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ZA! SAMOOSKRBNO, SOLIDARNO, ZDRAVO IN VARNO OBČINO
ZA! POGOVOR IN DOGOVOR MED LJUDMI
ZA! USTVARJALNO IN INOVATIVNO NOVO MESTO
ZA! NOVO MESTO SREDI DOLENJSKE
ZA! EDINSTVENO NOVO MESTO
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“Tukaj in zdaj 
ustvarimo zdrave 
temelje za naprej. 

Prihodnost 
se začne doma, 

v mojem, vašem, 
v kraju vaših 

najbližjih.”

Dr. Robert Golob,
predsednik Gibanja Svoboda
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ZA VSE JE.  POVEJTE PRIJATELJEM.  HVALA.
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Gibanje Svoboda 
združuje posameznike, ki želijo z aktivno 
politično participacijo uresničevati 
razvojni potencial Slovenije, 
s poudarkom na skrbi za okolje, človeku in 
hkratnem uresničevanju 
ekonomskega razvoja Slovenije. 
Zavzemamo se za tri osnovne dimenzije 
trajnosti – ekonomsko, socialno in okoljsko.

Program 
Gibanja Svoboda temelji na prepričanju, 
da je trikotnik človek – okolje - razvoj 
nedeljiv sistem in da programske zahteve 
ne morejo biti utemeljene samo na 
okoljski politiki, četudi si v osrčje svojega 
delovanja postavlja trajnostni pravični 
razvoj za vse prebivalke in 
prebivalce Slovenije 
(in širše).

O
 G

ibanju Svoboda

Svobodo 
imam za 

najvažnejši 
pogoj 

človečnosti. 
Edvard KocbEK
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Kandidatna lista Gibanja Svoboda v Novem mestu

Novo mesto je del sveta in tvoj dom je del Novega mesta

Kdo smo in kaj bomo postali, ko bom »veliki«?
 Kdo smo?
 Naše vrednote
 Kam gremo? 

Naprej gremo najprej semkaj

Nova mesta našega razvoja
 Mesto Novo mesto
 Staro mestno jedro
 Stanovanjska naselja
 Podeželje
 Krajevne skupnosti
 Reka Krka in potoki
 Gorjanci in podgorjanske vasi
 Trška gora
 Mestni gozdovi, parki in drevoredi
 Ceste in promet
  Internet
 Narava in okolje

Jožica Derganc, Novomeščanka in poslanka Državnega zbora

Svoboda za vse Novomeščanke in Novomeščane
    Starejši, upokojenci
    Hendikepirani, funkcionalno ovirani
 Občanke, občani
 Družine
 Otroci, mladina, šolarji
 Študentje
 Podjetniki, delavci in brezposelni
 Umetniki
 LGBTQ+
 Rekreativci in športniki
 Kolesarji in pešci
 Romi
 Prostočasneži
 … ter male domače živali

Republika Slovenija in Evropska unija v Novem mestu

... in spet mi.

Kazalo vsebine

Novo mesto 
je del sveta in 
tvoj dom je del 
Novega mesta
Kandidatna lista Gibanja Svoboda 
za Občinski svet Mestne občine Novo mesto
Program Gibanja Svoboda 
za razvoj Mestne občine Novo mesto v letih od 2022 do 2030
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Kazalo vsebine

ZA! SAMOOSKRBNO, SOLIDARNO, ZDRAVO IN VARNO OBČINO
ZA! POGOVOR IN DOGOVOR MED LJUDMI
ZA! USTVARJALNO IN INOVATIVNO NOVO MESTO
ZA! NOVO MESTO SREDI DOLENJSKE
ZA! EDINSTVENO NOVO MESTO

Jožica Derganc, 
poslanka Državnega zbora,
Novomeščanka

Samo naša 
individualna 

vera v 
svobodo 

nas lahko 
obdrži 

svobodne. 
dwight EisEnhowEr



Imate dobro idejo za Novo mesto? Sporočite nam: novo.mesto@gibanjesvoboda.si4

g
ib

a
nj

es
vo

b
od

a
.si

Predgovor

V energetski krizi raje potujemo peš ali s kolesom. 
Bencin je drag in tudi okolju škodljiv.

ZA! dostopen in razpravljalen mestni svet. 
ZA! solidarno in napredno Novo mesto.

V Gibanju Svoboda Novo mesto se na lokalne volitve 
2022 odpravljamo s pestro listo izbranih 29–ih 

kandidatk in kandidatov za Občinski svet Mestne 
občine Novo mesto. Vsak izmed nas ima bogate 

izkušnje in uživa ugled na svojem kompetenčnem 
področju. Med nami so pedagogi, arhitekti, podjetniki, 

pravniki, zdravniki, novinarji, športniki, kmetje, 
ekonomisti, marketingarji, organizatorji in 

posamezniki z izkušnjami iz drugih področij. Prihajamo 
iz mesta, primestni naselij in podeželja. Med nami so 

tako upokojenci, kot posamezniki v svojem najbolj 
ustvarjalnem življenjskem obdobju in mladi, na 

začetku svoje poklicne poti. Učinkovito združujemo 
izkušnje in modrost ter mladostni zanos!

Na volitve se podajamo z jasnim ciljem, da z eno 
najmočnejših svetniških skupin postanemo ključen 

soustvarjalec, usmerjevalec in pospeševalec razvoja 
Novega mesta in njegove okolice. Le s številčno in 

aktivno prisotnostjo v občinskem svetu bomo lahko 
udejanjali vrednote, ki jih Gibanje Svoboda sporoča 

celotni Sloveniji: dostojanstvo, solidarnost in mir.
Zahtevali bomo, da bo novomeški občinski svet postal 
prostor razprave, kjer se bodo strategije in posamezni 

projekti tehtali in izbirali tisti, ki predstavljajo rešitve 
dejanskih problemov in potreb vseh ljudi. Skupaj se 

moramo odločati, kateri projekti lahko kakšno leto 
počakajo in kateri se morajo realizirati prednostno, 

ki čakajo na realizacijo že desetletja.
Vabimo vas, da se na naslednji straneh seznanite z 

našo vizijo in našim pogledom na razvoj novomeške 
občine. Prelistajte in preklikajte Program Gibanja 

Svoboda za razvoj Mestne občine Novo mesto v letih 
od 2022 do 2030.

In kar je še bolj pomembno. 
Vabimo vas k sodelovanju. Po volitvah ne pozabite na 

ta naš  poziv in nas seznanjajte s svojimi potrebami, 
željami in pobudami vsaj naslednjih 8 let.

ZA! Novo mesto.

Matija Škof, Gibanje Svoboda
Vodja Lokalnega iniciativnega odbora Novo mesto
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Kandidatna lista 

1.   Matija Škof
2.   Renata Pavlin
3.   Tomaž Levičar
4.   Urška Kovačič
5.   Žiga Papež
6.   Darja Judež
7.   Matjaž Recelj
8.   Maja Osterman
9.   Tomaž Slana
10.   Kaja Papić
11.   Jože Miklič
12.   Sonja Simčič
13.   Rok Račečič
14.   Anita Hrastar
15.   Tihomir Troha
16.   Urška Korasa
17.   Miha Škvarč
18.   Jožica Luzar
19.   Maja Javornik
20.   Stanislav Lazić     
21.   Robert Strniša
22.   Robert Šinkovec
23.   Olga Zore
24.   Božidar Lenarčič
25.   Dragica Nenadić
26.   Anže Derganc
27.   Janez Pezelj
28.   Sandi Papež
29.   Jožica Derganc
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Gibanje Svoboda
za bolj učinkovit, odprt in 
razpravljalen občinski svet

Občinski svet je ključni in najmočnejši 
organ občine. Občinski svet sprejema 
proračun in zaključni račun, odloke in 
sorodne akte, in tako usmerja delo žu-
pana in občine. 

Želimo si občinski svet, ki bo nazor-
sko barvit, odprt za dialog in dogovor, 
predvsem pa deloven in odgovoren. 
Novomeški občinski svet že potrebu-
je nekaj svežine, predvsem pa mnogo 
več dialoga, posebej med skupinami z 
različnimi nazori in vrednotami. Poiska-
ti moramo najboljšo skupno pot. 

Gibanje Svoboda v Novem mestu na 
lokalnih volitvah 2022 nastopa z lis-
to 29-ih kandidatk in kandidatov za 
občinski svet. Listo sestavljajo politično 
sveži posamezniki, kompetentni na po-
dročju svojega delovanja in družbeno 
aktivni. V naslednjem mandatu bomo 
sogovornik pri celostnem in enako-
pravnem razvoju novomeške občine in 
celotne JV regije. 

Potrebno je aktivnejše povezovanje z 
državo oziroma državnimi institucijami. 
In ker ima Gibanje SVOBODA neposre-
den stik in odnos s trenutno vlado, smo 
lahko v dodatno pomoč pri razvoju kl-
jučnih projektov Novega mesta in Do-
lenjske v prihajajočem obdobju. 
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za Občinski svet Mestne občine Novo mesto

1. Matija Škof 2. Renata Pavlin

3. Tomaž Levičar

4. Urška Kovačič 5. Žiga Papež 6. Darja Judež

7. Matjaž Recelj 8. Maja Osterman

9. Tomaž Slana

10. Kaja Papić 11. Jože Miklič

12. Sonja Simčič

13. Rok Račečič

16. Urška Korasa

17. Miha Škvarč

19. Maja Javornik

21. Robert Strniša

24. Božidar Lenarčič

15. Tihomir Troha

18. Jožica Luzar 20. Stanislav Lazić     

22. Robert Šinkovec

23. Olga Zore

25. Dragica Nenadić 26. Anže Derganc

27. Janez Pezelj 28. Sandi Papež 29. Jožica Derganc

14. Anita Hrastar

Kandidatna lista G
ibanja Svoboda
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1.  MATIJA ŠKOF
Matija Škof je pristen Novomeščan, pe-
vec v mešanem pevskem zboru Pom-
lad, v skupini DECI, rekreativni šport-
nik, tabornik po srcu, partner lokalne 
oblikovalke oblačil. Vedno dobre vol-
je, včasih si ga lahko srečal v Patrio-
tu, Slonu ali v Marofu. Najljubša oblika 
prevoza mu je čoln.
Po profesiji digitalni svetovalec, že dva 
mandata predsednik Krajevne skup-
nosti Center, kjer se zavzema pred-
vsem za več dogajanja v našem star-
em mestnem jedru, kjer tudi živi.
Svojo vlogo pri razvoju Novega mes-
ta želi nadgraditi kot svetnik mestne 
občine Novo mesto, ker meni, da ta po-
trebuje bolj celosten in premišljen raz-
voj. Pogreša garažno hišo v mestnem 
jedru, vsem dostopen bazen, most, ki 
bo razbremenil promet, več trgovin in 
več dogajanja na Glavnem trgu. Mati-
ja je patriot v pravem pomenu besede, 
saj povsod vedno kaže navdušenje 
nad Novim mestom in Dolenjsko.

2.  RENATA PAVLIN
Renata Pavlin je prva ženska na naši 
listi kandidatov za občinski svet.
Uni. dipl. pravnica, zaposlena na trž-
nem inšpektoratu RS, z motivacijo 
delovanja na področju stanovanjske 
problematike tako mladih kot stare-
jših v naši občini. Aktivna članica Kra-
jevne skupnosti Ločna, zaljubljenka v 
naravo, vrtičkarstvo, knjige in kolesar-
jenje. Redno zahaja na Glavni trg in 
Trško goro. Zase pravi, da je njena na-
jboljša lastnost, da je vedno pripravl-
jena pomagati, slabost pa to, da ima 

včasih prevelik občutek odgovornosti 
za probleme, za katere so odgovorni 
drugi. Motivacijo za politično delo na 
občinsko ravni črpa iz želje po soust-
varjanju kvalitetnejših življenjskih po-
gojev  za vse občanke in občane. 

3.  TOMAŽ LEVIČAR
Tomaž Levičar je naš kandidat za 
občinskega svetnika, ki pravi, da je na-
prej treba s pametjo in prijaznostjo. Uni. 
dipl. inž. arhitekture, zaposlen na Mestni 
občini Ljubljana kot urbanist, človek z res 
veliko znanja. Je arhitekt, urbanist, foto-
graf, oblikovalec, piše blog... Težko ga je 
opisati v treh besedah. Z družino živi na 
Grmu v Novem mestu, kjer najbolj po-
greša otroško igrišče, kakšen košarkar-
ski koš in družabni prostor. Kot svetnik bi 
aktivno sodeloval ravno pri prostorskih 
zadevah občine Novo mesto, kjer bi se 
zavzemal predvsem za bolj smotrne 
investicije, manj sekanja prelepih dre-
voredov in več pasov za kolesarje. Sam 
sicer najraje hodi, po gozdu in ob obali. 
In seveda na našo Trško goro. Motivaci-
jo za delo črpa v tem, ker iskreno ver-
jame, da se da še marsikaj urediti, tudi 
po vzorih mest pri nas in v svetu.

4.  URŠKA KOVAČIČ
Čeprav že 20 let dela v Ljubljani, se tja 
nikoli ni preselila. Uni. dipl. ekonomist-
ka poklicno deluje na področju tržnega 
komuniciranja, zadnje 2 leti vodi službo 
za digitalno komunikacijo v Mercatorju. 
V prostem času je motoristka, obožuje 
jadranje in dobro knjigo. Vsak dan jo lah-
ko srečate na sprehodu po Regrči vasi, 
skupaj s hčerko in psičko Mici. Je zalju-

bljenka v živali, če bi lahko, bi posvojila 
vse iz zavetišč. Kot občinska svetnica bi 
se tudi zaradi lastnih izkušenj zavzemala 
za pravice najranljivejših: otrok s pose-
bnimi potrebami, starejših, invalidov in 
bolnih. Prav tako vidi izziv z digitalizacijo, 
mlajšim generacijam je samoumevna, 
starejši pa imajo s tem veliko težav. 

5.  ŽIGA PAPEŽ
Žiga Papež si želi postati svetnik, ker 
meni, da bo s svojim znanjem, izkušn-
jami iz tujine, mladostno energijo in 
vsesplošno razgledanostjo aktivno 
pomagal soustvarjati naprednejšo, 
zeleno, samozadostno in za mlade 
prijazno Mestno občino Novo mesto. 
Je bivši vrhunski igralec tenisa, diplo-
mant Fakultete za šport in magister 
managementa Ekonomske fakultete v 
Ljubljani. V karieri je bil aktiven na ra-
zličnih področjih, predvsem v tujini - 
na vzhodu na Kitajskem, na zahodu v 
ZDA. Sodeloval je tudi z mednarodnimi 
organizacijami, ustanovil podjetniški 
inkubator Rastlinjak in športno društvo 
Corpus vitalis, ki pomaga izboljševati 
življenje upokojencem in diabetikom 
po celi Sloveniji. Tudi sam je diabetik.
Je energičen, strpen, odprt in rad ak-
tivno posluša druge. Danes redno za-
haja na Grad Otočec, najljubša ho-
bija sta mu šport in avanturistična 
potovanja, od prevoznih sredstev pa 
ima najraje kolo.

6.  DARJA JUDEŽ
Darja Judež prihaja z Mirne, je pa kot 
dijakinja spoznala svojega sedanje-
ga moža in je tako zdaj že 25 let No-

Kandidatna lista Gibanja Svoboda 
za Občinski svet Mestne občine Novo mesto
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2. Renata 
      Pavlin

4. Urška Kovačič

6. Darja Judež

4



Imate dobro idejo za Novo mesto? Sporočite nam: novo.mesto@gibanjesvoboda.si8

g
ib

a
nj

es
vo

b
od

a
.si Kandidatna lista Gibanja Svoboda 

za Občinski svet Mestne občine Novo mesto
želi si le boljše prometne ureditve, 
kakšne gostilne in trgovine.
Kot občinski svetnik bi deloval na po-
dročju zdravstva.

8.  MAJA OSTERMAN
Maja Osterman iskreno verjame, da kot 
družba lahko delujemo bolj odgovorno, 
strpno, transparentno, spoštljivo, ljudem 
prijazno, predvsem pa korektno.
Po izobrazbi je univerzitetna diplomira-
na ekonomistka, smer računovodstvo 
in revizija, zaposlena v novomeški Krki, 
v popoldanskem času pa je aktivna na 
področju poučevanja plesa otrok, mla-
dostnikov in odraslih v Plesnem centru 
Dolenjske. Naziv učitelj plesa je pridobila 
z opravljenimi izpiti na Fakulteti za šport 
in s tem pridobila tako specifično kot 
pedagoško znanje, ki ga skozi svoje delo 
na vseh področjih uporablja vsak dan. 
Zase pravi, da je njena najboljša last-
nost delovanje na več področjih hkrati, 
ne mara pa nepoštenosti in nereda.
Živi v Lastovčah, s partnerjem Gregor-
jem, dvema hčerkama in dvema kos-
matincema. V svojem naselju pogreša 
primerno prometno ureditev. Če bo 
postala svetnica,  bi želela sodelovati 
na področju razpisov. 

9.  TOMAŽ SLANA
Tomaž Slana ima največ izkušenj v 
kontrolinški stroki, ki ga je vpeljeval 
tako v podjetje Akrapovič kot tudi v 
podjetje GEN-I, kjer je že 11 let zapos-
len kot vodja strateškega kontrolinga. 
Po izobrazbi diplomirani ekonomist je 
tudi član sveta zavoda UKC Ljubljana in 
član nadzornega sveta v mariborskem 
podjetju MLM. Kot svetnik bi deloval 
na področju gospodarstva in podjet-
ništva. Zase pravi da je hiper deloven, 
odprt in družaben. V Novem mestu ga 
najbolj moti stanje obrtne cone Cikava, 
žal mu je tudi, da je sicer lepo urejeno 
mestno jedro preveč prazno.
Odraščal je v družini petih otrok, sam 
jih ima tri, kmalu bo postal tudi dedek. 
V prostem času aktiven vinogradnik 

in sadjar, doma zna narediti res čis-
to vse, večkrat tedensko trenira bo-
rilne veščine. Včasih je redno obiskoval 
Slona, vse koncerte, potepal se je po 
Gorjancih, danes pa se rad sprehaja z 
ženo, nabira gobe in kostanj in uživa v 
miru svojega vikenda na Hrastu.

