki je potekala od sredine septembra do sredine
oktobra 2016, in v okviru katere so bile izvedene tudi delavnice s širšo strokovno javnostjo po
posameznih področjih, je bila izdelana delovna verzija SR MONM, ki je bila objavljena na spletni strani
MO Novo mesto, kjer se je širšo javnost pozvalo k podaji pripomb, idej, opažanj in predlogov na
elektronski naslov strategije@novomesto.si. Na podlagi pripomb in javne razprave v jeseni 2016 so bili
opredeljeni cilji po posameznih prioritetnih področij (Gospodarska dejavnost občine, Skrb za okolje,
trajnostni prostorski razvoj in mobilnost, Družbene dejavnosti, Novo mesto – regijsko središče). Cilje se
je nato kvantificiralo in oblikovali so se kazalniki do leta 2030. V nadaljevanju se je oblikovalo ukrepe,
s pomočjo katerih se bo dosegalo zastavljene cilje in omogočilo uresničevanje kazalnikov. Znotraj
posameznih ukrepov so bili prepoznani projekti, s katerimi se nato ukrepe uresničuje. V letu 2017 se je
usklajevanje z deležniki glede vsebine SR MONM nadaljevalo tako, da je bil v februarju 2018 pripravljen
predlog SR MONM s tremi ključnimi stebri, ki v središče postavljajo kakovostno življenje za vse občanke
in občane in sicer I. Steber: Okolje in prostor, II. Steber: Družbene dejavnosti in III. Steber: Gospodarske
družbe in podjetništvo. V okviru vsakega stebra je obravnavanih več prednostnih področij, za vsako
prednostno področje pa je predlagan po en strateški cilj. Predlog SR MONM je bil posredovan v javno
razpravo od 19.3.2018 do 16.3.2018. V času javne razprave so bile na predlog SR MONM podane
pripombe, do katerih smo se opredelili v nadaljevanju.

2. PRIPOMBE IN PREDLOGI JAVNOSTI NA PREDLOG STRATEGIJE MESTNE OBČINE
NOVO MESTO PODANE V ČASU JAVNE RAZPRAVE TER OPREDELITEV DO PRIPOMB
V času javne razprave predloga Strategije Mestne občine Novo mesto 2030 od sredine marca do
sredine aprila 2018 je pripombe podalo 13 občank in občanov (zaradi varstva osebnih podatkov jih v
nadaljevanju navajamo le z inicialkami), Društvo Naturo, Iniciativa Novo mesto – pametno mesto, Vrtec
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Ciciban, Gimnazija Novo mesto, Društvo Estetika, MO DeSUS Novo mesto (Adolf Zupan) in Regijski
NVO center.
Pripombe, ki se nanašajo na vsebino SR MONM so se preučile. Pripombe, ki so konkretne in vsebinsko
sprejemljive se bodo smiselno upoštevale pri pripravi končnega besedila SR MONM, pri čemer pa je
potrebno poudariti, da je SR MONM živ dokument, ki se lahko vseskozi dopolnjuje. SR MONM kot
strateški dokument podaja izhodišča za projekte, ki se jih vključuje v načrt razvojnih programov ob
vsakoletnem sprejemanju proračunov občine.
V nadaljevanju so povzete pripombe in podana opredelitev do vsake pripombe:
2.1 Občan L. H.
Predlog za Strategijo razvoja MONM pri ukrepu 3.3.
Dokončna ureditev zgodovinsko-rekreativne poti Novo mesto v žici. Pot predstavlja celovito in sklenjeno
pešpot v osrčju MONM. Smiselno povezuje pomembne zgodovinske in kulturno ter družbeno
pomembne točke Novega mesta. Pot se povezuje z ostalimi ukrepi na področju oživljanja javnih površin,
dostopnostjo zelenih površin, rekreacije in turizma.
Opredelitev do pripombe:
Pripomba je že upoštevana v besedilu SR MONM, saj le-ta podpira ureditve novih pešpoti v Stebru I,
Ukrepih 2.2. in 3.3., zato dodatno konkretno navajanje ni potrebno.

2.2 Občan G. O.
Vezano na Strategijo razvoja Mestne občine Novo mesto bi želel poudariti pomen izgradnje južne zbirne
ceste Regerške Košenice. Čimprejšnja izgradnja ceste je nujna za razbremenitev ceste skozi Regrčo
vas, kjer so trenutne razmere v prometu nemogoče in nevarne.
Posledično z izgradnjo ceste se uredi tudi območje, ki spada v ta del OPPN, kar bi mnogim mladim
družinam pomagalo pri rešitvi stanovanjske problematike in izboljšalo kvaliteto življenja v tem
pomembnem delu novomeške občine.
Opredelitev do pripomb:
Pripombe so že vključene v predlogu SR MONM in sicer v Stebru I, Ukrepu 2.3., kjer je že predvidena
ureditev južne zbirne ceste v okviru izgradnje obvoznic za razbremenitev in pretočnost prometa v Novem
mestu.

2.3 Občan V. G.
Hvala za objavo dokumenta na družbenih medijih. Dobro sem ga proučil, potem pa sem se vrnil na
šesto stran dokumenta, kjer so prikazane želje in pričakovanja mladih za leto 2030, izraženih na javnih
razpravah in tematskih delavnicah.
Predvsem sem se osredotočil na nekaj naslovov:
Prostor inovativnih dogodkov
Prostor, kjer lahko živijo, ustvarjajo in sobivajo mladi in stari
Prostor inovativnih tehnologij
Vključujoč prostor uresničevanja potencialov vseh prebivalcev
Prav je, da MONM razmišlja, kaj nas čaka leta 2030 in kako bi te cilje dosegli. Še posebno zato, ker je
za resne načrte, ki trajno rešujejo določeno problematiko, potreben čas, veliko koordiniranega dela med
javnostjo, strokovnjaki in strokovnimi delavci, ne nazadnje pa je potrebno pripraviti projekte za pridobitev
sredstev, ki so lahko iz evropskih skladov za regionalni razvoj, kulturo in podobne dejavnosti.
In kako vidim problematiko skozi oči mladih? Kje sodelujejo mladi v Novem mestu?
V glasbenih skupinah, pevskih zborih (Krka, Revoz), plesnih šolah in folklornih skupinah (Kres), v
likovnih skupinah, v fotografski in filmski umetnosti, dejavni so v podjetniškem inkubatorju, v radio
amaterstvu, planinskem društvu, vrsti klubov (Muzejska zbirka IMV), društev in prostovoljnih
dobrodelnih organizacijah (DRPD, Društvo prijateljev mladine).
Seveda potrebujejo za svojo dejavnost tudi ustrezne in kakovostne prostore za delo in tudi prostore za
prikaz svoje dejavnosti na razstavah v galerijah, oziroma ustreznih razstavnih prostorih.
Nimam podatkov, koliko teh skupin ima ustrezne prostore za svojo dejavnost in prikaz in koliko so njihovi
stroški za delovanje (najemnina prostorov, elektrika, komunikacije, varovanje, zavarovanje, zemljiški
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prispevek itd.) To na MONM verjetno dobro veste in ko boste sešteli število članov v teh klubih in
društvih, boste videli, koliko mladim bi lahko uresničili njihove in tudi vaše sanje o zadovoljstvu in
uspešnem sobivanju v bodoče.
Predlog: MONM naj odkupi nekdanji trgovski center na Cikavi in ga uredi v SREDIŠČE TEHNIKE IN
KULTURE. V zgradbi je vsa potrebna infrastruktura in z majhnimi sredstvi bi se v njej lahko namestili
klubi s področja tehnike (Muzejska zbirka IMV, radioamaterji), klubi kulturnih dejavnosti (skupina v
narodnem domu, plesne skupine, folklorne skupine, slikarji, kiparji in drugi ustvarjalci vizualnih umetnosti
itd.)
V manjših prostorih se lahko uredi dvorane za seminarje, stalne in občasne umetniške razstave ali nove
razstave o zgodovini drugih podjetij v Novem mestu, predavalnice in projekcijsko dvorano.
Ne manjka tudi okoliška infrastruktura: Parkirišče, restavracija v bližini, centralni vhod v zgradbo s
prostorom za promocijo centra in turizma na dolenjskem, prodajo vstopnic, prodajo spominkov, in
izdelkov ustvarjalcev središča.
Stavbo bi uporabljal tudi dolenjski muzej za depoje, restavratorske delavnice in občasne tematske
razstave, saj pravijo, da »doma« skoraj nimajo več prostora.
Zelo bom vesel, če boste predlog proučili v vaših delovnih skupinah in že se veselim kakršnegakoli
komentarja.
Bodimo pogumni in najdimo dolgoročne in trajne rešitve problematike tehniškega in kulturnega
udejstvovanja občanov, še posebno mladih na področju Novega mesta in Dolenjske in ne nazadnje tudi,
postavimo Novo mesto na turistični zemljevid z zavidanja vrednim središčem.
Opredelitev do pripomb:
Predlog je z vidika zagotavljanja novih površin za potrebe kulture in tehnike ter drugih ljubiteljskih
dejavnosti vsekakor dobrodošel, saj teh površin v MONM manjka, vendar MONM predvideva nove
površine za tovrstne dejavnost z obnovo Narodnega doma, kar je razvidno iz Stebra II v Ukrepu 7.2..

2.4 Občan T. J.
Predlog bodoče prometne ureditve Novega mesta
Z nekaj smelimi in potezami bi se dalo urediti težavno in na videz skoraj nerešljivo prometno situacijo
v Novem mestu. Tukaj je eden od predlogov:
Uporabiti bi morali enak pristop, kot je že bil uveljavljen v nekaterih večjih evropskih mestih (meni je
poznan predvsem sistem podzemne železniške in cestne mreže v Stockholmu) in ves tovorni in osebni
promet speljati pod zemljo, do bivališč, trgovin in lokalov nad zemljo pa naj bi od podzemnih postajališč
oz. odlagališč obstajala vertikalna povezava v obliki stopnišč in osebnih ter tovornih dvigal.
Novo mesto bi v tem primeru rabilo najmanj en podzemni križ, ki bi se raztezal od severa do juga in od
vzhoda do zahoda, njegova skupna dolžina pa bi verjetno znašala manj kot deset kilometrov. Po potrebi
bi mu lahko dodali še kakšen krak. Ekološko bi bila taka varianta izvedljiva, saj po predvidevanjih čez
kako desetletje, ko naj bi taka rešitev zaživela, verjetno ne bo več motorjev z notranjim izgorevanjem,
pa tudi splošna ljudska kultura bo verjetno strpnejša (manj razgrajaštva).
Spominjam se, da sem v mladosti ( v petdesetih ali šestdesetih letih prejšnjega stoletja) bil večkrat v
novomeškem podzemlju in videl, kam so se pred bombardiranji med drugo svetovno vojno zatekali
meščani. Dvorana, izdolbena v kamen pod mestom, je verjetno še danes. Treba bi bilo le nadaljevati z
delom, utrditi stene in strope, ter urediti dostope. Moderna gradbena tehnika dandanes to zmore vse
bolje in hitreje, kot nekdaj.
Ker nisem gradbeni inženir, ne tehnik, pa tudi arhitekt ne, ne bom razglabljal naprej, sem pa kot
dolgoletni uporabnik mestnega prostora dolžan povedati svoje. Mislim, da je ta idejna rešitev vredna
strokovnega razmisleka, saj bi bila njena uresničitev v našem koncu sveta izvirna, praktična in kar je v
sedanjem času predvsem važno – izredno ekološko naravnana.
Opredelitev do pripomb:
Predlog je velikopotezen, vendar z vidika tehtanja stroškov in koristi, žal, za tako majhno območje kot
je Novo mesto, ni ekonomsko upravičen. Skozi SR MONM pa si občina prizadeva za razbremenitev
mestnega jedra z ureditvijo prometa in uvajanjem trajnostnih oblik mobilnosti.

3 od 28

2.5 Občan D. K.
Predlogi za Strategijo:
Str. 31:
»Cestni promet –postavitve ležečih ovir na odsekih, kjer je potrebno fizično umirjanje prometa«
Menim, da je umirjanje prometa z ležečimi ovirami neprimeren ukrep v škodo vseh občanov. Nekaj
problematičnih oseb, zaradi katerih postavljamo te ovire, se da »umiriti« na drugačen način! Bolje kot
ležeče ovire (ki so hkrati tudi zelo nevarne in v našem okolju ne odigrajo svojega namena več kot
polovico leta zaradi zime) bi lahko uporabili stacionarne radarje.
Opredelitev do pripombe:
Pripomba se smiselno upošteva, tako se tekstu v Stebru I., Ukrepu 2.3., smiselno dopolni vsebina, ki
se nanaša na področje ukrepov v cestnem prometu.
Str. 33:
Dodati alinejo: »Poskrbeli bomo za povečanje javnega stanovanjskega fonda in komunalno opremljanje
zemljišč za novogradnje večstanovanjskih objektov namenjenih še posebno ranljivim skupinam, kot so
invalidi in trajno bolni (VDC, stanovanjske skupnosti, varovana stanovanja).«
Opredelitev do pripomb:
Pripombe se smiselno upoštevajo, tako se tekstu v Stebru I, Strateškem cilju 3 ter v Stebru II,
Strateškem cilju 9, smiselno dopolni vsebina, ki se nanaša na omenjena področja.
Str. 50:
Dodati alinejo: »Vzpostavili bomo sistemski nadzor nad mrežo defibrilatorjev v celotni občini Novo
mesto, vključno z določitvijo izvajalcev izobraževanj občanov za njihovo uporabo.«
Opredelitev do pripomb:
Sistemski nadzor nad mrežo javno dostopnih defibliratorjev v MONM se že vzpostavlja in je že vključen
v Stebru II, Ukrepu 9.1., konkretnejše navedbe pa glede na vrsto dokumenta niso potrebne.
Izobraževanja o uporabi defibrilatorjev izvajajo zaposleni v okviru Zdravstvenega doma Novo mesto.
Str. 51:
Dodati alinejo: »Zagotovitev prostorskih kapacitet za premestitev varovancev VDC Dolfke Boštjančič iz
sedanje lokacije DSO, saj sedanji prostori niso ustrezni za kvalitetno bivanje in delo za varovance te
enote.«
Opredelitev do pripomb:
Pripomba se smiselno upošteva, tako se tekstu v Stebru II smiselno dopolni vsebina, ki se nanaša na
Strateški cilj 9: Zdravo in kreativno življenje v vseh življenjskih obdobjih pri Ukrepu 9.3. z alinejo:
-

Zagotovitev kapacitet za namene različnih dnevnih centrov (medgeneracijskih, otroških,
družinskih, za odvisnike, za gibalno prikrajšane) in kapacitet za premestitev varovancev VDC
Dolfke Boštjančič.

