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Epidemija in soočanje občine s situacijo
Epidemija, v kateri smo se znašli, ni prizanesla nikomur. Ponosen sem, v
prvi vrsti, na vse zdravstvene delavce, ki se vsakodnevno trudijo, da so
čisto vsi pacienti, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo, strokovno in
profesionalno obravnavani. Poleg vodstva Splošne bolnišnice Novo mesto
gre zahvala tudi Zdravstvenemu domu, ki vodi COVID ambulanto, in
seveda vsem zaposlenim v Domu starejših občanov, ki skrbijo za obolele
varovance in skupaj s sodelavci, ki izvajajo oskrbo na domu, delajo zares
častno delo.
V sklopu Doma starejših občanov so dober teden nazaj v bližnjih prostorih
regijskega Centra za usposabljanje, delo in varstvo, vzpostavil rdečo cono,
kamor so preselili obolele s COVIDOM. Pri tem so jim pomagali tudi
predstavniki občinskega štaba civilne zaščite, ki so že od začetka razglasa
epidemije pripravljeni tudi na nepredvidljive stvari. Tako je štab k
sodelovanju pozval vse humanitarne organizacije in ostala društva k
pripravljenosti za nudenje pomoči prebivalcem. Zatorej vse zahvale
prostovoljcem Rdečega Križa, študentom in upokojenim medicinskim
delavcem ter vsem, ki na kakršen koli način pomagate pomoči potrebnim.
Ob zaostrovanju ukrepov in vedno večji potrebi po pomoči, smo na občini
vzpostavili telefonsko številko za vprašanja prebivalcev v času epidemije.
Dežurna telefonska številka je namenjena vsem občanom in občankam
vsak dan med 7. in 20. uro. Občina sicer ves čas epidemije deluje
nemoteno, seveda ob spoštovanju vseh preventivnih ukrepov in navodilih
vlade.

Naj omenim, da imajo od 6. novembra dalje tudi mestni redarji pristojnost
nadzora prehoda med občinami, gibanja med 6.00 in 21.00 uro ter nošenja
mask. Slednji bodo delovali predvsem na preventivi, pri čemer bodo
občane in občanke še dodatno opozarjali na upoštevanje ukrepov.
V občini smo soglasno z ostalimi Mestnimi občinami sprejeli sklep, na
podlagi katerega so do nadaljnjega odprti vsi vrtci, ki nudijo varstvo otrok
staršem, ki opravljajo nujna dela, pa tudi vsem tistim, ki si ne morejo
drugače zagotoviti varstva.
Ob zaprtju šol smo prav tako pozivali starše osnovnošolcev, ki se zaradi
trenutne epidemije izobražujejo na daljavo, k prijavi za topel obrok. Obrok
je brezplačen in je omogočen tistim, ki tudi sicer izpolnjujejo pogoje za
financiranje obroka s pomočjo državnih sredstev. Trenutno je mogoče
kosila prevzeti na Osnovnih šolah Bršljin in Drska, ter na OŠ Brusnice in
OŠ Stopiče, kjer zaradi vrtca kuhinji obratujeta tudi sicer.
Opaziti je, da se k medsebojnemu sodelovanju in pomoči odziva vedno več
ljudi, zato hvala vsem, ki se trudite po svojih močeh, predvsem pa hvala
čisto vsakemu posamezniku, ki dosledno upošteva vse predpisane ukrepe
in se hitro ter učinkovito odziva na spremembe, ki jih v teh dneh ni malo.
Res da so časi negotovi, vendar verjamem, da nam s skupnimi močmi,
predvsem pa z empatijo ter skrbjo zase in za soljudi, lahko uspe premagati
epidemijo.
Redne investicije
Na občini smo kljub izrednim razmeram ves čas na voljo za vse občane in
občanke, ki se dnevno zanašajo na naše storitve. Tako vsi odprti projekti
delujejo nemoteno, v gradnji in delu imamo kar nekaj objektov, kot tudi
sanacij in prenov cestišč.
