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Epidemija ob koncu leta
Dejstvo je, da epidemija kroji naša življenja že večji del letošnjega leta,
situacija pa je v tem trenutku skrajno resna, zato je izrednega pomena
spoštovanje vseh preventivnih ukrepov. Smo gospodarsko močna regija,
morda gre tu iskati tudi razlog za trenutno stanje okužb v regiji. Kolesje se
vendarle vrti naprej in verjamem, da se vsak po svojih najboljših močeh
trudi prispevati svoj delež v skupnost in gospodarstvo. Ni jih malo, ki so v
tem obdobju izgubili veliko, verjamem, da bo to eno izmed področjih, s
katerimi se bomo morali soočiti v prihodnjem letu.
Vnovič zahvala vsem, ki se trudite ohranjati pri življenju sisteme, ki jih je ta
trenutek še posebno potrebno obvarovati. Zahvala vsem, ki ste vpleteni v
zdravstven sistem, zahvala vsem prostovoljcem, ki pomagate v Domu
starejših občanov, šolam, ki skrbite za brezplačne obroke, vrtcem, ki
varujete otroke, da lahko tisti starši in skrbniki, ki so nepogrešljivi v teh
časih, nemoteno delujejo.
Tudi občina si prizadeva, da še naprej deluje na vseh področjih, ki
zadevajo občane in ključne projekte, tukaj smo za vas, tudi v teh časih.
Redne investicije
V novembru smo zaključili s preureditvijo križišča Ceste brigad z
Andrijaničevo cesto v vrednosti nekaj več kot 215.000 evrov. S tem smo
omogočili boljšo varnost za pešce in kolesarje, kar je velika pridobitev
predvsem za tamkajšnje osnovnošolce, s spremembo prometnega režima
pa smo dosegli tudi zmanjšanje tranzitnega motornega prometa skozi
stanovanjsko sosesko.

Izmed načrtovanih preplastitev in sanacij 13 odsekov občinskih cest smo jih
dokončali že 12, do konca leta pa se bodo dela zaključila še v Gabrju.
Sklenila se bo tudi sanacija usada cestišča v vrednosti nekaj več kot
100.000 na ulici Ob Težki vodi, kjer bomo prenovljeno vozišče nadgradili še
s pločnikom. Dela potekajo dalje tudi v mestnem jedru, kjer obnavljamo in
komunalno opremljamo Rozmanovo, Prešernovo in Kastelčevo ulico.
Okoli 310.000 evrov smo vložili v dopolnitve, ponekod pa tudi v popolnoma
novo opremljanje cestne razsvetljave v več kot desetih krajevnih
skupnostih, do konca leta pa bo izvedena še osvetlitev na prehodu med
Šegovo in Volčičevo ulico. Stekla bo tudi zamenjava 12 energetsko
neustreznih svetilk na Drski, izvedeno bo tudi odjemno mesto za merilno
omarico za javno razsvetljavo v Jurni vasi, in sicer v prihodnjem letu.
Med državnimi cestami se še vedno celovito prenavlja Mirnopeška cesta,
cesta na Petelinjeku je v fazi zaključevanja. V prvih dneh januarja bomo
začeli tudi s težko pričakovano razširitvijo krožišča Tabletka, kjer bodo
osrednje spremembe izvedene na priključkih; pogodba je bila podpisana v
teh dneh. Po prenovi bodo vsi priključki in izvozi ločeni na dva pasova z
ločevalnimi otoki, ki bodo pasove ločili pred vstopom v krožišče. Ločevalni
otoki bodo omejevali tudi izstop iz krožišča.
Začela so se pripravljalna dela obnove kolesarske poti in pešpoti ob
Topliški cesti, gradbena dela za projekt pa se bodo zaradi situacije
predvidoma začela v začetku prihodnjega leta. V prvi fazi projekta,
katerega investicija je ocenjena na približno 190.000 evrov, se bo urejalo
kolesarsko in peš povezavo od križišča Ulice Slavka Gruma in Irče vasi do
križišča pri priključku avtobusne postaje Novo mesto.
Za sprehajalce smo zastavili novo peščeno sprehajalno pot, ki smo jo
umestili v Portoval na nabrežje reke Krke in jo bomo sčasoma obogatili z
otroškimi igrali, ob njo pa bomo zasadili tudi zelenje.
Začeli smo z zasaditvijo sadik avtohtonih slovenskih drevesnih vrst breka in
skorša, ki smo jih prejeli v dar od someščana Marka Kobeta. Izmed 50
darovanih sadik smo dve posadili na vhod v Župančičevo sprehajališče na
Pugljevi ulici, preostale pa smo umestili na pot, ki vodi od Loke proti
Šancam.
Do konca leta se bodo zaključila gradbena dela na zadružnem domu v
Uršnih selih, na kulturnem domu v Gabrju pa bomo medtem začeli z
dozidavo k objektu.