Poudariti pa je potrebno, da je zagotavljane ustreznih pogojev VDC Dolfke Boštjančič v pristojnosti
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstva za izobraževanje, ki tudi
izvaja ustanoviteljstvo tega državnega zavoda.

2.6 Občan M. P.
Z navdušenjem sem prebral Strategijo razvoja Novega mesta do 2030 in z veseljem ugotavljam, da se
nam piše lepša in svetlejša prihodnost. Imam pa tudi en predlog. V točki "Ukrep 5.2: Ureditev potrebne
infrastrukture na območju celotne občine" bi bilo dobro, da se vključi tudi izgradnja dostopnih točk za
bodoče tehnologije "Interneta stvari", oz. t.im.
"Internet of Things", IoT. Pod investicijska vlaganja bi bilo za dodati postavitev javnih vstopnih IoT točk
in povezava teh v internetno omrežje. S temi tehnologijami bio lahko podprli tudi veliko drugih
zastavljenih nalog. Samo en majhen primer: npr. spremljanje kvalitete zraka (poleg uradnega dela
ARSO, lahko del tega prevzame razvojna skupina iz lokalnega okolja). V Novem mestu namreč manjka
osnovna infrastruktura za dosego cilja, da postane Novo mesto eno od "pametnih mest / smart cities",
okolica pa "pametna regija". S tem bi se postavili ob bok mestom kot so Amsterdam, Zurich ali Bern.
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Taka infrastruktura lahko omogoči praktično neomejen razvoj novih aplikacij. Poleg tega se že danes
dogajajo aktivnosti, ki bodo v prihodnosti potrebovale podporo takih tehnologij, npr ustvarjanje novih
oblik razvojnih okolij in skupnosti (sodelovanje RC, ŠCNM, UNI-Lj v okviru FabLab vseslovenske mreže
in vrsta podobnih v prihodnosti). Na tem mestu vidim tudi odlično priložnost za sodelovanje mladine
(dijaki, študenti) in le s privlačnim, tehnološko naprednim okoljem jih bomo tudi zadržali v Novem mestu.
Upam, da nisem bil predolg, vendar v tako pomemben dokument, kot je strategija do 2030 bi skoraj
morali vključiti tudi opisane nove, prihajajoče tehnologije.
Opredelitev do pripomb:
Pripombe se smiselno upoštevajo, v besedilu Stebra II, Strateški cilj 5.

2.7 občan B. Š.
MO Novo mesto je dala v javno obravnavo Predlog strategije razvoja Mestne občine Novo mesto
do leta 2030. Na predlog strategije dajem predloge in razmišljanja ter predlagam, da se
upoštevajo. Pripravljen sem se vključiti po posameznih področjih, če bodo predlogi sprejeti.
1. Formalni predlogi:
1.1 V Predlogu strategije razvoja do leta 2030 je prva pomanjkljivost, da so avtorji posameznih sestavnih
delov anonimni, da so kot avtorji našteti številni, po abecednem vrstnem redu in ne po področjih, ki so
jih pokrili. Ker je velik del strategije povzetek stanja in ker se velik del nanaša na področje povezano s
komunalnimi dejavnostmi, ki so obdelane podrobno, druge pa pomanjkljivo. Je pravilno in primerno, da
se identificira avtorje po področjih njihovega prispevka k predlogu strategije.
Opredelitev do pripomb:
Avtorji oziroma sodelujoči pri pripravi strategije so javno navedeni, zato lahko bralci glede na
posameznika na spletni strani MONM najdejo tudi ustrezno področje, na katerem so le-ti sodelovali.
1.2 Naslednja formalna pripomba je, da k pripravi strategije niso povabljene pomembne razvojne in
raziskovalne institucije Mestne občine Novo mesto, med katere najprej štejemo Univerzo Novo mesto
in nobena ne srednje ne visoka šola, knjižnice, muzej, Arhiv Slovenije,L
1.3 Manjkajo nevladne organizacije, povezava z zgodovino nevladnih organizacij – npr. Sokoli,
Novomeška pomlad, Rock Otočec, manjkajo nevladne organizacije, ki delujejo uspešno izven naše
občine pa bi morale biti prisotne — npr. Slovenska matica,L
1.4 Manjka sodelovanje strokovnjakov iz nabora izobraževalnih institucij in ugledni posamezniki. V
Novem mestu živi cela vrsta likovnih, grafičnih, fotografskih, filmskih, gledaliških, književnih, glasbenih
in plesnih umetnikov, to je na področju kulture. Manjka cela vrsta strokovnjakov, ki delujejo na področju
zgodovine, geografije, etnologije, turizma, varstva človekovih pravic, ekonomije, marketinga in seveda
cela vrsta z drugih področij. Nihče ni zares pritegnjen.
1.5 Manjka sodelovanje verskih organizacij npr. Škofija Novo mesto, Frančiškanski samostan,
predstavniki Evangeljske cerkve, predstavniki drugih veroizpovedi.
1.6 Omejitev pri izboru institucij in izboru strokovnjakov se kaže kot primanjkljaj dejanske vizije
prihodnosti in razvoja Mestne občine Novo mesto na vseh temeljnih razvojnih smereh. Napačno je
graditi zgolj na treh razvojnih stebrih in zgolj na kakovosti bivanja in dela.
Opredelitev do pripomb 1.2 do 1.6:
Strategija je nastajala v tesnem sodelovanju s celotno lokalno skupnostjo. V ta namen so bile
organizirane naslednje tematske delavnice:
• dne 22. 9. 2016, področja: Trajnostni prostorski razvoj, energetika in trajnostna mobilnost.
• dne 27. 9. 2016, področja: Vrtci in osnovne šole, srednje, višje in visoko šolstvo, socialna in
zdravstvo, kultura, šport in
• dne 4. 10. 2016, področja: Gospodarske družbe in podjetništvo, kmetijstvo in turizem.
Na tematske delavnice, ki so potekale ki so bile razdeljene po področjih, je bila vabljena širša javnost,
kot tudi strokovnjaki.
Po izvedenih delavnih je bila delovna verzija SR MONM objavljena na spletni strani MO Novo mesto,
kjer se je širšo javnost pozvalo k podaji pripomb, idej, opažanj in predlogov na elektronski naslov
strategije@novomesto.si. V pripravo strategije so se tako aktivno vključile nevladne organizacije, ki so
bile zelo konstruktiven sogovornik pri pripravi dokumenta. Prispeli predlogi so se obdelali in vključili v
gradivo strategije.
1.7 V Novem mestu je zaznati upad demokratičnosti odločanja, upad človekovih pravic in upad vrednot
pomembnih za sobivanje. Delujemo po principih potrošništva, s katerimi se oddaljujemo od sočloveka,
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zato je v viziji in strategiji potrebno dati primarni pomen človeku občanki in občanu, Novomeščanki in
Novomeščanu, pa tudi našim gostom in obiskovalcem.
Opredelitev do pripomb:
Pripombe se smiselno upoštevajo v poglavju 3.1. Opredelitev razvojnih izzivov.
Predlagam, da se javna razprava podaljša, da se vključi vse strokovne, razvojne, izobraževalne
institucije in čim več strokovnjakov na področju kulture, umetnosti, pa tudi na področju zgodovine,
antropologije in ostalih znanstvenih ved. Šele z njihovo pomočjo bo mogoče strategijo, ki je našteta
od 24. do 61 . strani dejansko razširiti in pravilno zastaviti.
Opredelitev do pripombe:
Strategija je nastajala v tesnem sodelovanju s celotno lokalno skupnostjo. Na tematske delavnice, ki so
bile razdeljene po področjih, je bila vabljena širša, laična javnost, kot tudi strokovna javnost. Delovna
skupina za izdelavo SR MONM je bila z udeležbo na delavnicah zelo zadovoljna, saj je na le-te prišlo
veliko strokovnjakov kot tudi meščanov in meščank, ki so želeli podati svoje mnenje. Prav tako je
obveščanje o delavnicah potekalo prek spleta, po različnih ciljnih skupinah, v medijih in tako dalje. Zato
menimo, da smo skozi javno razpravo dobili odličen reprezentativen vzorec, ki je bil podlaga za izdelavo
dokumenta.
Več o javni razpravi na:
https://www.novomesto.si/dogajanje/novice/20170904142255/strategija_razvoja_mestne_obcine_nov
o_mesto_2015__2030/.
2. Vsebinske pripombe:
2.1 Prvi predlog je, da se postavi nov steber MO Novega mesta — postavitev demokratičnega, razvojno
zasnovanega, na humanizmu, morali in etiki oblikovanega centra, katerega jedro bo predstavlja človek,
z jim povezane vrednote enakosti, nediskriminatornosti, skratka center širokih meščanskih in socialnih
pravic. Čas je, da na področju Dolenjske ustvarimo mestno občino, kjer jedro humanističnega razvoja
in humanistične filozofije, v katerem bodo postavljene temeljne pozitivne vrednote pravičnosti, poguma,
zmernosti, velikodušnosti. Morali se bomo oddaljiti od skrajnosti in od neetičnih dejanj. Postaviti je
potrebno cilj, da razvijmo temeljne človeške vrline in delovanje v okolju z visoko etiko in moralo. Za
sobivanje starejših in mlajših je potrebno razviti nesebičnost, ljubezen, pomoč. Razviti je potrebno odnos
do plemenitih ravnani, ustaviti slabe misli, slaba čustva. Hedonizem v strategiji pa nadomestiti z
razvijanjem odnosov in ljubezni do sočloveka. Vizija in pravilna strategija bi bila - razviti mesto in
omogočiti prebivalcem dejanske pogoje enakosti, ljubezni, sočutja, torej mesta, kjer bo deloval zakon
pravice, mesto, kjer bo vrednota biti plemenit in pravičen človek. Mesta, kjer bodo pogoji, dati možnost
izbire in svobodne volje, ne pa hedonizem kot nadomestek dejanskih vrednot. Izdelati moramo pogoje
za pravično in moralno delovanje in graditi pogoje za naravne in na človeka vrednih srečnih pogojev
življenja in sobivanja. Skratka, potrebno je dati težo etiki in morali in varovanju temeljnih človekovih
pravic. Takšna strategija nam lahko prinese dolgotrajen mir in prihodnost.
Opredelitev do pripombe:
Predlog opredelitve MONM kot jedra humanističnega razvoja se smiselno vključi v tekst besedila SR
MONM in sicer v poglavje 3.1. Opredelitev razvojnih izzivov.
2.2 Naslednja vsebinska pripomba se nanašajo na grajo zgolj treh razvojnih stebrov Mestne občine
Novo mesto, kar je povsem preozko. Trije razvojni stebri še stavbo težko držijo, kaj šele razvoj
mestne občine, ki je središče JV Slovenije in meji na dve glavni mesti - Ljubljano in Zagreb ter
Republiko Hrvaško in Jadran.
Opredelitev do pripombe:
Strategija je nastajala v tesnem sodelovanju s celotno lokalno skupnostjo. Na tematske delavnice, ki so
bile razdeljene po področjih, je bila vabljena širša javnost, kot tudi strokovnjaki. Na podlagi delavnic smo
osnovali stebre, ki so bili glede na konstruktivne predloge oblikovani najbolj optimalno. V stebrih, ki jih
predlog strategije predvideva so zajeta vsa navedena področja znotraj posameznih strateških ciljev in
ukrepov.
2.3 Razvoja ni mogoče skrčiti zgolj na hedonizem in kakovosti bivanja ter dela. Kakovost bivanja
in dela mora biti zagotovljena že po temeljnih predpisih in je minimum bivanjskega in delovnega
okolja, ki ga mora zagotoviti občina in to ni potrebno postaviti kot strategijo, temveč kot potrebno.
Izostanek navedenega pomeni, da občina ne deluje v pričakovanih okvirih.
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Opredelitev do pripombe:
Pripomba se smiselno upošteva v poglavju 3.1. Opredelitev razvojnih izzivov.
2.4 V strategijo pa je potrebno vključiti razvoj znanosti, umetnosti, filozofije in razviti pogoje za
meščanske in socialne pravice oblikovane na temeljnih predpostavkah enakosti in nediskriminacije.
Opredelitev do pripomb:
Pripombe se smiselno upoštevajo v poglavju 3.1. Opredelitev razvojnih izzivov.
2.5 Glede konkretnih predlogov je potrebno ugotoviti, da ni mogoče družbene dejavnosti skrčiti na
eno samo točko — drugi steber. Poseben steber je izobraževanje, ki poteka od vrtca, Investicijska
vlaganja so zgolj minimum, ki se pričakuje preko posebne strategije. Dodati je potrebno vsebinske
programe.
Opredelitev do pripomb:
Strategija je nastajala v tesnem sodelovanju s celotno lokalno skupnostjo. Na tematske delavnice, ki so
bile razdeljene po področjih, je bila vabljena širša javnost, kot tudi strokovnjaki. Na podlagi delavnic smo
osnovali stebre, ki so bili glede na konstruktivne predloge oblikovani najbolj optimalno ter jedrnato.
Strategija je živ dokument, ki se bo lahko skozi čas dopolnjeval in nadgrajeval, prav tako pa smo v
prednostno področje Izobraževanje vključili sledeče konkretne vsebinske programe, v katerih je
navedeno vse, kar je predmet pripomb:
- Obogatitveni programi v vrtcih s področja športa, ustvarjalnosti in socialnega vključevanja.
- Zagotavljanje enotne strokovne pomoči z zadostnimi specializiranimi kadri za vse enote v
občini
- Obogatitveni programi v osnovnih šolah na področju projektnega dela, raziskovanja, gibalnih
sposobnosti
- Razvoj varnih točk za mlade
- Programi za povezovanje šolstva in gospodarstva (nadaljevanje različnih študentskih in
dijaških projektov: projektov po kreativni poti, stimulacije, mentorski programi, več prakse tudi
v visokem šolstvu).
- Programi za podporo/pomoč pri študiju in zaposlovanju (ciljno usmerjen sistem kadrovskega
štipendiranja, posebne podpore za nadarjene, ki ne sodijo v obstoječe sheme štipendiranja
(umetniki, kulturniki itd.), nadaljnje štipendiranje perspektivnih dijakov in študentov,
oblikovanje mehanizmov za privabljanje tujih študentov).
- Vzpostavitev kompetenčnih centrov in kariernih centrov.
- Ustvarjanje podpornih okolij za vključevanje šolstva v gospodarstvo (vzpostavitev kratkih
dobavnih poti za lokalno prehrano; oblikovanje novih, aktualnih izobraževalnih programov –
npr. program mehatronika, socialni programi).
- Podpora razvoju javne univerze in visokošolskih institucij – nadaljnji razvoj Centra razvoja,
raziskav in inovacij JV Slovenije z raziskovalnim in inovacijskim sistemom.
- Podpora skupnim projektom visokošolskih zavodov s sedežem v MO Novo mesto.
- Pomoč pri zagotavljanju primerne infrastrukture za visokošolske zavode in raziskovalne
ustanove v MO Novo mesto.
- Ustanovitev Mladinskega centra, ki bo izvajal prostočasne dejavnosti za mlade.
- Krepitev podpornega okolja za vključevanje mladih na vsa področja družbenega življenja
2.6 Ukrepi 6.3, o povezavah šol z gospodarstvom, so absolutno preozki, zgolj sestava nekaj želja
in brez konkretnih ciljev. Samo gospodarstvo lahko predstavi ukrepe.
Opredelitev do pripomb:
Strategija je nastajala v tesnem sodelovanju s celotno lokalno skupnostjo. Na tematske delavnice, ki so
bile razdeljene po področjih, so je bila vabljena širša javnost, kot tudi strokovnjaki. Na podlagi delavnic
smo osnovali stebre, ki so bili glede na konstruktivne predloge oblikovani najbolj optimalno ter jedrnato.
Strategija je živ dokument, ki se bo lahko skozi čas dopolnjeval in nadgrajeval.
Sicer pa so v Stebru II, Ukrepu 6.3., navedeni tudi specifični programi:
Programi:
Programi za povezovanje šolstva in gospodarstva (nadaljevanje različnih študentskih in
dijaških projektov: projektov po kreativni poti, stimulacije, mentorski programi, več prakse tudi v
visokem šolstvu).
Programi za podporo/pomoč pri študiju in zaposlovanju (ciljno usmerjen sistem
kadrovskega štipendiranja, posebne podpore za nadarjene, ki ne sodijo v obstoječe sheme
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štipendiranja (umetniki, kulturniki itd.), nadaljnje štipendiranje perspektivnih dijakov in študentov,
oblikovanje mehanizmov za privabljanje tujih študentov).
Vzpostavitev kompetenčnih centrov in kariernih centrov.
Ustvarjanje podpornih okolij za vključevanje šolstva v gospodarstvo (vzpostavitev kratkih
dobavnih poti za lokalno prehrano; oblikovanje novih, aktualnih izobraževalnih programov – npr.
program mehatronika, socialni programi).
Podpora razvoju javne univerze in visokošolskih institucij – nadaljnji razvoj Centra
razvoja, raziskav in inovacij JV Slovenije z raziskovalnim in inovacijskim sistemom.
Podpora skupnim projektom visokošolskih zavodov s sedežem v MO Novo mesto.
Pomoč pri zagotavljanju primerne infrastrukture za visokošolske zavode in raziskovalne
ustanove v MO Novo mesto.
Ustanovitev Mladinskega centra, ki bo izvajal prostočasne dejavnosti za mlade.
Krepitev podpornega okolja za vključevanje mladih na vsa področja družbenega življenja
2.7 Absolutno je potrebno dodati obstoj Univerze Novo mesto in pomen univerze skozi naslednjih
10-Iet. Univerza je ustanovljena, deluje, povezuje in razvija razvojne programe ter povezuje
strokovnjake več področij. Univerza bi morala biti jedro in vrelišče izobraževalnega in
raziskovalnega stebra, ne pa pozabljena in neupoštevana v strategiji.
Opredelitev do pripomb:
Podpora razvoju javne univerze in visokošolskih institucij je zajeta v Stebru II, natančneje Ukrepu 6.3.,
kjer je med programi navedeno sledeče:
- Podpora razvoju javne univerze in visokošolskih institucij – nadaljnji razvoj Centra razvoja,
raziskav in inovacij JV Slovenije z raziskovalnim in inovacijskim sistemom.
2.8 Manjka steber »kultura«. Skrčenje na cilj 7 — omogočiti kulturno udejstvovanje občanov v vseh
življenjskih obdobjih in s tem krepitev kulturne identitete in prepoznavnost občine kot pomembne
destinacije, pomeni skrčenje kulture zgolj na nivo storitvene dejavnosti in pokaže izostanek
temeljnega posluha, razumevanja in poznavanja pomena kulture ter vpliva na človeka kot
posameznika in družbeno skupnost kot celoto. Razloge za ozko razumevanje je prepoznati v
ukinitvi samostojnega KC Janeza Trdine in izostanek ter pomankanje strokovnjakov na občini, ki
bi imeli za sabo humanistično in kulturno izobrazbo, ali pa bi imeli pravico podati lastne ideje in
vizije razvoja.
Kulturo je potrebno postaviti kot poseben steber, kulturo pa sestaviti najmanj iz sledečih
podstebrov, ki že delujejo in potrebujejo samo podporo:
− gledališče,
− muzejska dejavnost,
− arheološka dejavnost,
− knjižnična dejavnosti,
− založništvo,
− likovna in kiparska ter grafična umetnost,
− filmska umetnost,
− fotografska umetnost,
− sodobne vizualne in multimedijske umetnosti,
− glasbena umetnost z inštrumentalnimi orkestri, skupinami in glasbenimi zbori, operami,
vokalnimi skupinami,
− rock glasba,
− ples,L.
Vsak od navedenih bi moral biti podsteber in vsak od navedenih bi moral razdeliti in prikazati svoje
programe, cilje razvoja in izpostaviti že sedanje možnosti glede na obstoječi kader in infrastrukturo ter
možnosti razvoja v naslednjih 10-ih letih.
Opredelitev do pripomb:
Pripombe se smiselno upoštevajo v Stebru II, Strateškem cilju 7, in sicer v dveh alinejah teksta:
-