10.  KAJA PAPIĆ
Kaja Papić že celo življenje živi v cen-
tru Novega mesta. Ker pogreša pravi 
utrip mesta, bi kot svetnica delovala 
na področju večje integracije mladih 
v center mesta. Stanovanja za mlade 
družine v centru, subvencionirane na-
jemnine za trgovine in ostale ponudni-
ke storitev bi sigurno pomagale. Sama 
redno obiskuje vse prireditve v cent-
ru, rada ima tudi športne dogodke in 
predstave Anton Podbevšek teatra.
Študirala je na Ekonomski fakulteti v 
Ljubljani, zaposlena je na Zavodu za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
zaradi družinskega podjetja ima tudi 
izkušnje v mednarodnem poslovanju.
Rada ima živali, pilates in potovan-
ja. Vnukinja pesnika Severina Šalija še 
danes od knjig najbolj obožuje njegove 
pesmi.
Motivacijo za delo v občinskem sve-
tu opiše z enim stavkom: Razmišljam 
globalno, delujem lokalno.

11.  JOŽE MIKLIČ
Jože Miklič zase pravi, da je aktiven up-
okojenec, vinogradnik in vrtnar. Tekstil-
ni inženir, včasih zaposlen v nekdan-
jem Novoteksu, kasneje je bil tudi vodja 
Zveze svobodnih sindikatov v naši regi-
ji. Svetnik v občinskem je že bil, deloval 
je tudi v odboru KOP in bil član komisije 
za priznanja Mestne občine Novo mes-
to. Sodeloval je tudi pri zbiranju sred-
stev za prvi mamogram v naši regiji.
Poročen z Novomeščanko živi v Žabji 
vasi, kot svetnik bi se zaradi lastnih iz-
kušenj življenja v bližini Revoza zavze-
mal predvsem za čisto okolje.

g
ib

a
nj

es
vo

b
od

a
.si

Kandidatna lista G
ibanja Svoboda

vomeščanka. Študirala je na Fakulteti 
za kemijo in kemijsko tehnologijo, 
zaposlena je v Krki, v oddelku upravl-
janja kakovosti. Letos je dokončala še 
izredni študij na Fakulteti za organ-
izacijske študije in postala magistrica 
menedžmenta kakovosti. 
Kot svetnica bi želela delovati na po-
dročju lokalne samouprave in promet-
nih povezav. Živi na Krki, kjer ji všeč, da 
je odmaknjena od mestnega vrveža, 
pogreša pa pločnik, javno razsvetljavo 
in mestni avtobus. Prav tako bi si želela 
realizacijo Univerzitetnega kampusa v 
Novem mestu. 
Je izredno pozitivna in vztrajna, pa tudi 
perfekcionistka. V prostem času rada 
sprehaja psičko Ruby, kolesari, potuje, 
pozimi pa smuča. Kot gurmanka rada 
preizkuša recepte in obiskuje ter ra-
ziskuje restavracije po Sloveniji in v tu-
jini.

7.  MATJAŽ RECELJ
Matjaž Recelj kandidira za občinski svet 
iz želje, da naredi nekaj dobrega za vse 
nas. Za Novo mesto pravi da je lepo, am-
pak zaspano in zato polno potenciala. 
Pogreša tudi drsališče in hokej dvorano.
Osnovno šolo je končal v Šentjerneju, 
gimnazijo v Novem mestu, študij stom-
atologije na Univerzi v Ljubljani, nekaj 
let je kot zobozdravnik delal v Zdravst-
venem domu Novo mesto, zdaj pa ima 
zasebno prakso.
Rad se ukvarja z različnimi športi, potu-
je, se druži s prijatelji in živi družinsko 
življenje. Od prevoznih sredstev ima 
najraje kolo.
Živi na Košenicah, naselje mu je všeč, 

10. Kaja Papić

8. Maja Osterman

4
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povezanost z javnim prevozom, varne 
poti, označenost pomembnih objektov, 
obveščenost o namerah in projektih v 
njihovi krajevni skupnosti ter boljšo ko-
munikacijo.
Kot svetnica bi se zavzemala za bolj 
dostopne najemnine športnih dvoran 
in stadionov, vzpodbujala šport kot 
način življenja in da bi tudi cenovno 
bolj dostopen predvsem otrokom in 
mladini.

20.  STANISLAV LAZIĆ
Stanislav Lazič je motivacijo za kan-
didaturo v mestnem svetu dobil od 
bratranca. Živi na Grmu, za Novo mes-
to pravi, da je lepo, urejeno in varno. 
Kot črno točko vidi le novo brv čez Krko 
na Loko.
Ima veliko prodajnih izkušenj, zadnja 
leta je vodja prodaje v Nektar Natura 
Group za kar 9 držav. Zase pravi da je 
optimist in pozitivec, rad ima šport, svoj 
prosti čas najraje preživlja z družino na 
otroških igriščih, redno pa ga lahko 
srečate Pri Vodnjaku.  
Kot svetnik bi se zavzemal za bolj živo 
mestno dogajanje in za realizacijo uni-
verzitetnega kampusa.

V Novem mestu pogreša zagotovitev 
javnih površin, ker investitorji gradijo 
samo stanovanjske stavbe brez javne-
ga programa in prostora. Če bi lahko, bi 
prvo naredili cestni most čez Krko med 
KS Drska in KS Bršljin in tako povezal dve 
največji krajevni skupnosti v občini. Kot 
svetnik bi se zavzemal tudi za pridobitev 
ekološkega certifikata občine. 
Je predan, razgledan in prilagodljiv, 
oče treh najstnikov, najljubše prevozno 
sredstvo mu je traktor.

15. TIHOMIR TROHA
Tihomir Troha je že celo življenje pov-
ezan s šolstvom, poudarja, da ima 
šola pomembno vzgojno funkcijo 
otrok in pomembno vlogo pri reševan-
ju vedenjskih in učnih težav učencev.  
Končal je študij pedagogike na Filozof-
ski fakulteti v Ljubljani, bil je vzgojitelj v 
Dijaškem domu Novo mesto, potem pa 
se je kot svetovalec zaposlil na OŠ Grm, 
kjer dela še zdaj in kjer je bil kar dvajset 
letl pomočnik ravnatelja.
Rad ima knjige, predstave v Anton Pod-
bevšek teatru, sredine filme tedna na 
nacionalni televiziji, poje v mešanem 
pevskem zboru, dela z lesom, gobari, 
fotografira.
Živi v Stopičah, všeč mu je da je tam 
mir, da se dobro razume s sosedi in 
da si pomagajo. Pogreša pa osnovne 
storitve: trgovino, pošto, bankomat. Kar 
težave povzroča predvsem starejšim.
Kot svetnik bi deloval seveda na po-
dročju šolstva. Verjame, da s svojim 
znanjem in izkušnjami lahko prispeva k 
skupnosti.

16.  URŠKA KORASA
Urška Korasa prihaja iz Gabrja, kjer živi 
s partnerjem in tremi otroci. Po duši 
je športnica zato je bilo logično, da je 
končala Fakulteto za šport in se zapos-
lila kot učiteljica športne vzgoje, prvo na 
OŠ Center, zdaj pa na Šolskem centru 
Novo mesto. Trenirala je smučanje, tek, 
tenis, trenutno pa je navdušena nad 
gorskim kolesarjenjem.
Rada živi na vasi, pogreša pa boljšo 

12.  SONJA SIMČIČ
Sonja Simčič zase pravi, da ima dol-
gočasen življenjepis, kar seveda ne drži, 
če celo svoje življenje delaš z otroki. Ro-
jena Novomeščanka, 20 let je poučeva-
la slovenščino, 20 let pa je bila ravnatel-
jica na Osnovni šoli Grm. Rada je učila, 
to povedo tudi njeno domači, stroga 
ampak pravična. Zdaj aktivna upoko-
jenka, uživa v gradbenih delih, najraje 
pa preživlja dneve v Ližnjanu, kjer ima 
počitniško gnezdo z veliko zemlje in kjer 
se dobro kuha in je, predvsem morsko 
hrano. Rada potuje in se druži z različno 
mislečimi ljudmi.  Je mama dveh hčera 
in babica dveh vnukov.
Živi na Grmu, kot pravi najlepšem pre-
delu Novega mesta, blizu centra, pov-
sod gre lahko peš: v trgovino, na pošto, 
do zdravnika ali na travnik na sprehod.
Kot svetnica bi delovala na področju 
kulture in izobraževanja ter skrbi za na-
jmlajše in najstarejše.
Rada ima Novo mesto, ker je šarmantno, 
ravno prav veliko in družinam prijazno.

13.  ROK RAČEČIČ
Rok Račečič je zanimiv kandidat za 
svetnika. Po izobrazbi diplomirani ar-
hitekt se je po letih projektiranja infra-
strukture nizkih in visokih gradenj po 
vsej Sloveniji samozaposlil na ekološki 
kmetiji. Ukvarja se z eko vinogradništ-
vom, eko vinarstvom in eko živinorejo.  
Prvi na svetu so iz lastno pridelane-
ga ekološkega grozdja pridelali vino 
cviček PTP kot ekološko vino. Kmetija 
ima status ARK kmetije. Redi slovenske 
avtohtone pasme živali: cikasto gov-
edo, lipicanskega konja ter štajerske 
kokoši.

12. Sonja Simčič

18. Jožica Luzar

14. Anita Hrastar
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Drska, vesela je, da ima v bližini vse 
kar potrebuje: trgovino, zdravstveni 
dom, bolnico, lekarno. Najraje se vozi z 
vlakom, najljubši hobi ji je petje. Moti-
vacijo za delovanje v občinskem svetu 
je našla iz spremljanja poročil o tekočih 
dogajanjih. Vesela je obnove Glavnega 
trga, tudi njo pa moti nova brv nasproti 
bolnišnice. Kot svetnica bi se zavzema-
la predvsem za pomoč starejšim, saj 
mnogi izmed njih nimajo urejene preh-
rane in pomoči na domu. 

24. BOŽIDAR LENARČIČ
Božidar Lenarčič prihaja iz Velikih Brus-
nic, je oče dveh otrok, zaposlen v Adria 
Mobil v službi strateške nabave. Svo-
je življenje je posvetil družini in izo-
braževanju, trenutno opravlja raziska-
vo doktorske disertacije, pred tem 
pa je dopolnjeval znanja na področju 
nabave in elektronike. Opravljeno ima 
GMP specializacijo na IEDC Bled. Je or-
ganiziran, potrpežljiv in čisti entuziast. V 
prostem času se ukvarja z designom in 
športom.
Rad ima Brusnice, pogreša pa športni 
in turistični potencial kraja. Kot svet-
nik bi se ukvarjal predvsem s takšnimi 
projekti.

26.  ANŽE DERGANC
Anže Derganc ima večletne delovne 
izkušnje na področju gradbeništva, 
projektiranja, arhitekture in voden-
ja projektov, trenutno je zaposlen kot 
projektant v podjetju Diming d.o.o.. Je 
ambiciozen in željan novih izkušenj. Živi 
v centru mesta, kjer pogreša predvsem 
javni transport in večjo povezanost 

21.  ROBERT STRNIŠA
Robert Strniša prihaja iz Dolenjskih 
Toplic, z družino živi na Marofu v Novem 
mestu, kjer ga lahko najpogosteje 
srečate. Je uni. dipl. inženir lesarstva 
z več kot 25 leti izkušenj v tujini, pred-
vsem ZDA, Kanadi in Angliji. Je us-
tanovitelj blagovne znamke Aronija 
Slovenija in ima lastno trgovino oblačil 
Maraton Sportswear.
Na Marofu pogreša bolj urejeno dost-
opno cesto, v Novem mestu pa bi 
najprej uredil avtobusno postajo. Na 
političnem parketu je čisti novinec, kot 
svetnik bi se zavzemal za ureditev in-
frastrukture in športnih objektov.
Najbolj ga opisujejo tri besede: akcija, 
potrpežljivost, fokus.

22.  ROBERT ŠINKOVEC
Robert Šinkovec je avtoklepar, zapos-
len v Adria mobil Novo mesto, kot 
skupinovodja na liniji prikolic. Živi na 
Žihovem selu pri Otočcu, všeč mu je, 
da je to majhna, podeželska vasica, le 
streljaj odmaknjena od središča Nove-
ga mesta. Rad ima lov in ribolov.
Kot svetlo točko v Novem mestu vidi 
prenovljeno mestno jedro, črno pa, 
da je preveč brvi čez reko Krko. Če bo 
postal svetnik se bo zavzemal pred-
vsem za varstvo okolja in zagotovitev 
vodovodne oskrbe za vse prebivalce 
občine. Prav tako meni, da je nujno po-
trebno urediti problematiko z Romi.

23.  OLGA ZORE
Olga Zore je upokojenka, celo živl-
jenje je bila zaposlena v Krki, sicer po 
izobrazbi medicinska sestra. Živi v  KS 

23. Olga Zore

25. Dragica Karolina      
            Nenadić

Kandidatna lista G
ibanja Svoboda

Kandidatna lista Gibanja Svoboda 
za Občinski svet Mestne občine Novo mesto

Da, to bo lep dan, 
sonce svobode 

bo ogrelo zemljo z več 
sreče kot vsa 

zvezdna aristokracija. 
hEinrich hEinE
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bližnjimi okraji.
Kot mladostnik je veliko časa preživel 
v Lokal Patriotu in Konjeniškem centru 
Češča vas, danes pa se najraje spre-
haja ob Krki in v Portovalu.  
Kot svetnik bi deloval na področju ur-
banizma, za to ga motivira želja po 
spremembah in izboljšanju kakovosti 
bivanja.

27. JANEZ PEZELJ
Janez Pezelj ima bogat življenjepis. Pr-
ihaja iz pet članske družine, je magis-
ter socioloških znanosti, veliko ljudi ga 
pozna kot novinarja. Delal je na Do-
lenjskem listu,  na RTV Slovenija, kjer je 
dobil tudi Tomšičevo priznanje. Bil je 
svetovalec za stike z javnostjo predsed-
niku Demosove vlade Lojzetu Peterletu, 
dr. Janezu Drnovšku in v parlamentu 
RS še štirim predsednikom Državne-
ga zbora. Bil je tudi direktor KC Janeza 
Trdine in na koncu kariere generalni 
sekretar Republiškega Rdečega križa 
Slovenije. Kot soustanovitelj in nekdanji 
podpredsednik Nacionalnega foruma 
Humanitarnih organizacij Slovenije je 
dobil njihovo najvišje priznanje ‘Kipec 
dobrote’.
Napisal je kar 5 knjig, igral v filmu, bil 
je predsednik Namiznoteniške zveze 
Slovenije.
Danes je najraje dedek, živi v KS Center, 
kjer pogreša predvsem več kulturnih 
dogodkov. 

28. SANDI PAPEŽ
Sandija poznamo vsi, bivši poklic-
ni kolesar, pionir in ambasador tega 
športa na Dolenjskem.Sandi Papež  živi 
na Ratežu z družino, danes najraje od-
kriva naše čudovite gore, gre na morje, 
dobro kuha kuha in peče. V svoji lokalni 
skupnosti ga motijo nedokončani pro-
jekti in pomanjkanje razmišljanja za 
bolj zeleno prihodnost. Še vedno se na-
jraje vozi s kolesom.
Motivacijo za delo v mestnem sve-
tu ima, ker je velik patriot in ker ima 
njegov sin, Žiga Papež, ki tudi kandidira 

na naši listi, neomajno vizijo spremen-
iti svet na bolje. Verjame tudi v odprt 
dialog in enotnost, saj meni, da smo 
premajhni, da bi se delili.

29. JOŽICA DERGANC
Zadnja na naši listi kandidatov za 
mestni svet je Jožica Derganc, naša 
poslanka. Je Novomeščanka po srcu in 
duši, kjer je odraščala, obiskovala šolo, 
si ustvarila dom in družino, našla na-
jboljše sodelavce, prijatelje in sosede.
Vedno pozitivna, vesela, širokih na-
zorov, brezkompromisna in vedno 
pripravljena pomagati. Rada je v nar-
avi in hodi v hribe.
Predno je postala poslanka v državnem 
zboru  je bila zaposlena v novomeškem 
vrtcu, bila predsednica območnega 
odbora SVIZ, delovala v različnih hu-
manitarnih akcijah.
Želi si Novo mesto za ljudi, z ljudmi. 
Kar vključuje nujno ureditev prometa, 
predvsem zaradi razbremenitve cest, 
zmanjšanja onesnaženosti in dnevnih 
migracij Dolenjcev v druga mesta, 
na delo in v šole. Potrebna je preno-
va in ureditev avtobusne in železniške 
postaje, kolesarskih poti in parkirišč 
za stanovalce in obiskovalce mestne-
ga jedra, brezplačno parkiranje pred 
Zdravstvenim domom, ter javni prevoz, 
ki bo sistemski, uporaben in dostopen 
vsem.  Stanovanja bi morala biti dost-
opnejša. Potrebovali bi večji kulturni 
center ter avtonomen Dom starejših 
občanov. Veliko šol in vrtcev je potreb-
nih prenove in večje varnosti. V Novem 
mestu tudi ni zavetišča za brezdomce. 
Povečati je treba samooskrbo in ener-
getsko učinkovitost, izkoristiti turističen 
potenical celotne regije.Poskrbeti za 
kulturno dediščino in naravo.
Verjame, da ima lista kandidatov Gib-
anja Svoboda Novo mesto potencial 
za spremembe v naši občini, ki bodo 
pomagale to uresničevati.
Ker jih povezujejo prave vrednote: 
spoštovanje pravne države, kulturen 
in spoštljiv dialog, svoboda, pravičnost 
solidarnost in skrb za naravo.

Kandidatna lista G
ibanja Svoboda

29. Jožica Derganc

Kandidatna lista Gibanja Svoboda 
za Občinski svet Mestne občine Novo mesto
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Za samooskrbno, a tudi za lepše urejeno mesto pod grmskim gradom.
Tu je bila nekoč predvidena manjša ojezeritev Težke vode, kjer bi nastalo mestno koaplišče. 

