Glasilo Mestne občine Novo mesto,
številka 2, letnik 2017

poleti številne investicije
Intervju: dr. Iztok Kovačič
Novomeška tržnica z novo podobo

o naslovnici
Utrinek z enega izmed številnih
gradbišč v naši občini, na katerih
trenutno potekajo najrazličnejši
projekti. Gradimo komunalno in cestno
infrastrukturo, nov vrtec, energetsko
prenavljamo šole in vrtce, za letošnje
poletje pa načrtujemo tudi dolgo
pričakovano prenovo mestnega jedra.

o fotografu
peter Žunič
Fabjančič,
avtor naslovnice, je Novomeščan, ki
svoja zanimanja usmerja v številne
projekte na področjih kulture in
kulturne dediščine, varstva okolja ter
urbanega razvoja. Je ljubiteljski fotograf,
ki uživa v iskanju in videnju novega
in drugačnega, raziskovalec novih
prostorov z namenom povezovanja in
iskanja skupnega.

2

Kazalo
3
4
5
6
8
10
12
15
17
18
20
22

Uvodnik

Županova kolumna
Intervju: dr. Iztok
Kovačič
Koliko
občane stane …
Kronika občinskega
sveta

Novomeški kolaž
prispevki svetniških
skupin
celostna prometna
strategija

cestna infrastruktura
Komunalna
infrastruktura

prenove in izgradnje

pisarna Urbanka

24
25
27
27
28
29
30
31
34
35
39

Festival teden kultur
Najbolj vroče poletne
prireditve v Novem
mestu

oš Dragotina Ketteja

Erasmus+

vrtec ciciban

vrtec pedenjped
posvetovalnica za
učence in starše

zavod Novo mesto
Knjižnica mirana
jarca Novo mesto

Napovednik

Križanka

U V O D N I K

> Damijan Šinigoj

Foto: Tomaž Grdin

NOVO MESTO ŽIVI

S politiko se načeloma ne ukvarjam. Ne
zanima me. Pravzaprav bi bilo bolje reči,
da ne dovolim, da me zanima. Ne svetovna
ne državna ne lokalna. Priznam, ta izjava
je morda nekoliko pretenciozna, saj brez
politike, če ravno ne živite na kakšnem
izoliranem otoku, ne gre. Politika je povsod okoli nas, takšna ali drugačna.
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Televizije ne gledam že nekaj let, se mi
zdi, da predvsem dnevnoinformativni program preprečuje miren spanec in zvišuje
krvni tlak, pri branju dnevnih časopisov pa
sem lahko selektiven. Preberem tisto, kar
me zanima, kar me ne, enostavno preskočim. Čedalje pogosteje sicer ugotavljam,
da je vsebine, ki bi me zanimala, vse manj
in da časopise vse prehitro preberem, celo
obsežnejše in bolj vsebinske sobotne priloge, ki sem jih včasih »žulil« po več dni,
dandanes pokonzumiram v urici ali dveh.
A sem menda človek navad – četudi sem
ves čas za računalnikom, se na elektronske medije oziroma novice na ekranu
nekako nisem navadil.
Pogosto se mi v misel vrine eden od
spominov iz otroštva, ne vem, zakaj. In
vidim očeta, ki pride iz službe in prek cele
jedilne mize razgrne Delo. Ki je leta nazaj,
iz časa teh spominov, izhajal v resnično
nenormalno velikem formatu. Niti najmanjše možnosti ni bilo, da bi ga držal v
roki in bral! V bistvu je oče pri branju stal,
da je sploh lahko v celoti zaobjel format
časopisa, z eno nogo pa je klečal na stolu.
In vedno mu je s tistega stopala, katerega
koleno je bilo pokleknjeno na stol, na tla
zdrsnil copat. Te so bile v tistih daljnih
časih trde, in ko so padle na tla, je prav
zaropotalo …
Dobro, pa ko sem kaj ušpičil, kar je bilo
zelo pogosto v mojih mladih letih, in se
očetu ni ljubilo vstati s kavča, je tisti trdi
copat postal priročno orodje za discipliniranje. Saj me nikoli ni zadel, morda sem
bil prehiter ali pa je namerno nerodno
ciljal, da je bil le slab strelec, pa nikoli
nisem pomislil …

No, te navade s copati od njega nisem
prevzel (kroksi ne letijo dobro in tudi
premehki so, da bi zalegli kot vzgojno
sredstvo), branje pa sem. Ne le časopisov,
predvsem knjig!
Ampak, zašel sem, krepko. Pred leti, ko
sem se še »ukvarjal« s politiko oziroma
dovolil, da mi je dvigala krvni tlak in kratila spanec, sem napisal kar nekaj člankov
o novomeški občinski politiki. Kritičnih,
kakopak, drugače pač ni šlo. Le po mestu
si se sprehodil odprtih oči in se je članek
sam napisal …
Zdaj pa mi je v vlogi urednika občinskega
glasila že uvodnik težko napisati. Ne zato,
ker roke, ki te hrani (četudi ne bogato,
da si kdo ne bi mislil), ne grizeš! Res je,
kakor sem že uvodoma omenil, politike
ne spremljam in predvsem zato ne morem
kar nekaj »nabijati«, a ko po mestu hodim
odprtih oči, vidim spremembe.
Ljudje postanemo nezadovoljni, ko
zadeve ne tečejo, kot bi morale, ko ne
funkcionirajo. Ko funkcionirajo, pa tega
pravzaprav sploh ne opazimo in niti pomislimo ne, kaj vse je potrebno, da je tako,
kot je. Da dela.
Ko odpremo pipo v kuhinji, iz nje priteče
čista pitna voda. Da si jo natočimo v kozarec in se odžejamo. Pa saj to je vendar
samoumevno, mar ne?! Seveda je, a koliko
ljudi skrbi, da je temu tako?! Ali pa ko
potegnemo vodo v stranišču, da ribe v Krki
ne zaplavajo hrbtno! Pa šolstvo, ceste,
promet …
Če vse poteka, kot mora, tega sploh ne
opazimo. In prav je tako.
Morda tudi zato tole glasilo, ki ga z lahkoto držite v rokah. Preberite županovo
kolumno, toplo priporočam. Ja, vem, vedno
se bo našel nekdo, ki bo ugotovil, da bi se
dalo še več, še bolje. A kljub temu. Ali pa
prav zato.
Pa še marsikaj smo dali noter, da preberete, kaj se v Novem mestu počne. Ampak
saj to tako in tako vidite. Da Novo mesto
živi …
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kolumna

DINAMIČNO PROJEKTNO LETO
Gregor Macedoni, župan

Nekateri veliki projekti, na primer projekt Hidravlične izboljšave
vodovodnega sistema osrednje Dolenjske, so se sicer začeli že v
letu 2015, vendar se glavnina del izvaja v letošnjem letu. In ker
je zastavljenih več deset novih kilometrov omrežja, bo kar nekaj
teh tras potekalo po obstoječih cestiščih. Vsa ta delovišča in
omejitve pretočnosti prometa bodo od nas zahtevale razumevanje in potrpežljivost. Posebej ker navedeni investicijski projekt še
zdaleč ni edini, ki bo potekal čez poletje in jesen letošnjega leta.
V juniju se začenja prenova Straške ceste (z izgradnjo pločnika in
kolesarske steze), konec junija bo vzpostavljeno gradbišče na priključku Kettejevega drevoreda na Seidlovo cesto, poleg obstoječih gradbišč v Šentjoštu in Verdunu ter Potovem vrhu se začenja
še obnova komunalnega omrežja v Smolenji vasi. V teku so javni
razpisi za obnovo ceste v Velikih Brusnicah in Šmihelske ceste,
kmalu bomo začeli iskati izvajalce za podaljšanje večnamenske
poti do pokopališča v Srebrničah ter izgradnjo nekaterih drugih
manjših odsekov kolesarskih poti. Zelo pomemben projekt se poleti začenja v mestnem jedru (prenova Glavnega trga), kjer začnejo z delom tako arheologi kot izvajalci gradbenih del. Večina
navedenih gradbišč bo vplivala na prometne tokove v našem
mestu in okolici. S sodelavci bomo naredili vse, da pripravimo
ukrepe, ki bodo zagotavljali vsakodnevno prometno pretočnost.
Prav tako vas bomo po številnih kanalih obveščali o predvidenih
zaporah in obvozih. Ne moremo pa nadomestiti zaostanka, ki ga
ima Novo mesto pri izgradnji ustrezne prometne infrastrukture v
zadnjih desetletjih.
V Novo mesto vsakodnevno prihaja več kot enajst tisoč zaposlenih, ki ne živijo v naši občini. In kljub temu da novomeško
gospodarstvo pridno polni državni proračun, država v zadnjih 20
letih ni zagotovila potrebnih regijskih povezovalnih in obvoznih
cest. Ta zaostanek se bo začel odpravljati z izgradnjo prvega
odseka 3. razvojne osi na vzhodni strani Novega mesta. Zelo
vztrajni pa smo tudi z zahtevami, da se tekoče odvijajo postopki
za izgradnjo zahodne in južne povezovalne ceste ter nove šmihelske obvoznice. V sklop večjih investicij na regionalni prometni
infrastrukturi sodi tudi prenova križišča v Žabji vasi, kjer potekajo
odkupi zemljišč zaradi precejšnje širitve križišča, kar bo povečalo
varnost tako za motorni promet kot kolesarje in pešce.
Verjamem, da je zelo stresno, ko se nam mudi in naletimo na kolono vozil, ki se premika po polžje. Vem pa tudi, da brez delovišč
in zapor zaradi gradnje prenovljene ali nove infrastrukture ne bo
nikoli bolje. Brez prilagoditev in sprememb torej ni razvoja. Zato
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V Novem mestu smo si v tem mandatu zastavili cilj, da bomo izboljšali urejenost javne infrastrukture.
Tako tiste vidne, kot so zgradbe in ceste, kot tiste pod zemljo, kot so vodovodni in kanalizacijski
sistemi. Infrastruktura je pomemben temelj, podlaga, na kateri lahko gradimo kakovostno bivalno in
delovno okolje. Infrastruktura v smislu kvalitetnega vodovodnega omrežja in naprav na črpališčih,
zaradi katerih imamo sedaj stabilno preskrbo s kakovostno vodo, pa zadostni obseg kolesarskih
stez in pešpoti, možnost priključitve naših domov na kanalizacijsko omrežje, ki se pred izpustom
odpadnih vod zaključijo s kvalitetnimi čistilnimi napravami, pločniki, po katerih lahko varno hodimo
ob cestah in še bi lahko naštevali. Teh izzivov imamo po celotni občini veliko in lotili smo se jih
sistematično ter z veliko mero vztrajnosti.

si želim, da bomo vsi skupaj skozi poletje in jesen znali povezati
pozitiven duh sprememb ob morebitnih težavah, na katere bomo
naleteli. Več bomo imeli kvalitetne infrastrukture, hitreje se bo
naša občina razvijala in še bolj bomo lahko ponosni na naše
Novo mesto in vse kraje, ki ga obkrožajo. Skupni imenovalec, ki
ga izpostavijo tuji gosti – teh je letos pri nas tudi zaradi praznovanja Jantarnega leta še več kot sicer –, sta izjemna naravna in
kulturna dediščina ter izjemen potencial, ki ga ima Novo mesto.
S projekti v letošnjem poletju in jeseni, ko bo potekalo več kot
60 občinskih investicijskih projektov, se ta potencial uresničuje
in nadgrajuje.
Želim vam čim več prijetnih poletnih dopustniških dni. Doma, ob
morju ali na drugih prijetnih lokacijah. In ne pozabite povabiti
svojih prijateljev na obisk Novega mesta. Morda jih boste poleg
ogleda Dolenjskega muzeja oz. razstav Jantarnega leta popeljali
še po mestu in okolici ter ponosno povedali, da številna gradbišča pomenijo razvoj in pozitivne spremembe.

> Sara Drašković, Mestna občina Novo mesto

I N T E RV J U

Z OGROMNO ZAGNANIMI PROJEKTI NOVO
MESTO RAZVOJNO ZOPET NAPREDUJE
Na Mestni občini Novo mesto v okviru občinske uprave deluje Urad za prostor in razvoj, ki je v največji
meri odgovoren za načrtovanje in izvedbo investicij. Izvedba investicij je neposredno povezana z
razvojem na nekem ozemlju in stopnjo kakovosti življenja, za katero si vsi želimo, da je čim višja. V
uradu na področjih prostora, odmer dajatev, premoženja in investicij dela 34 zaposlenih, prvi med
njimi pa je dr. Iztok Kovačič, ki urad vodi in koordinira vse aktivnosti, povezane z razvojem naše občine.
Tudi njemu se zdi obveščenost javnosti ključna v procesu izbire prioritet in tudi pravočasne izvedbe
investicij, saj pravi, da so zaposleni na občini tam za občane, zato je pomembno, da ti vedo, v kakšno
smer gre razvoj in da v fazi odločanja tudi aktivno sodelujejo.