-

MO Novo mesto se ponaša z bogato kulturno dediščino. Sedanjo kulturno dejavnost pa
predstavljajo gledališče, muzejska dejavnost, arheološka dejavnost, knjižnična dejavnost,
založništvo, likovna, kiparska in grafične umetnost, filmska umetnost, fotografska umetnost,
sodobne vizualne in multimedijske umetnosti, glasbena umetnost (inštrumentalni orkestri,
skupine, zbori, opera, vokalne skupine), rock glasba, ples itd.
Zagotovili bomo infrastrukturne pogoje in pogoje za delovanje ter nadaljnji razvoj kulturnih
dejavnosti.
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2.9. Skrčitev kulture na strateški cilj 7 ni to na tri institucije: APT, KC.JT in Knjižnico ter na ukrep 7.1 v
6-ih alinejah pomeni, da je navedeno področje popolnoma neobdelano.
2.10. Splošno znano in večkrat predstavljene so pobude živih umetnikov, živečih ali delujočih na
področju Novega mesta in Dolenjske ali izven, pa so pripravljeni s svojim znanjem, izobrazbo,
izkušnjami, domačimi in mednarodnimi izkušnjami pripomoči Novemu mestu pri razvoju zlasti gledališke
umetnosti, likovne umetnosti, pri zapolnitvi javnih površin, izvajanju prireditvenih dejavnosti, pa tega
trenutno ne sprejemano, ne podpiramo in lahko bi rekli celo zavračamo. Vključitev njihovih vizij bi
bistveno napolnile strategijo in dalo zagon. Kot predlagatelj sprememb in dopolnitev strategije lahko
takoj naštejem do 20 strokovnjakov, ki so pripravljeni priskočiti Novemu mestu na pomoč, vendar je
predpogoj, da se preneha omejevati, izključevati in ovirati pobude ter da se da enake možnosti vsem,
neglede na poreklo, starost, spol, izobrazbo.
Opredelitev do pripomb 2.9 in 2.10:
Strategija je nastajala v tesnem sodelovanju s celotno lokalno skupnostjo in širšo strokovno javnostjo,
pri čemer so se predstavniki institucij s področja kulture v veliki večini udeležili delavnic in podali svoje
usmeritve, katere so zajete v strategiji. Več o strokovnih delavnicah na povezavi, kjer je razvidno, da
se je delavnic udeležilo mnogo predstavnikov in predstavnic ljubiteljskih društev, profesionalnih kulturnih
ustanov, kot tudi širša javnost:
https://www.novomesto.si/dogajanje/novice/20170904142255/strategija_razvoja_mestne_obcine_nov
o_mesto_2015__2030/.
2.10. Poseben steber mora biti šport. Preteklost pozna velike športnike, danes pa kljub številni ekipi
Zavoda Novo mesto manjka res prepoznavnih posameznikov ali domačih ekip, razen redkih izjem, na
katerih je potrebno delati (npr. namizni tenis, šah, borilni športi, ples ipd.)
Opredelitev do pripomb:
Področje športa je zajeto v Stebru II, Strateškem cilju 8. Strategija je naravnana v smeri spodbujanja
rekreativnega in vrhunskega športa.
3. Zaključek
Predlog je:
− podaljšanje javne obravnave in pritegnitev institucij, posameznikov strokovnjakov,
− postaviti nov steber MO Novega mesta - postavitev demokratičnega, razvojno zasnovanega,
na humanizmu, morali in etiki oblikovanega centra, katerega jedro bo predstavlja človek, z jim
povezane vrednote enakosti, nediskriminatornosti, skratka center širokih meščanskih in
socialnih pravic ne glede na spol, starost, izobrazbo, poreklo,
− izpostaviti obstoj Univerze Novo mesto in pomen univerze skozi naslednjih 10-Iet,
− Kulturo postaviti kot poseben steber, kulturo pa sestaviti najmanj iz sledečih podstebrov:
• gledališče,
• muzejska dejavnost,
• arheološka dejavnost,
• knjižnična dejavnosti,
• založništvo,
• likovna in kiparska ter grafična umetnost,
• filmska umetnost,
• fotografska umetnost,
• sodobne vizualne in multimedijske umetnosti,
• glasbena umetnost, z inštrumentalnimi orkestri, skupinami in glasbenimi zbori, operami,
vokalnimi skupinami,
• rock glasba,
• ples,L
Z mojim predlogom šele odpiram temo strategije razvoja in predlagam, da se področje, s katerim se
želimo še naprej srečevati, dejansko postavi kot strategija in formalne okvire vsebinsko dopolni z nujno
potrebno vsebino, vizijo in cilji.
Opredelitev do pripomb je podana pri vsaki posamezni pripombi v zgornjem tekstu.
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2.8 Občan S. č.
Predlagam da se k razpravi o strategiji MONM 2030 doda predlog o "car sharingu", kot jih imajo mesta:
LJUBLJANA, MARIBOR,KRANJ,MURSKA SOBOTA in LETALIŠČE LJUBLJANA.
Mogoče lahko dodate tudi kakšen kombi za prevoz večjih stvari.
Opredelitev do pripomb:
Pripombe se smiselno upoštevajo, tako se tekstu v Stebru I, Ukrepu 2.3., smiselno dopolni vsebina, ki
se nanaša na urejanje prometa v občini. Spodbujanje souporabe osebnih vozil smo dodali v alineji:
Investicijska vlaganja:
Javni potniški prevoz – ureditve obstoječih in izgradnje novih avtobusnih postajališč,
opremljanje postajališč JPP (nadstreški, urbana oprema, osvetlitev, informacije, ureditve in elementi
za osebe z oviranostmiL), rekonstrukcija centralne avtobusne postaje v Novem mestu, uvedba
ekoloških vozil za javni potniški promet, uvedba prevozov na klic, kot oblika javne storitve,
spodbujanje souporabe osebnih vozil.

2.9 Občan B. B.
1.Glede na to, da Mala Cikava leži v kotlini in je neposredni sosed OBRTNE CONE CIKAVA krajani
Male Cikave smatramo, da mora biti zagotovljeno frekvenčno merjenje delcev PM10,hrupa,smradu ob
stanovanjski soseski .
Aktivnost: Določiti merilno mesto na MALI CIKAVI.
2. V strategiji razvoja MONM ni zagotovljena kontrola onesnaženosti meteornih voda, ki pritečejo v
potok Šajser iz OBRTNE CONE CIKAVA.
Razlog:
a.V OBRTNI CONI CIKAVA večina uporabnikov nima okolje varstvenega CERTIFIKATA, kar pomeni,
da se ne morejo enačiti s kompleksom REVOZ,TPV,KRKA,ADRIA.
b.pri pritoku meteornih vod v potok Šajser ni več življenja zaradi nekontroliranih izpustov (glej slike)

Aktivnost: Frekvenčno opravljanje analiz meteornih voda, ki pritečejo v potok ŠAJSER.
3.V strategiji razvoja MONM ni določen upravljalec za upravljanje OBRTNE CONE CIKAVA.
Aktivnost: Določiti upravljalca OBRTNE CONE CIKAVA.
Opredelitev do pripomb:
Pripombe se smiselno upoštevajo, tako se tekstu v Stebru I, Ukrepu 2.4., smiselno dopolni vsebina, ki
se nanaša na področje onesnaženosti voda.
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2.10

Občan P. Ž.
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Opredelitev do pripomb:
Pripombe se smiselno upoštevajo, tako se v besedilu SR MONM dodatno izpostavi izkoriščanje lesne
biomase, kot vir energije in dodatnih zaslužkov za manjše kmetije.
V Stebrih I (Ukrep 1.2.) in III (Strateški cilj 10) se smiselno dopolni vsebina, ki se nanaša na vključitev
krožnega gospodarstva. Obogatitveni programi v vrtcih niso v pristojnosti občine, saj so del državnega
kurikuluma.