Danes je tu vrtnarija. 
Bo jutri tu tudi dodatna mestna tržnica s ponudbo lokalnih povrtnin?
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Živimo v mesecih, ko v Ukrajini - zgolj ena država nas 
loči od nje - divja nesmiselna in groba vojna. Mnogi so 
izgubili svoje domove in življenja, vojna pa povzroča tudi 
širše, globalne posledice, ki sežejo tudi k nam v Ev-
ropo, Slovenijo, Novo mesto in v naše domove - 
pa ne zgolj v obliki rek beguncev, ki iščejo, kakor ob vsaki 
od krutih vojn, varnost za svoje družine. Smo v času, ko 
se sprašujemo, ali bodo naše hiše in bloki tudi to zimo, ko 
cene vsega drvijo v nebo, topli, in ali bodo hladilniki zgolj 
hladni ali pa vendarle tudi polni zdrave hrane, ki je gre za 
isti bankovec iz dneva v dan manj v nakupovalno košarico. 
Preživeli smo tudi nekaj negotovih preteklih let s pandem-
ijo koronavirusa. Ta nam je omejila gibanje in zasukala 
življenjski slog, ne le družinam, ampak tudi gosp-
odarstvu, čigar nemajhen del še močno trpi. Vse to pa 
je le droben del globalnih tegob in izzivov, ki od daleč 
narekujejo naš vsakdan. Soočeni smo tudi z najnevarnejšo 
izmed kriz - s klimatskimi spremembami. Dosega-
jo nas naravne neprilike, prepogosto izzvane s strani 
človeka. Dolgotrajna suša je tudi letos v državi razplamte-
la divje požare in oklestila pridelke, močno deževje je 
poplavljalo hiše, odnašalo ceste in celo hiše, nedolgo naz-
aj smo začutili tudi strašno moč tresenja tal pod nogami 
in stropov nad glavami v sosednji prestolnici in okolici. Ob 
vsem tem pa skušamo živeti vsakodnevna in obenem pre-
hitra življenja, polna so zavez in obvez, del katerih so tudi 
skrb za naše otroke in družine, za delo, za zdravje, za 
prijateljstva. 

Novo mesto je tudi mnogo prej doživljalo brezštevilne 
trpke dni – dni s požari, ki so uničevali mestne domove, 
obdobja epidemij, ki so klestile prebivalstvo, leta vojn in 
nadlegovanj, ki so sejala strah, rušile družine in domove, 
mandate z voditelji, ki niso poznali in niso iskali dobrih 
rešitev resnih težav. Toda prav vsakič se je mesto dvignilo 
iz težav in postopoma zaživelo še lepše naprej. Poskrbe-
lo je za svoje vrtce in šole, za kulturne, športne in 
krajevne domove, za ceste in pločnike, za pitno 
vodo in skrite odplake, za druženje in smeh, za na-
jsodobnejše in najstarejše, za najbolj ambiciozne in za 
vsakega vsakdan.

Zato lahko danes, težavam navkljub, novomeško obči-
no mnogi jasno prepoznavajo tudi po ohranjenih lepotah 
narave in uspehih ljudi. Občudujejo umirjeno zeleno 
Krko, vzvalovljene in gozdnate Gorjance in podgorjan-
ske vasice, kjer tu pa tam še mukajo krave, vinorodne gorice 
z najslavnejšo med vsemi, Trško goro, prepoznavajo us-
pešno veliko in tudi malo gospodarstvo, navdušeno 
ploskajo in vzklikajo zmagovitim športnikom števil-
nih disciplin, občudujejo mnoge ustvarjalce z barvami, 
besedami, zvoki in oblikami, in seveda mislece številnih 
znanosti. Vsi ti Novo mesto učijo o moči misli, o pomenu 
vztrajnosti in pridnosti ter ustvarjalnosti, o vred-
nosti sodelovanja oziroma pomenu ekip in skupno-
sti. Naravo smo skozi stoletja uspeli ohraniti in družbo raz-
viti. Na našem prostoru ima življenje že tisočletno patino, 
a vedno znova in tudi danes se Novo mesto uspe postaviti 
kot eno izmed najuspešnejših in svojstvenih mest v 
širšem prostoru. Četudi je mesto že nekaj zadnjih desetletij 
prepoznano kot uspešno in napredno in prijetno, pa se 
novi izzivi za lepši in varnejši jutri porajajo vsakodnevno.

Novo mesto je del sveta in tvoj dom je del Novega mesta 

Novo mesto pomaga tudi državi in Dolenjski. 
Kot pomembno regijsko središče vseskozi razvija svoje 
zmožnosti, da širšemu prostoru zagotovi razvojno zatočišče, 
v katerem lahko ljudje v bližini svojih domov rastejo, se 
kvalitetno izobražujejo, varno zaposlujejo, snujejo 
družine, zidajo nove tople domove, ustvarjajo svoje 
velike ideje, spoznavajo današnjo in preteklo kulturo 
ter da lahko odrinejo tudi v daljni svet.

Mesta so danes zibelke razvoja ožjih in širših skupnosti. 
V mestih nastajajo najpomembnejše razvojne ideje, mes-
ta izobražujejo ljudi, jim nudijo pestro paleto delovnih mest 
in dokaj učinkovito razpolagajo z naravnimi, družbenimi in 
ostalimi viri. Mesta, hiter razvoj, divji napredek, predobro živ-
ljenje ožjih skupin pa so lahko tudi breme – so breme de-
lom današnjih družb, delom naravnega okolja, živim pop-
ulacijam, samim prebivalcem teh mest in celo svetu kot 
celoti. Želimo si razvoj, ki bo trajnosten, ki bo, kot se lah-
ko pove, lepšal naša življenja, toda brez ogrožanja življenj 
prihodnjih generacij in sosednjih skupnosti. Pomembno je 
pomembne cilje udejaniti na način, da ne povzročajo novih 
pomembnih težav nam in sedaj in tudi ne drugim in kasneje. 

Vse to novomeško politiko vseh barv poziva in motivira 
k sodelovanju, k oblikovanju ustreznih ciljev za pr-
ihodnost, da bomo še bolj odporni na vsakovrstne 
težave in da bo življenje posameznikov, družin in skupno-
sti vzpodbudno, da bomo lahko solidarno pomagali 
vsakemu, ki pomoč potrebuje, in da bomo živeli v sožitju s 
soljudmi in naravo, da bomo varčni in skrbni.
Napredek je treba začutiti v starem mestu in v njegovih 
modernejši predelih ter v podeželskih krajih občine, v vsa-
ki od naših 23 krajevnih skupnosti, v vsakem od skoraj 100 
naselij v občini, v vsakem od 3000 podjetij, napredek mora 
obiskati vsakega od preko 36.000 prebivalcev občine, pri-
ti mora do otrok, do staršev, do delavcev, do brezposelnih, 
revnih in upokojencev, do ljudi s sanjami, skrbmi in 
strahovi.

Program
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Upornik je človek, ki živi celostno, 
skladno s svetlobo, ki izvira iz njegove 

notranjosti. Za najdragocenejšo 
vrlino – torej svobodo – tvega vse.

osho
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Balon velodrom. 
Kar je župan videl kot varčnost, se je  v času energetske krize in trajnostnega 
bivanja izkazalo za finančno jamo brez dna in napako.  
Kako pozimi ogreti in poleti ohladiti šotor na okolju prijazen način? 
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• Mestna občina Novo mesto je ena izmed dvanajs-
tih mestnih občin v Sloveniji in je šesta največja občina 
med 212 občinami v državi.

• Mestna občina Novo mesto je del jugovzhodne statis-
tične regije, sestavlja jo 21 občin, in je po površini največja 
regija v državi, ima pa blizu 150.000 prebivalcev in med 
vsemi slovenskimi regijami tudi največji del mladega 
prebivalstva. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta 
je negativen (-4,8%).

• Podnebje je celinsko, povprečna letna temperatura je 
9,4 stopinj Celzija, letno pade okoli 1100 mm pa-
davin.

• Največja naravna bogastva so reka Krka in Gorjan-
ci, okolico krasijo številne vinske gorice z najslavnejšo 
Trško goro.

• Površina občine je okoli 236 km2, kar je okoli 1,2% pov-
ršine države, površina Novega mesta pa je okoli 33 km2.

• V novomeški občini živi približno 37.000 ljudi, kar je 
okoli 1,8% prebivalcev Slovenije. Moških in žensk je prib-
ližno enako število, povprečna starost prebivalcev pa 
je okoli 42 let. V mestu Novo mesto živi okoli 24.000 
ljudi. 

• V občini je okoli 14.000 gospodinjstev, približno to-
liko je tudi stanovanj v občini.

• Novo mesto ima ugodno lego med dvema državnima 
prestolnicama: slovensko Ljubljano in hrvaškim Za-
grebom. Večji kraji v regiji so še Trebnje in Mirna Peč, 
Metlika in Črnomelj ter Brežice, Krško in Sevnica.

• Novo mesto je kulturno, upravno, izobraževalno, promet-
no, trgovsko, versko, ustvarjalno središče Dolenjske 
in Jugovzhodne Slovenije, in s takim namenom je bilo 
pred stoletji tudi ustanovljeno.

• Mesto je bilo ustanovljeno leta 1365, poselitev na ob-
močju današnje občine pa je že večtisočletna.

• Največja podjetja v občini so Krka, Revoz, Adria 
Mobil, TPV, v okolju delujejo tudi številna napredna in 
uspešna manjša podjetja, poznano pa je bilo nekoč tudi 
po Pionirju, Novoteksu, Labodu in Novolesu. V 
občini sicer deluje okoli 3000 podjetij.

• Pospešen gospodarski razvoj mesta in občine se je začel 
po drugi svetovni vojni z ustanovitvijo več podjetij, 
iz katerih so nastala pomembna, uspešna, velika podjetja 
– Krka, IMV, Pionir etc.

• Prihodek podjetij novomeške občine je bil leta 2020 okoli 
4,8 milijarde evrov, kar je pomenilo nekaj več kot 4% 
prihodkov podjetij v državi. 

• Povprečna mesečna plača je v novomeški občini za okoli 
15% višja od povprečja v Sloveniji.

• Novo mesto nudi okoli 25.000 delovnih mest, na 
delovna mesta pa se vsakodnevno v Novo mesto pripel-
je okoli 13.000 ljudi. Par tisoč Novomeščanov se na 
delo vsakodnevno vozi v Ljubljano. Brezposelnih je okoli 
10% prebivalstva. 

• Občina uspe letno zbrati okoli 46 milijonov evrov 
proračunskega denarja. Največ prihodkov v proračun je 
davčnih – na dohodek, na dobiček, na premoženje, na 
blago in storitve.

• Vrtce, ki jih je 21, obiskuje okoli 1800 otrok, vključenost 
je približno 78%. Osnovne šole obiskuje okoli 3.900 
otrok.

• Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala 
povprečno 17,8 koledarskih dni na leto, v Sloveni-
ji pa 18,0 dni. Stopnja umrljivosti zaradi samomora je 17 
na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 18. Delež promet-
nih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je v novomeški 
občini višji od slovenskega povprečja.

• Letno se v občini z javnim odvozom odpadkov zbere okoli 
12.835.000 kg odpadkov.

• Dolžina novomeških vodovodov je preko 370 kilometrov, 
imamo 35 aktivnih vodohranov. Dolžina kanalizacijskih 
vodov v občini je okoli 310 km, imamo 10 čistilnih naprav 
za preko 50.000 populacijskih enot. Po občini je raz-
porejenih okoli 2800 zabojnikov za mešane komu-
nalne odpadke, skupno število zabojnikov za odpadke pa 
je preko 7000.

• V novomeški občini je okoli 412 kilometrov občin-
skih cest in okoli 97 km državnih cest, od tega 
okoli 12 km avtoceste.

• Osebna vozila so stara v povprečju 9 let. Meščani večino 
voženj opravijo z avtomobili.

• V Novem mestu so se razvijale in ustvarjale številne velike 
osebnosti z najrazličnejših področij – gospodarstveniki 
Andrijanič in Levičnik, umetniki Kovačič in Jarc, 
Jakac in Lamut, Kozina in Rudolfovo ter Mrfy, 
Mušič in Simič, Gazvoda in Virc in Berger, šport-
niki Štukelj ter Papež in Primc, Fink in Vernig ter 
Smodiš in tudi mnogi drugi.
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Narodna domova. Za tržaškega se Slovenija bori 
že številna leta, novomeškega, prvi na Slovenskem 
je bil, pa občina prepušča propadanju. 
Tudi ustvarjalnosti in druženju ne služi več.

Novi trg. Meščani so tu zahtevali park.
Občina je uredila le nemarno parkirišče. 
Želi ga pozidati.
Kaj bo jutri na prostoru nekdanjega mestnega pokopališča?
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Naše vrednote

Naše temeljne vrednote so povezane z vrednotami, ki jih 
živi tukajšnji človek, in tiste, ki so nam jih predali najus-
pešnejši med nami, kot so bili Leon Štukelj, Božidar Jak-
ac, Pia in Pino Mlakar, Marjan Kozina, Rudolf IV. in ostali, ki 
so povezani z nastankom, razvojem in uspehi teh krajev. 
Njihova življenja in dela nam govorijo o izrednem pomenu 
vrednot kot so:
• zdravje,
• družina in skupnost,
• delavnost in sodelovanje,
• poštenje, spoštovanje, strpnost in odprtost,
• solidarnost, odgovornost do soljudi in okolja,
• ustvarjalnost in inovativnost,
• skromnost,
• radovednost,
• ambicioznost,
• veselje in ljubezen.

Kam gremo? Vizija.

Novo mesto bo ohranjalo položaj enega najuspešne-
jših mest v državi, bo pomembno središče ustvarjal-
nosti, idej in razvoja. To mu z dobrim preteklim delom 
naših dedov in babic uspeva že več deset let na številnih 
področjih - od gospodarstva in umetnosti do izobraževan-
ja in športa. A enako bo sedaj in tudi tedaj, ko reči v roke 
vzamejo naši otroci. 

Smo optimisti in problemi so naši izzivi. Novo 
mesto bo odporno mesto. Sobivali bomo z naravo, s 
soljudmi v mestu in po vaseh pa soustvarjali sedan-
jost in prihodnost. 

Življenje v občini in regiji bo vzpodbudno, strpno in 
varno za prav vse generacije in tudi za prišleke.
 
Novo mesto bo dvignilo stopnjo svoje samooskrbe, s 
svojimi najboljšimi močmi pa bo pomagalo vsem po-
moči potrebnim, in pomagalo pri razvoju Dolenjske in 
Slovenije. Smo odgovorna in solidarna občina. 

Ustvarili bomo trajnostne rešitve, ki bodo ljudem, 
družinam in skupnostim življenja olajšali in olepšali, da 
bodo lahko ustvarjali, izpolnjevali svoje sanje, se 
večkrat družili, smejali in tudi veselo zaplesali.

Kdo smo in kaj bomo postali, 
ko bomo »veliki«?

Program
  /  Vrednote in vizija

Vrednote in vizija

Stanovanja, 
infrastruktura, 

javni promet in 
delovna mesta,

vse je tu ...
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Situacija v svetu, državi, občini in v mestu terja, da vnovič prilagodimo razvojne poudarke. Varnostne, okoljske 
in ekonomske težave, koristi sodelovanja in solidarnosti, temeljne razvojne priložnosti mesta, regije in držav ter 
status mesta v regiji in nenazadnje posebnosti našega prostora nam izrisujejo aktualne ključne razvojne poti:

ZA! 
SAMOOSKRBNO,
SOLIDARNO,
ZDRAVO in
VARNO občino

Negotovo življenje v aktualnem 
času, ki ga oblikujeta pandem-
ija, vojna, klimatske spremem-
be, požari, poplave ter slab 
zrak v naši občini, nam jasno 
kaže, da je dogajanje tega 
sveta močno medsebojno pre-
pleteno, hkrati pa nam kliče, 
da moramo poti do varne-
jšega življenja posameznikov, 
skupnosti in okolja iskati v prvi 
vrsti sami – mislimo globalno, 
delujmo lokalno. 
Razmere nas usmerjajo k pov-
ečanju prehranske in energet-
ske oskrbe in samooskrbe ter 
skrbi za okoljsko in zdravstveno 
varnost oziroma odpornost na 
krize.

ZA! 
POGOVOR in
DOGOVOR 
med ljudmi

Napredek novomeške občine 
je plod naporov mnogih 
posameznikov vseh generacij, 
tudi najmlajših in starejših, 
civilnodružbenih in gospodar-
skih organizacij, krajevnih 
skupnosti in nenazadnje seve-
da države ter občine. Vsi se 
trudimo za lepši jutri. 
Gibanje Svoboda se pri 
določanju in izvajanju razvojnih 
nalog zavzema za tesen dialog 
med vsemi deležniki, kar bo 
pripeljalo do skupnih, kvalitet-
nih in hitrejših rezultatov.

Program
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ZA! 
USTVARJALNO in 
INOVATIVNO 
Novo mesto

Ob trajnostnem življenjskem 
slogu sta glavni razvojni 
priložnosti naše države in 
občine ustvarjalnost in inova-
tivnost - v vseh sferah naših 
življenj, od vrtca do penzije, od 
doma do službe, pri risanju in 
petju. 
Ustvarjalnost in inovativnost 
potrebujeta ustrezno podpor-
no okolje, da ideje lahko ras-
tejo in dorastejo, in odprtost 
v svet, da se ideje lahko pre-
iskusijo. Skrbeli bomo tudi za 
ustvarjalne dosežke preteklosti.

ZA! 
Novo mesto
SREDI DOLENJSKE

Dolenjska, preplet mest in 
vasi, gozdov in travnikov, ljudi 
in narave, je naš širši dom. 
Občina skupaj z državo razvi-
ja tudi programe in naložbe, 
ki povezujejo celotno regijo, 
jo odpirajo v svet in služi-
jo kvaliteti življenja v širšem 
prostoru -  pomislimo na izo-
braževalne, kulturne, socialne, 
varstvene institucije, na velike 
zaposlovalce, na prometno, 
energetsko in ostalo infrastruk-
turno opremo. 
V dialogu z Vlado Republike 
Slovenije in ostalimi občinami 
v regiji bomo spodbudili hitrejši 
razvoj Dolenjske. Dolenjska bo 
okolje, kjer se bodo ljudje lahko 
razvijali in bili uspešni v vseh 
obdobjih svojih življenj.