Vse se začne z vizijo razvoja, katerega pomembna točka je poleg ostalih strateških dokumentov prostorsko načrtovanje. Ocenjujem,
da je novomeški občinski prostorski načrt
zelo dobra podlaga za jasne odločitve, kako
si želimo razvijati našo občino. Pri odločanju
za prioritete pa upoštevamo tudi posamezne
študije, strokovne napovedi (saj se skoraj vse
investicije izvajajo dolgoročno) in seveda
želje in mnenja krajevnih skupnosti, občanov in ostalih deležnikov, ki na posameznih
območjih delujejo. Seveda so pomembna
tudi sredstva, tako občinska kot tudi tista, ki
jih lahko pridobimo iz državnih ali evropskih
virov. Ko so vsi nujni pogoji zagotovljeni in se
tudi na ravni vodstva na podlagi strokovnih
predlogov sprejme odločitev za posamezno
investicijo, se na uradu organiziramo projektno – določimo vodjo in ostale vključene, ki
podpirajo izvedbo investicije. Na začetku
je priporočljivo, da imamo izdelano idejno
zasnovo projekta, tako da znamo vsem deležnikom pojasniti njegov obseg in idejo. To
je po navadi tudi podlaga za urejanje odprtih
premoženjsko-pravnih zadev. Pogosto namreč
občina ni lastnica zemljišč, kjer je predvidena
izgradnja objekta, zato je za določena območja potrebno pridobiti neko vrsto pravice
graditi – bodisi zemljišče odkupimo ali pridobimo dovoljenje lastnika za posege, ki so v
javno dobro. Pravica graditi je poleg izdelane
natančne projektne dokumentacije tudi podlaga za vložitev vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je za mnogo investicij, ki
se jih lotevamo, potrebno. Po pridobljenem
gradbenem dovoljenju izberemo izvajalca,
kar je mnogo bolj zapleteno, kot posamezniki
mislijo. Pri tem koraku nas zavezuje stroga
zakonodaja s področja javnega naročanja, ki
terja svoj čas in energijo, da pridobimo res
dobre izvajalce z ustreznimi referencami, ki
so cenovno sprejemljivi za javne finance. Po
izbiri izvajalca in uvedbi le-tega v delo, pri
čemer je izjemno pomembna tudi časovna
komponenta (letni čas izvedbe, šolske počitnice ipd.), izvajamo reden nadzor in rešujemo

nepredvidene težave, ki se praviloma vedno
pojavijo. Ob tem je izjemno pomembno
pravočasno obveščanje javnosti, ki mora vedeti, kako bo potek investicij vplival na njihov
vsakdan. Ko je investicija izvedena, moramo
pridobiti še uporabno dovoljenje, da je lahko
le-ta predana v uporabo oziroma upravljanje.
Za vsako investicijo je predvidena tudi določena garancijska doba, kar pomeni, da po
zaključku gradnje še kar nekaj časa nadzorujemo stanje ob redni uporabi in uveljavljamo
odpravo morebitnih nepravilnosti, kar mora
izvajalec narediti v najkrajšem možnem času.
Seveda gre pri vsem za zelo obširno koordinacijo. Kako ste v Uradu organizirani in kako
nastopate navzven?
Prizadevamo si delovati predvsem enotno.
Zelo je pomembno, da smo v zadnjih dveh letih uspeli vzpostaviti takšno dinamiko dela, da
je prenos informacij lažji in smo zato hitrejši
in učinkovitejši, tudi zaradi združitve prejšnjih
štirih uradov v enega velikega. Delujemo timsko in si pomagamo. Prav tako v proces načrtovanja in izvedbe vključujemo različne druge,
zasebne in javne subjekte in organizacije, ki po
uradni dolžnosti in tudi prostovoljno sodelujejo z nasveti, priporočili in izkušnjami, tako da
je napak čim manj, da so projekti pripravljeni
tako, da resnično služijo našemu okolju in da
zadostimo vsem zakonskim zahtevam ter upoštevamo kar se da največ želja tistih, ki bodo
uporabniki investicije.
Kateri so najpogostejši izzivi, s katerimi se na
poti k izvedbi investicije srečujete? Kako jih
rešite, da pridete do končnega cilja?
Najpogostejši izzivi, s katerimi se soočamo,
so premoženjsko-pravni. Zaradi nekaterih
primerov iz preteklosti si posamezni lastniki
zemljišč in nepremičnin, kjer obstaja javni
interes, obetajo preveč glede na to, kar jim
zakonsko Mestna občina lahko ponudi. Zato
je tu največ nerazumevanja strank v postopku, s katerimi se lahko zaplete pri pridobivanju zemljišč oziroma pravice graditi ali pa
kasneje v postopku pridobivanja gradbenih
dovoljenj, ko se praviloma izgubi največ časa
v izvedbi. Žal se soočamo s posamezniki, ki
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Kaj vse pomeni izvesti investicijo? Kako se
lotite projekta na Občini?

ne vidijo javne koristi in niso pripravljeni na
nikakršne kompromisne dogovore, čeprav so
le-ti z naše strani vedno korektni do lastnika
in odgovorni do javnih financ. Zato smo
včasih svoj prav primorani poiskati na sodišču, kar pa v posameznih primerih škoduje
dinamiki razvoja naše občine. Seveda so tudi
svetle izjeme, s katerimi dogovor dosežemo
hitro in predvsem z veliko mero zdrave
pameti.
Kakšni so načrti MONM na področju investicij
v prihodnosti?
Načrtov je ogromno. Smo v fazi, ko izvajamo
projekte in investicije, ki bodo sanirale
zaostanek v razvoju, kakršnega so nekatere
druge občine dosegle v prejšnjih desetih
letih. To so investicije v dotrajano cestno
infrastrukturo, vrtčevske kapacitete in izboljšanje pogojev za delovanje šol, kanalizacijske sisteme, energetske sanacije objektov
za doseganje boljše učinkovitosti rabe energentov, odseke kolesarskih in pešpoti, če jih
naštejem zgolj nekaj. Za drugo, razvojno fazo,
pa sedaj pripravljamo strategijo razvoja
Mestne občine Novo mesto do leta 2030, ki
je naš kažipot do uresničitve glavne vizije:
»Mestna občina Novo mesto bo leta 2030
občina, v kateri bo prijetno živeti in delati«.
V pripravi te izjemno pomembne strategije je
sodelovala široka javnost in že nakazuje, v
kaj bo v prihodnjih petnajstih letih potrebno
investirati, da bomo kraj, na katerega bomo
vsi skupaj lahko (še bolj) ponosni.
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> Sara Drašković, vodja Kabineta župana

Koliko občane stane
INVESTIRANJE V INFRASTRUKTURO

V Republiki Sloveniji je na podlagi Ustave in Zakona o lokalni skupnosti organiziranih 212 občin, ki so
tista oblika predstavniških in izvršnih oblasti, s katerimi imajo občani oz. državljani največ neposrednega
stika. Tako je tudi prav, saj je lokalna skupnost skupaj z državnimi organi odgovorna za zagotavljanje
osnovnih pogojev in kakovosti življenja posameznikov.
Občina ima številne izvirne odgovornosti
in tudi naloge, prenesene z države, in jih
izvaja na področjih: urejanje prostora, izvajanje javnih služb, družbene dejavnosti
in ustvarjanje pogojev za gospodarski
razvoj. Gre za stalne naloge, ki v vsakoletnem proračunu predstavljajo med 70
in 75 odstotki vseh občinskih financ. Ta
sredstva se namenjajo za delovanje vrtcev
in osnovnih šol, socialo, oskrbo starejših
in preventivne zdravstvene programe, za
investicijsko vzdrževanje in opravljanje
javnih gospodarskih služb, kot so odvoz
in skladiščenje odpadkov, vzdrževanje
cest ter ne nazadnje delovanje krajevnih
skupnosti in občinske uprave.
Ostalih 30 odstotkov Mestna občina
Novo mesto namenja investicijam. V letu
2015, ko je imela občinska uprava nalogo
urediti nelikvidno stanje občinskih financ
in se pripraviti na prihajajoče kohezijsko obdobje, je kljub vsemu realizirala
7.299.068,00 evrov investicijskih odhodkov. V tem obdobju so se pripravili številni
projekti, ki so se na terenu izvedli v letu
2016, in sicer v vrednosti 8.829.651,00
evrov.

6

Leto 2015 v znamenju priprav
projektov za kohezijsko
sofinanciranje

• povečanje zmogljivosti ČN Otočec,

V letu 2015 je bilo na investicijskem področju zelo močno zaznati izpad črpanja
kohezijskih sredstev, saj se je zaključevalo obdobje stare finančne perspektive
2007–2014, za katero so bile že izdane
odločbe za črpanje sredstev. Po drugi
strani pa je bilo leto 2015 pripravljalno
leto za novo finančno perspektivo, saj so
se pripravljali in sprejemali novi programi
za črpanje kohezijskih sredstev iz nove
finančne perspektive 2014–2020.

• ureditev GJI za območje UN Zdravstveni
kompleks Nm – 1. faza, ki sta jo
sofinancirala Ministrstvo za zdravje in
Zdravstveni dom,

Na področju predšolske dejavnosti smo
v letu 2015 pričeli z gradnjo prizidka
vrtca k OŠ Mali Slatnik. Investicija je bila
zaključena in objekt predan v uporabo v
letu 2016. Prav tako smo objekt OŠ delno
energetsko prenovili, v letu 2016 pa smo
prenovili še streho. V letu 2015 smo pričeli tudi z naslednjimi investicijami, ki so
se zaključile v letu 2016:
• prenova strehe in fasade objekta v lasti
MONM Seidlova cesta 1,

• kanalizacija Drejčetova pot (ureditev
GJI Ravnikarjeva ulica),

• obnova Kandijske ceste, ki jo je vodila
Direkcija RS za infrastrukturo, MONM
pa je bila sofinancer.
V letu 2015 smo zaključili s prenovo strehe
na OŠ Šmihel, delno prenovili okna na OŠ
Center ter sofinancirali obnovo garderob
ob nogometnem igrišču z umetno travo.
Na komunalnem in cestnem področju smo
zaključili z investicijo Kanalizacija Gabrje,
prevzeli v najem kanalizacijo in vodovod
Ljubljanska cesta, finančno zaključili
investicijo most Bršljin in ZN Župnca ter
sofinancirali ureditev Vrtaškega potoka
skozi naselje Velike Brusnice.
Ostala realizacija na področju investicij
v letu 2015 se nanaša na poplačilo izdelane projektne dokumentacije (obnova
Smrečnikove ulice – most, Pločnik in JR

Dinamika investicij se je v
letu 2016 stopnjevala
V letu 2016 na državnem nivoju še vedno
niso bili usklajeni in sprejeti ustrezni
inštrumenti za črpanje evropskih kohezijskih in državnih sredstev, a je MONM
kljub temu začela s pripravo potrebnih
strateških dokumentov za črpanje
sredstev iz naslova celostnih teritorialnih
naložb. V letu 2015 se je začela priprava
Trajnostne urbane strategije Novo mesto
2030, ki je bila sprejeta na januarski
seji Občinskega sveta 2016. Po tem smo
začeli s pripravo izvedbenega dela TUS.
Prav tako so v letu 2016 potekale aktivnosti za pripravo Celostne prometne
strategije. Zaradi navedenega je bilo v
Načrt razvojnih programov Mestne občine Novo mesto 2016–2020 vključenih
kar nekaj novih projektov, predvsem v
območju urbanega dela Novega mesta, ki
jih bo možno izvesti s sofinanciranjem iz
evropskih kohezijskih skladov in državnega proračuna. Za te projekte so se v letu
2016 pričele prve faze priprave projektne
in investicijske dokumentacije ter nakupi:
Ureditev mestnega jedra, Glavni trg –
ureditev stanovanj, Večnamenska pot ob
Levičnikovi cesti, Parkirišča ob Kandijski
cesti in drugi.
Velik korak je v letu 2016 MONM naredila tudi na področju energetike. Na
podlagi sprejetega Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta
pogodbenega zagotavljanja prihrankov
z namenom energetske sanacije javnih
objektov v lasti Mestne občine Novo

mesto smo v letu 2016 izdelali razširjene
energetske preglede in investicijsko
dokumentacijo ter izvedli javno naročilo
za izbiro zasebnega partnerja. Na podlagi
objavljenega povabila Ministrstva za
infrastrukturo za sofinanciranje energetskih sanacij objektov v lasti lokalnih
skupnosti smo v letu 2017 uspešno
kandidirali za nepovratna sredstva in
sklenili javno-zasebno partnerstvo za
energetsko sanacijo 24 javnih objektov
in dolgoročno zagotavljanje prihrankov.
Prav tako smo v letu 2016 pričeli z novelacijo Lokalnega energetskega koncepta
MONM, ki je še v pripravi.
Največji investicijski odhodek v letu 2016
predstavlja projekt Hidravlična izboljšava
vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske, v okviru katere so zaključena gradbena dela na vodarnah Stopiče
in Jezero ter objekta predana v poskusno
obratovanje. Projekt se nadaljuje z izgradnjo cevovodov in vodohranov na širšem
območju okoli MONM.
Na področju predšolske dejavnosti smo
v letu 2016 izbrali izvajalca za projektiranje in gradnjo novega 6-oddelčnega
vrtca Bršljin, ki bo zgrajen konec leta
2017. Na osnovi izdelane idejne zasnove
in investicijske dokumentacije (DIIP) je
bila sprejeta odločitev o gradnji novega
3-oddelčnega vrtca pri OŠ Otočec.
V letu 2016 smo na področju športa izvedli naslednje investicije: energetska prenova športne dvorane Marof z izgradnjo
novega skladiščnega prostora, zamenjava
umetne trave na nogometnem igrišču v
Portovaldu ter prestavitev plinovoda na
območju velodroma v Češči vasi. Izvedli
smo tudi javno naročilo za izbor izvajalca

za ureditev vadbenih površin Portovald
ter v letu 2017 projekt začeli.
Na področju kulture smo izvedli investicijsko vzdrževalna dela na objektu
Anton Podbevšek Teater in javno naročilo za izbor izvajalca za prekritje strehe
Narodnega doma, sofinancirali nakup
bibliobusa za potrebe delovanja Knjižnice
Mirana Jarca ter pričeli z več aktivnostmi
na projektu Arheološki park Situla.
V letu 2016 smo pričeli oz. zaključili tudi z
izvedbo naslednjih del:
• prestavitev zakristije cerkve Sv. Roka v
Velikih Brusnicah,
• pločnik in JR Kamence – 1. faza,
• rekonstrukcija Smrečnikove ceste z
izgradnjo novega mostu čez potok.
Veliko aktivnosti (projektiranje, odkupi
zemljišč, podpisovanje sporazumov o sofinanciranju) je potekalo tudi na realizaciji
projektov rekonstrukcij državnih cest, kjer
sodeluje MONM kot sofinancer. To so:
rekonstrukcija R3-664/2501 NM (skozi
Šmihel), rekonstrukcija Gabrje–Ratež (odsek skozi naselje Brusnice), rekonstrukcija
Novo mesto–Šentjernej (križišče Ratež) in
ureditev Belokranjske ceste v NM (križišče
Žabja vas).
V letu 2016 smo aktivno začeli urejati gospodarske in poslovne cone. Naročili smo
projektno dokumentacijo za komunalno
urejanje obrtno-industrijske cone Livada
in gospodarske cone Na Brezovici. Za
urejanje gospodarske cone Na Brezovici
smo pridobili sredstva za sofinanciranje
na razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, tako da se bodo dela
pričela predvidoma v letu 2017.