S prizadevanji, da v prihodnjih letih zagotovimo okoli 100 novih stanovanj,
smo v usklajevanjih za pripravo gradnje stanovanj na lokacijah Brod Drage in Podbreznik, med stanovanji pa so predvidena tudi oskrbovana
stanovanja, za katere je potreba v zadnjem času vse pogostejša.
Javna naročila in razpisi
Med javnimi naročili so med vidnejšimi projekti podpis pogodbe z
izvajalcem za pripravo OPPN-ja za Južno zbirno cesto, podpis bo usklajen
do konca letošnjega leta. Nadaljujemo tudi prizadevanja v smeri sanacije
načetih mostov, ki potrebujejo prenovo. Tako v prihodnjem tednu sledijo
odpiranja in izbira za podpis izvajalca na področju sanacije lesenega mostu
Otočec. V teku je tudi podpis pogodbe z izbranim izvajalcem za komunalno
opremo zemljišč v Gotni vasi, ki bo usklajen do konca leta 2020. V teku je
priprava projektne dokumentacije za kolesarske poti proti Stopičam, do
konca leta pa bosta sledili še objavi, in sicer za novi postopek javnega
naročila za Brv Irča vas, v prihodnjem tednu pa še javni razpis za 3. fazo
komunalne opreme Ždinja vas, ki bo predvidoma v teku do konca januarja
2021. V fazi podpisa pogodbe z izbranim izvajalcem za pripravo projektne
dokumentacije je tudi projekt Narodni dom.
Nova sredstva za projekte krajevnih skupnosti v letu 2021
Objavili smo poziv za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti za leto
2021, s katerim lahko te pridobijo sredstva za izvedbo lastnih investicij. Kot
v preteklih letih bo Mestna občina Novo mesto na tak način krajevnim
skupnostim omogočila finančno pomoč pri projektih, ki izhajajo iz pobud
krajanov. Višina razpisanih sredstev je 360.000 evrov.
V teku sta tudi dva opaznejša razpisa v drugem roku, in sicer razpis za
sofinanciranje programov in delovanja organizacij za leto 2021 in javni
poziv za sofinanciranje kulturnih programov za leto 2021.
Družbene dejavnosti MoNm
Še vedno je na voljo razpis za sofinanciranje projekta e-oskrbe, ki
zagotavlja socialno-varstvene storitve, sredstva pa bodo na voljo tudi v letu
2021. Tako pozivamo občane, da se z namenom zagotavljanja večje
varnosti v domačem okolju poslužujejo te možnosti, ki jo nudi Mestna
občina Novo mesto.
Na področju predšolske vzgoje smo s 1. decembrom 2020 odprli nov
medletni oddelek za najmlajšo starostno skupino, ki poteka v sklopu vrtca

Ciciban, enota Labod. S 1. februarjem 2021 bomo zagotovili odprtje še
enega oddelka, in sicer v vrtcu Pedenjped, enota Ostržek. Občina si bo tudi
v prihodnje prizadevala poiskati kapacitete in nove možnosti na področju
zagotavljanja varstva v predšolskem obdobju, saj želimo, da bo vsem
staršem in skrbnikom, ki varstvo potrebujejo ali ga bodo potrebovali v
prihodnje, dana možnost varovanja otrok tudi v medletnem obdobju.
V letu 2020 smo nadaljevali s projektom brezplačnih prevozov Rudi, ki so
med občani dobro sprejeta. Prostovoljci Društva upokojencev Novo mesto
prostovoljno prevažajo občane, prevoz pa so izvajali tudi v času zaprtja
javnega potniškega prometa. V prihodnjem letu bomo projekt Rudi
nadgradili še z dodatnim vozilom in razširili obseg storitev, pri čemer bomo
še večji poudarek namenili vključitvi primestnih okoljih, kjer se je izkazalo,
da je potreba prav tako velika, dostopnost javnega prevoza pa manjša.
S 1. 12. 2020 je na Mestni občini Novo Mesto začel veljati novi pravilnik o
dodelitvi občinske denarne pomoči v izrednih življenjskih razmerah. Prosilci
po tem pravilniku so tiste osebe, ki so se zaradi posebnih življenjskih
okoliščin znašle v materialno-socialni stiski (elementarne nesreče, nenadna
izguba zaposlitve, težje bolezensko stanje, …).
Na področju romske problematike narejen korak naprej
Vemo, da se na tem področju že veliko let pogovarjamo, zdaj pa je čas, da
se od besed premaknemo k dejanjem. Pred nami so božično-novoletni
prazniki, ki bodo najboljši pokazatelj premikov v morebitno pravo smer in
predvsem, ali bo policija dejansko zagotovila varnost ljudi. Pri tem so v
ospredju predvsem sistemske rešitve na državnem nivoju, zato sem vesel,
da s predstavniki ministrstva za notranje zadeve gledamo v isto smer.