ZA! 
EDINSTVENO 
Novo mesto

Novo mesto ni le eno izmed ti-
soč mest sveta, pač pa ima tudi 
svoje drugačnosti, posebnosti, 
je svojstveno, premore svojo 
identiteto. Posebno je s svojo 
zgodovino in naravo, posebno 
je zaradi tistih svojih ljudi, ki reči 
delajo z žarom in jih naredijo 
drugače ali pa enostavno so 
drugačni, posebno je zara-
di zaradi odličnih športnikov, 
umetnikov in znanstvenikov, pa 
zaradi Krke, Trške gore in Gor-
jancev, zaradi Rudolfa in Julije 
ter Leona in Matjaža, zaradi situl, 
cvička in zidanic, zaradi starih 
kozolcev in modernih tovarn, 
zaradi gasilcev in lovcev, pa tudi 
zaradi posebnega sosedstva 
dveh državnih prestolnic. 
Želimo, da mesto še naprej 
pomaga vsem, ki sooblikujejo 
svojstvenost, enkratnost, poseb-
nost tega mesta, in da pomaga 
tistim, ki tvorijo tukajšnje življen-
je drugačno, pestro in posebno, 
in da spodbuja tisto, s čimer 
bogatimo pestrost širšega ali 
ožjega sveta.
 

Prednostna programska področja 2022 - 2030

Niso 
svobodni 
vsi, ki se 

norčujejo 
iz verig. 

gotthold 
EphraiM lEssing
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Naprej gremo najprej semkaj
Osnovni ukrepi za uresničevanje prednostnih programov

ZA! 
SAMOOSKRBNO, 
SOLIDARNO IN VARNO OBČINO

• PREHRANA: Spodbujali bomo višjo stopnjo prehranske samooskrbe, zman-
jšanje deleža zavržene hrane, spodbujali bomo zdravo prehranjevanje in 
skrbeli za izboljšanje oskrbe s ključnimi življenjskimi potrebščinami v vseh 
delih občine in regije. Prenovili bomo mestno tržnico in poskrbeli za promoci-
jo lokalnih pridelkov oziroma hrane;

• ENERGIJA: Energija postaja zelo draga, zato je skrb za samooskrbo, cenejše 
vire in varčno rabo še pomembnejša. Spodbujali bomo ekološke, energijsko 
varčne naložbe, trajnostno rabo naravnih virov, varčno življenje in razvoj nu-
jne infrastrukture, ki vse to omogoča, posebej na področjih prometa in ogre-
vanja stavb. Potrebna je izgradnja malih in skupnostnih sončnih elektrarn s 
hkratnim in skladnim razvojem elektroenergetskega omrežja (posodabljanje 
omrežja, trafo postaj, ...), povečanje rabe toplotnih črpalk, energetska san-
acija stavb in uporaba biomase za ogrevanje;

• ZDRAVJE: Zdravje je ena najvišjih vrednot naše družbe. Skrb za zdravje mora 
postati del vsakdana čim večjega števila ljudi. Občina mora zagotavljati po-
goje za aktivno skrb za zdravje v vseh okoljih občine, v mestu in na podežel-
ju ter izboljševati stanje okolja – čistejši zrak, zdrava pitna voda, zdrava tla. 
Zagotoviti je treba pogoje za zdravo telesno aktivnost vseh generacij, po-
trebna je tudi promocija zdravih vzorcev življenja, bivanja, gradnje stavb in 
naselij ter prometa. Zdravstvene ustanove morajo biti kvalitetne in dostopne.

• VZGOJA IN ŠOLANJE: Ključni element dolgoročne varnosti je skrb za kvalitet-
en razvoj otrok, za njihovo socializacijo, intelektualni in duhovni razvoj - tako 
v domačem okolju, kakor v vrtcih in šolah. Vrtce in šole je treba opremljati s 
sodobnimi pripomočki, zagotavljati motivirane vzgojitelje ter učitelje. Vrtci in 
šole morajo biti vabljivo, prijetno in vzpodbudno okolje za otroke.

• VARNOST: Mnoge situacije preteklih let so razkrile izreden pomen nekaterih 
javnih služb, posebej zdravstva, gasilstva, socialnih služb, policije in podob-
nih. Zagotavljati je treba boljše pogoje za delo služb, ki so najaktivnejše v 
primerih naravnih in ostalih nesreč. Pri razvoju našega prostora pa je treba 
jasno upoštevati tudi naravne zakonitosti in sile;

• OKOLJE: Razvijali bomo okoljske projekte, kot so nadaljnji razvoj komunalne 
infrastrukture, zmanjšanje bremena na okolje, razvijali bomo pogoje za 
zmanjšanje obremenitev zraka, tal, voda.
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ZA! 
POGOVOR IN DOGOVOR 
MED LJUDMI

• INFORMIRANOST: Zagotavljali 
bomo dober dostop do informacij, 
ki so pomembne za oblikovanje in 
sprejemanje dobrih odločitev;

• DIALOG: Pri razvoju in izvedbi idej 
bomo vzpodbujali sodelovanje z 
vsemi koristnimi in zainteresiranimi 
deležniki;

• DRUŽABNOST IN STRPNOST: Spod-
bujali bomo druženje med ljudmi, 
kulturo sodelovanja, dialoga, strp-
nosti, nekonfliktnosti oziroma med-
sebojnega razumevanja.

ZA! 

USTVARJALNO IN 
INOVATIVNO NOVO MESTO

• PROGRAMI: Uvajali bomo pro-
grame, ki bodo vzpodbujali in 
nagrajevali ustvarjalnost ter inova-
tivnost v vseh družbenih procesih.

ZA! 
NOVO 
MESTO SREDI DOLENJSKE

• PROMET: Okrepiti je treba prometne vezi znotraj regije 
in z državno prestolnico. Treba je zgraditi cesto na tretji 
razvojni osi med Celjem, Novim mestom in Belo Krajino 
ter posodobiti železniško progo od Ljubljane do Novega 
mesta in naprej proti Metliki in Hrvaški. Začeti je treba 
aktivnosti razvoja železniške proge med Novim mestom 
in Brežicami;

• IZOBRAŽEVANJE: Novo mesto mora postati eno od uni-
verzitetnih središč države in s tem tudi študentsko mes-
to – to ga bo dodatno pomladilo in oživelo. Potreben je 
razvoj sodobnega in regijsko privlačnega srednješols-
kega in univerzitetnega prostora. Potrebno je dokončati 
prenovo Knjižnice Mirana Jarca, na osnovi katere je 
treba zasnovati univerzitetna knjižnica;

• GOSPODARSTVO: Novo mesto je zaposlitveno središče 
Dolenjske. Potrebna je skrb občine, da oblikuje stalno 
privlačno okolje za prihod novih podjetij in oblikovan-
je novih, kvalitetnih delovnih mest. Potrebna je aktivna 
promocija Novega mesta kot naložbene lokacije;

• DEDIŠČINA: Novo mesto že stoletja nosi središčno vlogo 
na Dolenjskem, zaradi česar je tu nastalo veliko regi-
jsko pomembne dediščine. Potrebna je stalna skrb za 
kulturo s prenovo ključnih spomenikov, kot so trenutno 
Narodni dom, grad Grm, Kozinova zidanica;

• PRIREDITVE: Središčno vlogo v regiji Novo mesto izkazuje 
tudi s prireditvenim dogajanjem. Obstoječemu naboru 
zanimivih dogodkov oziroma prireditev je treba dodati 
nove ter okrepiti promocijske aktivnosti v regiji in širšem 
prostoru.

ZA! 

EDINSTVENO 
NOVO MESTO

• DEDIŠČINA IN DOGAJANJE: Pod-
pirali bomo tradicionalne lokalne 
prireditve, skrbeli za ohranjanje 
naravne in kulturne dediščine ter 
pomoč razvoju svežih in inovativnih 
ustvarjalnih dosežkov;

• ODLIČNOST: Nudili bomo podporo 
projektom, ki stremijo k odličnosti 
in vrhunskosti na področjih kul-
ture, znanosti, umetnosti, športa in 
sorodnih;

• V ŽIVO: Promovirati moramo vse, ki 
danes zmorejo skozi svoje delo tudi 
Novo mesto prikazati kot aktiven, 
prijeten in odgovoren prostor sredi 
Slovenije in Evrope;

• TURIZEM: Spodbujanje turizma, ki 
predstavlja dolenjsko naravo in 
odgovarja na izzive tega časa. Po-
tencial vidimo v butičnem in tra-
jnostnem turizmu na reki, v zidan-
icah, v gozdu. 

Podjetja tudi odhajajo.

Vsi ljudje se rodijo enaki, 
le redki pa so tisti, 
ki jim uspe premagati 
to pomanjkljivost. 
lord Mancroft
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Propadli in propadajoči objekti 
že številna leta kvarijo podobo 
obrečne Kandije. Spremeni se 
nič. Vsaj ne na bolje.

ZA! SAMOOSKRBNO, SOLIDARNO, ZDRAVO IN VARNO OBČINO
ZA! POGOVOR IN DOGOVOR MED LJUDMI
ZA! USTVARJALNO IN INOVATIVNO NOVO MESTO
ZA! NOVO MESTO SREDI DOLENJSKE
ZA! EDINSTVENO NOVO MESTO
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Program
 / Nova m

esta našega razvojaGibanje Svoboda razvoj novomeške občine snuje 
tudi po posameznih ključnih razvojnih območjih 
občine, ki so pomembna kulturno, gospodarsko, 
bivanjsko ali kako drugače. 

Pripravili smo predloge razvojnih ukrepov za naslednja ob-
močja: 
• mesto Novo mesto,
• staro mestno jedro,
• stanovanjska naselja,
• podeželje,
• krajevne skupnosti,
• reka Krka in potoki,
• Gorjanci in podgorjanske vasi,
• Trška gora,
• mestni gozdovi, parki in drevoredi,
• ceste in promet,
• internetno mesto,
• narava in okolje.

Zelena luč za vlak v krajih pod Gorjanci?

Svoboda je dobrina, ki 
nam omogoča uživati v 
drugih dobrinah.
MontEsqUiEU

4
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Mesto Novo mesto

Mesto Novo mesto je središče novomeške občine in Dolenjske, že stoletja pa je pomembno tudi za 
slovenski kulturni in intelektualni prostor. Mesta imajo nasploh zelo pomembno vlogo pri razvoju šte-
vilnih področij življenja in tudi pri razvoju geografsko sosednjih območij. 

Novo mesto za Dolenjsko opravlja številne naloge – posebej pa služi kot zaposlitveno oziroma gosp-
odarsko, izobraževalno, kulturno, športno, upravno središče, ki dnevno privablja tisoče ljudi iz ožje in 
širše okolice. Novo mesto mora tudi nadalje in še hitreje krepiti svoj pomen v regiji, razvijati svojo priv-
lačnost in odprtost ter poskrbeti za prijeten vsakdan svojih prebivalcev.

Novomeška občina mora kontinuirano krepiti svojo pozitivno vodstveno vlogo v regiji, povezovati tu-
kajšnje občine in voditi tvoren dialog z državo, ki v tem prostoru tudi lahko in mora veliko postoriti.

Za nadaljnji razvoj Novega mesta predlagamo naslednje bistvene projekte:
• razvoj gospodarskih con, povečevanje pestrosti in števila kvalitetnih delovnih mest, ki bodo nudi-

la osnovno socialno varnost prebivalcem;
• razvoj univerzitetnega središča, ki bo omogočil, da mesto postane tudi študentsko, se pomladi 

ter omogoči mladim, da se v bližini svojih domov usposobijo za naloge v odraslosti;
• prenova ključnih kulturnih spomenikov – staro mestno jedro, Narodni dom, grad Grm, Kozinova 

zidanica, ki kažejo na bogato  kulturno preteklost mesta in njegove izstopajoče ustvarjalce; 
• izgradnja prometnega dela tretje razvojne osi do Bele Krajine, izgradnja vzhodne in zahodne 

mestne obvoznice, uvedba mestnega vlaka ter izboljšanje pogojev za nemotorni in javni prom-
et, posebej za železnice, kar bo izboljšalo prometne in ostale povezave znotraj regije, novomeške 
ceste in zrak pa razbremenilo tranzitnih vozil in njihovih izpustov;

• stalno vzpostavljanje in izboljševanje pogojev za delovanje regionalno pomembnih institucij, kot 
so: Regionalni center zaščite, reševanja in pomoči, Splošna bolnišnica Novo mesto, Dom stare-
jših občanov Novo mesto, Knjižnica Mirana Jarca, Univerza Novo mesto in srednje šole, Policija, 
sodišča, Olimpijski center, regijski center za ravnanje z odpadki ipd. Vse so pomemben servis 
številnim prebivalcem ne le v občini, ampak v regiji;

• skrb za ohranitev oziroma izboljšanje kvalitete zraka, vode in vodotokov, plodne zemlje itd, ki v 
času kriz dobivajo še dodaten pomen pri skrbi za zdravje in pri povečanju prehranske samooskr-
be;

• okrepitev sodelovanja občank in občanov pri razvoju mesta in občine, ker je koristno, lepo in 
odgovorno soustvarjati svoje mesto in občino;

• znatna podpora ustvarjalnim, inovativnim, ekonomičnim, solidarnim in skupnostnim projek-
tom, ker potrebujemo nove ideje in ker je najboljša skupna pot, na kateri pomagamo en drugemu..

Program
 / Nova m

esta našega razvoja / M
esto N

ovo m
esto
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Staro mestno jedro

Staro mestno jedro lahko postane mestna dnevna soba vseh občank in občanov. Novomeško sta-
ro mestno jedro ima bogato ponudbo kulturnih, športnih, izobraževalnih, upravnih in tudi gostinskih 
ter komercialnih programov, doživlja gradbeno prenovo, vendar pa vse doslej še ni polno zaživelo s 
prebivalci in obiskovalci – celo ob večerih ob navadnih koncih tedna mestno jedro največkrat sameva 
in molči. Posebej manjka jasen načrt upravljanja ponudbe za obiskovalce. Trenutno je ponudba izkl-
jučno posledica iniciativ pogumnih podjetnik, potrebovali pa bi mestnega menedžerja, ki bi s prostor 
upravljal in skrbel za njegovo konkurenčnost do drugih trgovskih in družabnih centrov.

Med prednostnimi projekti prenove in oživitve starega mestnega jedra prepoznamo:
• okrepitev promocijske in prireditvene dejavnosti in programov, ki privabljajo obiskovalce v mest-

no jedro, potreben je tudi skupni premislek o vnovičnem aktiviranju funkcije mestnega managerja;
• ureditev Rudolfovega sprehajališča po bregu reke Krke okoli celotnega mestnega jedra ter spre-

hajalne poti ob Krki od mestnega jedra do Plave lagune;
• zagotovitev dobre prometne povezanosti mestnega jedra z okoliškimi večstanovanjskimi 

naselji, posebej s kolesarskimi stezami, pešpotmi in javnim prometom;
• prenova Narodnega doma, ki ga je treba nameniti razvoju in predstavljanju ustvarjalcev vseh 

generacij;
• nadaljevanje prenove javnih parternih površin;
• zaključek prenove/gradnje Knjižnice Mirana Jarca, ki ima potencial postati pomemben družabni 

prostor meščanov;
• ureditev parka na območju nekdanjega pokopališča na Novem trgu;
• ureditev rekreacijskega območja v Parku Evropske unije, ki ga bomo s pešpotjo (Rudolfovo spre-

hajališče) povezali s parkom Loka;
• ureditev prireditvenih lokacij v mestnem jedru;
• prenova mestne tržnice in promocija lokalnih pridelkov in izdelkov;
• sodelovanje s prebivalci mestnega jedra in poslovnim sektorjem pri reševanju parkinih potreb in 

prenovi pročelij stavb, prednostno kulturnih spomenikov;
• prenova stanovanjskega fonda – z urejanjem najemnih stanovanj za mlade in za iskane kadre;
• izvedba učnih, kulturnih in rekreacijskih učnih poti;
• izvedba kvalitetne in zanimive praznične okrasitve in osvetlitve;
• aktivno sodelovanje z vsemi deležniki razvoja mestnega jedra.

Program
 / Nova m

esta našega razvoja / Staro m
estno jedro

Vsaka 
družba, ki 
govori, da 
zagotavlja 
ljudem 
svobodo, 
jim mora 
najprej 
zagotoviti 
eksistenco. 
lEon blUM
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Stanovanjska naselja

Novomeška stanovanjska okolja so raznolika - so velika in majhna, mestna in vaška, stara in nova, 
urejena in kaotična, skupaj s stanovanji oziroma hišami pa pomenijo osnovni prostor vsakodnevnega 
bivanja družin. 

V svojih stanovanjskih naseljih si prebivalci želijo varnosti, dostopnosti osnovne preskrbe in storitev, 
bližino vrtcev in šol, otroških in športnih igrišč ter sorodnega. Stanovanjska okolja morajo postati pros-
tor druženja, tkanja medsosedskih in medgeneracijskih vezi, ustvarjanja skupnosti. Nova stanovanjska 
okolja pa morajo ustrezati tudi najvišjim okoljskim standardom, biti nasploh prijetna, bistvene storitve 
pa morajo biti enostavno, celo peš dostopne – vsaj v mestnih okoljih. Pri prepoznavanju konkretnih 
ukrepov v posameznih območjih je nujno tesno sodelovanje s krajani in krajevnimi skupnostmi, ki na-
jbolje poznajo potrebe ljudi ter težave in priložnosti stanovanjskega naselja oziroma kraja.

Predlagamo razvojno nadgradnjo stanovanjskih okolij z naslednjimi ukrepi:
• opremljanje naselij z otroškimi in športnimi igrišči ter koloparki in skate parki ter z zelenimi ured-

itvami in vrtičkarskimi območji. Za vse to bomo zagotovili redno vzdrževanje;
• opremljanje naselij z družabnimi prostori, tudi pokritimi ali nadkritimi;
• razvoj celovite mreže osnovne oskrbe naselij za izboljšanje dostopnosti do vrtcev, šol, trgovin, 

storitev ipd;
• spodbujanje skupnostnih praks v naseljih;
• zagotavljanje varnosti in reda v naseljih;
• sodelovanje pri uvajanju novih oblik stanovanjske oskrbe, npr. stanovanjske kooperative;
• nova stanovanjska okolja se morajo razvijati po najsodobnejših praksah načrtovanja, gradnje in 

uporabe stavb;
• zagotavljanje zadostnega obsega novih in primernih zemljišč za večstanovanjsko in enostano-

vanjsko gradnjo – prednostno na območjih, kjer je zagotovljena primerna stopnja oskrbe. Občina 
mora opredeliti tudi prednostna občinska razvojna območja za stanovanjsko gradnjo in jih sama 
pomagati aktivno razvijati;

• pospešena gradnja neprofitnih stanovanj za socialno ogrožene ter mlade družine, oskrbovanih 
stanovanj za starejše ter kadrovskih stanovanj za privabljanje ključnih kadrov – zdravstvo, socia-
la, izobraževanje ipd.