Foto: Peter Žunič Fabjančič

Kamence ...) ter odkupe (obnova ob R3664 skozi Šmihel …). Naštete investicije
so predvidene za realizacijo do leta 2019.
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> Urban Kramar, Mestna občina Novo mesto

KRONIKA OBČINSKEGA SVETA
MAREC–MAJ 2017
Proračun
Svetniki so na marčevski 21. seji v drugem
branju potrdili proračun za leto 2018,
ki je usmerjen predvsem v uskladitev
z investicijskimi prioritetami, začrtanimi v Izvedbenem načrtu Trajnostne
urbane strategije, za katere si občina
obeta tudi 11,3 milijone evrov evropskih
kohezijskih sredstev. Spomladi občina
pričakuje prve pozive iz naslova projektov Trajnostne urbane strategije in do
takrat želi imeti pripravljeno ustrezno
finančno podlago za prijavo projektov.
Skupni prihodki so planirani v višini 44,4
mio EVR, skupni odhodki v višini 45 mio
EVR. Med največjimi projekti v letu 2018
bodo: nadaljevanje 2. faze hidravličnih
izboljšav, nadaljevanje prenove Glavnega
trga in Rozmanove ulice, prenova in
pokritje velodroma v Češči vasi, vodovod
in kanalizacija v Ždinji vasi, pričetek del
na križišču v Žabji vasi, rekonstrukcija
ceste skozi Velike Brusnice, ureditev varne
kolesarske poti ob Levičnikovi cesti in brvi
v Irči vasi, ureditev stanovanj na Glavnem
trgu, gradnja MBO obrata, komunalna
infrastruktura v romskem naselju Žabjak
Brezje.

Zaključni račun proračuna
za leto 2016
Občinski svet je po skrajšanem postopku
sprejel Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto
2016. V zaključnem računu proračuna so
prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi
izdatki občine v preteklem letu. Proračun
Mestne občine Novo mesto za leto 2016
je bil prednostno naravnan varčevalno
in sanacijsko. Z določenimi ukrepi je bilo
doseženo uravnoteženje občinskih financ
in v proračunskem letu 2017 zagotovljeni pogoji za nove razvojne projekte in
učinkovito črpanje EU sredstev finančne
perspektive 2014–2020.

Nov koncept za obrat MBO
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
se je na marčevski seji seznanil s predlogom novega koncepta izgradnje objekta
za mehansko in biološko predelavo odpadkov Dolenjske in Bele krajine. Svetniki
so glede projekta izrazili tudi nekaj pomislekov, zato so v sprejetem sklepu dodali,
da opozarjajo na določene nevarnosti, ki
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bi lahko izhajale iz tako zastavljenega
projekta. V projekt izgradnje objekta
MBO ostaja vključenih 10 dolenjskih
in belokranjskih občin, ki želijo doseči
cene obdelave in odlaganja odpadkov,
nižje od slovenskega povprečja. Projekt je
razdeljen na dva dela. Za obrat mehanske
obdelave odpadkov bodo občine skušale
pridobiti zasebnega partnerja, investicijo
v drugi del, biološko obdelavo, ki jo bo izvajal CeROD, pa bi v celoti pokrile občine.
Gradnja bi se po trenutnih načrtih lahko
začela spomladi leta 2018 in končala
konec istega leta.

Sprejeli Celostno prometno
strategijo MONM
Svetniki so na majski seji sprejeli Celostno
prometno strategijo Mestne občine Novo
mesto, ki je krovni strateški dokument
za izvajanje konkretnih ukrepov za
trajnostno mobilnost in podlaga za pridobivanje evropskih in državnih sredstev.
Da bi ustvarili živahno občino po meri
ljudi, omogočili kakovostno dostopnost
vseh točk v občini, zagotovili mobilnost
vsem prebivalcem in obiskovalcem ter
prometno varnost in zmanjšanje negativnih posledic prometa na okolje in zdravje
prebivalcev, je bilo določenih šest stebrov
ukrepanja. Prvi steber je celostno načrtovanje mobilnosti, drugi vrnitev hoje med
najbolj zaželene načine premikanja, tretji
uveljavitev višje kulture kolesarjenja,
četrti optimizacija javnega prevoza, peti
racionalna raba osebnih avtomobilov in
šesti optimizacija tovornega prometa.
Strategijo sestavlja tudi akcijsko-finančni
načrt, ki podrobneje predstavlja konkretne aktivnosti in ukrepe do leta 2022.
Opredeljenih je 140 ukrepov, največ jih je
namenjenih hoji in kolesarjenju.

Kakovost zraka
Svetniki so se seznanili s predlogom
Odloka o načrtu za kakovost zraka na
območju Mestne občine Novo mesto in
predlogom Podrobnejšega programa
ukrepov, ki ju je pripravilo Ministrstvo za
okolje in prostor ter soglašali z nalogami
občine, vključno z opredelitvijo sredstev
za njihovo izvedbo. Mestna občina Novo
mesto spada med območja s čezmerno
onesnaženostjo zraka z delci PM10, za
katere država sprejema program ukrepov
za zmanjšanje onesnaženosti. Občinski
svet je k predvidenim ukrepom predlagal

še dve točki. Agencijo RS za okolje poziva,
da zagotovi najmanj dve merilni mesti
na območju Novega mesta do konca leta
2017. Vzpostavi naj tudi direkten spletni
prikaz merjenja podatkov ter predlaga,
da se na avtocestah in hitrih cestah
na območjih s slabo kakovostjo zraka
v času, ko agencija razglasi čezmerno
onesnaženost, izbriše ukrep omejevanja
hitrosti. Svetniki so občinski upravi naložili, da občinske strokovne službe pri
pripravi prostorskih aktov več pozornosti
namenijo varovanju okolja in preverijo,
kateri ukrepi, ki izhajajo iz analize vplivov
kakovosti zraka na zdravje občanov, se že
izvajajo, in po potrebi izdelajo dodatne
analize. Podrobnejši program ukrepov za
zmanjševanje onesnaženosti z delci PM10
se za leta 2017, 2018 in 2019 sprejme v
treh mesecih po sprejetju Odloka o načrtu
za kakovost zraka na območju Mestne
občine Novo mesto.

Poslovanje Komunale Novo
mesto
Občinski svet je potrdil poslovno poročilo Komunale Novo mesto za leto
2016 ter poslovni plan za leto 2017.
Komunala je med ključnimi projekti za
leto 2017 izpostavila koordinacijo projekta Hidravlične izboljšave vodovodnega
sistema na območju osrednje Dolenjske,
prevzem čiščenja javnih površin, izvajanje
projekta Voda iz pipe, iskanje rešitev za
končni produkt pri sušenju blata in certificiranje laboratorija na CČN Novo mesto.
Poleg tega si bodo v tem letu prizadevali
doseči čiste prihodke iz prodaje v višini
16,2 milijona evrov, na področju drugih
dejavnosti doseči pozitiven finančni izid v
višini 376.093 evrov, izdelati 180 novih in
obnoviti 250 vodovodnih priključkov, zamenjati 3.300 vložkov vodomerov, očistiti
1.200 greznic in malih čistilnih naprav na
območjih, kjer ni kanalizacije, priključiti
300 objektov na kanalizacijsko omrežje,
zmanjšati količino odloženih mešanih
odpadkov na 3.000 ton in povečati količine ločeno zbranih frakcij na 8.200 ton.
Občinski svet je soglašal tudi s spremembo cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja
in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Mestni
občini Novo mesto. Cena oskrbe s pitno
vodo se nekoliko znižuje, povečuje pa se
cena čiščenja odpadnih voda ter zbiranja

občinski

svet

opredeljuje naloge in pristojnosti krajevnih skupnosti v Mestni občini Novo
mesto in njihovo financiranje.

Foto: Peter Žunič Fabjančič

Kadrovske zadeve

in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov, ki je na območju vseh občin, ki jih
oskrbuje Komunala Novo mesto, še vedno
najnižja v Sloveniji. Za gospodinjstvo s
štirimi člani, ki uporablja vse storitve, bo
položnica višja za okrog 0,85 evra. Glede
na predvideno pozitivno poslovanje v planu za 2017 bodo nove cene začele veljati
šele s 1. januarjem 2018.

prostorskega načrta Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti v drugi obravnavi. Spremembe in dopolnitve OPPN so
predvidene v jugozahodnem delu območja
urejanja, kjer namerava investitor zgraditi
visokoregalno skladišče. Poleg tega želi
investitor na delu območja dopustiti
možnost izgradnje proizvodnega oziroma
skladiščnega objekta.

Izstop iz SOS -a

Premoženjsko -pravne
zadeve

Potrjen je bil izstop Mestne občine Novo
mesto iz članstva v Skupnosti občin
Slovenije. Mestna občina Novo mesto je
članica dveh interesnih združenj lokalnih skupnosti, in sicer Skupnosti občin
Slovenije (SOS) in Združenja mestnih
občin Slovenije (ZMOS). Obe organizaciji
povezujeta in zastopata članice pri uresničevanju njihovih nalog in interesov,
vendar SOS združuje večji del slovenskih
občin, ki so si po številnih parametrih
različne, medtem ko ZMOS sledi potrebam mestnih občin in jih zastopa tudi v
projektih evropske kohezijske politike. Na
zadnji skupščini ZMOS-a so razpravljali o
predlogu za združitev vseh treh združenj
lokalnih skupnosti, in sicer SOS, ZMOS in
Združenja občin Slovenije – ZOS. Zaradi
nasprotovanja ZOS še niso izpolnjeni vsi
pogoji za združitev v eno organizacijo,
zato so se mestne občine odločile, da
bodo izstopile iz preostalih dveh združenj
in delovale le v okviru ZMOS. Ne glede na
to si bodo še naprej prizadevale za tesno
sodelovanje s preostalima združenjema
kakor tudi za končno združitev v enotno
združenje občin. Članstvo preneha konec
leta 2017.

OPPN Nadomestna
gospodarska cona ob
Straški cesti
Potrjen je bil dopolnjeni osnutek sprememb
in dopolnitev Občinskega podrobnega

Svetniki so sprejeli Načrt ravnanja s
stvarnim premoženjem Mestne občine
Novo mesto za leto 2018, ki vsebuje načrt pridobivanja in razpolaganja
z nepremičnim premoženjem ter načrt
pridobivanja premičnega premoženja
v posamični vrednosti nad 10.000 EUR.
Seznanili so se tudi s Poročilom o realizaciji Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2016, sprejeli Predlog
sklepa o vzpostavitvi javnega dobra na
določenih občinskih javnih cestah in
potrdili ukinitev statusa javnega dobra
pri štirih nepremičninah v Črešnjicah,
treh nepremičninah v Gotni vasi in eni
nepremičnini v Stranski vasi.

Financiranje krajevnih
skupnosti
Občinski svet je v drugi obravnavi sprejel
Odlok o nalogah in financiranju krajevnih
skupnosti v Mestni občini Novo mesto.
Zakon o lokalni samoupravi je v zadnji
spremembi ohranil možnost občin, da
ohranijo pravno subjektiviteto ožjih
delov občine in da je statut občine tudi
statut ožjega dela občine. Za delovanje svetov ožjih delov občine se tako
uporabljajo določbe statuta občine in
poslovnika občinskega sveta. To pomeni,
da krajevne skupnosti ne morejo imeti
svojih statutov. Zaradi navedenega je
bil pripravljen odlok, ki podrobneje

Članom Sveta Dolenjske lekarne Novo
mesto je 7. maja 2017 potekel dvoletni
mandat. Občinski svet je za predstavnika
Mestne občine Novo mesto v svet zavoda
za naslednje mandatno obdobje imenoval
Vido Čadonič Špelič. Petim kandidatom
za ravnatelja Osnovne šole Grm je podal
pozitivno mnenje.

Ostali sklepi in odloki
Občinski svet se je seznanil z letnimi
poročili o poslovanju javnih zavodov za
leto 2016. V preteklem letu so vsi zavodi
poslovali pozitivno, le Vrtec Ciciban je
beležil negativni poslovni izid v višini
9.253 evrov. O pokrivanju ugotovljenega
presežka odhodkov nad prihodki bo
občina odločila po zaključnem računu
javnega vrtca.
Svetniki so se prav tako seznanili z Letnim
poročilom o delu Nadzornega odbora
Mestne občine Novo mesto za leto 2016.
V letu 2016 je Nadzorni odbor izvedel
nadzor nad izplačilom plač in ostalih prejemkov v Anton Podbevšek Teatru v letu
2014, nadzor odvetniških storitev v Vrtcu
Pedenjped za leti 2014 in 2015 ter nadzor
odvetniških storitev v Razvojnem centru
Novo mesto za leti 2014 in 2015.
Zaradi prenehanja veljavnosti zakonske
podlage so svetniki v skrajšanem postopku sprejeli Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o komunalnih taksah in Odloka
o posebni in podrejeni rabi javnih površin
v Mestni občini Novo mesto.
V prvi obravnavi sta bila sprejeta predloga
Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in programa opremljanja
stavbnih zemljišč s kanalizacijskem
omrežjem za območje naselja Šentjošt in
dela naselja Verdun ter naselja Potov Vrh,
v katerih poteka gradnja kanalizacijskega
omrežja.
V drugi obravnavi so svetniki potrdili
Predlog Poslovnika Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto, ki bo tako
usklajen z določbami Statuta Mestne
občine Novo mesto.
V poročilu o stanju projekta Hidravlične
izboljšave vodovodnega sistema je župan svetnike obvestil, da sta bili izdani
uporabni dovoljenji za vodarni Stopiče in
Jezero. Na vseh osmih odsekih cevovodov
in štirih vodohranih se dela nadaljujejo.
Glede na projekcije nepredvidenih del
bo projekt ostal v okviru že odobrenih
sredstev, se pa predvideva nekoliko podaljšan rok izvedbe projekta.
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Za pomladno vrtnarsko sezono smo se s semeni in sadikami založili na
tradicionalnih Semenjavnicah.