2.11

Društvo NATURO

Ob prebiranju Strategije razvoja MO Novo mesto 2015-2030 bi podala predlog o umestitvi oz. postavitvi
Doživljajskega igrišča. V priponi vam pošiljam dokument, ki smo ga pripravili z namenom, da
odgovornim predstavimo projekt in zakaj Novo mesto potrebuje takšno igrišče.
Osebno bi projekt umestila v področje: Življenjski prostor, kjer MO predvideva ureditev otroških igrišč.
Društvo Naturo trenutno izvaja po KS igralne dneve kjer otroci neizmerno uživajo in vsak mesec z
nestrpnostjo sprašujejo kdaj se vidimo naslednjič. V prihodnje za izvajanje svojega dela, poslanstva
želimo v Novem mestu postaviti stalno lokacijo - Doživljajsko igrišče. Otrokom želimo ponuditi
edinstveno doživetje. Igrišče po meri otrok in ne odraslih. Želimo, da igrišče postane brezplačno dnevno
stičišče posameznikov vseh starosti, na katerem bodo usposobljeni strokovnjaki zagotavljali varnost in
skrbeli za pogoje, ki omogočajo otrokom samoorganizacijo lastne igre. Igrišče bo pomemben prispevek
k socialnemu vključevanju, preventivi, ekologiji, dvigu kakovosti bivanja v skupnosti, povezovanje in
sodelovanje prebivalcev v skupnosti, manjšanje socialnih, materialnih, nacionalnih, kulturnih razlik med
prebivalci v skupnosti in še mnogo več.
Opredelitev do pripomb:
MONM pobudo podpira, vendar konkretne lokacije v SR MONM ni potrebno opredeliti, je pa možno
doživljajsko igrišče urediti na vseh površinah, ki so v Občinskem prostorskem načrtu namenjene ureditvi
zelenih površin (ZS, ZP, ZD). Ureditev otroških igrišč je sicer zajeta v Stebru I, Ukrep 3.1..
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2.12
Iniciativa Novo mesto – pametno mesto (Mag. Luka Mali, Fakulteta za
elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, Dr. Marko Pavlin, Inštitut Jožef Štefan, Dr. Tomaž
Šuklje, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani, Boris Plut, Šolski center Novo
mesto, Janez Gorenc, Gimnazija Novo mesto, Dr. Vladka Lešer, Fakulteta za zdravstvene
vede, Univerza v Novem mestu, Dr. Darja Pavlin, Veterinarska fakulteta, Univerza v
Ljubljani, Franc Vide, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje)
Iniciativa “Novo mesto - Pametno mesto” (v nadaljevanju NMPM) se zavzema, da Novo mesto postane
prvo pametno mesto v Sloveniji, dolenjska pa prva pametna regija. Tako bi Novo mesto lahko postavili
ob bok evropskim pametnim mestom kot so Kopenhagen, Helsinki, Dunaj, Santander, Amsterdam,
Zurich in London. V ta namen predlagamo dopolnitev dokumenta “Strategija razvoja mestne občine
Novo mesto do leta 2030” v naslednjih točkah:
1. V točki “Ukrep 5.1: Zagotoviti dostopnost do storitev javne uprave vsem občanom” predlagamo
zamenjavo alineje “Platforma SMART CITY” z alinejo “Spletna platforma za pametno mesto s
prosto dostopnimi podatki” ter predlagamo dodatno alinejo “Aplikacije za podporo storitvam
pametnega mesta”. Predlagatelji menimo, da so aplikacije in storitve pametnega mesta ključni
gradniki mest prihodnosti ter tako ne smejo manjkati v strategiji razvoja Novega mesta. To so
lahko aplikacije za zagotavljanje kakovosti zraka, zagotavljanje kakovosti pitne vode,
zagotavljanje energetske učinkovitosti z uporabo obnovljivih virov energije, zagotavljanje
čistosti in ekološke uravnovešenosti reke Krke, zagotavljanje učinkovite mobilnosti meščanov,
zagotavljanje večje produktivnosti podjetij, zagotavljanje učinkovitega ravnanja z odpadki,
omogočanje boljših turističnih priložnosti ipd. Za zagotavljanje razvoja aplikacij je potrebno
vzpostaviti platformo za zbiranje in obdelavo podatkov, pri čemer je nujno, da so podatki prosto
dostopni in je tako omogočen razvoj inovativnih rešitev s strani raziskovalnih, izobraževalnih,
kulturnih ali drugih inštitucij, podjetij ter posameznikov. Odprti podatki so osnova za razvoj
storitev pametnega mesta in posledično napredek, kar dokazujejo primeri kot je NYC Open
Data.
2. V točki "Ukrep 5.2: Ureditev potrebne infrastrukture na območju celotne občine" predlagamo
dodatno alinejo “Izgradnja brezžičnega omrežja za podporo napravam pametnega mesta”.
Postavitev infrastrukture bi omogočilo razvoj naprednih aplikacij za pametna mesta, pametne
tovarne in internet stvari pri čemer mora infrastruktura zagotavljati nizko porabo energije in s
tem omogočati povezavo najrazličnejših senzorjev in naprav v internetno omrežje. S tem bi se
močno spodbudili že aktivno lokalno okolje izobraževalnih inštitucij, podjetniških skupnosti,
umetniških skupnosti in ostalih skupnosti za podporo inovativnosti, kot je FabLab Novo mesto.
Predlagamo izgradnjo odprtega omrežja, ki temlji na tehnologiji LoRaWAN, katera zagotavlja
pokrivanje z radijskim signalom več kilometrov in omogoča povezavo baterijsko napajanih
naprav. Predvidoma kot razširitev nekaj lokacij, kjer je že predvidena dostopovna točka WLAN
(Wi-Fi).
Opredelitev do pripomb:
Pripombe se smiselno upoštevajo, tako, da se dopolni besedilo v Stebru I pri Strateškem cilju 5.

2.13

Vrtec Ciciban

Predstavniki vrtcev smo sodelovali v delavnicah za pripravo strategije, kjer smo že izpostavili problem
prostorskih kapacitet v vrtcih. V predlogu dokumenta za javno razpravo pogrešamo oz. predlagamo
izgradnjo novega vrtca na območju: Grma – Žabje vasi – Gotne vasi. Glede na večletno spremljanje
vpisov v vrtce na Ragovski in Smrečnikovi ulici ugotavljamo, da je na tem območju zelo potreben nov
6-oddelčni vrtec. Na teh lokacijah žal že več let ne zmoremo sprejeti novih prosilcev za vrtec, temveč
jih preusmerjamo na druge lokacije (če jih starši sploh sprejmejo oz. si najdejo privatne možnosti). Z
novim vrtcem bi zagotovili ta mesta, posledično pa bi lahko zaprli tudi najemni enoti (Mehurčki na
Ragovski (2 oddelka) in Cepetavček v Gotni vasi (2 oddelka)), ki jih ima MO NM trenutno v najemu.
Drugo področje oz. predlog pa zajema delo z otroki s posebnimi potrebami. Vedno večje so potrebe po
dodatni strokovni pomoči, predvsem logopeda in specialnega pedagoga. Žal teh kadrov ni moč dobiti,
sploh, ker običajno ne gre za polne zaposlitve. Predlagamo oblikovanje nekakšnega centra s specialnimi
kadri, s katerimi bi lahko vsi vrtci v MO zagotavljali izvajanje dodatne strokovne pomoči po izdanih
odločbah za te otroke.
Opredelitev do pripomb:
V SR MONM so med novogradnje vključeni vrtec Otočec ter po potrebi nove kapacitete na območju
centra z okolico med katere spada tudi vrtec za stanovanjske soseske Grm - Žabja vas - Gotna vas.
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Demografska študija Novega mesta je namreč pokazala, da se trend rasti števila predšolskih otrok
postopno umirja oz. obrača v nasprotno smer. Skupno število otrok se bo tako v naslednjih letih
predvidoma še nekoliko povečalo oz. ostalo na trenutno ravni, potem pa se bo začelo postopno
zmanjševati. Že danes je opazno postopno zmanjševanje števila otrok starih do vključno dve leti in ta
trend se bo predvidoma nadaljeval, prav tako pa se bo posledično (z zamikom) pričelo postopno
zmanjševanje števila otrok starih od 3 do 6 let. V kolikor se bo demografski trend spremenil in bodo
dodatni vrtci potrebni, je v strategiji predvidena gradnja dodatnih kapacitet.
V SR MONM se besedilo v Stebru II, v Ukrepu 6.1., dopolni, da se doda besedilo: »Zagotavljanje enotne
strokovne pomoči z zadostnimi specializiranimi kadri za vse enote predšolske vzgoje v občini (logopedi,
specialni pedagogi).«

2.14

Občanka J. J. B.

II. steber: Družbene dejavnosti
Prednostno področje: Izobraževanje
Str. 42
Ukrep 6.1.: Ustvariti pogoje vsem predšolskim otrokom za dostopno in fleksibilno oskrbo v vrtcih
Programi:
Obogatitveni programi v vrtcih: programi bralne in družinske pismenosti, programi razvijanja estetske
občutljivosti in ustvarjalnosti; programi za socialno vključevanje otrok; programi za jezikovno izražanje
otrok v maternem jeziku, programi za jezikovno in socialno vključevanje otrok Romov, priseljencev in
tujcev, jezikovni tečaji za otroke, sofinanciranje tabora, programi s poudarkom na inkluzivni pedagogiki,
občasno zagotavljanje športnega pedagoga, izvajanje učnih aktivnosti v naravi (vrtec v naravi).
Utemeljitev:
Eden od pogojev za visoko bralno pismenost je spodbudno predopismenjevalno obdobje, ki sovpada z
otrokovim predšolskim obdobjem. Bistveno je spodbuditi družinsko pismenost in družinsko kulturno
zavest, saj je težko ali celo nemogoče nadomestiti primanjkljaje na tem področju, če do njih pride v
predšolskem obdobju. Ustrezni programi: so izobraževanja za starše, akcija Beremo skupaj, skupni
projekti z medgeneracijskim središčem, ustvarjane delavnice (gledališka in lutkovna dejavnost, glasba,
likovno ustvarjanje L). Predlagam črtanje »razvoj kompetenc otrok«, saj za otroke v predšolskem
obdobju ta pojem s strokovnega vidika ni ustrezen. Delno so ključne kompetence/zmožnosti vključene
v programe estetske občutljivosti in ustvarjalnosti ter jezikovnega in socialnega vključevanja.
Ob jezikovnih tečajih (domnevam, da so mišljeni tečaji tujega jezika) predlagam, da se posebej poudari
programe za jezikovno in socialno vključevanje otrok, ki jim slovenščina ni materinščina in se bodo z
vstopom v osnovno šolo soočili s hudimi težavami, ker se bodo morali že v prvem razredu učiti dva tuja
jezika: slovenščino in angleščino. Z dodatnimi programi v predšolskem obdobju bi primanjkljaj morda
zmanjšali.
Opredelitev do pripomb:
Pripombe se smiselno upoštevajo glede na pristojnosti, ki jih ima MONM, saj gre predvsem za državni
kurikulum, na katerega občina nima vpliva.
Str. 43
Ukrep 6.2.: Dvig standarda in kakovosti izobraževanja vseh učencev s financiranjem dodatnih dejavnosti
v osnovnih šolah ter zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev na vseh šolah, ki morajo biti
kakovostne in energetsko učinkovite
Programi:
Obogatitveni programi v osnovnih šolah: programi za razvoj jezikovne zmožnosti v maternem jeziku in
tujih jezikih, programi za razvoj bralne in drugih pismenosti otrok (socialne, kulturne, naravoslovne,
matematične, računalniške itd.); projektno delo, raziskovalne naloge, sočasna prisotnost športnega
pedagoga in razredne učiteljice pri urah športne vzgoje na razredni stopnji, raziskovalni tabori za
učence, pomoč pri udeležbi na tekmovanjih iz znanja).
- Razvoj varnih točk za mlade.
Utemeljitev:
Predlagam, da se iz programov za osnovno šolo črta pojem »kompetence«, če niso mišljene v pomenu
pristojnosti. Sam pojem »kompetenca« je tudi za strategijo presplošen, zato predlagam navedbo
konkretnih področij. Primernejši in nekoliko bolj poveden pojem za ta področja je »zmožnost«, ki je sicer
že uveljavljen slovenski izraz. Še ustreznejša je raba besede »pismenost« (tudi PISA meri pismenost in
ne kompetenc). Tudi v programih za osnovno šolo je tako kot za predšolsko vzgojo premalo poudarjen

15 od 28

kulturni vidik kot pomemben del formalnega izobraževanja. V predlagani opredelitvi je vključen v »drugih
pismenostih« in s tem vsaj enakovreden z ostalimi.
Opredelitev do pripomb:
Pripombe se smiselno upoštevajo glede na pristojnosti, ki jih ima MONM, saj gre predvsem za državni
kurikulum, na katerega občina nima vpliva.