Začrtani so premiki, pomembna pa bo dejanska realizacija v okviru
obstoječe zakonodaje kot tudi spremembe zakonodaje na področju vzgoje
in izobraževanja ter zaposlovanja in socialne politike; tudi na področjih
pravosodja ter okolja in prostora je zagotovo še prostor za izboljšave.
Konec novembra je Novo mesto obiskal predsednik vladne delovne
skupine za romsko problematiko in državni sekretar na Ministrstvu za
notranje zadeve dr. Anton Olaj, ki je povedal, da bodo te dni vladi
predstavili prvi sklop predlogov sprememb na področju reševanja romske
problematike, pri čemer je poudaril, da so ukrepi zastavljeni tako, da se
rezultati predlogov delovnih skupin pokažejo v realnem času, torej čimprej,
kot je to mogoče.

Večja finančna razbremenitev občin že v prihodnjem letu
V državnem zboru so poslanci nedavno soglasno potrdili zakon o finančni
razbremenitvi občin. Slednji bo občinam v letu 2021 prinesel za več kot 70
milijonov evrov finančne razbremenitve. Gre za pomemben premik v
finančni samostojnosti slovenskih občin, pri snovanju zakona pa je od
samega začetka sodelovalo tudi Združenje mestnih občin Slovenije.
Predlog zakona izhaja iz predlogov reprezentativnih združenj občin, ki
zadevajo 61 predpisov, kar polovica pa je bila v predlogu zakona tudi
potrjena. Takšen zakon tako rešuje vsaj tri četrtine najtežjih primerov, kjer
so bile občine neupravičeno primorane v financiranje nalog, ki sodijo v
državno pristojnost. Namen zakona je zmanjšanje stroškov občin in
njihovih administrativnih bremen, sprejetje zakona pa sicer predstavlja
ravno tako pomemben korak kot je bilo sprejetje zakona o dvigu
povprečnin.
Pomemben podpis pogodbe v sklopu trajnostne mobilnosti
V teh dneh smo z Evropsko investicijsko banko (EIB) podpisali pogodbo za
sofinanciranje in pripravo projektne ter druge dokumentacije za projekte
trajnostne mobilnosti EIB ELENA. Gre za evropski mehanizem tehnične
pomoči za energetsko učinkovitost in trajnostno mobilnost, Mestna občina
Novo mesto pa nastopa v vlogi vodilnega partnerja konzorcija, v katerem
sodelujejo tudi Mestne občine Kranj, Celje, Maribor in Murska Sobota in
občine Laško, Slovenske Konjice, Zreče in Slovenska Bistrica. Pri projektu
sodelujeta tudi podjetji Pošta Slovenije in ELES.
Globalni cilji mehanizma ELENA so povečanje energetske učinkovitosti,
izraba obnovljivih virov energije in zmanjšanje izpustov C02, prednostne
naloge v naši občini, ki jih bomo v sklopu tega urejali, pa so sklenitev
kolesarskega omrežja v Novem mestu in projekti, vezani na električno
mobilnost. Vrednost sofinanciranja celotnega konzorcija, v katerem
sodelujejo tudi drugi partnerji na področju Slovenije, je nekaj več kot 2,6
milijona evrov. Gre za enega pomembnejših mehanizmov sofinanciranja
ukrepov na področju trajnostne mobilnosti v Mestni občini Novo mesto, ki
se bo izvajal v prihodnih štirih letih.
Novo mesto najbolj razvita občina med mestnimi občinami
Mestna občina Novo mesto se je na podlagi desetih kazalcev koeficienta
razvitosti občin za leti 2020 in 2021, ki so jih obravnavali na Ministrstvu za
finance, uvrstila na skupno četrto mesto, ki si ga deli z občinama Horjul in

Cerklje na Gorenjskem. Uvrstitev Novega mesta je tudi najboljša uvrstitev
med mestnimi občinami.
Nova novomeška ambasadorja znanja
Tudi letos smo se v okviru izvajanja številnih projektov in podpornih shem,
odločili podpreti in nagraditi perspektivne mlade v Novem mestu, ki na
svojih različnih področjih dosegajo izjemne dosežke. Tako smo že peto leto
zapored objavili razpis za podelitev izrednih štipendij in enkratnih denarnih
pomoči za izobraževanje.
Prispelo je 15 vlog za izredno štipendijo. Petčlanska komisija za
štipendiranje je celostno obravnavala kandidate in upoštevala izjemne
dosežke s področij umetnosti, športa, glasbe, naravoslovja, kulture,
znanosti in drugih ter izredno štipendijo MONM podelila dvema izjemnima
kandidatoma.