Občinski svetniki so se spomladi med drugim ukvarjali s Celostno prometno strategijo, proračunom in kakovostjo zraka.

Prizadevamo si za lepšo podobo novomeške tržnice.

Svetovni dan Romov smo obeležili s tradicionalno prireditvijo Veselo dive.

Kapelica na Westrovi ulici je bila iz varnostnih razlogov premeščena
na prostor v neposredni bližini in je dobila modernejšo preobleko.
10

V Osnovni šoli Stopiče se lahko pohvalijo z izjemno generacijo mladih
rokometašic.

Novomeščanke so se ob svojem prazniku znova prepustile razvajanju Novomeškega kavalirja.

Minister za infrastrukturo, someščan Peter Gašperšič, je ob občinskem prazniku iz prestolnice prinesel posebno darilo – sofinanciranje prepotrebne prenove odseka Šmihelske ceste.

KO L A Ž

Foto: Peter Žunič Fabjančič

N O V O M E Š K I

Rdeča nit
Konference mest
ob Jantarni poti
so bili turistični
potenciali.

Pri »olimpijski« otvoritvi Jantarnega leta je sodeloval
predsednik države Borut Pahor.

Grmčani se spomladi v šolo vozijo z največjim »pešbusom« v Sloveniji.

Plemenita akcija pogozdovanja je rešila neprecenljiv
del mestnega gozda Portovald.
Dan Zemlje je ponudil tudi adrenalinske užitke.

Kolesarju prijazni so maja postali tudi teniški igralci, njihovi sosedje na
Pumpnci in knjižničarji.

Maturantje so odplesali četvorko in se posvetili učenju.

Osnovna šola Drska je pripravila zaključno dejanje dvoletne mednarodne izmenjave v
sklopu projekta Erasmus+, kar
je v rotovž pripeljalo učence in
učitelje iz vse Evrope.
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Prispevki svetniških skupin
Pregovor nas uči, da nesreča nikoli ne
počiva. Vsak dan nam različni strokovnjaki
posredujejo svoja mnenja, kaj bi bilo primerno storiti bolje, hitreje. Odgovorni se
zagovarjajo, da niso mogli povedati pravih
podatkov o posledicah, ker teh niso imeli.
Skoraj vsi se pogovarjajo zgolj med seboj,
pogovor z ljudmi jim ne gre preveč. Po
prebranih novicah in slikovnih sporočilih
sodeč, so morali Vrhničani te pogovore
izsiliti. Izsiliti šele potem, ko so ostali brez
potrebe več dni sami s svojimi stiskami in
vprašanji, kaj bo z njihovim zdravjem in
zdravjem otrok, starejših, kako bo nesreča
vplivala na njihovo živino …
In tu pride do izgube zaupanja, da odgovorni delajo vse, kar je potrebno, in
dovolj hitro. Saj se zavedam, da ne bi bilo
prav obljubljati nekaj, česar ni možno
uresničiti. Kdor preveč obljublja, zaupanje
izgublja ...
In kje je priložnost za nas? Iz ocene
ogroženosti pred naravnimi in drugimi
nesrečami v naši občini, novelirani v letu
2015, izhaja, da več kot deset naših večjih
gospodarskih družb in ustanov uporablja zelo nevarne snovi. Tu so še Petrol,
Istrabenz s plinom, OMV, zdravstvo in
drugi. Velikokrat namreč na videz majhna
nesreča povzroči drugo večjo nesrečo. In
pri posameznih vrstah opisanih nesreč
sta napisana dva splošna ukrepa. Prvi je
obveščanje javnosti. Nič o tem, kako to
storiti. V našem sodobnem času se prepogosto zapiše – po internetu. Vendar to ne
zadostuje. In skoraj po mesecu dni so odgovorni odločili, da bodo potrebni letaki,
mobilne pisarne, radio, pisarna na občini,
pa spremljanje zdravja v zdravstvenem
domu v prihodnjih letih in po drugih poteh. Pri tem je potrebno posebej paziti na
mestne prebivalce. Verjamem, da boste to
misel nekateri ocenili kot čudno. Pa drži.
V mestu ljudje nismo povezani, sosedje si
ne pomagamo tako kot po naših lepih vaseh. Velikokrat smo bolj osamljeni kot na
podeželju, več je strahu, še posebej med
starejšimi. Zato z zanimanjem pričakujem
odgovor občinske uprave na moje svetniško vprašanje, kako so te stvari urejene
pri nas in v sosednjih občinah (nesreča
namreč ne priznava občinskih mej …). In
tudi vi sprašujte. Zato, da bomo vsi skupaj bolj pripravljeni, če pride do take ali
podobne nesreče pri nas; da bomo lahko
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pomagali sebi ali drugim. Če je vse tako
dobro urejeno, kot so srčni in strokovni
naši gasilci, se nam ni treba bati. Pa tudi
to je treba vedeti. In najprej nas lahko in
mora pomiriti občina, ona pa naj pritiska
na državo, kadar je to potrebno. Bo župan
kaj o tem zapisal v junijsko občinsko glasilo? Prav bi bilo, da bi …
Mag. Adolf Zupan,
svetniška skupina DeSUS

Občani MONM in širše okolice že kar
nekaj časa uživamo v rezultatih odlično
izvedenega projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke –
hidravlične izboljšave kanalizacije in centralna čistilna naprava v Novem mestu, ki
je bil v glavnem financiran s sredstvi EU
in države. V maju 2017 je bil ta projekt,
ki ga je vodil mag. Jože Kobe in zanj tudi
pridobil 8,31 milijonov evrov evropskih
in 1,47 milijonov evrov državnih sredstev,
med 74 projekti v glasovanju EU PROJEKT,
MOJ PROJEKT izbran za najboljšega v
jugovzhodni Sloveniji in najboljšega v
državi.
V GAS – Gospodarsko aktivni stranki čestitamo in se zahvaljujemo vodji projekta
mag. Jožetu Kobetu in vsem, ki so pomagali, da smo na Dolenjskem naredili velik
korak k ohranjanju okolja. Poleg čistejše
reke Krke smo posredne pozitivne učinke
izvedenega projekta zelo hitro občutili
tudi krajani KS Brusnice in šentjernejske
doline, saj se je občutno zmanjšal smrad
iz deponije Cerod. Pred izvedbo projekta
se je odpadno blato iz čistilnih naprav
vozilo na deponijo Cerod, kar je med
drugim povzročalo neznosen smrad v
okolici, sedaj pa se kanalizacijske odplake
prečistijo, gošča pa predela in osuši ter
uporablja za kurjavo, s čimer se je tudi
smrad iz Ceroda močno zmanjšal.
Na 22. redni seji OS MONM je svetniška
skupina GAS nasprotovala 12-odstotnemu povišanju cen za zbiranje in odvoz
odpadkov in 18, 3-odstotnemu povišanju
cen za čiščenje odpadnih voda in omrežnin. Komunala Novo mesto je kot glavni
razlog za dvig cen navedla predvideni
okrog 22, 4-odstotni dvig mase za plače.

Glede povišanja cen vrtcev zaradi približno 1-odstotne rasti mase za plače smo
predlagali, da se razlika za plače v višini
približno 54 000 EUR pokrije iz proračuna
MONM in se staršev dodatno ne obremenjuje. Vendar je bil kljub nasprotovanju
GAS-a sprejet sklep o dvigu cen v dveh
največjih vrtcih za okrog 3 % in tako je
torej prišlo do še dodatne obremenitve
staršev na zalogo.
Alojz Kobe,
GAS-Gospodarsko aktivna stranka

Čeprav je Novo mesto le slabo uro vožnje
od Ljubljane ali Zagreba in ga z obema
prestolnicama poleg avtoceste povezujejo tudi bogati gospodarski in kulturnimi
stiki, se mora pri vprašanju razvoja zanašati izključno nase.
Infrastruktura je nujni pogoj za razvoj
občine. Ob začetku mandata se je zdel
seznam potreb po novi infrastrukturi ali
obnovitvi stare kot pismo Miklavžu. Bil je
zelo dolg in v oblakih, brez kakovostne investicijske dokumentacije, poleg tega so
bile tudi občinske finance v slabi kondiciji
– ob precejšnjem letnem primanjkljaju
je bilo še mnogo škodljivih pogodb, ki so
napovedovale še nadaljnje izčrpavanje
občinskega proračuna.
Po dobrih dveh letih kleščenja nepotrebnih stroškov, prekinjanja starih pogodb,
intenzivnega pripravljanja dokumentacije
in iskanja dodatnih virov je nastopil čas za
uresničevanje začrtanega.
Pred nami je približno 60 investicijskih
projektov, za katere je občina pripravila
kakovostno dokumentacijo, skoraj povsod
pa tudi našla dodatne vire – predvsem
državne in evropske. Ti dodatni viri bodo
vsaj delno vrnili denar, ki ga novomeška
podjetja plačujejo v državni in evropski
proračun, poleg tega pa bodo tudi omogočili, da bo po tem valu investicij občina
ohranila razvojni ritem.
Obdobju, ko bomo veliko denarja namenili cestam, kolesarskim stezam, pitni vodi,
kanalizaciji, energetskim sanacijam, prenovam vrtcev in šol, bo sledilo obdobje,
ko bomo na tej infrastrukturi gradili nove
zgodbe, ki bodo dvigale kakovost življenja,
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privabljale nove ljudi v Novo mesto ter
ustvarjale novo blaginjo. Nadaljnje dvigovanje našega šolstva, kulture in športa
v mednarodni vrh, sestavljanje visokošolskih ustanov v univerzo, postavljanje
novih inštitutov in visokotehnoloških
inkubatorjev je le nekaj od prednostnih
nalog v naslednjem obdobju.
Dr. Janez Povh,
Lista Gregorja Macedonija

Večkrat se prebivalstvo znese tudi nad
avtomobili zaposlenih. Razlog za občutek
ogroženosti pri delavcih vrtca v naselju v
veliki meri predstavlja „streljanje”, ki ga je
moč slišati v naselju, posledice streljanja
pa je bilo moč opaziti na stavbi.

Na Dolenjskem živi ena največjih romskih
skupnosti v Sloveniji, hkrati pa se zavedamo, da Romi ostajajo tudi ena največjih
marginaliziranih skupin v naši državi.

Navkljub vsemu pa se malčki v vrtcu
počutijo sprejeti, radi ga obiskujejo. Obisk
otrok se je v zadnjih treh letih povečal in
je povprečno dnevno od 15 do 18 stalno
prisotnih. Posamezni starši se zavedajo
pomembnosti izobraževanja svojih otrok,
vendar je takih le peščica.

Eden izmed ključnih ukrepov pri integraciji Romov je tudi vključevanje romskih
otrok v predšolsko vzgojo in kasneje
v šolo. V novomeški občini tako pod
okriljem Vrtca Pedenjped deluje enota
Pikapolonica. Nahaja se v romskem naselju Brezje in je namenjena izključno
vkjučevanju romskih otrok v predšolsko
vzgojo. Pri delu se pedagoški delavci vrtca
poleg jezikovnih in kulturnih preprek že
skorajda vsakodnevno soočajo z vandalizmom, nasiljem in nenehnimi občutki
ogroženosti. Naj poudarimo, da enota
Pikapolonica stoji sredi naselja Brezje in
predstavlja za tamkajšnje prebivalstvo
zbirni center, igrišče, ki ga v naselju žal ni.
Vrtec deluje v naselju že vrsto let, v navedeni novopostavljeni stavbi 10 let in pred
tem nekaj let v leseni baraki. Zadnja leta
je opaziti tako pogosto uničevanje stavbe,
igrišča in dvorišča pred stavbo.

V izboljšanje razmer je bilo vloženo veliko
truda in skupnih dogovorov, izpeljanih veliko skupnih sestankov s starši vrtčevskih
in šolskih otrok. Skupne akcije čiščenja,
urejanja, pa tudi razna srečanja, na katerih
naj bi izkazovali iznajdljivost v dobrobit
vrtca v naselju, imajo le kratkotrajen
učinek.