2.15

Društvo Estetika

Društvo Est=etika skupaj z arhitektko Urško Račečič Skrt v nadaljevanju podajamo predloge dopolnitev
dokumenta Stategija razvoja Mestne občine Novo mesto 2015–2030 v javni razpravi. Predlogi se
navezujejo na razvojni steber I. Okolje in prostor ter na njegovo prednostno področje Komunalna
infrastruktura in skrb za okolje, kjer je kot Strateški cilj 1 izpostavljeno Prebivalcem občine zagotoviti
čisto in zdravo okolje.
Pri ukrepu 1.3.: Izboljšanje kakovosti zraka predlagamo naslednje dopolnitve Investicijskih vlaganj:
• (obstoječe) Merilne naprave kakovosti zraka in hrupa
• (predlog 1) Študija opredelitev virov delcev PM10 v Novem mestu
• (predlog 2) Kemijska analiza delcev PM10 v Novem mestu
• (predlog 3) Poleg delcev PM10 tudi meritve ostalih osnaževal zraka: PM2,5, ozon, NO2, SO2, CO,
benzen, benzo(a)piren, arzen, kadmij, nikelj in svinec
Pri ukrepu 1.3.: Izboljšanje kakovosti zraka predlagamo naslednje dopolnitve Programov:
• (obstoječe) Spremljanje izvajanja Programa ukrepov iz načrta kakovosti zraka na področju
spodbujanja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, na področju prometa ter na drugih
področjih.
• (obstoječe) Spremljanje okoljskih sprememb.
• (predlog 4) Promocijske in izobraževalne aktivnosti s ciljem zmanjševanja vpliva kurjenja lesa.
Pri ukrepu 1.3.: Izboljšanje kakovosti zraka in njegovi Preglednici 1: Kazalniki za področje okolje in
prostor predlagamo naslednje spremembe (predlog 5) v zadnjem razdelku (št. dni s preseženo dnevno
koncentracijo PM10/m3):
• 2015: 40
• 2023: 32 (en dan manj kot leta 2017)
• 2030: 30 (tri dni manj kot leta 2017)
V nadaljevanju podajamo premisleke, ki so vodili k podajanju zgornjih predlogov:
Ad predlog 5:
Na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor oz. Agencije Republike Slovenije za okolje je objavljena
razpredelnica (priloga 1) Število preseganj dnevne mejne ravni delcev PM10 v letu 2017 (z datumom
12.3.2018), kjer je pod Novo mesto zapisano, da je bilo število dni, ko je bila presežena dnevna mejna
vrednost delcev PM10 v letu 2017: 33. Stategija razvoja MoNM 2015–2030 pa ob Stateškemu cilju 1:
»Zmanjšali bomo število dni s preseženo dnevno koncentracije PM10 nad dovoljeno mejo in s tem bomo
dvignili dvig kvalitete zraka in izboljšali pogoje bivanja občanom,« v Preglednici 1: Kazalniki za področje
okolje in prostor, za leto 2023 navaja večje število dni s preseženo dnevno koncentracijo delcev PM10
kot je bila v letu 2017 in za leto 2030 le en dan manj kot je bilo dni s preseženo dnevno koncentracijo
delcev PM10.
Menimo, da bi Mestna občina Novo mesto lahko zasledovala bolj ambiciozne cilje, ter si prizadevala za
večje zmanjšanje števila dni s preseženo dnevno koncentracijo delcev PM10 do leta 2030 (v
razpredelnici predlagamo število dni s preseženo dnevno koncentracijo delcev PM10, ki pa so lahko
seveda spremenjeni, le da je število dni manjše od predvidenih v razpredelnici).
Ad predlog 4:
Navajamo izsek iz Poročila ARSO kakovost zraka v Sloveniji v letu 2016:
»Danes nas najbolj skrbijo visoke ravni delcev PM10 v zraku, ki so predvsem posledica lokalnih izpustov
malih kurilnih naprav za ogrevanje gospodinjstev in izpustov iz prometa.«... »Dominanten vpliv kurjenja
lesa k čezmerni onesnaženosti zraka z delci PM10 je pokazalo tudi receptorsko modeliranje. V zadnjih
letih je bila analiza opravljena na merilnih mest Ljubljana Biotehnična fakulteta, Maribor, Celje, Novo
mesto in Kranj. V dnevih, ko je bila presežena dnevna mejna vrednost za delce PM10, je v Novem
mestu, Ljubljani in Celju polovični delež k ravni delcev v zraku prispevalo kurjenje lesa. V Kranju in
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Mariboru pa je bil prispevek kurjenja lesa tretjinski. Na večini lokacij nato sledi prispevek anorganskih
sekundarnih delcev, ki so po izvoru večinoma širšega regionalnega značaja ter lokalni prispevek zaradi
prometa in resuspenzije.«
Iz zgoraj navedenega menimo, da bi lahko Mestna občina Novo mesto med programe dodala
promocijske in izobraževalne aktivnosti s ciljem zmanjševanja vpliva kurjenja lesa, ki je, kot vidimo iz
poročila, polovični »krivec« k doprinosu preseženih dnevov z mejno vrednostjo za delce PM10 v Novem
mestu.
Ad predlog 3:
Iz poročila ARSO kakovost zraka v Sloveniji v letu 2016, lahko iz razpredelnice oz. Tabele A za Novo
mesto (priloga 2) razberemo le rezultate meritev delcev PM10, ostalih osnesnaževal zraka (PM2,5,
ozon, NO2, SO2, CO, benzen, benzo(a)piren, arzen, kadmij, nikelj in svinec), ki so merjena v drugih
mestih v Sloveniji, pa ne. Iz zgoraj navedenega menimo, da bi lahko Mestna občina Novo mesto poleg
meritev delcev PM10 uvedla tudi meritve drugih onesnaževal zraka: PM2,5, ozon, NO2, SO2, CO,
benzen, benzo(a)piren, arzen, kadmij, nikelj in svinec.
Ad predlog 1 in 2:
Na spletni strani ARSO smo zasledili, da so bila narejena poročila Odpredelitve virov delcev Pm10 v
nekaterih mestih (Ljubljana 2013, Celje 2011, Zagorje 2010, Murska Sobota 2010, Nova Gorica 2011 in
Trbovlje 2012), za Novo mesto pa takega poročila nismo našli. Poleg tega smo na spletni strani ARSO
zasledili tudi poročila za kemijske analize delcev PM10, ki so bili narejeni na merilnih mestih: Ljubljana,
Maribor, Kočevska Reka, Zgornja Mežiška dolina, Iskrba in Celje, za Novo mesto pa takega
poročila nismo našli. Iz zgoraj navedenega menimo, da bi lahko Mestna občina Novo mesto naročila
študiji Odpredelitve virov delcev Pm10 ter Kemijsko analizo delcev PM10.
Opredelitev do pripomb:
Pripombe se smiselno upoštevajo, tako se v besedilu SR MONM v Stebru I pri Ukrepu 1.3. smiselno
dopolni vsebina, ki se nanaša na področje varstva zraka.
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Gimnazija Novo mesto

TURIZEM
V uvodu se dodajo alineje, in sicer:
- V Novem mestu in okolici se uredi turistične poti za pohodništvo, kolesarjenje, jahanje in čolnarjenje
in jih povezali v smiselno zgodbo
- Izkoristili bomo ogromen potencial, ki ga predstavlja velik pretok tranzitnih gostov
- Razvijati se začne industrijski turizem
Pri ukrepu 11.2. Predlagam:
V investicijska vlaganja se doda:
- Vlaganje v opremo za potovanja po kolesarskih, peš, jahalnih in čolnarskih poteh ter povezovanje leteh
- Povečati sredstva za turistični marketing
- Vlaganje v opremljanje mesta za industrijski turizem
K programom se doda naslednje:
HERITAGE TRAILS
1. V Novem mestu in okolici se uredi turistične poti za pohodništvo, kolesarjenje, jahanje in čolnarjenje.
Uporabi se lahko že obstoječo platformo ‘Dolenjska heritage trails’, vendar se med seboj z smiselnimi
vsebinami poveže vse ponudnike turističnih storitev na teh poteh, tako da bodo postali njeni aktivni
deležniki. Poti se med sabo prepletajo, se srečujejo in se sekajo. Popotniki si lahko na vseh poteh
kjerkoli sposojajo in vračajo kolesa, čolne in konje ter jih med sabo zamenjujejo (kolo za čoln, čoln za
konja, konja za kolo, itd). Celotno pot in vse na njej se poveže z data omrežjem ‘pametnega mesta’,
tako da organizator teh poti ob vsakem trenutku ve, kje se nahaja katero kolo, kateri čoln ali konj. Na
poti se organizira tudi pogosto pobiranje in razvoz koles in čolnov, da so racionalno razporejeni. Uredi
se tudi stalno marketinško kampanjo za Dolenjski turizem.
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TRANZITNI TURISTI KOT PRILOŽNOST, NE PROBLEM
2. Skozi Novo mesto vsako leto pelje čez milijon tranzitnih turistov, ki v Novem mestu morda napolnijo
avtomobilski rezervoar in odpeljejo naprej na hrvaško obalo. Mnogi od njih pa so doma podjetniki, zato
je rešitev, da jim na njihovi poti na morje predstavimo kot gospodarsko visoko razvito mesto, kamor se
lahko kasneje vrnejo sklepat posle s svojim podjetjem.
INDUSTRIJSKI TURIZEM
3. Novo mesto ima visoko razvito gospodarstvo. Zato je smiselno, da razvijamo tudi ti. industrijski
turizem, kot ga definira mag. Barbara Pavlakovič, Univerza v Mariboru. Zaposlene v tujih podjetjih se s
primernim marketingom vabi v naše firme, ki so v taki ponudbi, ko so tukaj, se jim predstavi še kako
lokalno znamenitost in se jim predstavi še drugo industrijo, s katero bi morebiti ti gostje lahko sklepali
posle.
Opredelitev do pripomb:
Pripombe so v besedilu SR MONM zajete v Stebru III, Ukrepih 11.1. in 11.2., in sicer so predmet
Strategije turizma MO Novo mesto, katero SR MONM navaja v programskem delu.
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MO DeSUS Novo mesto

Pošiljamo vam naše pripombe in predloge na predlog Strategije MO Novo mesto in izražamo naše
pričakovanje, da boste te v največji možni meri vključili v njeno končno besedilo oz. nam pojasnili
razloge, kjer to ni možno.
Strategija je metodološko in vsebinsko dobra, menimo pa, da so cilji pri nekaterih poglavjih preveč
deklarativni in nedoločni (spodbujali bomo, zavzemali se bomo..). Zato predlagamo dopolnitev vseh
poglavij, v katerih naj bodo navedeni;
jasni in kvantificirani cilji z določeno časovno dinamiko in nosilci aktivnosti, oz. koordinatorji,
če je teh več (npr. NVC, društva, zavodi).
tabele dopolniti s podatki sedanjega (leto 2017), ciljnega in optimalnega stanja - h kateremu
strategija teži. Samo na taki podlagi bo spremljava in preverba realiziranega cilja možna in
enostavnejša.
kjer je naveden zunanji nosilec aktivnosti (npr. Arso), naj se navede, kakšne so obveze občine
pri tem cilju
dodati novo poglavje: DRUŽBENA VKLJUČENOST STAREJŠIH.
Opredelitev do pripomb:
SR MONM kot strateški dokument podaja izhodišča za projekte, ki se jih vključuje v načrt razvojnih
programov ob sprejemanju proračunov občine. Zato so v SR MONM določeni le ključni kazalniki, ki so
tudi kvantificirani z določeno časovno dinamiko. Pri vseh ukrepih so določeni nosilci in opredeljene
aktivnosti MONM.
Priprava SR MONM se je pričela v letu 2016, zato je tudi izhodiščno leto 2015. V kolikor bi želeli sedaj
ažurirati izhodiščne podatke za leto 2017, niso vsi dostopni.
Družbena vključenost starejših je horizontalen element SR MONM in je vključena v več ukrepih pri vseh
treh stebrih strategije, predvsem pa v stebru družbene dejavnosti. Pripombe posredovane s strani
DeSUS, se smiselno vključijo v končni dokument.
I.
GOSPODARSTVO IN PODJETNIŠTVO
OKOLJE IN PROSTOR
Skrb za okolje in prostor je področje, ki zahteva visoka investicijska vlaganja in najbolj odraža standard
občanov, ki jim ga nudi občina. Praviloma gre za dolgoročne programe investiranja, zato predlagamo,
naj bo že v Strategij določeno, da bodo ti projekti omogočali nadstandardno gradnjo tako po oblikovni,
funkcionalni kot izvedbeni plati. Kvalitetno dolgoročno investiranje je zagotovo cenejše kot prihranki pri
poceni in enostavnih kratkoročnih rešitvah (ki povzročajo visoke tekoče stroški vzdrževanja in zadostitev
le kratkoročnih potreb).
Cestna infrastruktura nam ne more biti v ponos (morda so temu vzrok »hišni projektanti« ali pa
odgovorna oseba na občini). Imamo ozke ceste, majhna krožišča, pločnike z kolesarsko stezo in
nekimi 20 cm širokimi označenimi pasovi (vse Straška cesta), in predvsem pa nekvalitetno gradnjo, ki
zahteva nenehno drago tekoče vzdrževanje. Nekatera manjša mesta gradijo gospodarnejše (npr .
Šenčur pri Kranju, ki je tako rekoč vas, pa ima imenitno urejeno okolje). Kolesarske steze naj se
projektirajo izven območja cest (kolesarjenje ob prometnih cestah ni niti varno niti zdravo) in izven
mestnih središč.
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Čisto in zdravo okolje se začne pri zbiranju odpadkov, zato je potrebno zabojnike za smeti v
urbanih področjih umeščati pod zemljo. Ali posnemati primer Švice, kjer že v trgovinah prodajajo
posebne namenske vreče različnih barv (odvisno od vrste odpadka), njihovo ceno pa določa barva
vreče in njen volumen. Več smeti, več vreč, večji strošek. Odpadejo vsi računi Komunale, evidence,
opomini itd.).
Priključitev na javno kanalizacijo mora postati obveza in ne volja posameznika. Cena priključka
mora postati enotna ne glede na tehnično zahtevnost priključitve. Predvideti sofinanciranje
individualnih čistilnih naprav, kjer ni javne kanalizacije. Zato naj strategija da odgovor, kdaj bodo naši
vodotoki čisti.
Za povečanje zelenih površin bi nekatere vodotoke (ki se jih ne da urejati, ali pa bi bilo to
nesmotrno) prekrili (kot npr. Bršljinski potok od železniškega tunela pod straško progo do izliva v Krko).
Vsaka KS bi morala imeti svoj javni prostor za druženje. Na vaseh je to urejeno, v primestnih
in mestnih KS pa redkeje (Bršljin ga npr. nima, čeprav so krajani sami zgradili »Zadružni dom«, kjer je
danes trgovina KZ Krka in stanovanja).
Mestni promet: urediti parkirišča na obrobju mesta in od tam organizirati gost javni promet.
Niso potrebni povsod avtobusi, če je relacija neoptimalna. V takih primerih naj občina organizira
posebne »taksi posameznike«, ki bi za ceno vozovnice opravljali javne prevoze, seveda, ob subvenciji
občine. Najprej pa je potrebno izdelati matriko potreb in stroške prevoza po relacijah.
Posodobitev železniške proge Novo mesto – Ljubljana: V strategijo zapisati zavezo občine, da
bo v državne načrte čimprej uvrščena njena posodobitev.
V strategiji dati zavezo, da bo določen odstotek vsakoletnega proračuna šel za sofinanciranje
občanom pri njihovi skrbi za okolje, pa naj gre za kanalizacijske priključke ali za ukrepe za zmanjšanje
energetske porabe, itd.)
Opredelitev do pripomb:
Pripombe se upoštevajo tako, da se v Stebru I in Strateških ciljih 1, 2 in 3, smiselno dopolni vsebina v
Ukrepih 1.2., 2.3. in 3.1., ki se nanaša komunalno infrastrukturo in skrb za okolje, promet, življenjski
prostor. Priključitev na javno kanalizacijo, v kolikor je ta zgrajena in priključitev možna, je po občinskih
odlokih, ki urejajo to področje že obvezna in se izvaja. Kjer pa priključitev na javno kanalizacijo ni možna,
pa občina že sofinancira izgradnjo malih ČN in črpališč preko letnih javnih razpisov.
II.

DRUŽBENA DEJAVNOST

Izobraževanje: občina naj v Strategiji predvidi načine in vire financiranja VZGOJE »svojih
osnovnih in srednjih šol«, da ne bo vzgoja prepuščena samo cerkvi.
Definirati vlogo Drgančevja in Ceroda.
Stanovanja: Povečati javni stanovanjski fond. V kolikor ga je Zarja d.d., kot njegov upravljalec,
od ustanovitve do danes zmanjšala, ga mora sama nadomestiti.
Šport: Strategija naj predvidi načine, kako povečevati rekreativno dejavnost zlasti starejših in
otrok (v obeh primerih bi dolgoročno znižali stroške zdravstva, pri otrocih pa pridobili kvaliteten
podmladek tudi za vrhunski šport). Poudarek naj ne bo na vrhunskem športu in klubih, ampak mora
biti prioriteta na večinski populaciji kot so starejši in otroci.
Opredelitev do pripomb:
Pripombe se smiselno upoštevajo tako, da se v Stebrih I in II vsebina ustrezno dopolni. Steber I v Ukrepu
3.2. že predpostavlja dvig kvalitete obstoječega stanovanjskega fonda in zagotovitev ponudbe ustreznih
stanovanj. Steber II v Ukrepih 6.1., 6.2. in 6.3. predvideva ohranjanje in nadgrajevanje kvalitetne
predšolske, osnovnošolske vzgoje z dodatnimi programi, ki bodo mladim v pomoč pri njihovi karierni
poti. Na področju športa smo v Strateškem cilju 8 dodali alinejo: »Povečali bomo rekreativno dejavnost
zlasti starejših in otrok.«
III.