Program
 / Nova m

esta našega razvoja / Stanovanjska naselja

Velika parkirna stiska v večstanovanjskih naseljih. 
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Podeželje

Novomeško podeželje s svojo razgibanostjo, z vasicami, gozdovi, travniki in pol-
ji je marsikomu najlepši del novomeške občine. Izvenmestni, podeželski prostor 
pomeni več kot 80% površine občine, na podeželju pa živi približno tretjina preb-
ivalcev občine.
 
Težave izvenmestnega prostora občine, torej podeželskih krajevnih skupnosti, so 
deloma drugačne od teženj in pričakovanj v mestu. Podeželski prostor je v zadnjih 
desetletjih izgubil kmetijski pomen, le redki se namreč še ukvarjajo s kmetijstvom 
kot osnovno dejavnostjo. V večji meri je tako postal prostor bivanja v udobnem, 
zelenem, umirjenem prostoru. Vendar so skrbi ljudi v podeželskih krajih deloma 
tudi podobne mestnim, le težave so še večje – problemi vodovoda in kanalizaci-
je, dostopnosti vrtcev in šol, trgovin, delovnih mest, javnega prometa, varnosti in 
sorodnega. 

Podeželski prostor je v obdobju aktualnih kriz posebej vreden – kot prostor zdra-
vega in ekološkega načina življenja, prehranske oskrbe ali samooskrbe občine 
ter kot razširjeni prostor rekreacije, umika, sprostitve. Podeželje ima tudi svoje tu-
ristične potenciale, ki so v novomeški občini še zelo neizkoriščeni – posebej v 
povezavi z vasmi, gozdovi, reko in vinogradniškimi območji.

Glede razvoja podeželskega prostora predlagamo:
• oblikovanje strategije razvoja podeželja – s poudarkom na bivanju, rekreaciji, 

kmetijstvu, samooskrbi, turizmu;
• sodelovanje s krajevnimi skupnostmi pri odpravljanju akutnih težav podežel-

skega prostora – prometne povezave – posebej do vrtcev in šol ter do os-
novne oskrbe, zagotavljanje prometne varnosti ter družabnih in rekreativnih 
prostorov in prireditev;

• oblikovanje skupnih/medkrajevnih projektov krajevnih skupnosti v pov-
ezavi s širšimi območji oziroma projekti – Gorjanci, reka Krka, promet ipd.

Krajevne skupnosti

Novomeška občina je razdeljena na območja 23 krajevnih 
skupnosti, ki jih vodijo sveti krajevnih skupnosti. Krajevne 
skupnosti prepoznavajo probleme posameznih okolij in 
pripravljajo rešitve oziroma predlagajo občini projekte. 

Glede delovanja krajevnih skupnsoti predlagamo naslednje:
• občina skupaj s sveti KS določi predstavnika za kraje-

vne skupnosti – informator, svetovalec in zagovornik 
krajevnih skupnosti;

• zagotovitev boljše odzivnosti občinskih služb v odnosu 
do krajevnih skupnosti;

• zagotavljanje  opremljanja vseh KS z osnovnim nabo-
rom urbanih ureditev primernih za vse generacije, kot 
so: otroška in športna igrišča, naprave za vadbo na 
prostem, kolo parki, skate parki, javna kopališča, iz-
posoja koles (v okviru sistema GoNm), pokriti družabni 
prostori na prostem, spominska obeležja in umetniška 
dela, urejena pokopališča, ureditev razpoložljivih pov-
ršin za vrtičkarstvo. Uredili bomo informacijski in us-
merjevalni sistem ter poskrbeli za praznična okrasitev 
in osvetlitev. Javne površine bomo redno vzdrževa-
li. Spodbujali bomo urejanje komercialne/trgovske 
ponudbe itd;

• prenos upravljanje določenih objektov, ki so nastali v 
okviru programov krajevnih skupnosti, na občino;

• uvedba rednih posvetov občine s krajevnimi skup-
nostmi, kvalitetno obojestransko informiranje, skupen 
razvoj projektov ipd;

• povečanje sodelovanja krajavnov pri delu svetov kraje-
vnih skupnosti.

Program
 / Nova m

esta našega razvoja / Podeželje, Krajevne skupnosti

Svoboda pomeni 
odgovornost. Zato se je 
večina ljudi boji.
gEorgE bErnard shaw
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Reka Krka in potoki

Reka Krka in njeni potoki so prostor prostega časa prebival-
cev, obenem pa tudi življenjski prostor živali in rastlin. Ven-
dar vode še niso dovolj čiste, obrežja so slabo vzdrževana, ni 
primernega prostora za druženje ljudi ob reki, včasih grozijo 
poplave, aktivnosti na vodi pa je premalo celo v poletnem 
času. 

Pred okoli sedemdesetimi leti je Novo mesto imelo tudi svojo 
veslaško ekipo, ki se je športno merila z ekipami Ljubljane, 
Bleda in Pirana. Danes je veslanja malo, športnega veslanja 
pa sploh ni. Na Krki lepo deluje turistična plovba, krepi se 
tudi uporaba supov na reki.

Prostor reke Krke, njenih pritokov in njihovih obrežij želimo 
približati prebivalcem z naslednjimi ukrepi:
• nadaljevanje urejanja obvodnih sprehajališč, prednos-

tno v mestnem jedru (Rudolfovo sprehajališče) in ob 
Težki vodi. Sprehajališča bomo opremili z urbano opre-
mo, igrali, pavilijoni, usmerjevalnim in informativnim 
sistemom ipd;

• oblikovanje šolskih veslaških ekip, ureditev veslaškega 
vadbenega/tekmovalnega poligona na reki Krki;

• izgradnja mestne čolnarne v Portovalu;
• ohranjanje nedostopnosti določenih odsekov obrežij, 

namenjenih prvenstveno vodnim in obvodnim živalim;
• povečanje skrbi države za vzdrževanje vodotokov.

Program
 / Nova m

esta našega razvoja / Reka Krka in potoki

Nova mesta 
našega razvoja

Ni vse zlato, kar se sveti.

Brez občutka za prostor.

Ni 
svoboden, 
kdor ne 
vlada nad 
seboj.
EpiKtEt
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Gorjanci in podgorjanske vasi

Trdinove bajke, Trdinov vrh, Trdinova pot so doma na naših 
Gorjancih. Gorjance so poleg Janeza Trdine vzeli za svoje 
tudi pohodniki, planinci, tekači in kolesarji, pa gozdarji, lov-
ci in naravoslovci, celo filmarji in poeti. Gorjanci so največje 
območje narave v naši občini. Tu srečamo sosede Hrvate, 
mnogi Novomeščani pa vsak teden osvojijo Gospodično z 
Gabrja.

Gorjanci morajo ostati predvsem narava, ljudje pa smo tu 
lahko pritajeno in na svojih poteh, ne na brezpotjih. Tako 
bodo Gorjanci umetnikom še naprej ostali zanimiv motiv, 
za nas pa prostor sprostitve, prijateljevanj, nabiranja moči 
ter gob in smrekovih vršičkov, prostor opazovanja ptic, lisic, 
bukev in srnic.

Projekti oziroma ukrepi, ki jih predlagamo za Gorjance in nji-
hove vasi, so:
• ohranjanje Gorjancev kot prostor narave in aktivnega 

preživljanja časa v naravi – hoja, kolesarjenje, opa-
zovanje, sprostitev;

• namestitev kvalitetnega sistema informacijskih in us-
merjevalnih označb za pohodniške, kolesarske, planin-
ske in podobne poti ter točke;

• ureditev vstopnih točk za obiskovalce območja Gor-
jancev v Gabrjeu, Stopičah in Birčni vasi - s parkirnimi 
mesti, informacijsko točko, gostinstvom, prenočišči in 
sorodnim ter razvoj muzeja lovstva;

• razvoj športnih, rekreacijskih, kulturnih, kulinaričnih in 
turističnih prireditev in produktov v povezavi z Gorjanci 
in podgorjanskimi kraji;

• v pogovoru in dogovoru z vsemi deležniki opredeliti 
strategijo razvoja Gorjancev in podgorjanskih vasi ter 
vnovič obravnavati vprašanje Gorjancev kot krajinske-
ga parka – tudi v smeri razvoja turistične in rekreacijske 
infrastrukture;

• določitev upravljavca območja Gorjancev.

Program
 / Nova m

esta našega razvoja / G
orjanci in podgorjanske vasi

ZA! SAMOOSKRBNO, SOLIDARNO, ZDRAVO IN VARNO OBČINO
ZA! POGOVOR IN DOGOVOR MED LJUDMI
ZA! USTVARJALNO IN INOVATIVNO NOVO MESTO
ZA! NOVO MESTO SREDI DOLENJSKE
ZA! EDINSTVENO NOVO MESTO

Posodobimo kraje pod Gorjanci.
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Trška gora

Trška gora, najslavnejša slovenska vinska gorica, je primarno kmetijsko oziroma vinogradniško ob-
močje, vendar v zadnjih letih s svojimi osončenimi razgibanimi in razglednimi pobočji tudi vse bolj 
povezana s popoldansko in vikend rekreacijo meščanov (hoja, kolesarjenje) in s turizmom (druženje, 
zabave, prenočitve v zidanicah, prireditve). Na trškogorska pobočja je letos prikolesaril tudi Tadej Po-
gačar. Trška Gora je del Dolenjske, ki lokalnemu prebivalstvu in lastnikom zidanic že dolgo predstavlja 
simbol tradicije. S svojimi naravnimi in kulturnimi značilnostmi ter predvsem z večstoletno prisotnostjo 
vinogradništva in zidanic ima Trška Gora izreden potencial za razvoj turistične dejavnosti na prostoru 
tik ob Novem mestu. Trška Gora, leži ob mestu in avtocesti, postaja vse bolj prepoznana in oglaševa-
na kot turistična lokacija, vendar zaradi pomanjkanja vlaganja v razvoj njeni potenciali niso smotrno 
izkoriščeni. 

Trška Gora ima potencial za oblikovanje celostne in povezane turistične ponudbe, ki lahko privabi 
turiste različnih generacij z različnimi interesi in združi ponudbo na področju gostinstva, kulinarike, vi-
narstva, športa, kulture in izobraževanja (zidanice, pohodniške poti, cerkev, Slakova zidanica, cviček in 
zidaniški turizem, prenočišča, prostori za zabave, pohodniške in učne poti ipd.).

Ključni projekti razvoja Trške gore in sosednjih vinogradniških območij v smeri kmetijstva, rekreacije in 
turizma so:
• Kmetijsko območje: spodbujanje ohranjanja kmetijske dejavnosti – vinogradništvo, sadjarstvo; 

omejevanje drobljenja posesti;
• Rekreacijsko območje: izvedba informativnega in usmerjevalnega sistema po poteh Trške gore; 

opremljanje območja z javnimi vadbišči, trim poligoni in pitniki; ureditev javnega bio letnega 
kopališča;

• Turistično območje: ureditev vstopne točke Trška gora in  razvoj muzeja vinogradništva in sad-
jarstva in etnološkega parka kozolcev; prenova Kozinove zidanice in vinograda ter parkovna 
ureditev območja; urejanje učnih poti, razvoj turističnih prireditev in produktov, povezanost Ted-
na cvička in Trške gore; ureditev mestnega prostora za piknike; okrepitev informiranja in promoci-
je zidaniškega turizma in Trške gore; razvoj lokalne/vinogradniške kulinarike in promocija cvička;

• Splošno: za razvoj bo določen koordinator, ki bo skrbel za sodelovanje z vsemi deležniki razvoja 
Trške gore (Kmetijska šola, Društvo vinogradnikov, Društvo Trškogorsko srce, prebivalci, podjetniki, 
gostinci itd), ter infrastrukturni razvoj območja (vodovod, javna razsvetljava, cestno ter pohod-
niško omrežje).
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Zelo neurejena avtobusna postaja pod Trško goro.
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Kekčeva in Mojčina pesem se razlegata iz Kozinove zidanice na Trški gori pod Gorjanci.
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Mestni gozdovi, parki in drevoredi

Novo mesto obdajajo gozdovi, osrednje mestne gozdne površine pa sta Ragov log in Portoval, pomen 
pa pridobivata tudi Drgančevje in Mestna hosta, kjer ima občina tudi sama v lasti nekaj večji delež 
gozda. Mestni gozdovi so naslonjeni tudi na atraktivni prostor reke Krke. 

Funkcije gozdov so številne, od ekoloških do socialnih, v njih prebivalci najdejo prostor sprostitve, 
rekreacije, druženja, tudi zabave in učenja. Mestni gozdni prostor mora v prvi vrsti ostati kar najbolj 
naravni prostor sredi mesta, poseganja vanje morajo biti premišljena in pretanjena.

Občino pa krasijo tudi manjše parkovne zasnove in drevoredi. Ti so posebej v prometnem okolju zelo 
koristni za pešce in kolesarje. V preteklih letih smo bili žal priča tudi več nasilnim odstranitvam dre-
voredov in posameznih mestnih dreves.

V zvezi z mestnimi gozdovi predlagamo naslednje ukrepe:
• ohranjanje in razvoj mestnih gozdov ter priprava strategije upravljanja mestnih gozdov;
• urejanje pešpoti in zanimivih učnih gozdnih poti za vse generacije z usmerjevalnim sistemom;
• urejanje vstopnih točk v mestne gozdove;
• opremljanje območij s trim stezami oz. zunanjimi telovadišči;
• ureditev igrišč za otroke z naravno oblikovanimi igrali;
• sodelovanje z lastniki gozdov ter aktivno odkupovanje površin gozdov s posebnim namenom.

V zvezi s parki in drevoredi predlagamo:
• ob gradu Grm: na osnovi že veljavnega prostorskega akta urediti mestni park z otroškima igrišče-

ma, sprehajališči, spominskim parkom zaslužnih meščanov, prireditvenim prostorom na pros-
tem ter grajsko restavracijo, da bi nastal park za južni del mesta;

• na Novem trgu: ureditev vstopnega parka v mestno jedro na območju nekdanjega pokopališča;
• v Portovalu in Ragovem logu: opremljanje gozdnih parkov z mikrourbano opremo, igrali, infor-

macijskim in usmerjevalnim sistemom, učnimi potmi;
• v Parku Evropske unije: ureditev rekreacijskega parka z Rudolfovim sprehajališčem ob reki Krki, ki 

bo novo ureditev povezal z Loko;
• Kozinov vinograd: ureditev zvočnega parka v okviru prenove Kozinove zidanice in vinograda;
• Marof: ureditev arheološkega parka;
• urejanje drevoredov ob mestnih cestah;
• zagotavljanje strokovne skrbi za mestno drevje in nasploh zelenje, s skrbjo kataster, načrtom 

vzdrževanja, usposbljenimi vzdrževalci.
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Kampiranje in parkiranje 
kar sredi športnega parka?

Ali mi dajte 
svobodo 

ali me 
usmrtite.
patricK hEnry
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Ceste in promet 

Promet je eden izmed najbolj perečih problemov sodobnih mest. Tudi življenje Novomeščanov se najpogosteje ustavi na cestah, v jutranjih, 
popoldanskih in podobnih zastojih. Prometne povezave z Ljubljano in znotraj regije temeljijo na cestnem prometu, vsakodnevne poti na delo v 
Ljubljano z vlakom so skoraj nemogoče, podobno tudi znotraj naše regije. Vlak je danes pzaradi cene in predvsem potovalne hitrosti povsem 
nekonkurenčen avtom. Veliko prebivalcev Novega mesta se vsakodnevno vozi na delo v Ljubljano, pretežno z lastnimi avtomobili, kar je posle-
dica dejstva, da tako železniški, kot avtobusni promet ne zadovoljujeta potreb zaposlenih. Prebivalci občine nasploh veliko večino poti opravijo 
z avtomobili, poti pešcev so zaradi daljših razdalj praviloma časovno potratne, poti s kolesom so zaradi nesklenjenega omrežja stez in poti 
marsikje nevarne, javni potniški promet pa je za večino potreb prebivalcev neučinkovit. Promet je tudi eden osrednjih krivcev slabe kvalitete 
zraka v naši občini, ki je med najslabšimi v Sloveniji.

Prednostne naloge na področju prometa so krepitev prometnih vezi z ostalimi centri v regiji ter z Ljubljano in Zagrebom, posebej s posodobitvijo 
in razvojem železniškega omrežja. Nujna je tudi preusmeritev tranzitnega prometa iz Novega mesta na načrtovane obvoznice. Deleža javne-
ga in nemotornega prometa pri vsakodnevnih potovanjih je treba močno povečati. S spodbujanjem dela na daljavo se bo zmanjšal motorni 
individualni promet, s tem pa tudi kvaliteta zraka. Mnoge občinske in državne ceste razpadajo. Tudi v največjih novomeških naseljih so ceste 
v slabem stanju – Drska, Plava laguna, Ragovsk-Jakčeva, Nad mlini-Smrečnikova … Mesto bo prometno urejeno, ko ne bo potrebe po uporabi 
avta za vsakodnevna potovanja znotraj mesta, potovanja po občini pa bodo hitra, varna, udobna in zdrava.

Na področju prometa predlagamo naslednje ključne projekte:
• zgoščanje prostorskega razvoja mesta in občine z namenom boljše povezanosti, izrabe infrastrukturnih omrežij in opremljenost naselij ter 

povečanja dostopnosti javnih in ostalih ureditev in storitev itd;
• razvoj projektov za zmanjševanje števila potovanj, posebej z motornimi vozili – razvoj naselij okoli oskrbnih jeder – 20-minutna občina oz. 

naselja, promocija dela na daljavo in nakupovanja na daljavo ipd;
• posodobitev dolenjske železniške proge ter začetek razvoja železnice med Dolenjsko in Posavjem;
• posodobitev in programska obogatitev novomeških železniških postaj;
• ureditev mestne železnice: ureditev dodatnih postajališč za severni (Livada, Bučna vas, Supernova …) in južni del mesta (Regrške košenice, 

Šmihel, Regrča vas …) in vzpostavitev mestnega jutranjega in popoldanskega vlaka;
• izgradnja vzhodne in zahodne obvoznice Novega mesta;
• ureditev novomeškega potniškega terminala – preplet železniškega, avtobusnega, javnega mestnega, taksi ipd prometa ter raznih storitev;
• zagotovitev varnih peš in kolesarskih poti v šolo in varnih dovozov otrok;
• nadaljnja in pospešena gradnja kolesarskih poti in pešpoti ter vzpostavitev povezanega omrežja poti, ki mora biti opremljeno s počiv-

ališči, servisnimi točkami in drugo infrastrukturo. Prednost mora imeti gradnja kolesarskih stez na najbolj prometnih in najbolj nevarnih 
cestah – Ljubljanska cesta, Kandijska cesta, Šmihelska cesta, Seidlova cesta, medkrajevne ceste;

• nadaljnji razvoj omrežja izposojevalnic koles, električni koles in e-skirojev;
• vzpostavitev rečnega taksija (Brod – Bršljin - Portoval – mestno jedro - Ragovska);
• skrbno vzdrževanje obstoječih cest – po prioritetah glede na prometne obremenitve in glede na prometno varnost. Poskrbeli za kvalitetno 

zimsko vzdrževanje (pluženje ipd) tudi pločnikov in kolesarskih stez;
• promocija zdravih, trajnostnih oblik prometa med prebivalci, zaposlenimi, mladino.
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Pod drobnim, starim Bregom teče gradnja velikega, novega mosta.
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Internet

Internet je že skoraj trideset let prisoten v sodobnih življenjih 
in tudi iz leta v leto bolj. Del življenja se je preselil na internet 
– tu beremo časopise, nakupujemo, nekateri delajo na dal-
javo in podobno. Internet ima velik pomen tudi za življenje 
mest in njihovih prebivalcev. 