Uničevanje enote predstavlja resen problem, ravno tako varnost zaposlenih in s
tema problemoma se moramo soočiti.
Lista Ivana Kralja

V ravnokar sprejetem proračunu za naslednje leto smo v svetniški skupini NSi v
drugi obravnavi uspeli z dvema predlogoma sprememb. Prvi je, da občina zagotovi
sredstva za zaposlitev logopeda, ki bo po
vsej verjetnosti okrepil strokovno ekipo
v OŠ Dragotin Kette v Šmihelu, saj osebo
s takimi znanji trenutno zelo potrebuje.
V drugem predlogu pa gre za starejše

osebe, ki živijo pod pragom revščine. Tem
občina že sedaj pomaga s subvencioniranjem stroška dostave prehrane, po novem
pa bo subvencionirala tudi strošek hrane,
in sicer polovico zneska. K sreči takih
starostnikov v naši občini ni veliko, zato
tudi postavka 12 tisoč evrov v proračunu
2018 za ta namen ni visoka. Verjamem
pa, da bo subvencija veliko pomenila
tistim, ki jo bodo prejeli. Upam, da bo ta
pomoč prispevala k bolj zdravi in raznoliki
prehrani starostnikov s težkimi finančnimi
problemi.
Marko Dvornik,
svetniška skupina NSi

Na majski seji je Občinski svet MO NM v
prvi obravnavi sprejel dva odloka o odmeri komunalnega prispevka za priključek na
kanalizacijo za naselje Potov Vrh in za
Šentjošt z delom naselja Verdun. Ključna
podatka za določitev komunalnega prispevka sta velikost GP (gradbene parcele)
in neto tlorisna površina stavbe.
Svetniška skupina SLS je opozorila na nejasno določitev površin gradbenih parcel,
ker je GP izračunan na podlagi površine
ZPS (zemljišča pod stavbo), formula za
preračun ZPS v GP ni zapisana. Gradivo je
pomanjkljivo in lahko povzroči pretirane
in nesorazmerne zneske komunalnega
prispevka pri občanih.
Vpis ZPS in neto tlorisne površine v kataster je dolžnost in pravica lastnika. Če
stavba ni vpisana v kataster, se površina
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ZPS določi po tlorisu (strehi)
stavbe, kar je lahko občutno,
tudi do 50 % več, kot bi bilo, če
bi stavba bila vpisana v kataster.
Svetniška skupina predlaga lastnikom
nepremičnin, da pred odmero komunalnega prispevka izvedejo postopek za vpis
stavbe v kataster. Zavzeli se bomo, da bo
občina dopolnila metodologijo za določitev gradbene parcele tako, da se upošteva
dejanska površina zemljišča pod stavbo.
Od ostalih gradiv na seji občinskega sveta
smo sprejemali poročilo in program JP
Komunala. Zaskrbljeni smo, ker MO NM
še vedno nima programa kanalizacije za
celotno območje občine, čeprav je prvotni
rok za izvedbo že potekel. Opozorili smo,
da lahko pride do težav pri realizaciji
nalog, ker je bil načrt sprejet šele maja
2017, prav tako smo bili kritični zaradi
enormnega povečanja stroškov dela, stroškov za pravne storitve in reprezentanco,
sočasno pa je Komunala predlagala dvig
cen storitev. Svetniška skupina SLS je pri
vseh omenjenih gradivih glasovala proti.
Franci Bačar, Martina Vrhovnik,
svetniška skupina SLS

V Anton Podbevšek Teatru je bila 22.
maja 2017 premierna uprizoritev z naslovom Slovenija gori! v režiji Sebastijana
Horvata. Projekt je posvetil 100. obletnici
oktobrske revolucije.
Gledalci smo se najprej skozi eno in pol
ure dolg uvodni del srečali z organiziranjem leve teroristične celice in blatenjem
vseh in vsakogar v Sloveniji. Sledil je del,
med katerim smo se spraševali o smiselnosti njihovega delovanja. Deležni smo
bili počasnega, brezplodnega, praznega
besedičenja. Predstava se je po polžje
vlekla. Sledila sta atentat v Portorožu
z zastrupitvijo udeležencev srečanja in
množični pojav driske, višek pa je dosegla
s pravim atentatom v Cankarjevem domu.
Odrsko dogajanje se zaključi s 45-minutnim peklom v glavah – s samoizpraševanjem, vprašanji o smiselnosti početja,
z očitki vesti in krvavečimi bolj ali manj
slečenimi telesi. Igralci, trije možje in
dve dekleti, se razgalijo, slečejo, krvavijo
in v Adamovem kostumu se vedno bolj
približujejo občinstvu. Na koncu se zdi, da
se bodo zlili z gledalci.
S predstave smo se pobrali z občutkom
slabe vesti, podobno kot z obiska javne
hiše. V prvem trenutku smo se spraševali o
umetnosti, estetiki režiserja in predstave,
izpostavljenosti igralcev, ki se pokažejo

takšni, kot jih je ustvarila narava. Malo
širši pogled pa pokaže, da smo po malem
vsi igralci v tej predstavi pekla in da je
Novo mesto en sam gledališki oder ter da
bi bil lahko naslov tudi »Ali Novo mesto
gori?«. Navado imamo pljuvati na vse
okoli sebe, od nespretnega nogometaša
do lokalnega politika, zdravnika, odvetnika. Vsi brezplodno rovarimo v kalnem
in izgubljamo čas ali v nakupovalnih
centrih, kjer kupujemo ceneno plastično
robo, ali v politikantstvu in intrigantstvu.
Spuščamo dimne in smrdeče bombice in
se naslajamo nad tujo nesrečo. Sprememb
v mestu in kulturi se lotevamo po polžje.
Če uspemo uničiti kaj velikega, smo sicer
razgaljeni, v Adamovem kostumu, z imenom in priimkom, vendar vsi molčijo, tako
mediji kot odgovorni. Prav imajo, saj je to
tako in tako samo gledališka predstava.
Zaspano mesto s kulturo vred pa dremlje
naprej.
Vsaka podobnost z APT, KCJT, Zavodom
Novo mesto, Sokolskim domom in spečim Gradom Grm je samo naključna in
nezlonamerna.
Borut Škerlj,
svetnik in predstavnik svetniške skupine
SMC

v NOVOMEŠKEM mestnem jedru

Petek, 30. junij 18. -24.
00

00

Rudi potepuški - festival uličnega gledališča
OTROŠKI PROGRAM, ULIČNA GLASBA, KULINARIKA, AKCIJE, POPUSTI
Organizator dogodka je Zavod “Grem v mesto”.
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> Mojca Balant, Urbanistični inštitut RS

NAJ BODO NAŠE POTI UDOBNE IN
VARNE. PA TUDI ZDRAVE.
Novo mesto je 25. maja 2017 sprejelo Celostno prometno strategijo – dolgoročno strategijo razvoja
prometa v občini. Ta bo v prihodnjih letih občutno spremenila podobo ulic in cest ter izboljšala kakovost
življenja v naši skupnosti. Z njo bomo namreč večjo prednost dali ljudem in njihovim potrebam. Vabimo
vas, da se seznanite s pomembnimi vsebinami dokumenta, ki Mestno občino Novo mesto vrisujejo na
zemljevid trajnostne Evrope.

Izdelava Celostne prometne strategije Mestne občine Novo mesto se je začela maja 2016 in je trajala leto dni. Proces priprave je
vključeval pet delovnih korakov: analizo stanja, opredelitev vizije
in ciljev, izdelavo strategije, opredelitev odgovornosti in virov ter
vzpostavitev sistema spremljanja izvajanja strategije na temelju
dogovorjenih kazalnikov. S sprejetjem na seji občinskega sveta je
dokument pridobil tudi pravno zavezujočo naravo.

Foto: Peter Žunič Fabjančič

Celostna prometna strategija obravnava več časovnih horizontov razvoja prometa v Mestni občini Novo mesto. V izhodiščih
postavlja dolgoročno vizijo razvoja prometa v občini po letu
2025. Znotraj tega obdobja je opredeljena tudi večina strateških
in podrobnih ciljev ter ciljnih vrednosti strategije. Podrobnejši
akcijsko-finančni načrt ima petletni doseg z obdobjem do konca
leta 2022. Po dveh letih je predvidena posodobitev strategije, po
petih letih pa celovita prenova.

Foto: Matic Eržen

Splošna javnost in ključni deležniki so bili ves čas v proces vključeni preko različnih kanalov in oblik sodelovanja. Javnost dela
je omogočila pridobitev pomembnih podatkov, ki jih terenske in
druge analize ne morejo zagotoviti. V okviru analize stanja in
izbire ukrepov je bila izvedena vrsta intervjujev z glavnimi akterji
na področju mobilnosti v občini. Ključni deležniki so sodelovali
tudi na delavnici za oblikovanje vizije, njeni rezultati so bili pozneje preverjeni še znotraj lokalne skupnosti. Ta je bila v pripravo
strategije vključena skozi ankete in javne razprave, o procesu
priprave pa je bila obveščena tudi z več sporočili za javnost.
Odziv javnosti je bil odličen, njeno zanimanje za urejanje prometa v občini pa je že tradicionalno močno. Opazni so tudi premiki
vrednot prebivalcev – namesto nekoč prevladujočega zanimanja
za kakovost cestišč in razpoložljivost parkiranja deležniki danes
na prvo mesto postavljajo varnost udeležencev v prometu, kakovost bivanja v sožitju z okoljem in naravo, dostopnost za vse (s
poudarkom na skrbi za najmlajše in starejše) ter zdravje prebivalcev. Takšna sprememba načina razmišljanja je odličen temelj
za izvajanje in prihodnje osvežitve CPS, zato bo občina morala
nadaljevati javno razpravo o razvojnih ciljih prometa ter o tem
še naprej ozaveščati in informirati prebivalstvo.

Zaveze za višjo kakovost bivanja
Strategija vzpostavlja celovit sistemski okvir za načrtovanje
prometa, poudarja celovite ukrepe za upravljanje prometa in
priporoča ponovno preveritev ter po potrebi korigiranje že načrtovanih infrastrukturnih ukrepov na podlagi meril celostnega
načrtovanja prometa. V ospredju so tudi intenzivna promocija in
ozaveščanje ter uvedba transparentnega sistema spremljanja in
vrednotenja izvajanja ter učinkov strategije.
Akcijsko-finančni načrt podrobneje predstavlja aktivnosti, ki
vodijo k uresničitvi strateških opredelitev ter ciljnih vrednosti
na vseh področjih prometne strategije in vsebuje skupno 140
različnih ukrepov, predvidenih za izvedbo do leta 2022. Ključna
skupna lastnost ukrepov je odmik od osredotočenosti na gradnjo
infrastrukture za motorizirani promet in usmeritev v izvedbo
naložbeno in okoljsko manj spornih ukrepov, ki učinkoviteje
rešujejo prometne izzive. V ospredju so tako kolesarjenje, hoja in
javni potniški prevoz.
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S sprejetjem Celostne prometne strategije tako v
občini odpiramo intenziven proces celostnega in
trajnostnega načrtovanja prometa. Z njim bomo spreminjali potovalne navade prebivalcev, hkrati pa tudi
dosegli merljive pozitivne učinke na okolje, zdravje
ljudi in gospodarstvo. Na ta način bomo izboljšali tudi
mobilnost prebivalcev, dostopnost ciljev in kakovost
bivanja v občini.
Z novim pristopom k načrtovanju in upravljanju prometa želimo
doseči naslednje pomembne izboljšave:

Do leta 2022 povečati delež hoje v Novem mestu na 12 %

»Novo mesto bo postalo zgled prometne integritete. V njem bodo živahna in
varna jedra bivanja, oblikovana po meri
ljudi, učinkoviti dostopi pa bodo sledili
potrebam dejavnosti in gospodarstva.
Prebivalci in obiskovalci bodo z lahkotno
mobilnostjo premoščali vse razdalje.«
Vizija Celostne prometne strategije
Mestne občine Novo mesto

(z 9 % v 2016).

Do leta 2022 povečati delež kolesarjenja v Novem mestu na 4 %
(z 0,6 % v 2016).

Do leta 2027 povečati delež uporabe javnega prevoza v Novem mestu na 10 %
(z 8 % v 2016).

Javni prevozi z dobro uporabniško izkušnjo

Do leta 2022 zmanjšati delež poti z avtomobili v Novem mestu na 70 %

Prebivalci Novega mesta bodo imeli na voljo sodoben, učinkovit,
konkurenčen, cenovno in stroškovno ugoden ter dobro razvejan
javni potniški prevoz. Občinsko avtobusno omrežje bo dobro
integrirano z regionalnim in državnim sistemom. Izboljšana
bo dostopnost z javnim prevozom za vse skupine prebivalcev,
zmanjšalo se bo onesnaževanje okolja ter izboljšala prometna
in osebna varnost.

(z 80 % v 2016).

Temeljne poteze našega načrta
Celostna prometna strategija zajema šest ključnih področij ukrepanja na poti do sodobno organiziranega prometa. Področja se
med seboj povezujejo in na mnogih ravneh tudi dopolnjujejo.

Celostno načrtovanje mobilnosti

Racionalna raba osebnih avtomobilov

Uveljavljena bo sodobna paradigma celostnega načrtovanja
prometa. Zaradi uporabe sodobnih pristopov in rešitev bo na področju trajnostne mobilnosti Mestna občina Novo mesto postala
dober primer srednje velikega mesta, ki dosega hitre spremembe. Za doseganje ciljev in preseganje omejitev bodo uvedene
intenzivne povezave na regionalni, državni in evropski ravni.

Celostno načrtovan promet bo omogočil zmanjšanje avtomobilskega prometa in zastojev, medtem ko bo motorizirani promet
temeljil na varnih in okolju prijaznih vozilih. Prometna varnost
in prometna kultura voznikov bosta opazno izboljšani. Velik poudarek bo na urejanju območij prijaznega prometa, sistematično
upravljanje parkiranja pa bo zagotovilo zmanjšanje parkirnih
obremenitev okolice glavnih ciljev poti.

Vrnitev hoje med najbolj zaželene načine premikanja

Optimiziran tovorni promet

Dobri pogoji za hojo bodo ambiciozno razvijani, umiritev prometa in kakovostne ureditve za pešce v celotni občini pa bodo
poskrbele za varno hojo. Sočasno se bodo izboljšali pogoji za
mobilnost ogroženih udeležencev v prometu (otroci, starejši,
osebe z zmanjšano mobilnostjo). Hoja bo med prebivalci prepoznana kot prijeten in zdrav način opravljanja vsakodnevnih poti,
zato bodo vse pogosteje hodili tudi na daljše razdalje.

Zagotovljena bo infrastruktura za zanesljiv in učinkovit tovorni
promet, ki bo uravnotežen z drugimi uporabniki prometnega
sistema in prostora. Tako bo nadaljnja gospodarska rast zagotovljena ob hkratni racionalizaciji obsega tovornega prometa ter
zmanjšanju njegovih negativnih vplivov na okolje in zdravje.