Tako se bosta letos osmim štipendistom iz predhodnih let: Vidu
Dobrovoljcu, Anji Fink, Jonu Judežu, Urošu Prešernu, Joštu Rudmanu,
Veroniki Sadek, Manji Slak in Ani Šubic, pridružila še Zoya Aleksandra
Bracović ter Uroš Topić.
V letošnjem šolskem letu bomo torej štipendirali 2 dijakinji in 8 študentov,
od katerih 2 študirata v tujini. Višina izredne štipendije znaša 200 EUR na
mesec za šolanje v Sloveniji in 300 EUR na mesec za šolanje v tujini,
višina enkratne denarne pomoči za študij v tujini pa 500 EUR v enkratnem
znesku, vendar je v letošnjem letu nismo podelili, saj vlog ni bilo podanih.
Kratki predstavitvi:
1. Zoya Aleksandra Bracović
je dijakinja 2. letnika Gimnazije Novo mesto. Zoya je odlična učenka in tudi
uspešna atletinja. Tekmuje v disciplini skok v višino. Redno se udeležuje
šolskih in državnih tekmovanj iz znanja in športa, kjer dosega odlične
rezultate. Dosežki, na katere je zelo ponosna so: 3. mesto v skoku v višino
na Atletskem pokalu Slovenije za mlajše mladinke in mladince, 2. mesto v
skoku v višino na Ekipnem prvenstvu Slovenije za mlajše mladinke in
mladince, kjer je dosegla tudi svoj osebni rekord ter srebrno priznanje na
državnem tekmovanju iz znanja v angleščini.
Zoyin cilj za prihodnost je najprej uspešno zaključiti gimnazijo, morda oditi
na študij v tujino in še naprej nizati uspehe na atletskih tekmovanjih.

2. Uroš Topić
je študent drugega letnika podiplomske stopnje na Naravoslovnotehniški
fakulteti Univerze v Ljubljani. Tam že peto leto obiskuje program
oblikovanja tekstilij in oblačil, z večjim poudarkom na oblikovanju tekstila za
notranjo opremo. Študij opravlja z veseljem, vendar mu ta vzame večino
prostega časa, zato večji del kreativnih projektov povezuje s študijskimi
obveznostmi. Svoje interese vključi v obvezen študijski program, s čimer
pridobi nova znanja in izkušnje, obenem pa v delu skrajno uživa. Tako je v
lanskem študijskem letu izdelal diplomsko nalogo z naslovom Tekstilni
vzorci iz družinske estetske identitete, za katero je prejel odlično oceno in
fakultetno Prešernovo nagrado ter nagrado Perspektiven mladi oblikovalec
na oblikovalskem sejmu Big See v Ljubljani. Njegova tekstilna kolekcija je
bila objavljena v številnih domačih in tujih medijih, povabljen pa je bil tudi,
da jo razstavi na tekstilnem sejmu Textile Art v Berlinu.
Uroševi cilji za prihodnost so nabiranje čim več znanja s področja
oblikovanja in ustvarjanja novih tekstilij, obenem pa si želi, da bi lahko s
svojim oblikovanjem novomeški tekstilni zgodovini doprinesel nekaj
novega.
Drugačen veseli december
V sodelovanju z Zavodom Novo mesto smo v prazničnem času vzpostavili
vrsto koncertov, predvsem lokalnih zasedb, ki si jih lahko ogledate v
spletnem okolju in na televiziji Vaš kanal. Tako so si otroci že lahko ogledali
posnetek prižiga prazničnih luči v družbi Miklavža, na podoben način bomo
pozdravili tudi Dedka Mraza. Zaživela je spletna skupnost #novomesto
ZAME, katere namen je povezovanje lokalne skupnosti in v sklopu katere
imamo tudi za prihodnje leto predvidenih nekaj ambicioznih načrtov.
Pohvaliti gre tudi ekipo Društva prijateljev mladine Mojca, ki letos skladno z
ukrepi, decembrska darila raznaša kar od vrat do vrat. Sodeč po odzivih
gre za resnično plemenito gesto, ki razveseljuje otroke v dneh, ko smo vsi
doma.
Praznično smo okrasili mesto, poskrbeli za nabiralnik želja dobrim možem
in za posebni projekciji na rotovž in Knjižnico Mirana Jarca. Letos smo prvič
postavili tudi konstrukcijo s simbolnim napisom v mestnem jedro, ki je na
voljo za fotografiranje.
V teh časih vam želim, da ne pozabite na solidarnost, skrb za soljudi, še
posebej starejših, ki bodo veseli vašega klica, nasmeha ali vedenja, da jim
nekdo stoji ob strani. Želim vam mirne in radostne božično-novoletne
praznike. Naj novo leto prinese svež pogled na situacijo, predvsem pa
možnost, da se bomo lahko spet povezovali in družili kot skupnost.