• Posebna priložnost je uporaba interneta pri krepitvi in-
formiranosti prebivalstva, pri opravljanju dela in pred-
vsem pri zmanjševanju števila poti in s tem prometnih 
in okoljskih obremenitev ter manjši rabe energije.

• Spodbujali bomo enostavnejše in časovno manj potrat-
no opravljanje vsakodnevnih opravkov, ki praviloma ne 
pomenijo kvalitetnega preživljanja časa posameznikov 
ali družin. Nakupovanje z domačega fotelja, dostava na 
dom, delo od doma oz. na daljavo in podobne prakse 
morajo postati vsakdan, da bomo lahko ne le delavci, 
ampak tudi družinski ljudje, zdravi, veseli, sproščeni na 
igriščih in sprehajališčih, manj pa v trgovskih centrih.

Program
 / Nova m
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Tudi Ljubljanska c. je tu in tam brez kolesarske steze.

Svoboda, popolna svoboda, to so sanje, sanje, ki jim 
največkrat ni sojeno, da bi se uresničile, ampak revež 
je vsak, kdor jih ni nikoli sanjal. 
Ivo andrIč
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Narava in okolje
V preteklih letih je bilo Novo mesto večkrat izpostavljeno 
kot mesto s slabo kvaliteto zraka. Vzrok za to so življenjske 
navade, masovna uporaba avtomobilov in okolju manj 
prijazne oblike ogrevanja stavb. Novo mesto je še vedno 
predvsem avtomoblsko mesto, daleč največji delež po-
tovanj se opravi z avtomobili, kar zaradi neizgrajenega 
omrežja pešpoti in kolesarskih poti ne preseneča. Globalna 
situacija nas je prizadela tudi s podražitvijo energije in 
pomanjkanjem energentov, na kar nismo bili in še nismo 
dobro pripravljeni. Tudi največ hrane se kupi v trgovskih 
centrih, kamor neredko pride iz oddaljenih krajev, ne pri 
lokalnih kmetih in na tržnicah. Novih parkovnih površin ne 
pridobivamo, mesto pa si je v preteklih letih privoščilo tudi 
več neustreznih ravnanj z drevjem. Prihodnost mora biti 
trajnostna - prihodnost naselij in stavb, prometa, rabe en-
ergije, odnos do naravnih virov ... 
 
Zavzemamo se za:
• PROMET: prednost dajemo nemotornim in javnim, pa 

tudi električnim oblikam prometa; v naseljih je treba 
izboljšati pogoje hodljivosti; predlagamo nadaljnjo šir-
itev pešaškega in kolesarskega omrežja, povezanost 
v učinkovito omrežje; zagovarjamo odločno posodo-
bitev obstoječega dolenjskega železniškega omrežja 
in razvoj proge med Dolenjsko in Posavjem; povečati 
je treba delež zaposlenih, ki delajo od doma oziroma na 
daljavo; mestne predele in večje kraje je treba opreml-
jati s storitvami oziroma ustrezno oskrbo v peš razdalji 
od domov; oblikovati je treba nova območja brez avto-
mobilov ter uvesti mestni vlak; promet je treba načrto-
vati celovito, z ustrezno rabo pestrega nabora promet-

nih oblik; razvoj lokalne prometne informatike;
• OGREVANJE: nujna je nadaljnja skrb za zmanjšanje en-

ergetskih potreb stavb; pospešiti je treba razvoj malih 
in srednjih lokalnih elektrarn, prednostno na javnih 
stavbah, ter uporabo toplotnih črpalk;

• HRANA: zavzemamo se za povečanje prehranske 
samooskrbe s povečanjem pridelovalnih kapacitet, 
preprečevanjem zaraščanja plodnih povšin ipd; pred-
lagamo prenovo mestne tržnice in odprtje mestnih 
površin za najemniške vrtičke, prednostno za social-
no ogrožene; javnost je treba informirati o zdravem 
načinu prehranjevanja in o problemih zavržene hrane;

• NARAVA: posege v naravo je treba minimizirati, ključna 
razvojna okolja so okolja mesta in ostalih obstoječih 
večjih naselij v občini;

• ZELENE POVRŠINE: predlagamo razvoj mestnih zelenih 
površin, predvsem parkov; mestne prometnice, posebej 
pešaške je treba opremljati z drevoredi; mestni gozdovi 
in parki naj postanejo območja za sprostitev prebival-
cev;

• POVRŠINSKE IN PODTALNE VODE: treba je zagotavl-
jati kvalitetno varstvo vodovarstvenih območij ter 
vodotokov; vzpodbujati je treba uporabo deževnice in 
sive vode;

• ŽIVALI: območja izven ozkih poselitvenih območij so pri-
marno habitati oziroma biotopi, poseganjem vanja se 
je treba izogibati; 

• ODPADKI: vzpodbujali bomo razvoj v smeri zero-waste 
koncepta, pri čemer mora z zakonodajo sodelovati tudi 

država;
• NASELJA IN STAVBE: občina mora postati prostor sodo-

bnih arhitekturnih principov, s poudarkom na oblik-
ovanju trajnostnih naselij in stavb, s poudarkom na 
zagotavljanju čim manjših izgub časa, energije, (neob-
novljivih) naravnih virov, brez ogrožanja habitatov ipd; 
za nov razvoj je treba prednostno uporabljati prostor 
znotraj obstoječih naselij; preprečevati je treba območ-
ja pregrevanja;

• NARAVNE NESREČE: občina mora biti kar najbolj odpor-
na na naravne katastrofe - potresno varna gradnja, 
gradnja izven poplavnih območij, požarna varnost 
naselij in stavb;

• PROMOCIJA: občina in država morata promovirati in 
vzpodbujati okolju prijazne, trajnostne vzorce bivanja in 
razvoja; povečati je treba delež recikliranja, ponovne 
rabe in nove rabe in popravil predmetov;

• INFORMATIKA: občina in država morata redno spremljati 
okoljske kazalnike; prednost naj imajo učinkovite niz-
kotehnološke rešitve, a uporabljati je treba tudi sodo-
bno tehnologijo, tako pri prepoznavanju stanja okolja, 
kakor pri izvajanju ukrepov;

• VODENJE: občino je treba voditi tudi z zgledom glede 
okolju prijaznega bivanja.
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Gnojnico kar na njive v mestu?



Imate dobro idejo za Novo mesto? Sporočite nam: novo.mesto@gibanjesvoboda.si36

g
ib

a
nj

es
vo

b
od

a
.si

Železnica - kot bi se čas ustavil. Že pred sto leti.



Imate dobro idejo za Novo mesto? Sporočite nam: novo.mesto@gibanjesvoboda.si37

g
ib

a
nj

es
vo

b
od

a
.si

Že trideset let nedokončana in neurejena novomeška avtobusna postaja. 
Sramota za turistično mesto, za mesto dijakov, za meščane.
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Sem Novomeščanka - po srcu in duši. Živim in diham 
za svoje mesto, tukaj sem odraščala, obiskovala šolo in 
si ustvarila dom, družino. Našla sem najboljše prijatelje, 
sodelavce, sosede. Sem pozitivno naravnana oseba, ve-
sele narave, širokih nazorov, brezkompromisna in vedno 
pripravljena pomagati. Rada sem v naravi in hodim v 
hribe, se družim z ljudmi, obožujem živali, predvsem pa 
imam rada svoje mesto in svoje Dolenjce.

Zaposlena sem bila v novomeškem vrtcu in predsednica 
Območnega odbora sindikata SVIZ Novo mesto, ki šte-
je okoli 2000 članov, zaposlenih v šolah, vrtcih in zavodih. 
Delovala sem tudi raznih humanitarnih akcijah, sedaj sem 
poslanka v državnem zboru. Vedno sem se zavzemala za 
pravno državo, za spoštljiv in kulturen dialog, za učinko-
vito zdravstvo, dostopno vsem, za zagotovitev poštenega 
plačila za pošteno delo, za medgeneracijsko sodelovanje, 
lažjo dostopnost stanovanj za mlade, socialnih stanovanj 
in domov za starejše. verjamem v zaščito neodvisnosti 
medijev in vrnitev zaupanja v politiko, brez korupcije. Želim 
si tudi več povezovanja vseh deležnikov, ki odločajo o naši 
in skupni prihodnosti vseh generacij, ljudem prijazno okolje 
in skrb za naravo. Ker smo država  ljudje, si zaslužimo svo-
bodno, pravično in solidarno družbo in temeljne vrednote 
za vse generacije. Potrebne so spremembe. Verjamem, da 
skupaj zmoremo, in da je pravi čas sedaj.

Novomeščanka Jožica Derganc
je nova poslanka 
Državnega zbora 
Republike Slovenije - tudi za vas

Novo mesto je gospodarsko eno najmočneje razvitih mest 
v Sloveniji, je tudi mesto situl s svetovno pomembno ar-
heološko dediščino. Tukaj se prepletajo idiličnost med 
vinogradi, reko Krko in zeleno gričevnato pokrajino, z edin-
stvenim vodnim gradom Otočec. 

Novo mesto se razvija in je gospodarsko eno najmočne-
jših mest v Sloveniji, zato je nujna ureditev tretje razvojne 
osi - cestnega prometa, kakor tudi železniškega, predvsem 
zaradi razbremenitve cest, zmanjšanja onesnaženosti in 
dnevne migracije dolenjcev v druga mesta, na delo in v 
šole. 
Nujno potrebujemo prenovo in ureditev avtobusne in 
železniške postaje, kolersarskih poti in parkirišč za stano-
valce in obiskovalce mestnega jedra, brezplačno parkiran-
je pred zdravstvenim domom, ter javni prevoz, ki bo sis-
temski, uporaben in dostopen vsem. 
Potrebujemo tudi večji kulturni center, obnovo šol in vrtcev, 
in nujno potreben nov dom starejših občanov ali vsaj pov-
ečati obstoječega. 
Poskrbeti moramo za najrevnejše, za ljudi v stiski in so-
cialno ogrožene, kakor tudi vzpostaviti zavetišče za 
brezdomce, ker ga v Novem mestu sploh nimamo. 
Želim si mesto za ljudi, z ljudmi. 

Jožica Derganc, 
Gibanje Svoboda,
Poslanka Državnega zbora Republike Slovenije

Kontakt:
• e-pošta: jozica.derganc@gmail.com
• telefon: 040 504 400

Poslanka Jožica D
erganc
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To ni jutranja prometna podoba. Tedaj se ceste ne vidi.
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Napredek občine se mora dotakniti najrazličnejših socialnih skupin in življenjskih vlog našega preb-
ivalstva - tako otrok v vrtcih, kakor upokojenih, tako rekreativcev, kakor denimo udeležencev v pro-
metu. Predstavljamo vam ukrepe za izboljšanje življenja posameznih skupin prebivalstva. Rešitve so 
predstavljene po naslednjih socialnih skupinah:
• starejši, upokojenci,
• hendikepirani, funkcionalno ovirani,
• občanke, občani,
• družine,
• otroci, mladina, šolarji,
• študentje,
• podjetniki, delavci in brezposelni,
• LGBTQ+,
• umetniki,
• rekreativci in športniki,
• kolesarji in pešci,
• Romi,
• prostočasneži,
• male domače živali.

Svoboda za vse 
Novomeščanke in 
Novomeščane

Program
  /  Svoboda za vse Novom

eščanke in Novom
eščane  

Mesto situl in tudi trgovin. Ni varno za otroke.
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Starejši, upokojenci                 

V novomeški občini živi okoli 4.000 upokojencev. Med 
splošnimi težavami upokojencev je poleg zdravstvenih 
problemov najbolj izpostavljena osamljenost, ki jo čuti sko-
raj polovica upokojencev.

Upokojencem je treba v sodelovanju z njimi in organ-
izacijami, ki delujejo na tem področju, omogočiti, da bodo 
lahko čim dlje časa in samostojno živeli na svojem domu 
in v svojem naselju, da bodo lahko bili aktiven del družbe, 
posebej opa medgeneracijskega sodelovanja, in imeli 
dostopne razne prostočasne aktivnosti, denimo gibalne, 
družabne, duhovne,. S tem bodo imeli dobre možnosti 
druženja ter kvalitetno zdravstveno in ostalo oskrbo.

Novo mesto ima tudi Dom starejših občanov, kjer biva 
že okoli 400 stanovalcev in deluje okoli 200 zaposlenih, ki 
pomagajo tudi ostalim upokojencem v občini, ima pa tudi 
upokojensko društvo in klub, kjer se lahko dnevno srečujejo.

Zavzemali se bomo:
• ZA! povečanje obsega pomoči oziroma oskrbe starejših 

na domu;
• ZA! povečanje obsega gradnje oskrbovanih stanovanj 

in zagotavljanja kadrovske potreb za njihovo delovanje;
• ZA! urejanje dostopnih družabnih, rekreativnih, park-

ovnih prostorov v naseljih, mestu in občini;
• ZA! krepitev dostopnosti mesta, za odpravljanje arhitek-

tonskih ovir;
• ZA! pestre prostočasne aktivnosti za starejše;
• ZA! svetovanje in informiranje starejših;
• ZA! spodbujanje sobivanja in širitev nabora bivanjskih 

možnosti za starejše;
• ZA! sodelovanje z upokojenskimi društvi in državo pri 

skrbi za starejše;
• ZA! spodbujanje solidarnosti in medgeneracijskega 

sodelovanja.

Hendikepirani, funkcionalno ovirani

Delež funkcionalno oviranih v družbi se povečuje, posebej 
zaradi zviševanja življenjske dobe prebivalstva oz. vse več-
jega dela starejših. Med funkcionalno ovirane poleg inva-
lidov z raznimi okvarami (gibanje, čutila ipd) uvrščamo tudi 
majhne otroke, starejše in podobne, ki imajo še oziroma že 
težave pri gibanju v prostoru.

Novomeška občina ni kvalitetno prilagojena potrebam 
funkcionalno oviranih, vendar se stare ovire postopoma 
odpravlja, vsekakor mnogo prepočasi, nove pa naj ne bi 
nastajale – tako v prostoru, kot tudi v institucijah in življenju 
nasploh. Zavzemamo se za vključujočo družbo in univerzal-
no, za vse primerno prostorsko ureditev. 

Zavzemali se bomo:
• ZA! aktivno sodelovanje z invalidskimi in podobnimi 

organizacijami pri prepoznavanju ovir in nasploh potreb 
invalidnih oziroma funkcionalno oviranih ljudi;

• ZA! povečevanje dostopnosti (gibalno ovirani, slepi): 
dostopnost vse javne infrastrukture (pločniki, spreha-
jlišča..., javni prevoz), dostopnost vseh javnih inštitucij 
(vseh stavb, kjer se opravljajo javne storitve);

• ZA! duševno zdravje: ureditev dnevnega centra oz. 
drugih storitev v skupnosti. Vzpostavili bomo tudi krizno 
ambulanto z vedno dostopno krizno ekipo;

• ZA! pomoč na domu za starejše - cilj: brezplačna po-
moč na domu za vse pod pragom revščine v obsegu 
vsaj 20 ur na teden;

• ZA! prilagajanje ureditev odprtih in zelenih površin tudi 
potrebam funkcionalno oviranih – igrišča, igrala, poti, 
zelenje;

• ZA! identifikacijo sivih lis storitev v skupnosti in pripraviti 
programe in razpise;

• ZA! lokalno promocijo zaposlovanja za delo sposobnih 
invalidov.

Program
  /  Svoboda za vse Novom

eščanke in Novom
eščane  / Starejši, H

endikepirani 

ZA! SAMOOSKRBNO, SOLIDARNO, ZDRAVO IN VARNO OBČINO
ZA! POGOVOR IN DOGOVOR MED LJUDMI
ZA! USTVARJALNO IN INOVATIVNO NOVO MESTO
ZA! NOVO MESTO SREDI DOLENJSKE
ZA! EDINSTVENO NOVO MESTO
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Ko govorimo o občankah in občanih, govorimo o njih pred-
vsem v povezavi z vprašanjem sodelovanja v javnih za-
devah. V številnih okoljih po svetu in tudi pri nas občine in 
civilnodružbene organizacije že aktivno vzpodbujajo par-
ticipacijo prebivalcev pri javnih zadevah, krepijo dostop do 
vseh pomembnih informacij in oblikujejo poti sovplivanja. 

V Novem mestu participacija občank in občanov v javnih 
rečeh ni razvita, občina tudi ne nudi možnosti dejanske 
participacije pri oblikovanju proračuna. Imamo pa tudi 
kako dobro prakso – pred leti je bilo na osnovi pritiska 
civilne družbe za motorni promet zaprt Glavni trg, česar 
občinska uprava prvotno ni želela izvesti.

Zavzemali se bomo:
• ZA! kvalitetno informiranost o vseh za odločanje o javnih 

rečeh pomembnih zadevah in za transparentnost 
delovanja občine;

• ZA! oblikovanje skupnostnih, trajnostnih in ekonomičnih 
rešitev,  

• ZA! možnost stalnega elektronskega vlaganja pobud 
občanov in hitro odzivanje pristojnih s podatki, stališči 
ipd;

• ZA! izvedbo participatornega proračuna – primarno za 
nabor in izbor projektov v ožjih delih občine ter pri izboru 
ključnih, najdražjih razvojnih projektov občine.