Uveljavitev višje kulture kolesarjenja

Celoten dokument z zapisanimi izhodišči, podrobnimi opisi posameznih strateških stebrov in ukrepi do leta 2022 je dostopen
na spletni strani Mestne občine Novo mesto. Na njej boste lahko
tudi oddali svoje predloge za izboljšanje stanja na področju
prometa v občini.

Vzpostavljeni bodo optimalni pogoji za varno in udobno kolesarjenje, ki bodo vplivali na občutno povečanje števila kolesarjev in
deleža kolesarjenja pri opravljanju vsakodnevnih poti vse leto.
Povečanje ugleda kolesarjenja bo pripomoglo k doseganju kritične mase kolesarjev ter posledično večji varnosti in sprejetosti
kolesarjev med drugimi udeleženci v prometu in prometnimi
načrtovalci. Tudi otroci in družine bodo lahko potovali po mestu
na svoj najbolj priljubljen način.

Spremljajte uresničevanje pogumne vizije

Foto: Peter Žunič Fabjančič

Celostna prometna
strategija
Mestne občine
Novo mesto
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Podpisali sporazuma o
sofinanciranju ureditve ceste skozi
Velike Brusnice in Šmihelske ceste
Župan Gregor Macedoni in minister za infrastrukturo Peter Gašperšič sta v aprilu podpisala sporazuma o
sofinanciranju rekonstrukcije ceste skozi Velike Brusnice in rekonstrukcije Šmihelske ceste na odseku med
Šukljetovo in Smrečnikovo ulico. V kratkem se tako tudi na teh točkah obetajo težko pričakovani premiki.
Rekonstrukcija regionalne ceste skozi
Velike Brusnice
Predvidena je obnova dela ceste skozi naselje Velike Brusnice z ureditvijo pločnikov,
javne razsvetljave, komunalne infrastrukture in regulacijo struge potoka. Celotna
naložba bo znašala okrog 2,3 milijona
evrov; delež občine znaša 19 % oziroma 440
tisoč evrov, delež države pa 81 % oziroma
1,9 milijona evrov. Pričetek del je načrtovan
v drugi polovici letošnjega leta, zaključek v
naslednjem letu. Že lansko poletje smo prestavili zakristijo pri cerkvi, kar bo omogočilo
dovolj prostora za razširitev ceste in pločnik.

Rekonstrukcija dela Šmihelske ceste
Predvidena je obnova dela Šmihelske ceste
na odseku od Šukljetove do Smrečnikove
ulice. Dela bodo obsegala ureditev pločnikov, avtobusnega postajališča, javne
razsvetljave in komunalne infrastrukture.

Celotna naložba bo znašala dobrih 850 tisoč
evrov, delež občine znaša 40 % oziroma 340
tisoč evrov, delež države pa 60 % oziroma
510 tisoč evrov. Pričetek del je načrtovan v
drugi polovici letošnjega leta, zaključek v
naslednjem letu.

Začetek težko pričakovane obnove
Straške ceste
Eden od ključnih letošnjih projektov s področja infrastrukture
je prenova dotrajanega odseka Straške ceste med Mirnopeško
cesto in priključkom ulice Bršljin, ki bo pomembno prispevala
tudi k sklenitvi kolesarskih poti v Mestni občini Novo mesto.
Z izgradnjo kolesarske steze in pločnika se bosta v večjem delu
povezali obstoječi kolesarski stezi ob Straški in Mirnopeški
cesti z navezavo na Andrijaničevo cesto. Poleg obojestranske

kolesarske steze so predvideni še obnova celotne konstrukcije
cestnega ustroja, izgradnja pločnika za pešce, javna razsvetljava
in obnova vodovoda.
Dela v prvi fazi potekajo na ulici Bršljin, kjer je potrebno urediti
odvodnjavanje za Straško cesto. V drugi fazi, konec junija, sledijo
dela na Straški cesti, ki se bodo predvidoma zaključila v oktobru
2017. Investicijo v vrednosti 760 tisoč evrov izvaja podjetje CGP.

Razširitev priključka Kettejevega drevoreda
na Seidlovo cesto
V drugi polovici tega meseca nas čaka obnova dotrajanega in
prometno obremenjenega priključka Kettejevega drevoreda na
Seidlovo cesto.
Priključek bo razširjen, dobil bo ločen levi zavijalni pas, dodatno
pa sta na tem območju predvideni še obnova kanalizacije in

vodovoda ter obnova dela cestne razsvetljave. Da bi kar najmanj
vplivali na promet, bomo dela izvajali v času šolskih počitnic
in jih zaključili v avgustu 2017. Investicija bo znašala 333 tisoč
evrov.

Razširitev
parkirišča na Trdinovi ulici
Na prenovo mestnega jedra se navezuje razširitev obstoječega
parkirišča na Trdinovi ulici.
Zaradi lažjega upravljanja s prometom v širšem mestnem jedru
načrtujemo tudi gradnjo več parkirišč na obrobju centra. Eden

prvih projektov bo razširitev obstoječega parkirišča pri banki
NLB na Trdinovi ulici, kjer je predvidena ureditev okrog 20 dodatnih parkirišč. Z gradnjo začenjamo v juliju, trajala pa bo približno
štiri mesece.
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V Dolenjih Kamencah javna razsvetljava, v
Šentjoštu, Smolenji vasi in na Potovem Vrhu
vodovod in kanalizacija
Novo kanalizacijo bodo dobili tudi prebivalci
v delih naselij Šentjošt in Verdun. Sočasno
poteka rekonstrukcija vodovodnega omrežja
skozi naselje Šentjošt do zaselka Burence v
naselju Verdun. Skupna dolžina vodovodnega

in kanalizacijskega omrežja znaša približno
2,7 km. 970 000 evrov vredna investicija
prinaša izgradnjo ustrezne infrastrukture
za odvajanje komunalne odpadne vode in
zmanjšanje vodnih izgub v obeh naseljih.

Foto: Peter Žunič Fabjančič

V Dolenjih Kamencah smo konec marca
zaključili ureditev novega dela javne
razsvetljave, ki bo predstavljal pomembno
varnostno-prometno pridobitev za prebivalce tega območja. V Šentjoštu in na
Potovem Vrhu pa smo v tem času začeli z
izgradnjo vodovodnega in kanalizacijskega
omrežja. Na obeh lokacijah je zaključek del
predviden v začetku septembra 2017. V začetku junija se bodo prav tako začela dela
na vodovodu v Smolenji vasi in se predvidoma zaključila do letošnjega septembra.
Na Potovem Vrhu gradimo 1,5 km dolgo
kanalizacijsko omrežje, dobrih 800 metrov
tlačnega voda in tri črpališča ter saniramo
1,5 km vodovoda. Vrednost investicije, ki
jo je v letošnjem letu začel izvajalec GPI
tehnika, znaša 993 000 evrov.

Pridobili milijon evrov za komunalno
ureditev gospodarske cone Na Brezovici

Foto: Peter Žunič Fabjančič

Uspešno nadaljujemo ambiciozno
zastavljeno pridobivanje evropskih
kohezijskih sredstev za izvedbo
infrastrukturnih
projektov. Za
projekt
komunalne
ureditve
gospodarske cone Na Brezovici smo
pridobili 980 000 evrov.
V zadnjem času intenzivno sodelujemo
z gospodarskimi subjekti in skušamo zagotoviti ustrezno podporo gospodarskim
investicijam, ki prinašajo nova delovna
mesta. V gospodarskih conah so investitorji

pokazali velik interes za nadaljnji razvoj
in soinvestiranje, nujno pa je ta območja
opremiti tudi z ustrezno komunalno
infrastrukturo, saj v zadnjih desetih letih
na tem področju ni bilo veliko storjenega.
Začenjamo z urejanjem gospodarske cone
Na Brezovici, za katero smo na razpisu
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo uspešno pridobili 980 000 evrov
kohezijskih sredstev. Podjetniki na tem
območju bodo dobili vodovod, kanalizacijo, avtobusno postajo, cestno razsvetljavo,
cesto in pločnik, ki bo služil tudi za potrebe
ureditve večnamenske poti.

Konec maja smo uspešno prestali tehnični pregled vodarn
Stopiče in Jezero, ki z novo tehnologijo ultrafiltracije zagotavljata, da nam ni treba več prekuhavati pitne vode. Uspešno smo
pridobili tudi uporabni dovoljenji za oba objekta. Na vseh osmih
odsekih cevovodov in štirih vodohranih se dela nadaljujejo.
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Foto: Peter Žunič Fabjančič

Vodarni z
uporabnima
dovoljenjema
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Prenova mestnega jedra
Intenzivno potekajo priprave na najpomembnejši letošnji projekt, prenovo mestnega jedra, ki se
začenja konec letošnjega poletja.
Od Zavoda za varstvo kulturne dediščine smo v začetku maja
na podlagi predhodno izvedenih arheoloških sondiranj prejeli
kulturno-varstvene pogoje za izvedbo prenove. Obseg nadaljnjih
izkopavanj je zaradi najdb predviden na približno 2.500 kvadratnih metrih površin mestnega jedra.

Zaradi morebitnih nepredvidljivih situacij se bodo arheološka
dela začela nekoliko pred gradbenimi deli, v začetku avgusta
2017. Arheologi bodo v nadaljnjih obsežnih raziskavah podali
odgovore o najdbah, ki so se nakazale s testnimi izkopi in zajemajo ostanke naselbin iz rimskega obdobja, delno najdbe iz
prazgodovinskega obdobja ter poznosrednjeveške in novoveške
najdbe. Največ zanimivih najdb iz rimskega obdobja (in s tem bolj

Foto: Peter Žunič Fabjančič

Predvideno je, da bodo arheološka in gradbena dela večinoma
potekala sočasno, tako da se stroški izkopov ne bodo podvajali in
se že odkopanih delov terena ne bo zasipavalo in potem ponovno
odkopavalo. So pa arheološke raziskave precejšnja neznanka, saj
predstavljajo stroškovno in časovno (še) neopredeljen obseg
del, zato je težko napovedovati točne datume. Zamik bi lahko
povzročilo tudi neugodno vreme in določene gradbeno-tehnične
situacije, ki jih zaenkrat še ni mogoče predvideti.
zahtevne raziskave) je pričakovati na zahodnem delu Glavnega
trga.
Gradbena dela bodo predvidoma sledila v začetku septembra 2017.
Usklajevanje časovnice del in vzpostavitve gradbišča še poteka. O
nadaljnjem poteku aktivnosti bomo redno obveščali na naši spletni strani in družbenih omrežjih ter prek e-novic in medijev.

Pokritje velodroma v Češči vasi
Med prednostne projekte na področju športa smo uvrstili ureditev in prenovo velodroma v Češči vasi, ki
je bil zgrajen leta 1996. Objekt želimo nadgraditi v nacionalni vadbeni center za kolesarstvo, atletiko
in triatlon, ki bo zanimiv tudi širše, saj v trikotniku Dunaj–Beograd–Milano trenutno ni takih vadbenih
objektov.

Foto: Peter Žunič Fabjančič

Projekt je razdeljen na tri faze, ki obsegajo izgradnjo oboka in potrebne opreme ter pokritje objekta z napihljivim šotorom. Naložba prvih dveh faz
je ocenjena na 2,5 milijona evrov, dodaten milijon
evrov bo stalo pokritje objekta. Za upravljanje in
trženje objekta iščemo koncesionarja, ki bi prevzel
tudi obveznost šotorskega pokritja, za prvi dve fazi
pa ob 1,8 milijona lastnih sredstev računamo na
sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport ter Fundacije za šport.
V teku je že javno naročilo za izvedbo podkonstrukcije za pokritje objekta. Načrtujemo, da bomo
z deli pričeli v letošnjem letu in jih zaključili konec
leta 2018.
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Foto: Peter Žunič Fabjančič

Nadgradnja
infrastrukture na
območju Športnega
parka Portovald
Lansko poletje smo začeli obnavljati in nadgrajevati infrastrukturo v Športnem parku Portovald. Zamenjali smo
umetno travo na pomožnem nogometnem igrišču, letos pa
nadaljujemo z urejanjem metališča za kopje in kladiva za pomožnim igriščem. Za obe investiciji smo pridobili tudi sredstva
Fundacije za šport.

Nov vrtec v Bršljinu
V Bršljinu se je aprila začela gradnja novega montažnega vrtca, ki bo nadomestil že precej
dotrajane in premajhne najemniške prostore v objektu nekdanjega Novoteksa. Dela na terenu bodo
potekala približno štiri mesece, prvi otroci pa bodo vanj predvidoma vstopili z začetkom šolskega
leta 2017/2018. Vrtec bo lahko sprejel okrog 130 otrok v šest oddelkov.

Foto: Peter Žunič Fabjančič

Vrtec, ki bo umeščen med osnovno šolo in obstoječi vrtec, bo večinoma pritličen, z dvema prehodoma v nadstropje. Eden bo namenjen vodstvenim
prostorom, drugi nadvišanju osrednjega prostora
in umestitvi tehničnih prostorov. V vrtcu bodo
urejene štiri igralnice za prvo starostno obdobje
in dve igralnici za drugo starostno obdobje ter
razdelilna kuhinja, dva prostora za dodatne dejavnosti, osrednji prostor in prostori za vodstvo vrtca.
Za dovoz otrok bo na voljo obstoječe parkirišče.
Izvajalec del je podjetje Markomark Nival, investicija pa znaša milijon evrov.

Energetska sanacija vrtcev in šol
Na področju šolstva bo v letošnjem letu izjemno pomemben projekt energetske sanacije vrtcev in šol ter
nekaterih drugih občinskih javnih objektov, o čemer smo podrobneje poročali že v prejšnji številki. Od
Ministrstva za infrastrukturo smo aprila prejeli obvestilo, da smo bili uspešni na razpisu in za izvedbo
projekta uspeli pridobiti 1,18 milijona evrov. Skupno bo energetsko saniranih kar 27 objektov.
Začetek gradbenih del je načrtovan za
sredino junija, večina del pa bo izvedena
med šolskimi počitnicami. Zaključek del je
načrtovan za oktober, predaja namenu pa
za november 2017, ko se začne izvajanje
drugega dela – zagotavljanje stroškovnih
prihrankov na podlagi izvedenih ukrepov.
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V sklopu projekta bomo z lastnimi sredstvi sanirali vlago v kletnih prostorih in
prisotnost radona na podružnični šoli
Podgrad. Dela bodo potekala sočasno z
energetsko sanacijo.