S koncem novembra bosta zaključeni sanacija in preplastitev 12 občinskih
cest, več kot polovica je končanih že v tem trenutku. Končujejo se tudi dela
na usadu ceste na Petelinjeku. Sočasno z arheološkimi izkopavanji so se v
drugi fazi prenove mestnega jedra začela tudi dela na Rozmanovi ulici v
centru mesta, ki ta trenutek zajemajo tudi Vrhovčevo ulico. Dela bodo
zaključena v prihodnjem letu. Izvaja se tudi sanacija usada na ulici Ob
Težki vodi, del slednje je zaprt v celoti, obvoz pa je urejen po sosednih
ulicah. Poleg rekonstrukcije cestišča se bodo tamkajšnji krajani ob koncu
projekta, ki bo predvidoma zaključen še ta mesec, razveselili tudi novega
pločnika.

V tem tednu smo s podjetjem CGP podpisali pogodbo za izgradnjo
kolesarske steze ob Topliški cesti, med stadionom Portoval in odcepom za
Ulico Slavka Gruma. Projekt v vrednosti nekaj več kot 190.000 evrov (z
DDV) se bo začel v prihodnjih dneh, zaključek gradnje pa je predviden
marca 2021. Na novo kolesarko pot se bo navezovala tudi naslednje
predvidena kolesarska pot na relaciji Bršljin – Drska, prek nove brvi v Irči
vasi, ki bo predstavljala smiselno celoto in povezala največjo stanovanjsko
naselje v Krajevni skupnosti Drska, z mestnim jedrom in Bršljinom.
Po tem, ko je na Suhadolu začel presihati vodni vir in so bili trije objekti več
mesecev oskrbovani z vodo, ki so jo vozili najprej sodelavci Komunale
Novo mesto nato pa gasilci PGD Gabrje, smo v teh dneh uspešno zagnali
vodovod v skupni dolžini 870 metrov, na območju med Dolenjim in
Gorenjim Suhadolom.
Konec oktobra smo podpisali pogodbo za prizidavo kulturnega doma v
Gabrju k obstoječemu objektu, kjer bo v kletnem delu zgrajena garaža za
gasilsko vozilo, v mansardi pa večnamenski prostor za vadbo in ostale
aktivnosti. Vrednost projekta znaša nekaj več kot 180 tisoč evrov (z DDV),
konec gradnje pa je predviden v maju 2021.
Zaključena je tudi ureditev prostorov mladinskega kulturnega središča na
Rozmanovi 21 (kletni prostori na Novem trgu ob garažni hiši). Prihodnji
torek je predvidena primopredaja obnovljenega prostora, ki ga bomo nato v
skladu z najemno pogodbo predali v uporabo najemniku Lokal Patriotu. S
tem bodo mladi, predvsem študentje, ponovno dobili svoje prostore, po tem
ko so že pred časom ostali brez svojega večnamenskega prostora.
Javna naročila in razpisi
Med javnimi naročili so med vidnejšimi projekti v teku naročilo za izvajalca
gradnje brvi in kolesarske poti Irča vas, ki se zaključi 20. novembra,
naročilo za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta in
strokovnih podlag za južno zbirno cesto v Novem mestu z datumom
zaključka ta petek, ter naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za
Narodni dom, kjer se že tretjič, in upam, da tokrat uspešno, išče
najugodnejšega ponudnika. V teku je tudi javno naročilo za izdelavo
projektne dokumentacije: idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih
pogojev za ureditev kolesarske povezave za odseke 1-3 znotraj občine.
V teku sta studi dva opaznejša razpisa, in sicer javni razpis za

sofinanciranje programov in delovanja organizacij za leto 2021 in javni
poziv za sofinanciranje kulturnih programov za leto 2021.
Urbani forum
Te dni se je v Kristalni palači v Ljubljani odvil že tradicionalni šesti Urbani
forum, ki je tokrat potekal prek spleta. Kot predsednik ZMOSA sem
spregovoril o vplivu povezovanja mestnih občin, ob tej priložnosti pa smo
obeležili tudi 10. obletnico delovanja Združenja mestnih občin Slovenije.