Družine 

Občina in mesto morata biti podporno okolje tudi staršem. Družinam je treba 
pomagati, še posebej mladim družinam, ki še oblikujejo oziroma iščejo primer-
no skupno življenjsko pot. 

Mesto ne sme jemati časa staršem v prometnih zastojih, vrtci in šole morajo 
biti blizu domov, celo peš dostopni za otroke, v bližini domov morajo biti tudi 
igrišča za otroke in rekreativce ter parki in družabni prostori, pa tudi trgovine z 
osnovno preskrbo in nekatere storitve. Med počitnicami mora občina družinam 
pomagati pri varstvu mlajših osnovnošolcev, vsakodnevno pa z zadostno 
ponudbo dostopnih obšolskih oziroma prostočasnih dejavnosti in zabave.

Prijaznost mesta za družine pomeni prijetno urejena in s servisi in ostalim dobro 
opremljena stanovanjska naselja, dostopna ustrezna delovna mesta ter kval-
itetne vrtce in šole in zdravstvenih storitev ter bližino raznih otroških in športnih 
igrišč oziroma parkov. Možnost občasnega popoldanskega varstva otrok mora 
biti urejena, prav tako pa tudi javni promet, površine za sprehode, kolesarjen-
je ter za preživljanje časa na prostem z gibanjem in druženjem. Vzpostavljena 
mora biti ponudba prireditev za otroke in družine. Predvsem pa je družinam 
prijazno mesto mesto, ki je varno, strpno, odprto, solidarno in nasploh prijetno.

Zavzemali se bomo:
• ZA! v bližini domov urejene kvalitetne vrtce, šole, igrišča, parke, osnovno 

oskrbo, storitve;
• ZA! učinkovit in varen mestni promet s poudarkom na nemotornih in javnih 

oblikah prometa;
• ZA! možnost počitniškega varstva osnovnošolskih otrok nižjih razredov; 
• ZA! zabave za vse družine in za vse v družinah;
• ZA! dobro informiranost družin o možnostih, ki jih nudita občina in država.

Program
  /  Svoboda za vse Novom

eščanke in Novom
eščane  / O

bčanke, D
ružine 

Vsa tveganja niso smiselna.

Ni hujšega strupa, kot je 
moč nad drugimi ljudmi. 
MaKsiM gorKi
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Mestu ne moremo dati prihodnosti, če pri njegovem razvo-
ju ne sodelujejo današnji mladi ali če se iz njega celo izsel-
jujejo v večja, boljša mesta. Novo mesto do mladih, pa naj 
gre za otroke, mladino, študente ali mlade družine, dan-
danes ni dovolj pozorno.

Otroci in mladina potrebujejo dobre vrtce in šole blizu 
svojih domov, varna in spodbudna stanovanjska okolja 
z zelenicami, igrišči in družabnimi prostori, varen promet, 
posebej varne poti do šol, dobre šole, prostore za družen-
je in zabavo z vrstniki ter možnosti zanimivih in dostopnih 
aktivnosti v prostem času. Ko so malce starejši pa rabijo 
privlačna delovna mesta in svoja stanovanja. Mesto mora-
mo ob skupnih, medgeneracijskih prizadevanjih pomlajati 
in ga z novo, svežo energijo pripravljati na prihodnost.

Za področje mladine ima Novo mesto sicer sprejeto strate-
gijo, ki sicer celovito obravnava tematiko, vendar pa je 
njeno uresničevanje zelo pomanjkljivo.

Zavzemali se bomo za:
• ZA! kvalitetna stanovanjska okolja, ki nudijo otroška in 

športna igrišča, parke, kotičke za druženje in zabavo 
otrok in mladine ter kjer so stanovanja mladim dostop-
na;

• ZA! dobre vrtce in šole;
• ZA! varne in prijetne poti do vrtcev, šol in prostočasnih 

aktivnosti;
• ZA! izgradnjo novega vrtca na vzhodnem delu Novega 

mesta;
• ZA! razvoj univerze v Novem mestu;
• ZA! boljše možnosti druženja s sovrstniki in za zabavo 

s plesi, predstavami, koncerti in razstavami, hrano in 
pijačo;

• ZA! spodbujanje programov, ki razvijajo ustvarjalnost, 
solidarnost, aktivnost, participacijo otrok in mladih;

• ZA! uresničevanje strategije za mlade ter pripravo start-
egije za predšolske in osnovnošolske otroke.

Z otroki so povezani tudi vrtci in osnovne šole. Vrtci in šole 
so eno ključnih socialnih, intelektualnih in duševnih razvo-
jnih okolij otrok in pomenijo pomembno pomoč staršem v 
najobčutljivejših letih razvoja družin in otrok.

Novomeška občina, ki je lastnica objektov namenjenih 
predšolski vzgoji, preskromno dodeljuje sredstva za njiho-
vo obnovo in urejanje. Plače zaposlenih so zagotovljene, 

denar za redno vzdrževanje stavb ne. V zadnjih osmih letih 
je občina pridobila zgolj en nov objekt za vrtec ter priskrbe-
la zgolj delno dograditev prostorov pri Osnovni šoli Otočec, 
študije pa kažejo, da potrebujemo več prostora za vrtce. 
Kar nekaj skupin otrok gostuje v enotah izven lastnih pros-
torov, kar pomeni dodatno mesečno plačevanje najem-
nine uporabljenih prostorov. Mrežo vrtcev je treba razvijati 
skladno s stanjem in predvidenim razvojem prostora mes-
ta in občine.

Novomeški osnovnošolski prostor postaja utesnjujoč. Z raz-
vojem mesta bo treba poskrbeti za izgradnjo nove osnovne 
šole. Pred tem pa so ključni izzivi: zagotavljanje kvalitetnih 
kadrov, posodabljanje prostorov in opreme šol, zagotav-
ljanje varnosti otrok v šolah, vključevanje romskih otrok v 
izobraževalni proces, skrb za nadarjene otroke, sodelovanje 
šol s starši in okolico.

Zavzemali se bomo: 
• ZA! vrtce, ki bodo cenovno dostopni za vse skupine 

družin;
• ZA! skrb za redno in kvalitetno vzdrževanje objektov in 

opremljenost s pripomočki v sodelovanju z vodstvi vrt-
cev;

• ZA! večji delež lokalne hrane v vrtcih;
• ZA! vrtčevsko mrežo, ki bo sledila prostorskemu in preb-

ivalstvenemu razvoju mesta oziroma občine. Zavzemali 
se bomo tudi za izgradnjo novega javnega vrtca na 
vzhodnem delu Novega mesta;

• ZA! izgradnjo nove osnovne šole v Novem mestu – 
skladno z razvojem stanovanjskih okolij oziroma rastjo 
prebivalstva oziroma števila šoloobveznih otrok;

• ZA! zagotovitev varnih poti do šol;
• ZA! souporabo šolskih prostorov in igrišč s širšo skupno-

stjo;
• ZA! kvalitetne možnosti obšolskih dejavnosti otrok.

Program
  /  Svoboda za vse Novom

eščanke in Novom
eščane  /  O

troci, M
ladina, Šolarji

Še vedno išče skate park.

Slabo pri 
enakosti je 
to, da se 
želimo 
izenačiti 
samo 
s tistimi, ki 
so nad 
nami. 
hEnry bEcqUE

4
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Študentje

Novo mesto je že od ustanovitve gimnazije sredi 18. stolet-
ja pomembno slovensko izobraževalno središče. Ta status 
mora ohraniti tudi v 21. stoletju. V Novem mestu dandanes 
deluje več visokošolskih ustanov, fakultet, tudi raziskovalne 
organizacije. Razvoj univerzitetnega kampusa v Drgančev-
ju, ki je predviden že desetletje in pol, se praktično še ni 
začel, visoke šole svoje prostorske zahteve zadovoljujejo po 
svoje na več mestnih lokacijah. Projekt ustanovitve javne 
univerze v Novem mestu zaradi neprimernega delovanja 
posameznikov ne napreduje. 

Zavzemali se bomo:
• ZA! nadaljnji razvoj novomeškega univerzitetnega pros-

tora - podpiramo ustanovitev javne univerze v Novem 
mestu, ki mora svoj smisel iskati tudi v močni pov-
ezanosti z lokalnim in regionalnim gospodarstvom ter 
njegovimi potrebami.

• ZA! oblikovanje univerzitetne knjižnice, katere osnova je 
lahko Knjižnica Mirana Jarca. Treba je dokončati preno-
vo in dogradnjo knjižnice, njen razvoj pa umeriti tudi v 
odnosu do razvoja univerze.

• ZA! nova delovna mesta - po študiju morajo izobraženi 
kadri imeti v Novem mestu in na Dolenjskem ustrezne 
zaposlitvene možnosti. Občina lahko tu prispeva z ob-
likovanjem življenju zaposlenih prijaznega okolja, razvo-
jem gospodarskih con, promocijo občine kot naložbene 
destinacije ipd.

• ZA! zabavo za študente - Študentje potrebujejo zabavo. 
Občina mora okrepiti in spodbuditi pestrost in dostop-
nost prostočasnih dejavnosti, družabnih oziroma za-
bavnih prireditev ter večernega/nočnega življenja – za 
študente in ostale.

Podjetniki, delavci in brezposelni 

Na območju novomeške občine je več proizvodnih, pod-
jetniških, trgovskih con, ki so namenjene razvoju večjega 
in manjšega podjetništva, deluje podjetniški inkubator ter 
razne organizacije, ki skrbijo za podjetnike in obrtnike. V 
občini delujejo številna podjetja, največja pa so Krka, Revoz, 
Adria Mobil in TPV, ki so tudi največji zaposlovalci. Velik del 
gospodarstva je izvozno naravnan.

Novomeško občino želimo obllikovati v podjetništvu priv-
lačno okolje. Podjetništvu privlačna občina pomeni občino, 
ki nudi ustrezne prostorske pogoje za razvoj, izobraženo 
in razpoložljivo delovno silo, dobre prometne povezave za 
tovor in zaposlene, energetsko, komunalno, informacijsko 
infrastrukturo, nenazadnje pa tudi dobre informacije in 
promocijo.

Zavzemali se bomo:
• ZA! Prostor: prostorski in infrastrukturni razvoj novih 

proizvodnih, poslovnih, storitvenih površin oziroma ob-
močij;

• ZA! Izbobrazba: razvoj univerze, srednjih šol in vseživl-
jenjskega učenja - tudi v povezavi s potrebami gosp-
odarstva;

• ZA! Promet: izboljšanje pretočnosti mestnega prometa; 
diverzificiranje prometnih oblik; izboljšanje medkraje-
vnih in regionalnih prometnic, posebej javnega prome-
ta; promocija sodobnih oblik dela in promocija trajnost-
nih oblik potovanj na delo;

• ZA! Bivanje: oblikovanje sodobnemu življenju prijetnega 
prostora stanovanjskih naselij, mesta in občine za delo, 
družine, rekreacijo, prosti čas; zagotavljanje zadostnega 
obsega površin za stanovanjsko gradnjo ter zagotavl-
janje kadrovskih stanovanj za ključne kadre; 

• ZA! Informiranje, promocija: zagotavljanje dobrih infor-
macij o podjetniških priložnostih, delovnih mestih ipd; 
promocija občine kot naložbene destinacije;

• ZA! Varnost: zagotavljanje kvalitetnih zdravstvenih 
storitev, zdravo okolje in življenjski vzorci, razvoj solidar-
nosti v skupnosti.

Program
  /  Svoboda za vse Novom

eščanke in Novom
eščane  /  Študentje, Podjetniki

Jejte raje lokalno in zdravo.

Pekarne ni več, avtomobili ostajajo.

Sužnji 
zakona smo 
zato, da 
smo lahko 
svobodni. 
cicEro
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Po umetnikih vseh vrst – slikarjih, glasbenikih, grafikih, ki-
parjih, literatih, plesalcih, filmarjih, igralcih in režiserjih - je 
Novo mesto znano in spoštovano daleč naokoli. 

Pogoji za razvoj umetnikov na raznih področjih niso dobri, 
celo slabši so kot denimo pogoji za razvoj športnikov, kar 
še posebej velja za učenje oziroma vadbo, manj pa glede 
možnosti nastopanja, razstavljanja, predstavljanja ipd.
Javni šolski sistem z Glasbeno šolo Marjana Kozine izo-
bražuje glasbenike. Novo mesto je dom številnih glasbenih 
skupin, zborov.

Kot za razvoj športa zagotavljamo igrišča, telovadnice in 
sorodno, bomo za umetnike zagotovili ustrezne vadbene 
prostore ter oder za javne nastope. Glasbeni šoli Marjana 
Kozine, ki je osrednja tovrstna izobraževalna ustanova v 
občini, je treba ponuditi dodatne prostore za poučevanje.

Zavzemali se bomo:
• ZA! ureditev ustvarjalnega centra, kjer bodo razvijajočim 

se ustvarjalcem na voljo prostori za vadbo, delo, učenje, 
druženje;

• ZA! povečanje pestrosti in kvalitete umetniških šol in 
delavnic;

• ZA! umetnost mora najti prostorv javnem prostoru – ar-
hitektura, skulpture, koncerti, razstave, poezija ipd; 

• ZA! okrepitev prireditvene dejavnosti v povezavi s tuka-
jšnjimi ustvarjalci;

• ZA! promocijo novomeških in dolenjskih ustvarjalcev 
oziroma umetnikov v širšem prostoru;

• ZA! povečanje dostopnosti glasbenega izobraževanja 
za mlade;

• ZA! živahno družabno in večerno življenje v občini.

LGBTQ+

Naša skupnost je pestra, sestavljajo jo tudi predstavniki 
raznolikih opredelitev. 

LGBTQ+ skupnost je v naši družbi neredko soočena s konf-
likti ali celo besednim, psihičnim, fizičnim nasiljem. No-
vomeška občina mora postati strpna in odprta skupnost, 
kjer bo prijetno življenje za vse in kjer bo posameznik lahko 
razvil svojo lastno in skupnostno identiteto.

Zavzemali se bomo:
• ZA! razvoj odprte, strpne, nediskriminatorne, vključujoče 

občine;
• ZA! ozaveščanje o človekovih pravicah in nevarnostih 

sovražnega govora ter drugih oblik nasilja. 
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Ustvarimo prostor za nove ustvarjalce.

Ustvarjati je 
prav tako 
težko,
kot je biti 
svoboden. 
Elsa triolEt
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Rekreativci in športniki

Rekreacija je eden ključnih elementov sodobnega, za 
mnoge pretirano sedečega ali pa celo fizično prenaporne-
ga življenja. Pogoji za telesno in tudi duhovno rekreacijo 
v občini so zadovoljivi, posebej za širše dostopne oblike 
rekreacije, kot so denimo hoja, tek in kolesarjenje ter za 
razne skupinske oblike rekreacije – košarka, nogomet ipd. 

Iz leta v leto se v vseh generacijah povečuje delež ljudi, 
ki se redno rekreirajo. Svetovna zdravstvena organizacija 
priproča vsaj 150 minut aktivne telesne vadbe tedensko. 
Med najbolj zdrave in dostopne oblike rekreacije sodijo 
hoja, tek, plavanje, kolesarjenje, smučarski tek in podobno. 

V občini primanjkuje površin za šport, predvsem za rekrea-
tivni šport, ki ga je tudi največ, finančno pa je podpodročje 
rekreacije daleč najbolj podhranjeno. V večji meri je poskr-
bljeno le za tekmovalne športe otrok in mladine, rekreativne 
programe otrok in  mladine ter tekmovalne športe odraslih. 
Manjkajo prostori, zadostno financiranje in spodbujanje 
k ustvarjanju vadbenih projektov predvsem na področju 
športne rekreacije, saj le ta  omogoča močno preven-
tivno aktivnost za zdravje ljudi vseh starosti. Javni razpis za 
družbene dejavnosti katerega del je tudi področje športa 
se je sprevrgel v mehanizem absolutnega nadzora nevlad-
nih organizacij s slabo izvedbo spletnega oddajanja prijav 
pa je poskrbel za velike težave prijaviteljev in jim izredno 
otežil pridobivanje sredstev za delo. Obstoječi Zavod Novo 
mesto vsako leto proizvede enormne izgube, ki se pokrivajo 
iz občinskega proračuna. Zavod je potrebno razdružiti na 
več zavodov s programsko podobnimi vsebinami.

Močno je treba povečati sredstva na področju športne 
rekreacije odraslih in mladine, povečati sredstva za netek-
movalni šport otrok in mladine, zgraditi dodatne prostore 
za rekreativno dejavnost (manjše telovadnice), zunanje 
prostore za rekreacijo, v vseh šolah financirati netekmov-
alne športne aktivnosti najmanj 3x tedensko, zmanjšati 

število šolskih športnih tekmovanj in ponovno ustanoviti 
Zavod za rekreacijo in šport.  Financirati je treba kvalitetna 
izobraževanja za izvajalce rekreativnih vadb.

Zavzemali se bomo:
• ZA! spodbujanje rekreacije prebivalcev občine s po-

močjo promocije in programov, ki omogočajo zdravo 
fizično aktivnost vseh generacij;

• ZA! kvalitetno opremljena stanovanjska naselja z vad-
beno infrastrukturo, posebej za splošno dostopne in 
zdrave oblike rekreacije – telovadba, hoja, tek, kolesar-
jenje, plavanje ipd;

• ZA! poseben poudarek rekreaciji otrok, ki dandanes po-
gosto ne dobijo dovolj gibanja, ter rekreaciji starejših;

• ZA! razvoj mreže malih telovadnic ter javnih zunanjih 
telovadišč in trim stez, kolo parkov, tudi omrežja pešpoti 
in kolesarskih poti ipd;

• ZA! urejanje novih javnih vadbišč po naseljih - s 
telovadnimi orodji, trim steze, bomo razvijali mrežo ma-
lih telovadnic, kolo parkov, sprehajalnih in kolesarskih 
poti, 

• ZA! pomoč šolam in vrtcem pri zagotavljanju večjega 
obsega kvalitetnih in brezplačnih rekreativnih program-
ov;

• ZA! organizacijo vsem dostopnih vadbenih programov;
• ZA! organizacijsko prenovo področja skrbi za razvoj 

športno-rekreativne infrastrukture – ustanovitev sa-
mostojnega zavoda - Zavod za rekreacijo in šport;

• ZA! financiranje netekmovalne športne aktivnosti v 
vseh šolah – možnost vadb najmanj trikrat tedensko in 
zmanjšanje števila šolskih športnih tekmovanj;

• ZA! financiranje kvalitetnih izobraževanj za izvajalce 
rekreativnih vadb;

• ZA! ureditev pokritega igrišča z umetno travo za tre-
ninge različnih športov;

• ZA! racionalizacijo delovanja športnih objektov – pose-
bej najdražjih: velodrom, bazen ipd.