Na OŠ Center pa bomo poleg ukrepov, ki
bodo izvedeni v sklopu energetske sanacije, med šolskimi počitnicami zamenjali
še zadnja okna. Gre za več let trajajočo
investicijo, ki jo izvajamo fazno v okviru
razpoložljivih sredstev.

Nadaljevanje dobrega sodelovanja
s krajevnimi skupnostmi
V letu 2016 smo prvič pripravili poziv, prek katerega smo krajevnim skupnostim namenili dodatna
sredstva za izvedbo manjših projektov. Prijavijo lahko projekte, ki bi jih poleg tistih, ki jih v njihovih
naseljih že načrtuje občina, želeli izvesti sami, mi pa smo jim za izvedbo namenili polovico sredstev.
Zaradi izjemnega odziva prakso nadaljujemo tudi letos. 17 krajevnih skupnosti je že prijavilo 49
projektov v skupni vrednosti 780 tisoč evrov.
V letu 2016 je bilo v 18 krajevnih skupnostih uspešno izvedenih
35 projektov, vrednih več kot 500 tisoč evrov. Pozitivni odzivi
krajevnih skupnosti kažejo, da je s tem narejen pomemben korak
pri uresničevanju nekaterih, morda na videz manj pomembnih
projektov, ki pa pripomorejo h kakovosti življenja občanov.
Dobro prakso nadaljujemo tudi letos. Med večjimi projekti bodo:
dograditev pločnika in ureditev večnamenskega igrišča v Prečni,
izgradnja športnega dela igrišča v Žabji vasi, nadaljevanje urejanja športno-rekreacijskega centra v KS Otočec in rekonstrukcija
dela ceste skozi Dolž.

Osvežena novomeška tržnica
V aprilu smo zaradi vse slabšega stanja naše mestne tržnice začeli z začasnimi izboljšavami
dotrajanega objekta in neugledne okolice. Očistili in polepšali smo celoten kompleks, pred tem
pa vzpostavili tudi nov prodajni režim. S tem želimo pridobiti nove ponudnike in na pomembno
mestno točko privabiti čim več kupcev.
Za območje tržnice pridobivamo dokončno veljavno gradbeno dovoljenje
za celovito prenovo oz. izgradnjo novega
objekta. Potek postopkov pritožb, ki
so bile vložene na izdano gradbeno
dovoljenje, je negotov, zato je bilo nesmiselno čakati z resnejšim urejanjem
te pomembne mestne točke, ki je bila v
izjemno slabem stanju.

tlakov ter sanacijo obstoječih kioskov in
olepšavo z lesenim opažem.
Dela se v celoti zaključujejo v tem
mesecu. Verjamemo, da bodo izboljšave

naredile tržnico privlačnejšo tako za
prodajalce kot kupce ter turiste in
druge obiskovalce, ki danes tržnice ne
obiskujejo.

Foto: Peter Žunič Fabjančič

V prvi fazi smo sanirali odprti del, ki
je v zadnjih letih izgubil praktično vse
prodajalce tekstila, zato so stare stojnice
samevale in bile prepuščene vandalizmu
in propadanju. Stojnice smo odstranili, celotno površino pa preplastili in
popravili linijske granitne robnike. Nekaj
obstoječih dreves je bilo poškodovanih,
zanemarjenih in že vrsto let niso napredovala, zato smo jih nadomestili z novimi. V drugi fazi smo se lotili pokritega
dela tržnice. Dela obsegajo menjavo
azbestne strehe, popravilo dovozov in
stopnic, novo električno napeljavo in
razsvetljavo, sanacijo opornih zidov in
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> Maja Žunič Fabjančič, Natalija Zanoški, Blaž Habjan, člani konzorcija pisarne za celovito urbano prenovo

Pisarna Urbanka – primer
vključevanja javnosti v
procese odločanja
Aprila in maja ste ob sprehodu mimo bivše Murine trgovine lahko opazili, da ta prostor spet
živi. V njem je začasno delovala Urbanka – pisarna urbane prenove, ki je občane spodbujala k
oddajanju predlogov, kako izboljšati kakovost življenja v mestu. V enem mesecu jo je obiskalo
okoli 250 ljudi in skupaj oddalo kar 215 pobud, te pa bodo predstavljene pristojnim na Mestni
občini Novo mesto.

Za ustrezno vzpostavljeno sodelovanje in
vključevanje javnosti je potrebno na eni
strani vzpostaviti mehanizme in kanale
za vključevanje javnosti v soodločanje
in na drugi strani promovirati aktivno
državljanstvo, ki prebivalstvo spodbuja, da
naredi korak naprej od zgolj (ne)udeležbe
na volitvah in jih usmeri v delovanje za
širšo družbeno korist, ki presega zgolj
uresničevanje lastnih osebnih interesov.
Na vprašanje, zakaj je dobro vključevati
posameznike v sooblikovanje kulturnega,
ekonomskega, družbenega in političnega
življenja, lahko odgovarjamo s primeri
plejade pozitivnih učinkov. Posamezniki in
organizacije, povezane s predpisom, lahko
s svojimi strokovnimi stališči in znanji
ter z osebnimi izkušnjami sodelujejo pri
sooblikovanju dokumentov ter opozarjajo
na pomanjkljivosti in dobre rešitve. Če je
javnost vključena že v zgodnje faze načrtovanja in oblikovanja, lahko pravočasno
opozori na napake in prepreči sprejemanje škodljivih odločitev. V nasprotnem
primeru je potrebno po sprejetju predpisov izvesti nove postopke za odpravljanje
napak, kar celoten proces ne le podraži,
temveč v vmesnem času negativno vpliva
na življenje prebivalcev, na katere se dokument nanaša (npr. mladi, mlade družine,
socialno ogroženi, starejši, ovirani, priseljenci ipd.). Če so posamezniki vključeni v
pripravo dokumentov, je implementacija
lažja, saj ljudje odločitve bolje razumejo
in jih zato tudi bolje sprejemajo, četudi se
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ne skladajo popolnoma z njihovimi pričakovanji in stališči. Zgodnje soočanje najrazličnejših mnenj odpravlja nevarnost,
da bi po sprejetju dokumenta določeni
posamezniki in skupine temu nasprotovali
in onemogočili njegovo implementacijo.
Z vključevanjem javnosti v odločanje in s
prevzemanjem odgovornosti se nenazadnje dosega večjo legitimnost odločitev
in vzpostavlja zaupanje med različnimi
deležniki v lokalnem okolju.
Vključevanje javnosti torej ni samo pravica,
ki se nanaša na pravico do informiranosti
in do vključenosti v soodločanje, temveč
je tudi priložnost za krepitev zaupanja v
delo institucij, dvig transparentnosti in
sooblikovanje bolj trajnostnih politik, ki
lahko pozitivno vplivajo na višjo kakovost
življenja v širšem ali lokalnem okolju.
Pilotni projekt, ki kompleksno posega na
različna področja vključevanja javnosti,
reševanja prostorskih vprašanj in vpeljuje
nove rešitve, je gotovo projekt »Kje je
prostor v Novem mestu«, ki je nastal na
pobudo Mreže za prostor v sodelovanju
z različnimi novomeškimi organizacijami.
Njegov rezultat je Pisarna celovite urbane
prenove ali Urbanka, kot so jo sami poimenovali obiskovalci oz. uporabniki pisarne.
Projekt Kje je prostor v Novem mestu je
opozoril na 81 praznih prostorov v novomeškem mestnem jedru in je s ciljem
napolnitve praznih prostorov preko mehanizma začasne rabe teh prostorov aktiviral
8 zasebnih lastnikov praznih trgovin in
lokalov. Namen projekta je bil, da se
prazni prostori za en mesec spremenijo v
sodelovalne prostore kulturnih programov
ter vsebin (coworking prostore) in da se
jim tako začasno vdahne življenje. Pri začasni rabi prostorov uporabniki in lastniki
sklenejo načelno pogodbo o medsebojnih
pričakovanjih in načinu rabe prostora, pri
tem pa ni stroškov najemnine, temveč je
uporabnik prostorov dolžan poravnati le
obratovalne stroške. V začasno rabo, ki pomeni vmesno obdobje med že zaključeno

Aktivno državljanstvo pri mladih – dijaki Grma Novo
mesto

Delavnica z dijaki – kaj potrebuje Novo mesto

Konzorcij Urbanka in lastnica ob predaji ključev

Vse foto: Maja Žunič Fabjančič

Zaradi težnje po vzpostavljanju bolj demokratične in vključujoče družbe se vse
pogosteje srečujemo z idejami in koncepti,
ki so povezani z vključevanjem prebivalstva v procese načrtovanja, oblikovanja,
odločanja in nenazadnje tudi izvedbe
odločitev, ki so sicer zaupane nosilcem oblasti. Vključevanje javnosti prepoznavamo
kot mehanizem, ki temelji na spoznanju,
da je potrebno v odločanje vključiti vse,
na katere se odločitev nanaša in vpliva na
njihovo življenje.

Novomeška kolesarska mreža – instalacija

namembnostjo prostora in med tisto, ki
se še ni vzpostavila, sta bila oddana dva
prostora. V prvem prostoru v začasni rabi
smo si lahko v izložbenem delu »bivše
FotoAsje« ogledovali krasne keramične
izdelke Mojce Rabič in umetniške izdelke
Nene Borčilo, v drugem prostoru »bivše
Mure« pa je konzorcij akterjev vzpostavil
Pisarno celovite urbane prenove.

Podanih je bilo veliko pobud

Predstavitev pobude celovite urbane prenove iz
Kranja

Priložnosti in zanke za razvoj – Urbanka na balanci

Urbanko, kot so jo poimenovali obiskovalci pisarne sami, je v enomesečnem
pilotnem obdobju od 21. aprila 2017
(otvoritev na Noč nakupov) obiskalo okoli
250 ljudi, ki so skupaj podali 215 pobud.
Novomeška pisarna celovite urbane prenove je delovala kot nov mehanizem za
podporo urbanih prenov na zelo podoben
način kot tiste, ki jih vodijo nevladne
organizacije v večjih urbanih središčih,
kot sta Dunaj in Kopenhagen. Slednji in
tudi novomeška so nastajale ob večjih
fizičnih prenovah javnih površin z namenom izboljšanja bivalnih, socialnih in
ekonomskih pogojev in vzpostavitve bolj
kakovostnega življenjskega prostora za
lokalno prebivalstvo.
Urbanka je vzpostavila prostor za povezovanje interesov prebivalstva in zainteresiranih javnosti ter odločevalcev in lokalne
skupnosti. S prostovoljnim delom jo je
soustvaril konzorcij nevladnih organizacij,
iniciativ, javnih institucij in posameznikov,
ki delujejo na različnih področjih družbenega življenja: Zavod Zora, Društvo za
razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Društvo Est=etika, Pešfolk, Novomeška
kolesarska mreža, Društvo arhitektov
Dolenjske in Bele krajine, Društvo Novo
mesto, Urška Račečič Skrt, Matajana Urek,
Zavod Grem v mesto, Krajevna skupnost
Center in Mestna občina Novo mesto.
Pisarna je z različnimi metodami, kot
so zbiralnik idej pred vhodom, ankete,
vprašalniki, izobraževalni dogodki, posveti, izkustvene in interaktivne delavnice,
ter z označevanjem konkretnih lokacij

Urbanka in zbiralnik idej

Ureditev pisarne

problematik na zemljevidu Mestne občine
Novo mesto zbrala večje število pobud
prebivalstva in različnih skupin o potrebah na več področjih urejanja prostora
in vsebin na območju mestne občine, in
sicer v okviru naslednjih kategorij: zelene
površine, grajeno, promet, infrastruktura
in ponudba.
215 prejetih pobud bo konzorcij analiziral in jih posredoval Mestni občini Novo
mesto in krajevnim skupnostim. Del
naslovljenih potreb namreč predstavljajo
manjši posegi, ki so lahko izvedljivi v
krajšem časovnem obdobju in z minimalnimi finančnimi vložki, zato bo konzorcij
izbral in razrešil vsaj eno pobudo. Kot zelo
uporaben mehanizem za naslavljanje potreb lokalnega prebivalstva se je izkazal
tudi participatorni proračun, ki omogoča
neposredno odločanje občank in občanov
o delu občinskega proračuna in soupravljanje z javnim denarjem. Mehanizem
uspešno uporablja že več kot 1500 mest
po vsem svetu. V Sloveniji so ga uvedli
v Ajdovščini, Ankaranu in Komnu, mehanizem pa je na dogodku predstavila
Iniciativa mestni zbor iz Maribora, Matic
Primc je avtor modela, ki so ga izvedli v
Mariboru in ga povzemajo tudi ostale
občine.
V okviru delovanja Urbanke je bilo v pisarni poleg predstavitve participatornega
proračuna še 8 dogodkov, povezanih z
vključevanjem javnosti v procese odločanja, in sicer: predstavitev projekta
prenove javnih površin mestnega jedra
Novega mesta (Mestna občina Novo
mesto), predstavitev primerov dobrih
praks urbanih prenov (društvo ProstoRož
iz Ljubljane, Pisarna celovite urbane
prenove Planina iz Kranja), predstavitev
enomesečnega delovanja Urbanke, delavnica aktivnega državljanstva z dijaki iz
Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije, predstavitev pisarne na Jane‘s walk
na temo mestnega jedra pred prenovo v
organizaciji Društva arhitektov Dolenjske
in Bele krajine ter dogodek Urbanka na
balanci s predstavitvijo projekta Pripelji
srečo v službo, s kolesarjenjem po mestu
ter razgovorom o pasteh in potencialih
kolesarjenja v Novem mestu v organizaciji
Novomeške kolesarske mreže.
Konzorcij organizacij ocenjuje, da je glede
na dober odziv lokalnega prebivalstva
potrebno vzpostaviti trajnejše oblike,
mehanizme in priložnosti za vključevanje
javnosti v procese odločanja in soodločanja o za njih pomembnih vprašanjih, saj
se le tako lahko vzpostavi vključujoče in
za življenje prijetno okolje, ki naslavlja
potrebe slehernega prebivalca in prebivalke Novega mesta, morda tudi v obliki
trajno vzpostavljene pisarne celovite
urbane prenove.
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> Urban Kramar, Mestna občina Novo mesto

RAGOV LOG, naš skriti zaklad
Ragov log je gozdiček sredi Novega
mesta, ki smo ga na Mestni občini Novo
mesto zaradi izjemnega socialnega in
ekološkega pomena razglasili za gozd
s posebnim pomenom. Bogastva, ki
ga ponuja Ragov log, se še posebej
zavedajo dijaki bližnje Ekonomske šole
Novo mesto, ki so v okviru Unescovega
projekta posvojili gozd z namenom, da
ga spoznavajo in urejajo.