GOSPODARSKE DRUŽBE IN PODJETNIŠTVO

V Strategiji naj bo dana zaveza občine, da bo v sodelovanju z gospodarstvom vzpodbujala:
delovna mesta z višjo dodano vrednostjo
samozaposlovanje tudi na kmetijah in
dajanje poklicnih štipendij.
Nadalje, kako bo nadomeščala prispevke za zdravstvo in pokojnine zaradi vse manjše zaposlenosti
delavcev, ki jih nadomeščajo roboti in nova tehnologija. Rešitev vidimo v obdavčenju tehnologije, ki
nadomešča delovno silo.
Kako lahko načrtujemo, da bo delež brezposelnosti iz 11,6% danes, padel na 6%, če obenem
predvidevamo le 50 novih podjetnikov, v letu 2023 celo manj kot 50? Morda gre za napako.
Kmetijstvo:
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V strategiji se zavezati, da ne sme priti do zmanjšanja kmetijskih zemljišč, če pa že, se jih mora
nadomestiti (krčenje gozda, usposobitev opuščenih zemljišč ipd.)
Strategijo dopolniti s ciljem 100 % samooskrbe do konca strateškega obdobja.
Javna dela uvesti tudi v kmetijstvo, če gre za večja sezonska opravila.
Javna dela: Občina naj se zaveže, da bo novomeški Zavod za zaposlovanje deloval na terenu in ne le
»za mizo«. Pripraviti in v Strategijo vključiti nabor aktivnosti, primernih za javna dela. Vsak, ki je
prijavljen na Zavodu za zaposlovanje, bi moral vsaj del nadomestila »odslužiti« z javnimi deli.
Opredelitev do pripomb:
Stopnja brezposelnosti po podatkih Zavoda za zaposlovanje je v letu bila v februarju 2018 7,3%, torej
je že sedaj zelo padla in je blizu predvidene stopnje 6% za 2023. Glavni zaposlovalci so velika podjetja,
zato ima število malih podjetij majhen vpliv na stopnjo brezposelnosti.
Občina v okviru svojih nalog nima pristojnosti in vpliva na vsebino dela državnih institucij, zato
predlaganih vsebin ni možno vključiti v dokument.
IV.

DRUŽBENA VKLJUČENOST STAREJŠIH

Zaradi vse slabše demografske strukture, je potrebno skrbi starejšim nameniti posebno poglavje. V
njem naj se združijo vsi cilji, ki jih Strategija v različnih poglavjih namenja starejšim. Predvsem pa
zagotovi večjo družbeno vključenost starejših tako pri oblikovanju ključnih dokumentov in politikah
delovanja starejših kot zastopanosti pri upravljanju in nadziranju družb in ustanov.
Strategijo je potrebno dopolniti z:
Zavezo o ustanovitvi Urada za starejše - »info točka za starejše«, kjer bi na enem mestu dobili
vse informacije, ki zadevajo njih same kot njihove svojce,
Cilji onemogočenja socialne izključenosti in zagotavljanja socialne pravičnosti,
medgeneracijskega povezovanja in solidarnost ter možnost dela tudi po upokojitvi in
Cilji za dostopnost storitev javnih programov kot so: pomoč na domu, zadostno število mest v
domovih, dnevno varstvenih centrov in začasne namestitve,
Cilji kako zagotoviti starejšim različne načine bivanja: z zadostnim številom varovanih
stanovanj in drugih oblik sobivanja kot so neprofitna stanovanja prilagojena starejšim, oskrbovana
stanovanja, bivalne enote za ranljive ciljne skupine. Občina mora pri tem finančno sodelovati preko
projektov, zemljišč, komunalnimi priključki itd
Cilji, kako zagotoviti financiranje čim daljšega bivanje starejših v domačem okolju. To je še
posebno pomembno za podeželje, kjer se starejši zelo težko odločajo za bivanje v domovih starejših
občanov,
Cilji za zagotavljanje zdravega staranja: zdravstvena preventiva, vsem dostopne javne
zdravstvene storitve; rekreacija starejših na urejenih rekreacijskih površinah, sprehajalne poti s prostori
za počitek in druženje; ljubiteljska kulturna; vse življenjsko izobraževanje,
Cilji za zagotavljanje podaljšane oskrbe bolnikov: daljše bolnišnično bivanja v negovalni
bolnišnici in druge oblike paliativne oskrbe za najtežje bolnike.
cilji za ustanovitev centra za dementne v okviru DSO NM ali bodočih koncesionarjev
institucionalne dolgotrajne oskrbe starejših,
cilji, kako za upokojence, dijake in študente zagotoviti brezplačni javni potniški promet. S tem
ne bi povečali obstoječih stroškov, saj so avtobusi bolj prazni.
Po sprejemu »Strategije razvoja MONm do 2030« naj občina kot izvedbeni dokument sprejme
»Strategijo za starejše« za naslednjih 5 let, v kateri se bodo podrobno opredelili cilji, naloge, akcijski
načrt, roki, nosilci in financiranje. S sprejemom te strategije pa mora župan imenovati tudi »svet za
starejše«, ki bo spremljal uresničevanje nalog opredeljenih v tej strategiji. Pred tem se pripravi seznam
vseh, ki na občini obravnavajo oz. pripravljajo tematiko starejših in izdela matrika aktivnosti vseh društev
in nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s humanitarnostjo in socialo. Na tej podlagi pripraviti predlog
optimalne alokacijo teh aktivnosti s ciljem večje uspešnosti dela in učinkovitejše porabe sredstev za te
namene.
Bolj detajlne aktivnosti in potrebe so navedene v zabeležki DU Novo mesto z dne 14/10-2016 in dopisu
DU Novo mesto z dne 27/2-17. Oba dokumenta sta bila posredovana županu in na naslove:
strategije@novomesto.si, mojca.tavcar@novomesto.si, tjasa.kump.murn@rc-nm.si. V teh dopisih
zapisane pripombe, predlogi in pričakovanja imajo v celoti tudi našo podporo.
Opredelitev do pripomb:
Starejše smo kot ranljivo ciljno skupino horizontalno umestili v različne stebre. Ključni del za starejše je
v Stebru II, in sicer v sledečih ukrepih:
• Ukrep 6.4.: Omogočiti občanom vseživljenjsko izobraževanje, s poudarkom na prikrajšanih
ciljnih skupinah
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•
•
•
•

Ukrep 8.2.: Razvijati množično rekreacijo za vse ciljne skupine in s tem prispevati k večji gibalni
aktivnosti in krepitvi zdravja občanov
Ukrep 9.1.: Zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitev za krepitev zdravja in za
povečanje socialne vključenosti
Ukrep 9.2.: Zagotavljanje zdravega staranja in aktivnosti v starosti
Ukrep 9.3.: Skrb in pomoč ranljivim ciljnim skupinam pri vključevanju v družbo
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Občan A. R.

Pri pregledu dokumenta sem se opredelil le na področje prometa.
Strategija je naravnana na vlaganja v novo prometno infrastrukturo. Da bomo dosegli te cilje je potrebno
urediti obstoječe stanje cest znotraj mestnega območja- (strnjeno mestno območje) in primestno
območje, ki ga tvorijo bivša vaška naselja s slabo prometno povezavo predvsem peš in kolesarsko.
Nastavki cestne mreže obvoznic omogočajo predvsem avtomobilsko in delno kolesarsko uporabnost, ki
pa nima ustrezne navezanosti na mestno ulično mrežo. Urejenost stanovanjskih območij znotraj
mestnega območja, ki so stara preko 30 let, so v zelo slabem stanju brez ustrezno urejenih peš površin
in brez kolesarskih stez. Če želimo družbi in gospodarstvu zagotoviti kakovostno prometno
infrastrukturo, ki bo zagotavljala razvoj in konkurenčnost ter hkrati izboljšala kakovost bivanjskega
vsakdanjika občanov, se je potrebno do tega stanja opredeliti, oziroma ga ovrednotiti.
V grafu so opredeljene pešpoti in kolesarske povezave ni pa cestne infrastrukture. V Preglednici 2 je
predvideno 10 km novih občinskih cest. Prometna povezanost mestnega območja Brod – Šmihel –
Gotna vas je v predvideni perspektivi nuja, prav tako pa bi bila nujna povezava Drska – Drgančevje, kot
mestni športno rekreacijski kompleks, ker bo le ta povezava približala kompleks mestu in kot
mestotvorna funkcija sodu v mesto. Poleg tega pa je to tudi smiselna najkrajša povezanost Drgančeva
s Portovalom.
Po obsegu opisa Kolesarske poti so te v Preglednici 2, cca 24 km podcenjene. Predlagam da se opredeli
kolesarske povezave znotraj mestnega območja in kolesarske poti za povezavo primestnih območij z
mestom, ter kolesarske povezave s sosednjimi občinami.
Za dobro povezanost mesta ob Krki je potrebna ustrezna in zadostna premostitev reke. Nove
premostitve , ki so predvidene na obvoznih cestah ne morejo prevzemati vloge mostov mestnega
značaja. Predlagam, da se določi število mostov preko reke Krke in če je mogoče tudi lokacije, ker bo
le tako možno spremljati realizacijo programa.
Opredelitev do pripomb:
V SR MONM je načrtovana novogradnja južne zbirne ceste Šmihel – Gotna vas in navezovalne ceste
med Drsko in obvoznico Šmihel ter drugi manjši odseki lokalnih cest, ostale načrtovane cestne povezave
pa sestavljajo mrežo državnih cest.
V SR MONM so v kazalnikih prikazane le novogradnje kolesarskih povezav in ne tudi ureditve po
obstoječih cestah in obstoječih trasah, kar je v obdobju do 2030 realno.
V SR MONM ni predvidene novogradnje mostov za motorni promet na lokalnem cestnem omrežju. V
SR MONM so vključeni le premostitveni objekti na reki Krki z njenimi pritoki, ki so namenjeni le peš in
kolesarskemu prometu, pri čemer se v SR MONM terminologija most, zamenja s premostitveni objekt.

2.19
Regijski NVO center
Regijski NVO center (vodi ga Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto) deluje na področju
spodbujanja razvoja nevladnega sektorja in njegovih povezav z ostalimi sektorji in deležniki, ki
prispevajo k razvoju lokalnih skupnosti. Na ta način si prizadeva za boljši izkoristek njegovih znanj na
posameznih vsebinskih področjih in s tem za izboljševanje ponudbe storitev za občane in kakovost
njihovega življenja.
Predlog strategije razvoja MONM smo brali predvsem skozi perspektivo NVO sektorja in na podlagi tega
nanizali naslednje splošne ugotovitve, h katerim dodajamo tudi predloge rešitev. V nadaljevanju
podajamo tudi predloge glede posameznih poglavij dokumenta. Ker DRPD Novo mesto deluje v javnem
interesu na področjih socialnega varstva, mladine in kulture smo posebno pozornost namenili II. Stebru:
Družbene dejavnosti.
SPLOŠNE UGOTOVITVE
1. Pozdravljamo horizontalno umestitev vloge nevladnih organizacij v posamezna vsebinska
področja. Kljub temu želimo opozoriti, da nedavno sprejeti zakon o nevladnih organizacijah
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(ZNOrg), ki je stopil v veljavo 14. 4. 2018, lokalnim samoupravam v 25. členu nalaga
načrtovanje, financiranje in izvajanje politik razvoja nevladnih organizacij, iz česar sledi, da bi
bilo smiselno v strategiji načrtovati tudi rešitev za te naloge.
Predlog: Načrtovanje, financiranje in izvajanje politik razvoja NVO v praksi pomeni predvsem
zagotavljanje ustreznega (tudi infrastrukturnega) podpornega okolja, prizadevanja za
profesionalizacijo (ki omogoča učinkovitejše odzivanje na družbene izzive in potrebe),
omogočanje sodelovanja pri načrtovanju in realizaciji lokalnih politik, medsektorsko mreženje
ter razvoj kakovostnega prostovoljstva. Glede na to, da so obstoječi ukrepi in pripadajoči
programi v strategiji zelo specifični, predlagamo, da se ta del smiselno nakaže pri opisu vsakega
izmed prednostnih področij.
Opredelitev do pripomb:
Sodelovanje nevladnega sektorja je v SR MONM zajeto horizontalno, praktično v vseh ukrepih, kjer je
opredeljen kot eden ključnih akterjev v aktivnostih.

2. Skozi ves dokument je terminologija v zvezi z nevladnimi organizacijami neenotna in neskladna
z ZNOrg, ki jasno opredeljuje, kaj je vključeno v pojem »nevladna organizacija« oz. krajše NVO.
Predvsem v rubrikah Glavni deležniki v aktivnostih je uporabljena zveza »NVO in ostala
društva« ali »NVO, javni in zasebni zavodi, društva«, kar je nepotrebno podvajanje.
Predlog:
- Povsod naj se namesto naštevanja različnih pravnostatusnih oblik (društva, zasebni zavodi,
ustanove) uporablja kratica NVO, ki je krovni pojem. Pravnostatusne oblike se namreč
razlikujejo zgolj po načinu ustanavljanja in poslovodenja, na ravni vsebine in načina
delovanja v dobro skupnosti pa med njimi ni razlik. Nesmiselno je opredeljevati, katere
izmed statusnih oblik so nosilci zapisanih programov, saj so dejansko lahko vsi.
- V seznamu kratic se obrazložitev kratice NVO dopolni tako, da se glasi: Nevladne
organizacije (neprofitna in nepridobitna društva, zasebni zavodi in ustanove)
Opredelitev do pripomb:
Pripombe se smiselno upoštevajo. V besedilu SR MONM se skozi celoten tekst popravi navajanje NVO
in sicer kot nevladne organizacije (neprofitna in nepridobitna društva, zasebni zavodi in ustanove).
Ravno tako se bo popravilo navajanje VDC in sicer kot Varstveno delovni center.