Program
  /  Svoboda za vse Novom

eščanke in Novom
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ZA! SAMOOSKRBNO, SOLIDARNO, ZDRAVO IN VARNO OBČINO
ZA! POGOVOR IN DOGOVOR MED LJUDMI
ZA! USTVARJALNO IN INOVATIVNO NOVO MESTO
ZA! NOVO MESTO SREDI DOLENJSKE
ZA! EDINSTVENO NOVO MESTO

Je to najbolj zanemarjen 
stadion v državi?

Svoboda je pravica, da delaš tisto, 
kar dopuščajo zakoni. 
charlEs dE sEcondat MontEsqUiEU
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Kolesarji in pešci

Pešačenje in kolesarjenje veljata za trajnostni, okolju pri-
jazni obliki prometa. Novo mesto ima slab zrak, za kar gre 
krivda tudi prometu, novomeške prometnice pa so slabe 
posebej za pešce in kolesarje. 

Zavzemali se bomo:
• ZA! izgradnjo kolesarskih stezi in pločnikov – prednost-

no ob najprometnejših in najbolj nevarnih novomeških 
cestah – Ljubljanska cesta, Seidlova cesta, Kandijs-
ka cesta, Šmihelska cesta, Belokranjska cesta, ter ob 
vodotokih. 

• ZA! povezanost obstoječih odsekov peš poti in kolesar-
skih stez v omrežje;

• ZA! opremljanje pešpoti in kolesarske poti z informa-
tivnim in usmerjevalnim sistemom, urbano opremo, 
počivališči, osvetlitvijo, skrbeti za kvalitetno vzdrževanje 
površin, tudi v zimskem času;

• ZA! vzpodbujanje podjetij, da povečujejo delež nemo-
tornih in javnih prometnih oblik ob prihajanju na delo 
ter vzpodbujajo/omogočajo delo na daljavo oziroma od 
doma;

• ZA! oblikovanje pešaških in kolesarskih programe 
spoznavanja mesta.

Romi

Novomeška občina je ena izmed redkih slovenskih občin, 
kjer prebiva večje število pripadnikov romske skupnosti. Na-
tančnih podatkov ni, ocenjeno pa je, da v novomeški občini živi 
okoli 1000 Romov. Pretežno živijo v tako imenovanih romskih 
naseljih, ki jih je nekaj v Novem mestu in okolici – večina živi v 
naselju Žabjak-Brezje, v manjšem številu pa so tudi v Šmihelu, 
Pogancih, Ukratu, Ruperč vrhu in Otočcu. Posebnost romske 
skupnosti je tudi zelo velik delež otrok in mladih in zelo majhen 
delež starejših prebivalcev v celotni populaciji skupnosti.

Težave romske skupnosti in v povezavi z romsko skupnostjo 
so številne, predvsem pa: bivanjske razmere, razvoj otrok, 
vzgoja in šolanje otrok, neizobraženost, zaposlovanje, krimi-
nal, diskriminacija, nestrpnost in nasilje etc. 

Občina se s težavami romske skupnosti ukvarja že desetlet-
ja, napredek je, a majhen in počasen, vseeno pa odnos med 
romsko in širšo skupnostjo ostaja prepogosto neprimeren, celo 
napet, konflikten.
Občina proračunska finančna sredstva namenja za razvoj 
romskih naselij, vrtec, izobraževanje odraslih, učno pomoč 
šolarjem, prevoze ipd. 

K reševanju mora odločneje pristopiti tudi država – s strokovn-
jaki, organizacijo, finančnimi sredstvi. Treba je oblikovati nove, 
učinkovitejše pristope doseganja sožitja med skupnostmi in 
izboljšanja razmer za romsko skupnost, s poudarkom na prob-
lematiki in interesih romskih otrok in mladine.

Zavzemali se bomo:
• ZA! strpen, tvoren, sodelovalen odnos med romsko in 

širšo skupnostjo;
• ZA! oblikovanje službe Vlade RS za reševanje težav rom-

ske skupnosti. Preko tega bi pripravili zakonske rešitve, 
ki bodo usmerjale k boljšim vzorcem vzgoje, šolanja, bi-
vanja, dela pripadnikov romske skupnosti. ZAčeli bomo 
z izvajanjem ukrepov po nacionalnekm programu 
ukrepov za Rome za obdobje 2021-2030;

• ZA! preprečevanje in strogo sankcioniranje vseh var-
nostno problematičnih, kriminalnih ali drugače škodl-
jivih ravnanj;

• ZA! razvoj projektov in programov, ki pomagajo pri 
vzgoji in šolanju romskih otrok, razvijajo kulturo so-
bivanja, sodelovanja in sožitja med romsko in širšo 
skupnostjo, zaposlovanja Romov. Sredstva za projekte in 
programe mora v večji meri zagotavljati država, prido-
bivati je treba tudi evropska sredstva.

Prostočasneži

Prosti čas je lahko eden lepših delov dneva in življenja. 
Prosti čas pomeni ustrezne možnosti druženja z družino, 
prijatelji, sosedi v naseljih in v mestnih centrih, pomeni 
pestre možnosti zdrave rekreacije, kulturnih dogodkov in 
podobnih aktivnosti.

Zavzemali se bomo:
• ZA! urejanje družabnih prostorov v naseljih, v centru 

mesta in na podeželju, 
• ZA! urejanje otroških in športnih igrišč, 
• ZA! oživitev starega mestnega jedra z družabnimi, kul-

turnimi, rekreacijskimi, zabavnimi prireditvami, 
• ZA! nadaljnji razvoj pešaškega in kolesarskega omrežja, 
• ZA! pestro ustvarjalno dogajanje.

… ter male domače živali

Domače male živali, posebej psi in mucki, so neredko pravi 
družinski člani, ki tudi rabijo hrano, toplo zavetje, spreha-
jalne poti, zdravstveno oskrbo in celo svoje trgovine. Vse 
živali pa nimajo sreče s skrbniki, zato jih je nekaj tudi zane-
marjenih in zapuščenih. 

Skrb za zapuščene male živali je preslaba. Treba je pov-
ečati stopnjo odgovornosti lastnikov oziroma skrbnikov in 
povečati odzivnost prebivalstva glede skupnostne pomoči 
zapuščenim živalim.

Zavzemali se bomo:
• ZA! pomoč organizacijam, ki skrbijo za zapuščene male 

živali ter sodelujejo pri iskanju novih njihovih skrbnikov;
• ZA! informiranje prebivalstva o problematiki neus-

treznega ravnanja z živalmi, o primernih načinih skrbi za 
živali in podobnem.

Program
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Dostopna in gostoljubna Trška gora.

Da svobodo 
dobite, 
morate 
svobodo 
dati. 
Edward bach



Imate dobro idejo za Novo mesto? Sporočite nam: novo.mesto@gibanjesvoboda.si48

g
ib

a
nj

es
vo

b
od

a
.si

Podbreznik. Namesto pogleda s stanovanjske ulice na bližnje gričevje, se pogled ustavi na vse bolj 
sivem šotoru nad velodromom, ki je obenem energetska jama brez dna. Ni ostalo le pri zgrešeno 
izbrani lokaciji objekta, napako so nadgradili še z napačno izbiro načina njegovega prekritja.
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Ali Novo mesto res že celo destletje za ta kos zapuščene zemlje ne more najti novih naložbenikov? 
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v Novem mestu

Država Republika Slovenija pomembno prispeva k razvoju 
novomeške občine, posebej k razvoju oziroma modern-
izaciji cest, športne, kulturne, zdravstvene, komunalne in 
izobraževalne infrastrukture. 

Država in tudi Evropsla unija z znanjem in finančnimi sred-
stvi znatno sodelujeta pri številnih večjih občinskih inves-
ticijah, med katerimi so trenutno denimo:
• hidravlične izboljšave vodovodnega omrežja, 
• gradnja najemnih stanovanj, 
• investicije v Splošno bolnišnico Novo mesto, 
• ureditev Glavnega trga, 
• gradnja mostov čez Krko v Kandiji in v Irči vasi, 
• novogradnja dnevnega centra pri Domu starejših 

občanov, 
• prenova številnih regionalnih in glavnih cest, 
• gradnja regionalnih kolesarskih prometnic.

Kaj pa od države pričakujemo v naslednjih letih? 
V naslednjih letih želimo oblikovati kvalitetno sodelovanje 
države in EU pri projektih, ki so povezani s krepitvijo pro-
metnih povezav znotraj Dolenjske, med Ljubljano in Novim 
mestom, z napori v izboljšanje zdravstvene, socialne in 
splošne varnosti prebivalstva ter z razvojem znanja in 
gospodarstva. Pričakujemo sodelovanje države in EU pri 
krepitvi odpornosti regije na krize, pri razvoju prehranske 
in energetske samooskrbnosti lokalnih skupnosti, pri raz-
voju kapacitet civilne zaščite in zdravstva, ter pri ohran-
janju pomembne dediščine. Mestnim občinam, v Sloveniji 
jih je 12 s tem statusom, bi po naši oceni država morala 
zaradi njihovega izvajanja pomembnih nalog, ki pravilo-
ma presegajo meje in pomen posamezne mestne občine, 
pridobiti ustreznejši način obravnave oziroma večji obseg 
državnega financiranja. 
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Veliko energije porabljene, 
le malo ustvarjene.

Že zelo zelene železnice.

4
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Nabor nalog, ki jih je v naslednjem obdobju treba uresničiti v sodelovanju z RS in EU, je okvirno naslednji:

• Cestni promet: izvedba vzhodne in zahodne obvoznice Novega mesta, izgradnja ceste na tretji razvojni osi (Koroška 
- Celje - Novo mesto – Bela Krajina), redna prenova državnih cest (cca 5 km/leto) ter nadaljnji razvoj državnega/re-
gionalnega/medkrajevnega kolesarskega omrežja;

• Železniški promet: odločna modernizacija dolenjske železnice, vzpostavitev dvotirnosti in zagotovitev višjih potoval-
nih hitrosti, posodobitev postaj in postajališč ter njihova programska obogatitev (mestni centri) ter začetek razvo-
ja železniške povezave med Dolenjsko in Posavjem / ureditev mestnega vlaka v Novem mestu z ureditvijo dodatnih 
postajališč – BTC, Regške košenice, Cegelnica, Straža, Revoz;

• Promet:  promocija dela in nakupovanja na daljavo za zmanjšanje obremenitev cest in okolja;
• Plovba: nadaljnji razvoj plovbnega območja na reki Krki - pristanišče, vstopno-izstopna mesta, rečni taksi;
• Mestne občine: podelitev ugodnejšega statusa mestnim občinam pri državnem financiranju, obenem pa mora biti 

občinam, ki uspešneje delujejo, zagotovljeno primerno vračilo davčnih sredstev, ki so plod njihovega kvalitetnega dela 
oziroma razvoja;

• Pokrajine, medobčinski projekti: skrb in vzpodbujanje medobčinskih projektov (infrastruktura, turizem, promet ipd); 
ustanovitev pokrajin z ustreznim delnim prenosom nalog občin in države na pokrajine ter z zagotovitvijo glede na ob-
seg nalog ustreznega obsega financiranja; izgradnja pokrajinskega sedeža;

• Socialno varstvo: oblikovanje Regijskega središča starostnikov na območju novomeškega Doma starejših občanov 
ter povečanje skrbi za starejše;

• Zdravstvo: nadaljevanje posodabljanja in razvoja Splošne bolnišnice Novo mesto;
• Stanovanja: gradnja najemnih stanovanj (Brod, Podbreznik ipd);
• Šolstvo: podpora razvoju javne univerze v Novem mestu in razvoju srednješolskega prostora;
• Šport: sodelovanje pri izgradnji dodatnih kapacitet za športno vzgojo v osnovnih in srednjih šolah;
• Zrak: aktivno izvajanje ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka;
• Vodotoki: redna skrb za vodotoke, obrežja, zagotavljanje poplavne varnosti, skrb za habitate;
• Civilna zaščita: izgradnja Regionalnega centra za zaščito, reševanje in pomoč v Novem mestu ter skrb za protipotres-

no sanacijo stavb;
• Prehrana, kmetijstvo: spodbujanje kmetijstva, oživljanja obdelovalnih površin ter vzpodbujanje prehranske 

samooskrbe;
• Podjetništvo, gospodarstvo: sodelovanje pri promociji mest kot razvojnih in investicijskih lokacij ter sodelovanje pri 

razvoju regionalnih gospodarskih središč;
• Energetika: spodbujanje rasti energetske samooskrbe, razvoj elektroenergetskega omrežja in vzpodbujanje varčne 

rabe energije v mestih, stavbah in gospodinjstvih, razvoj ogljično nevtralne skupnosti;
• Dediščina in kultura: sodelovanje pri prenovi Narodnega doma, gradu Grm in Kozinove zidanice;
• Romi: aktivno in strokovno reševanje težav romske skupnosti, posebej pri razvoju romskih otrok in mladine, 

vzpostavitev vladne službe za pomoč romski skupnosti;
• Komunala: participacija pri razvoju centra za ravnanje z odpadki in ključnih vodovodnih in kanalizacijskih omrežij.
• Letalski promet: sodelovanje pri razvoju javnega civilnega lokalnega Letališča Novo mesto – športno in jadralno 

letenje, panoramski leti, notranji in domači turistični in poslovni zračni promet.

Republika Slovenija in 
Evropska unija v 
Novem mestu
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Z evropskimi sredstvi prenovljena trškogorska Šolska zidanica med jesenskimi trtami. 
Kako ji vdahniti še življenje, da ne bo, lepo urejena, samevala?



Imate dobro idejo za Novo mesto? Sporočite nam: novo.mesto@gibanjesvoboda.si53

g
ib

a
nj

es
vo

b
od

a
.si

ZA! SAMOOSKRBNO, SOLIDARNO, ZDRAVO IN VARNO OBČINO
ZA! POGOVOR IN DOGOVOR MED LJUDMI
ZA! USTVARJALNO IN INOVATIVNO NOVO MESTO
ZA! NOVO MESTO SREDI DOLENJSKE
ZA! EDINSTVENO NOVO MESTO

Kandidatna lista 
Gibanja Svoboda 
za Občinski svet 
Mestne občine Novo mesto
2022 - 2026

1.   Matija Škof
2.   Renata Pavlin
3.   Tomaž Levičar
4.   Urška Kovačič
5.   Žiga Papež
6.   Darja Judež
7.   Matjaž Recelj
8.   Maja Osterman
9.   Tomaž Slana
10.   Kaja Papić
11.   Jože Miklič
12.   Sonja Simčič
13.   Rok Račečič
14.   Anita Hrastar
15.   Tihomir Troha
16.   Urška Korasa
17.   Miha Škvarč
18.   Jožica Luzar
19.   Maja Javornik
20.   Stanislav Lazić     
21.   Robert Strniša
22.   Robert Šinkovec
23.   Olga Zore
24.   Božidar Lenarčič
25.   Dragica Nenadić
26.   Anže Derganc
27.   Janez Pezelj
28.   Sandi Papež
29.   Jožica Derganc
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i.
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Imate dobro idejo za Novo mesto? Sporočite nam: novo.mesto@gibanjesvoboda.si54
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Gibanje Svoboda, Lokalni iniciativni odbor Novo mesto, november 2022

svobôda -e ž (ó) 
1. stanje, ko so ljudje podrejeni samo zakonom in ne neomejeni, samovoljni oblasti koga: pri nas je svoboda; živeti v svobodi / v času vojne nevarnosti se svoboda državl-
janov lahko omeji / osebna svoboda; politična, verska svoboda; svoboda, enakost, bratstvo geslo francoske revolucije 
// zgod. stanje, ko človek ni last koga: kdor se je poročil s tlačanko, je izgubil svobodo / dati sužnju, tlačanu svobodo osvoboditi ga
2. stanje, ko skupnost, država ni podrejena neomejeni, samovoljni oblasti ali kaki tuji državi: braniti svobodo domovine; nekateri narodi se še borijo za svobodo; padel je za 
svobodo; prva pomlad v svobodi / ekspr. končno je posijalo sonce svobode / Smrt fašizmu - svobodo narodu med narodnoosvobodilnim bojem in prva leta po 1945 pozdrav 
udeležencev narodnoosvobodilnega boja; zaključek uradnih dopisov 
// narodna svoboda
3. stanje, ko človek lahko izbira, se odloča po lastni volji: svobodo imaš, odloči se / svoboda izbire, odločitve / svoboda človekove volje
4. stanje, ko komu kdo s silo, prisilo ne omejuje gibanja: zaprli ga niso, svobodo pa so mu zelo omejili / ekspr. dati ptičku svobodo izpustiti ga na prostost 
// imeti svobodo gibanja
5. navadno s prilastkom stanje, ko kaka dejavnost ni omejena s posebnimi predpisi, pravicami koga: imeti, omejiti gospodarsko, znanstveno svobodo; svoboda raziskovan-
ja
6. navadno s prilastkom stanje, ko človek svojemu mišljenju, kritičnosti ne postavlja mej, omejitev: občuduje njihovo duhovno, miselno svobodo / svoboda duha
7. ekspr. stanje, ko človek ravna, presoja po svojem spoznanju, potrebah in ne v skladu s splošnimi pravili, zlasti moralnimi: njegova svoboda v govorjenju jo je žali-
la / moralna, spolna svoboda
8. nav. mn., star. svoboščina: fevdalni gospod mu je priznal nekatere svobode 
otroku pušča preveč svobode pušča, da je preveč prost, brez obveznosti; za to pesniško zbirko je značilna velika oblikovna svoboda svobodnost 
filoz. absolutna svoboda pri kateri volja ni odvisna od zunanjih ali notranjih vzrokov; jur. pogodbena svoboda svoboda sklepati pogodbe; svoboda govora, tiska, združevanja z 
zakoni zajamčena pravica do javne dejavnosti, kot jo izraža prilastek

(vir: Fran.Si)

Svobodo in življenje zasluži tisti, ki ju mora vsak dan osvajati.
johann wolfgang von goEthE