Na forumu, katerega cilj je izmenjava mnenj, krepitev sodelovanja in
iskanje rešitev na področju razvoja mest, je udeležence nagovorili tudi
predsednik države Borut Pahor, beseda pa je tekla tudi o novih priložnostih
za trajnostni in digitalni razvoj mest v luči nove finančne perspektive EU
2021-2027. Kot ključna rešitev za kakovosten urbani razvoj se je izkazalo
nadaljnje sodelovanje med vsemi deležniki, pri čemer pomembno vlogo ne
nosijo le občine, temveč je slednja tudi na strani države.
Zakon o finančni razbremenitvi občin – amandmaji ZMOS
V začetku novembra je bil na seji Odbora za notranje zadeve, javno upravo
in lokalno samoupravo sprejet predlog zakona o finančni razbremenitvi
občin, ki posega v 12 zakonov, pri sprejetju pa gre za ravno tako
pomemben korak kot je bil dvig povprečnine.
V zadnjih 30 letih so se namreč v zakonodaji nabrale številne nelogičnosti,
ki finančno obremenjujejo občine. Predlog zakona je zato pomemben korak
naprej, ki rešuje vsaj tri četrtine najtežjih primerov, kjer so bile občine
neupravičeno primorane v financiranje nalog, ki sicer sodijo v državno
pristojnost.
Dober primer je preskok v miselnosti v zvezi s preoblikovanjem sredstev za
sofinanciranje občinskih investicij, kjer so bili administrativni postopki za
črpanje teh sredstev izjemno dolgotrajni in zahtevni. S tem, ko bodo po
preoblikovanju ta sredstva postala tekoči transfer, se kaže krepitev
zaupanje med državno in lokalno ravnjo.
Skupni finančni učinki osnovnega predloga in dopolnil so po mnenju
ministra Boštjana Koritnika blizu 70 milijonov evrov, in sicer 31,5 milijona
evrov zaradi prevzema obveznosti države od občin, 4,7 milijona pri občinah
z romskih prebivalstvom, 25,9 milijona evrov zaradi uveljavitve polne višina
nepovratnih sredstev za financiranje investicij ter 1,9 milijona evrov zaradi
prevzema stroškov gasilskega zavarovanja na državo.

Prizadevanja za nov podpis pogodbe v sklopu trajnostne mobilnosti
Mestna občina Novo mesto je kot vodilni partner oddala vlogo za
sofinanciranje priprave projektne in druge dokumentacije za projekte
trajnostne mobilnosti EIB ELENA. Globalni cilj mehanizma ELENA je
zmanjšanje izpustov C02, prednostni nalogi v naši občini, ki jih bomo v
sklopu tega urejali, pa sta sklenitev kolesarskega omrežja v Novem mestu
in izpeljava projektov, ki so vezani na električno mobilnost. Vrednost vloge
za pridobitev nepovratnih sredstev celotnega konzorcija je 2,388 milijonov
evrov, Mestna občina Novo mesto pa je vodilni partner konzorcija občin, v
katerem sodelujejo tudi Mestne občine Kranj, Celje, Maribor in Murska
sobota ter občine Laško, Slovenske Konice, Zreče in Slovenska Bistrica.
Pri projektu sodelujeta tudi Pošta Slovenije in ELES.
Praznični, veseli december bo
Za konec še malce bolj lahkotno področje, praznični december, ki si ga v
teh časih najbrž vsi obetamo. Na občini se v sodelovanju z Zavodom Novo
mesto trudimo po najboljših močeh, da vsaj v določenih segmentih
izvedemo veseli december, ki je pomemben del v naših življenjih. Tako
zagotovo sledi praznična okrasitev mesta – lučke se že vzpostavljajo,
načrtujemo tudi adventni sejem, ki se bo odvijal skozi ves december,
pripravljamo tudi posebno projekcijo na Rotovž, kjer bomo simbolično
prikazovali praznične elemente. Vse ostale aktivnosti so pogojene z
razmerami; v kolikor bodo razmere takšne, kot so danes, bomo večji del
decembrskega programa izvedli prek spleta. Tako bomo virtualno izvedli
koncerte, pa sprejeme dobrih mož, morda tudi kakšno prireditev. Praznični
december torej bo, vsem občanom pa želim zdravih in brezskrbnih dni tudi
v nadaljevanju.