UGOTOVITVE PO POSAMEZNIH POGLAVJIH
3. PRIHODNOST MESTNE OBČINE NOVO MESTO
3.1. Opredelitev razvojnih izzivov
Še manj obremenjeno in onesnaženo okolje
Glede na vizijo, v kateri je nakazana naravnanost na trajnostne ukrepe, v opredelitvi tega razvojnega
izziva pogrešamo omembo krožnega gospodarstva in znotraj tega izmenjave odpadnih virov, za kar
sicer že imamo na razpolago ustrezno in sodobno orodje. Glej tudi ukrep št. 1.2.
Opredelitev do pripomb:
Pripomba se smiselno upošteva. V Steber I, Ukrep 1.2., se doda program »Spodbujanje izrabe odpadnih
virov in ostalih ukrepov krožnega gospodarstva«, kar bo ustrezno pripomoglo h kazalniku »Odloženi
odpadki na odlagališču« in k spodbujanju ostalih ukrepov krožnega gospodarstva. Prav tako se Ukrep
1.2. glede na prejete pripombe ustrezno dopolni in nadgradi.
Trajno vključevanje starejših pri vse pomembnejših odločitvah občine
Predlagamo dopolnitev zadnjega stavka, da se glasi: »Zaradi slabe demografske slike in vse večjega
staranja prebivalstva obstaja nevarnost pomanjkanja domskih kapacitet in drugih oblik skrbi za
starejše.« Ne gre namreč zgolj za domske kapacitete – sodobni trendi so usmerjeni v čim daljšo oskrbo
v domačem okolju.
Aktivno načrtovanje prostorske in stanovanjske politike (neprofitna stanovanja, bivalne enote
za ranljive ciljne skupine, varovana stanovanja)
Popraviti terminologijo:
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»ranljive ciljne skupine« ni ustrezen pojem, zamenjati z »ranljive skupine«.
VDC je kratica za varstveno delovni center, ne varstveno dnevni center. Popraviti tudi v poglavju
Kratice.
Predlagamo, da se opisu doda, da je treba razvijati tudi kapacitete nevladnih organizacij, kot sta Sonček
in Ozara.
-

Opredelitev do pripomb:
Pripombi se smiselno upoštevata tako, da se dopolni besedilo SR MONM v podpoglavju 3.1, Opredelitev
razvojnih izzivov, in sicer v odstavkih:
- Trajno vključevanje starejših pri vseh pomembnejših odločitvah občine
- Aktivno načrtovanje prostorske in stanovanjske politike (neprofitna stanovanja, bivalne
enote za ranljive ciljne skupine, varovana stanovanja).«
6. RAZVOJNA PODROČJA ZA VIŠJO KAKOVOST BIVANJA IN DELA
I. STEBER: OKOLJE IN PROSTOR
Ukrep 1.2: Učinkovito upravljanje z odpadki
Glede na vizijo, v kateri je nakazana naravnanost na trajnostne ukrepe, pogrešamo program
spodbujanja krožnega gospodarstva (in znotraj tega spodbujanje izmenjave/izrabe odpadnih virov). Od
julija 2017 je namreč v Sloveniji na razpolago sodobno orodje, ki omogoča srečevanje ponudnikov in
povpraševalcev
po
odpadnih
materialnih
virih.
Spletna
platforma
e-Simbioza
(http://esimbioza.fis.unm.si/) je prva v Sloveniji in spodbuja izmenjavo in izrabo odpadkov kot
potencialnih materialnih virov med različnimi podjetji ter na ta način omogoča zmanjševanje odstotka
odloženih odpadkov in s tem prehod na krožno gospodarstvo. Je plod skupnega dela treh novomeških
partnerjev, med katerimi je tudi Komunala Novo mesto.
Predlog:
- Med programe dodati alinejo: Spodbujanje izrabe odpadnih virov, kar bo ustrezno pripomoglo h
kazalniku »Odloženi odpadki na odlagališču«.
- Rubriko Glavni deležniki v aktivnostih dopolniti tudi z NVO, saj v Novem mestu delujejo vsaj tri
NVO, ki uporabo platforme že aktivno spodbujajo.
Opredelitev do pripomb:
Pripombe se smiselno upoštevajo v besedilu SR MONM pri Stebru I, Ukrepu 1.2., kjer se smiselno
dopolni vsebina, ki se nanaša na področje upravljanja z odpadki.
Ukrep 2.3: Izboljšati infrastrukturo za povečevanje prometne varnosti in spodbuditi prebivalce
občine k čim večji uporabi okolju prijaznih alternativnih oblik prevoza
- V poglavju 3. Prihodnost Mestne občine Novo mesto; 3.1. Opredelitev razvojnih izzivov;
»Izboljšana prometna infrastruktura za večjo prometno varnost« je izpostavljen problem
nezadostnih parkirnih površin v strnjenih soseskah in posledičnega napačnega parkiranja. V tem
ukrepu izziv ni naslovljen.
Predlog: Pri investicijskih vlaganjih v mirujoči promet morda dodati »povečanje parkirnih
kapacitet v strnjenih soseskah«
- Med glavnimi deležniki v aktivnostih so navedeni NVO, čeprav navedeni programi niso take
narave, da bi lahko kakor koli prispevali. Predlagamo, da se NVO izbrišejo.
Opredelitev do pripomb:
Pripombe se smiselno upoštevajo, tako se v besedilu SR MONM v Stebru I pri Ukrepu 2.3., smiselno
dopolni vsebina, ki se nanaša na področje parkirne politike.

Ukrep 3.1: Prenova in oživitev javnih površin
Če so NVO med glavnimi nosilci programov, predlagamo, da se med naloge MONM doda tudi
»poenostavitev postopkov za organizacijo dogodkov v mestnem jedru.«
Opredelitev do pripomb:
Pripombe se smiselno upoštevajo, tako se besedilu SR MONM v Stebru I pri Ukrepu 3.1., smiselno
dopolni vsebina, ki se nanaša na področje aktivacije mestnega jedra.
Ukrep 4.4: Izvajanje programov ozaveščanja prebivalcev o pomenu učinkovite rabe energije
V zadnji alineji rubrike Programi predlagamo, da se k šolam in mladinskim organizacijam doda tudi
druge NVO, ki so pomemben izvajalec neformalnega učenja.
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Opredelitev do pripomb:
Pripombe se smiselno upoštevajo, tako se v besedilu SR MONM v Stebru I pri Ukrepu 4.4., smiselno
dopolni vsebina, ki se nanaša na področje ozaveščanja prebivalcev o pomenu učinkovite rabe energije.
II. STEBER: DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Opažamo, da področja, za katere je MONM sprejela posebne strategije (npr. mladina, Romi), niso
celostno zajeta v nobene od prednostnih področij stebra II. Družbene dejavnosti. Glede na to, da gre za
dokumente, ki bodo veljali do leta 2020, je smiselno, da se ta področja kljub temu eksplicitno navedejo
med ukrepi, predvidi pa se tudi evalvacijo izvedbe področne strategije in načrtovanje novih dokumentov
do 2030.
Predlog: Dodati prednostno področje Mladina ali vsaj ukrep: Krepitev podpornega okolja za vključevanje
mladih na vsa področja družbenega življenja in vzpostavitev Mladinskega centra
Cilji ukrepa:
– Krepitev Novega mesta kot regijskega središča za mlade
– Vzpostavitev pogojev za kakovostno življenje mladih v lokalni skupnosti
– Povezovanje ključnih deležnikov pri vključevanju mladih ekonomsko, kulturno in politično življenje
– Dvig kompetenc in implementacija potencialov mladih
– Vzpostavitev Mladinskega centra - stičišča za druženje, informiranje, svetovanje, participacijo,
povezovanje in pa predvsem neformalno izobraževanje mladih
Obrazložitev: Novo mesto je regijsko izobraževalno, gospodarsko in kulturno središče. V svoje območje
trajno ali začasno vpenja mlade iz celotne regije, saj se v Novem mestu izobražujejo na številnih srednjih
šolah in fakultetah, se zaposlujejo in delajo, rešujejo stanovanjska vprašanja, ustvarjajo družine in v
Novem mestu preživljajo prosti čas v okviru številnih kulturnih, športnih in drugih aktivnosti, ki jih nudi
urbano okolje.
Družbeni položaj mladih se tako na nacionalni ravni kot tudi na lokalni ravni še posebej od leta 2008
slabša. Trend je viden v visoki stopnji brezposelnosti med mladimi, v nestalnih in manj kakovostnih
zaposlitvah, mladi pa predvsem zaradi ekonomske negotovosti težje prehajajo v samostojno življenje in
ostajajo odvisni od staršev.
Mestna občina Novo mesto v obdobju do 2030 zagotovi sistemske rešitve, ki bodo omogočale lažjo
integracijo mladih v ekonomsko, kulturno in politično življenje v skupnosti. Z lokalnimi sektorskimi
politikami na področju, izobraževanja, zaposlovanja, bivanjskih razmer, participacije in zdravja, kulture,
učne mobilnosti prostovoljstva ipd. bo lokalna skupnost omogočila mladim priložnosti za kakovostno
življenje in razvijanje človeškega, socialnega in kulturnega kapitala. Z ukrepi ustvarja pogoje za razvoj
mladih v avtonomne družbeno odgovorne odrasle, ki aktivno sooblikujejo lokalno skupnost in prispevajo
k dvigu kakovosti življenja v njej.
Strategija za mlade v Mestni občini Novo mesto do leta 2020 kot enega izmed ključnih ukrepov
opredeljuje ustanovitev Mladinskega centra, ki s svojim programi vzpostavlja stičišče za druženje,
mreženje, informiranje, svetovanje, participacijo, povezovanje in pa predvsem neformalno
izobraževanje. Mladinski center ima naloge vzpostavljanja središča povezovanja različnih deležnikov
(izobraževalne institucije, podjetja, nevladne organizacije, javni zavodi L), vzpostavlja mrežo ljudi,
prostorov in programov za nove sinergije, prenos, preplet in nadgradnjo znanj, za pridobivanje novih
veščin in realizacijo potencialov mladih skozi inovacije in dodano vrednost obstoječim projektom v
lokalni skupnosti.
Mladinski center s strokovnimi sodelavci skrbi za povezovanje mladih s ključnimi deležniki in integrira
programe za neformalno izobraževanje mladih, saj slednje poleg formalnega izobraževanja ključno
vpliva na iskanje zaposlitev, predvsem prve zaposlitve. Mladi med ali po zaključenem procesu
formalnega izobraževanja v okviru programov Mladinskega centra pridobivajo spretnosti oz. veščine, ki
so potrebne za uspešno vključevanje v delovno okolje, npr. vodenja, samostojnega dela in dela v
skupini, projektnega dela, reševanja problemov in razvijanja ustvarjalnosti, pridobivanja izkušenj v tujini
in možnosti prenosa dobrih praks, prostovoljskega dela, raziskovalnega dela ipd.
V času do 2020 Mestna občina Novo mesto sledi in izvaja ukrepe sprejete Strategije za področju mladih
v Mestni občini Novo mesto do leta 2020. Po preteku tega obdobja nadaljuje z ukrepi v smeri mladim
prijazne občine in pripravi nov strateški dokument na področju mladine do leta 2030.
Če bo ukrep dodan, je smiselno mladinski center izbrisati iz zadnje alineje ukrepa 6.3. (oz. ga raje
nadomestiti s »širjenje programov mladinskih centrov, tudi po krajevnih skupnostih«) in iz zadnje alineje
opredelitve strateškega cilja 9.
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Opredelitev do pripomb:
Pripombe se smiselno upoštevajo. V besedilu SR MONM se v Stebru II pri Ukrepu 6.3. med programe
doda program »Krepitev podpornega okolja za vključevanje mladih na vsa področja družbenega
življenja.«
Prednostno področje: Izobraževanje
Na nedavni konferenci o prihodnosti razvoja nevladnih organizacij v Sloveniji so sodelujoči iz vrst
izobraževalnih ustanov poudarili, da pogrešajo učne vsebine, ki bi mladim že skozi kurikulum prikazale
obseg in vlogo NVO sektorja. Sedaj je namreč pojem nevladnih organizacij med prebivalci relativno
neznan, čeprav statistike kažejo, da je skoraj milijon prebivalcev Slovenije vključen v dejavnosti, ki jih
izvajajo NVO.
Predlog: Med programe ukrepov umestiti tudi »sistematično seznanjanje s pomenom NVO in
prostovoljstva«. Dejstvo je, da se veliko izobraževalnih ustanov že sedaj povezuje z NVO, ki izvajajo
vsebine, povezane z učno snovjo.
Posledično med glavne deležnike v aktivnostih pri vseh ukrepih dodati tudi NVO.
Ukrep 6.4: Omogočiti občanom vseživljenjsko izobraževanje s poudarkom na prikrajšanih
ciljnih skupinah
- V rubriki Programi je v drugi alineji uporabljena neustrezna terminologija. Predlagamo, da se
»programi za socializacijo Romov« zamenja z ustreznejšim terminom in hkrati razširi v
»programi za integracijo ranljivih skupin«.
- Tretja alineja je nekoliko okorno formulirana. Predlagamo popravek v »Oblikovanje posebne
sheme v okviru občinskega proračuna za zagotavljanje sredstev za programe, ki bodo za
občane brezplačni«
- Kazalniki, ki so navedeni v tabeli, merijo zgolj ukrepa 6.1. in 6.2, ne pa tudi 6.3. in 6.4.
Opredelitev do pripomb:
Pripombe se smiselno upoštevajo. V besedilu SR MONM se pri Ukrepu 6.4. termin »programi za
socializacijo Romov« nadomesti s predlaganim terminom »programi za integracijo ranljivih skupin«.
Kazalniki so izbrani glede na možnosti meritev in spremljanja le-teh.
Prednostno področje: Kultura
Pri opredelitvi strateškega cilja 7 je tretja alineja terminološko nekoliko neustrezna. Predlagamo
popravek, da se glasi: »Z razvojem in strokovno vodeno kulturno vzgojo bomo mlade spodbujali h
kvalitetni kulturni ustvarjalnosti, k toleranci strpnosti in k medkulturnemu dialogu«.
Opredelitev do pripomb:
Pripombe se smiselno upoštevajo. Besedilo SR MONM se pri Strateškem cilju 7 popravi.
Ukrep 7.1: Ohranjanje kakovostnih vsebin kulturnega življenja in razvoj novih prepoznavnih
vsebin v navezavi s kulturno dediščino za večje nacionalno in mednarodno uveljavljanje s
prepoznano kulturno identiteto
- Med programi je trenutno čutiti poudarek na institucionalni in mainstream kulturi, zato
predlagamo dopolnitev z alinejo, ki na agendo postavlja tudi spodbujanje neinstitucionalnih oblik
kulture.
- Pozdravljamo oblikovanje enotnega portala dogodkov, ki odpravlja njihovo pogosto prekrivanje,
hkrati pa bi bilo smiselno vzpostaviti tudi druge oblike zagotavljanja vidnosti tistih kulturnih
programov in projektov, ki jih sofinancira MONM in so za občane brezplačni (npr. posebej za to
namenjene oglasne površine v mestu)
- V skladu s cilji strategije, ki zagovarjajo demokratično soodločanje občanov in njihovo
soupravljanje družbe, predlagamo dodatno alinejo: Načrtovanje razvoja kulturne politike z vsemi
relevantnimi deležniki
Opredelitev do pripomb:
Pripombe se smiselno upoštevajo tako, da se v Steber II med programe Ukrepa 7.1. doda besedilo
»Občinski razpisi za sofinanciranje kulturnih projektov in programov ter rednega dela kulturnih društev,
zasebnih zavodov in posameznikov, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture (brez poseganja
in omejevanja umetniške ustvarjalnosti in svobode izražanja).«
Ukrep 10.2: Reševanje glavnih infrastrukturnih problemov in vzpostavitev vzvodov med javnim
in zasebnim sektorjem
- Napačno številčenje ukrepa: ustrezna zaporedna številka je 7.2.
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-

Med investicijskimi vlaganji pogrešamo navedbo kulturne dvorane s 100–200 sedeži, ki so jo
udeleženci preliminarnih delavnic pogosto omenjali
Vrednost kazalnika »št. kulturnih projektov in programov sofinanciranih iz javnih razpisov
MONM« se skozi navedena leta ne spreminja – pomota?

Opredelitev do pripomb:
Pripombe se smiselno upoštevajo. Številčenje se ustrezno popravi. Manjša kulturna dvorana je že zajeta
v alineji »Zagotovitev ustrezne infrastrukture za kvalitetno izvajanje gledališke in glasbene dejavnosti.«
ter v »Obnovi Narodnega doma, ki bo služil za umetniško dejavnost«, ki bo vsekakor imel kapacitete za
tovrstne dejavnosti. Ohranjanje števila kulturnih projektov in programov je za MONM uspeh in cilj je
negovanje le-tega tudi v prihodnosti.
Strateški cilj 9: Zdravo in kreativno življenje v vseh življenjskih obdobjih
Pri alinejskem opisu predlagamo dva popravka:
- Enako kot pri »3.1. Opredelitev razvojnih izzivov; Trajno vključevanje starejših pri vse
pomembnejših odločitvah občine« predlagamo dopolnitev druge alineje, da se glasi: »Izboljšali
bomo dostopnost oskrbe starejših in tako zmanjšali čakalno vrsto za domsko oskrbo in druge
oblike neinstitucionalne pomoči za starejše«.
- Predlagamo izbris zadnje alineje, saj mladinski center ne spada na področje zdravstva in
sociale, pač pa na področje mladine, ki ga je MONM že prepoznala kot posebno področje in
sprejela tudi ustrezen strateški dokument.
Opredelitev do pripomb:
Pripombe se smiselno upoštevajo, tako da se ustrezno dopolni besedilo za celoten Strateški cilj 9.
Ukrep 9.3: Skrb in pomoč ranljivim ciljnim skupinam pri vključevanju v družbo
- V trenutnem naboru predvidenih investicij je predvideno zagotavljanje kapacitet zgolj za starejše
in za osebe z duševnimi motnjami. Ker so ranljive skupine širši pojem in ker programi zanje
potekajo v zelo dotrajanih kapacitetah, predlagamo dodatno alinejo: »Obnova kapacitet za
namene različnih dnevnih centrov – medgeneracijskih, otroških, družinskih, za odvisnike, za
gibalno prikrajšane itd.«
- Skladno z utemeljitvijo v zgornji alineji predlagamo tudi preoblikovanje alinej v rubriki Programi,
da se glasi: »Zagotavljanje podpornih mrež in programov za različne skupine: preventivni
programi za otroke in mladostnike s težavami v odraščanju, skupine za samopomoč, programi
za mlade, integracija priseljencev in drugo«
- Kazalniki ne odražajo širine področja skrbi za ranljive skupine. Smiselno bi jih bilo razširiti vsaj
še s »št. dnevnih centrov oz. programov podpore«.
Opredelitev do pripomb:
Pripombe se smiselno upoštevajo, tako da se ustrezno dopolni besedilo za celoten ukrep 9.3. v Stebru
II.
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Preglednica 2: Kazalniki za področje promet
Km urejenih kolesarskih stez 31,6 ? (podatek, ki ga ima Novomeška kolesarska mreža se bistveno
razlikuje (navzdol). Upamo, da ne zajeme sistema sharrow ali tam, kjer je kolesarska pot urejena
samo na eni strani ceste, kjer je prepovedano, čeprav je zgrajeno (Topliška cesta) ipd. V strategiji naj
se navajajo podatki, ki izkazujejo trenutno realno stanje v občini (četudi ni ravno rožnato).
št. urejenih mostov skozi Krko in njene pritoke 14 / 18 / 21
Tale podatek je dokaj neroden. Potoki so lahko Šajser, Temenica, Bršljinščica, ki niso širši od 2
metrov in ponavadi dajo pod cesto samo cev in imenujejo zadevo most. Predlagam, da se ločijo v
tabeli mostove čez Krko in potoke vsak v svojo tabelo, oz. bistveno pomembni so čez Krko.
Opredelitev do pripomb:
Preverijo se podatki in se v besedilu SR MONM v I. stebru: okolje in prostor, ustrezno popravijo.

26 od 28

Ukrep 6.1. - Ustvariti pogoje vsem predšolskim otrokom za dostopno in fleksibilno oskrbo v
vrtcih
Predlog: Izgradnja novega vrtca na območju KS Žabje vasi ali KS Gote vasi (V dela mesta)
Obrazložitev:
Dejansko stanje:
Na območju KS Žabja vas in KS Gotna vas ni javnega vrtca, samo eden manjši, ki je v najetih
prostorih Pedenped-Cepetavček (2 skupini cca 18 otrok 1-3 leta). Zlasti pred letom ukinjen vrtec Žabice
je bil lep primer pravega vrtca za sosesko (prijeten, topel, domač in na idealni lokaciji - slepa ulica, ob
gozdu).
- prostori so v najemu
- samo za otroke 1-3 let
Žabja vas (podobno Gotna vas) je zelo degradiran prostor, saj ga na eni strani zajeda Revoz, po drugi
strani bo navezovalna cesta za Revoz (ves tovorni promet našega največjega izvoznika kot
osebni/avtobusni), na tretji strani bo 3. razvojna os, v jurisdikciji pa imamo tudi največje križišče v
MONM- križišče Žabja vas. Gre za najbolj degradiran del Novega mesta. Žabja vas in Gotna vas
sta KS v naselju Novo mesto - urbani del mesta. Najbližji vrtec iz te smeri je vrtec Ciciban-Kekec in
matični Ciciban, ki pa sta oba zelo zasedena in ni nujno da starši sploh dobijo prosto mesto v teh vrtcih.
Vsi ostali so glede na ostale možnosti občanov iz drugih predelov mesta zelo daleč. V vrtcu Ciciban bi
si zelo želeli novih prostorov v teh KS, saj starši zelo pogosto izražajo željo in negodovanje zaradi
pomanjkanja prostorov.
Uporabni podatki:
- da bo enkrat tu nekje stal vrtec govorijo že 40 let
- KS Žabja vas in KS Gotna vas sta sicer naselji z pretežno stanovanjsko gradnjo - hiše. V zadnjih 10
let sta se zgradili vrstne hiše - Nad skalo, vrstne hiše na Drejčetovi poti, poleg tega se dela povsem
nova ulica Ravnikarjeva, dozidava Avšičeve ulice, v Gotni vasi pa soseska UPPM, zazidljiv je postal
Turkov hrib... na splošno obe KS imata številni podmladek (kakšen bi morali preveriti na MONM).
- vrtec je bil dan v OPN ob sprejemu (sicer sem uspel, da so ga prestavili iz Ind-obrtne cone Cikava na
to stran hitre ceste nekje v bližini Športno-rekreacijskega parka Osredek. Za lažjo predstavo to je nekako
na meji med KS Žabja vas in KS Gotna vas.
- med navezovalno cesto na Revoz in med Avšičevo ulico je nekaj zemljišč v lasti MONM (npr. 382,
378, 377 vse k.o. 1482-Ragovo) - osebno sicer menim, da bi moral vrtec stati v neposredni bližini parka
Osredek, zaradi narave in široke možne dejavnosti - tako, da bi bilo najbolj smiselno, da se za celotno
območje severno od ceste naredi OPPN in se potem naredi ali zamenjava ustreznih zemljišč ali odkup,
da vrtec ni povsem ob cesti in neposredni bližini parka - vendar bo treba pohiteti, saj se pozidave hitro
širijo.
- navezovalna cesta bo zelo oblegana, ker bo to zelo uporabna povezava zlasti za vse delavce
Revoza/TPV-ja in drugih storitvenih dejavnosti na tem območju in bo vrtec zanimiv za vse, ki se vozijo
mimo - tudi za vse podeželske starše ki gredo v službo v smeri 3. razvojno osi
- navezovalna cesta se bo delala v nekaj letih in edino prav je da se sproti uredi tudi ta manjkajoči vrtec.
- glede na moje podatke je veliko pomanjkanje za vpis in potem starši vozijo vsepovsod po mestu ali so
prisiljeni vzeti privatno varstvo
- veliko staršev dejansko vozi otroke skozi pol mesta in glede na to, da je edina povezava tega dela s
centrom mesta Kandijska cesta, potem veste, da je to zelo velika težava ob vseh konicah. Kandijska
cesta nima urejene kolesarske steze, zato tudi, če greš s kolesom, stojiš v koloni za bencinskimi izpusti
(z otrokom!).
- vrtec bi bil srednje velik 3-5 skupin, odvisno od podatkov, ki jih imate. S tem bi se sprostili tudi drugi
oddelki in bi lahko imeli nekaj prostih mest za vse otroke, ki med letom ne morejo dobiti prostega mesta.
Opredelitev do pripomb:
V SR NM smo med novogradnje vključili vrtec Otočec ter po potrebi nove kapacitete na območju centra
z okolico med katere spada tudi vrtec za stanovanjski soseski Žabja vas – Gotna vas. Demografska
študija Novega mesta je namreč pokazala, da se trend rasti števila predšolskih otrok postopno umirja
oz. obrača v nasprotno smer. Skupno število otrok se bo tako v naslednjih letih predvidoma še nekoliko
povečalo oz. ostalo na trenutni ravni, potem pa se bo začelo postopno zmanjševati. Že danes je opazno
postopno zmanjševanje števila otrok starih do vključno dve leti in ta trend se bo predvidoma nadaljeval,
prav tako pa se bo posledično (z zamikom) pričelo postopno zmanjševanje števila otrok starih od 3 do
6 let. V kolikor se bo demografski trend spremenil in bodo dodatni vrtci potrebni, je v strategiji predvidena
gradnja dodatnih kapacitet.
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Preglednica 7: Kazalniki za področje kultura
Št. kulturnih projektov in programov sofinanciranih iz javnih razpisov MONM št. dogodkov 90
Problem ni v številu, ampak v višini finančnih sredstev. Večina nekomercialnih dogodkov, ki po
strokovnosti, umetniški vrednosti dosegajo nadpovprečje v lokalnem ali državnem merilu ne potrebuje
200e sredstev, ker si z njimi ne more nič pomagati, ampak 20% ali več celotnega proračuna.
Predpostaviti bi morali %proračuna ali neko vrednost, ki bi jo zviševali v letih 2023, 2030, sicer je to
zavajajoče, ker nenazadnje se lahko sredstva tudi celo zmanjšujejo. V tabeli naj se prikaže znesek
namenjenih sredstev in ne št. dogodkov (ta ostaja za vsa leta isti).
Predlog: Rezidence za vizualne umetnike
Sodobni evropski trendi so mednarodne rezidence, kjer mesto na povabilo privablja raznovrstne
umetnike, da ustvarjajo v njihovem mestu. Tako preživijo nekaj tednov do mesec dni (lahko tudi več).
Ob enem je mesto bogatejše za umetniški pogled prišlekov in ta umetnik potem širi utrip oz. pogled
svojega gostitelja v svojem mestu in poti, ki jo nadaljuje v življenju. Umetniki so zelo inovativni, globalno
prisotni in urbani intelektualci, ki lahko določeni skupnosti odprejo veliko vrat, kar dolgoročno pripomore
k promociji in zaupanju obiskovalcev ali novih partnerjev (tako v gospodarstvu, kulturi in turizmu).
Predlog. Mesto naj eno bivalno enoto v centru mesta nameni t.i. umetniški rezidenci.
Opredelitev do pripomb:
Pripombe se smiselno upoštevajo. Besedilo strategije se dopolni pri Stebru II v Ukrepih 7.1. in 7.2. z
»Obnova Narodnega doma, ki bo služil za umetniško dejavnost« in »Podpora programom rezidenčnih
gostovanj ustvarjalcev iz različnih umetnostnih področij.« Ohranjanje števila kulturnih projektov in
programov je za MO NM uspeh in cilj je negovanje le-tega tudi v prihodnosti. Zneski podpore projektom
in programov se vsako leto spreminjajo, zato se spreminja tudi sam znesek oziroma % proračuna, ki je
namenjen kulturi.
Ukrep 8.1.: Zagotavljati ustrezno športno infrastrukturo za doseganje normativnih ravni športnih
površin na prebivalca bodi si z izgradnjo nove bodi si z obnovo obstoječe športne infrastrukture
Obnova in dograditev obstoječe športne infrastrukture: - Ureditev Mestnega stadiona na Portovalu –
novo nogometno igrišče, atletsko metališče, ureditev tekaške steze v gozdu Portoval in Ragovem logu,
manjša pokrita tribuna.
Po Ragovem logu poteka trasa tradicionalnega novomeškega teka in prav je da se uredi vsaj lastniško
kot tudi v varni obliki za rekreacijo.
Opredelitev do pripomb:
Pripombe se smiselno upoštevajo. Besedilo SR MONM se v stebru II pri Ukrepu 8.1. dopolni.
Ukrep 11.2.: Razvoj in implementacija vodilne turistične destinacije povezane z ostalo turistično
ponudbo
Opozoril bi na množično izsekavanje pravzaprav velike goloseke, ki nastajajo na področju Gorjancev.
Če hočemo ohraniti naravo, je potrebno najprej razčistiti, kako bomo gospodarili s tem območjem in
narediti ukrepe tudi v tej smeri. Upravni delavci ZGS te goloseke zagovarjajo kot smotrno gospodarstvo,
vendar se je potrebno vprašat ali si želimo intenzivne proizvodnje v tem velikem naravnem območju ali
sobivanje z naravo in ohranjanju naravnih vrednot. Opozorilo gre v smeri iskanje kompromisov z lastniki
(npr. določiti/prizadevati si za manj intenzivno proizvodnjo), določiti dolgoročne smernice za ohranjanje
tega področja kot območje gozda z posebnim namenom.
Opredelitev do pripomb:
V okviru programa »Razvoj poslovnega modela trajnostne čezmejne turistične destinacije in inovativna
promocija območja«, bo potrebno izdelati Načrt upravljanja območja Gorjancev. Ker gre za podrobnejšo
vsebino, se posebej v SR MONM ne navaja.
Pripravili:
Razvojni center novo mesto d.o.o.
Občinska uprava MONM

mag. Gregor Macedoni
župan
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