Velika vrednost projekta je v njegovi
interdisciplinarnosti, saj je dvaindvajset
profesorjev v okviru trinajstih predmetov
vseh smeri uporabilo gozd za učilnico v
naravi. Dijaki spoznavajo zgodovinski
in geografski pomen Ragovega loga,

Foto: arhiv Ekonomske šole Novo mesto

Ponovno so uredili nekoč redno vzdrževano, v zadnjih letih pa zanemarjeno

loko ob Ragovskem mostu, popestrili
Ragovski most s pesmimi o reki Krki in
Ragovem logu, vzpostavili letno učilnico
sredi gozda, uredili učno pot, jo opremili
s pojasnjevalnimi tablicami in ji dodali
pridih trim poti.

njegovo biologijo, pomen gozda skozi pojavljanje v medijih, navdih za umetnike in
navade obiskovalcev. Skozi dendrološke
meritve spoznavajo praktično uporabo
matematike, s kemičnimi meritvami
preučujejo vodo reke Krke in tla v gozdu,
s spremljanjem pojavljanja lišajev ugotavljajo onesnaženost zraka, spoznavajo
se s pravnimi akti in zemljiško knjigo,
organizirajo okrogle mize, pri jezikovnih
predmetih so oblikovali trijezični zbornik,
v sklopu računalništva pa oblikovali
spletno stran. Kot ekonomisti so se lotili
zahtevnega projekta ovrednotenja splošnokoristnih funkcij gozdov, kar do sedaj
gozdarjem še ni optimalno in povsem
objektivno uspelo.
Največji pomen projekta je vključevanje
mladih v aktivno delo in razmišljanje o
tako plemenitih temah, kot je skrb za naravno in kulturno dediščino. Vzdrževanje
urejenosti in čistoče ter uporaba gozda
kot učilnice je velik pozitiven korak v
vzgoji mladine in na Mestni občini Novo
mesto smo z veseljem pripomogli k izvedbi projekta.

> Tina Cigler, DRPD

FESTIVAL TEDEN
KULTUR
19. do 23. junij 2017 / različne lokacije

Junij. Komaj čakate na dopustniški pobeg iz Slovenije? Pravzaprav
vam ni treba niti iz Novega mesta, da bi se naužili vzdušja različnih
dežel. Festival Teden kultur v tretjem tednu junija od ponedeljka
do petka streže s kulturnimi in kulinaričnimi doživetji, ki jih pripravljajo v Sloveniji živeči predstavniki različnih kultur, ki na različne načine ohranjajo svoje korenine. Čaka nas kino na prostem,
duhovita splitska monodrama, zabava z afriškim pevskim zborom,
ulični nastopi, teden svetovnih kuhinj ter debata o našem dojemanju tujcev. Letošnji festival pa je prvič temeljito poskrbel tudi
za otroke. Zanje je pripravljen MINI Teden kultur: igre na prostem
iz različnih držav, afriška lutkovna predstava in afriška glasbeno
plesna delavnica, animacija, poslikava obraza …
Več na: www.tedenkultur.com
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NAJBOLJ VROČE POLETNE
PRIREDITVE V NOVEM MESTU
PETEK, 16. junij 2017 / Glavni trg

NEDELJA, 18. junij 2017 / Glavni trg

SEM GLASBA, SEM MESTO

TOUR of SLOVENIA

S PLESNIMI KORAKI PO JANTARNI POTI: PIHALNI
ORKESTER KRKA S PLESALCI
Plešejo: člani plesnih klubov (Plesni center Dolenjske, Plesni studio Novo mesto, Plesni klub Novo mesto in Plesna šola Tančula
ter FD Kres)

Novomeški Glavni trg je tradicionalno gostitelj zaključka kolesarske dirke po Sloveniji. Z odličnimi partnerji in pod sloganom
»Fight for green« (Boj za zeleno) doživlja kolesarska dirka po
Sloveniji svojevrsten preporod in postaja izjemen športni dogodek, ki poleg tekmovalnega adrenalina in razburljivih zaključkov
ponuja tudi vse elemente za mednarodno promocijo slovenskega športa, gospodarstva in ljudi. Več na: www.tourofslovenia.si

Povezovalec: Sašo Đukić

ČETRTEK, PETEK, 22. in 23. junij 2017 / KCJT, Glavni trg

V letu 2017 orkester praznuje 60-letnico delovanja. Koncert na
Glavnem trgu bo gotovo eno od posebnih doživetij tudi za glasbenike, saj se kot revialni orkester še niso preizkusili. Z glasbo
avtorjev iz dežel na jantarni poti se bodo skupaj z glasbeniki na
glasbeno popotovanje podali tudi plesalci novomeških plesnih
klubov. In ne le oni! Obiskovalci, prijazno vabljeni na veliki ples
na Glavnem trgu! Vstop je prost, več na: www.kcjt.si

KLOVNBUF KARAVANA

Umetniški vodja in dirigent: Matevž Novak

Novo mesto se vnovič pridružuje mestom, ki gostijo Klovnbufovo
klovnovsko karavano in predstave ter delavnice! Klovnbuf, ki sta ga
Nataša in Ravil Sultanov iz Zavoda Bufeto začela leta 2008, letos v
dolenjsko prestolnico prihaja kar za dva dni in prinaša obilo smeha,
klovnov, norčij in predstav za stare in mlade! Več na: www.kcjt.si

SOBOTA, 24. junij 2017 / Glavni trg

PRAZNIK SITUL
FD KRES, ENSEMBLE CANTLON in BEER BELLY

SOBOTA, 17. junij 2017 / Velike Brusnice

PRAZNIK BRUSNIŠKE HRUSTAVKE
Tradicionalni
Praznik
češenj v Brusnicah ponuja
razstavo češenj in domačih jedi, izbor češnjeve
kraljice, program pa letos
dopolnjuje veselica z ansamblom Donačka in bogata kulinarična ponudba.

Letošnja osrednja novomeška turistična prireditev Praznik situl prinaša
pestro celodnevno dogajanje na Glavnem trgu: predstavili se bodo
železnodobni obrtniki, kot so tkalec, mojster barvanja volne, steklarka,
usnjar, kovač, torevt, medičar, pletarka košar, lončar, oblikovalec jantarnega nakita in zeliščar. Na voljo bodo delavnice za otroke, ki bodo
lahko izdelali prazgodovinsko steno iz prepleta in gline ali pa se lotili
izdelave situle. Osrednji del situlskega praznovanja bo posvečen obisku
knežje družine, ki prihaja v mesto situl. Ob tem bosta obe knežji družini izmenjali darila in vsaka bo predstavila tisto, po čemer je najbolj
prepoznavna. V programu bodo sodelovale domače in tuje skupine, ki
bodo skozi avtentično glasbeno podlago zasedbe Cantlon uprizorile
dogajanje v halštatski družbi. Večer bo zaključila zabava s pravimi keltskimi glasbeniki iz skupine Beer Belly. Več na: www.dolenjskimuzej.si

JULIJ in AVGUST 2017 / Glavni trg

NOVOMEŠKI POLETNI VEČERI & RUDI
POTEPUŠKI
Topli poletni večeri pod
krošnjami dreves Glavnega
trga; znani glasbeniki, pisatelji, filozofi in športniki na
odru pred knjigarno Goga.
Ob sobotah tudi sanjski
svet pravljic in ustvarjalnih
delavnic za naše najmlajše.
NPV se začenjajo s festivalom uličnega gledališča
Rudi Potepuški, ko Glavni trg postane oder čudes, glasbe in plesa. Več
na: www.goga.si
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PETEK, 30. junij 2017 / mestno jedro

Od 14. do 19. avgusta 2017 / različne lokacije

NOČ NAKUPOV

JAZZINTY

Poletne noči v mestnem jedru so res čarobne in
nostalgične. Zavod Grem v mesto vas vabi, da tudi
letos doživite noč, polno srčnih in toplih srečanj ter
klepetov s someščani, podprtih z obilico kulturnega dogajanja,
ulične kulinarike in seveda butičnega nakupovanja. Večina trgovin v mestnem jedru bo odprta do 24. ure, trgovci pa bomo
pripravili posebne ponudbe, presenečenja, darilca in popuste.
Doživite mestno jedro, kot mu pritiče: prostor druženja, kulture
in trgovanja v vsem svojem sijaju na že deveti Noči nakupov (v
primeru slabega vremena se dogodek prestavi za en teden, na 7.
7. 2017). Se vidimo v mestu. Več na: https://www.facebook.com/
gremvmesto/

DRE HOČEVAR, PCC SHOWCASE, JAZZON, JD WALTER,
VLADIMIR KOSTADINOVIČ, BIG BAND GROSUPLJE,
TOWEL OF SHOWER in FINAL CONCERT
Glasbena delavnica in festival Jazzinty že 18 let poteka v Novem
mestu. Delavnice se vsako leto udeleži do 80 udeležencev, ki prihajajo iz praktično vseh evropskih držav, iz ZDA in celo Indonezije,
Koreje ter Afrike. Na delavnici poučuje 12 mednarodnih mentorjev, priznanih glasbenikov in pedagogov. Delavnico spremlja tudi
jazz festival, ki v popoldanskih in večernih urah napolni mestno
jedro ter zaspanemu mestu prinaša metropolitansko vzdušje
inustvarjalno energijo. Več na: www.jazzinty.com

SOBOTA, 26. avgust 2017 / Športni park Loka

NOČ NA KRKI
KINGSTON, KOK BAND in BOGAT SPREMLJEVALNI
PROGRAM

SOBOTA, 8. julij 2017 / Glavni trg

GREM DOMOV V NOVO MESTO
MI2, XEQUTIFZ in GENERATOR
Pohod novomeških študentov iz Ljubljane, Maribora in Kopra
v Novo mesto ob zaključku študijskega leta. Projekt združuje
tako preživljanje prostega časa na zdrav način kot tudi krepitev
lokalne zavesti študentov, ker večino časa preživijo izven Novega
mesta. Pohod se zaključi z velikim koncertom na Glavnem trgu.
Več na: www.dns.si

Od 31. julija do 5. avgusta 2017 / različne lokacije

FOTOPUB
Mednarodni festival sodobne umetnosti Fotopub prinaša v Novo
mesto svež pogled na umetniške prakse, ki se predstavljajo v
obliki razstav, sejma, sodobnih instalacij in inovativnega spremljevalnega programa. Več na: www.fotopub.com
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Zadnji vikend v avgustu tradicionalno pripada prireditvi Noč na
Krki, katere korenine segajo že več desetletij oziroma stoletij
daleč. Nekoč je Krka mestu prinašala življenje, obrežja so nudila prekrasne sprehode, poleti je oživelo kopališče na Loki in
tudi ribičev dolenjska lepotica nikoli ni razočarala. Vsakoletna
prireditev je družinski praznik v centru mesta, ki je sestavljen
iz celodnevnega športno-zabavnega dogajanja, Belega teniškega
turnirja, popoldanskega programa za otroke, spuščanja lučk v
Krko in večernega programa za vse generacije.

SOBOTA, 2. september 2017 / Kandijski most

SKOKI V KRKO – KANDIJSKI MOST 2017
Tradicionalno, že peto tekmovanje v Skokih v vodo iz višin s
Kandijskega mostu bo potekalo prvo soboto v septembru. Tekma
bo ponovno štela za zaključek Slovenskega pokala in bo potekala v znamenju mednarodne konkurence. Ob samih skokih pa
bodo ves vikend potekale še številne druge športne, kulturne in
družabne aktivnosti.

> Vida Marolt, prof. def., ravnateljica OŠ Dragotina Ketteja

STROKOVNI CENTER NA OŠ DRAGOTINA
KETTEJA
S 1. aprilom 2017 je Osnovna šola Dragotina
Ketteja v sodelovanju z Osnovno šolo Milke
Šobar - Nataše iz Črnomlja začela izvajati projekt z naslovom Center za strokovno pomoč in
podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam. Naložbo
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska
unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt
bo trajal do septembra 2020. V okviru projekta
je OŠ Dragotina Ketteja že vzpostavila dnevni
center, ki izvaja popoldanski program s strokovno podporo otrokom in mladostnikom s
posebnimi potrebami. Namenjen je učencem
8. in 9. razredov ter dijakom, predvsem nižjega
poklicnega izobraževanja. V dnevnem centru

se učenci pripravljajo na ocenjevanje znanja,
pišejo domače naloge, se učijo opravljanja
različnih gospodinjskih opravil, samostojnega
odhoda domov in v trgovino ter preko različnih socialnih iger urijo svoje socialne veščine.

potrebami, njihovim družinskim članom,
vrstnikom in vsem tistim, ki se želijo družiti
z njimi. Zanimive so tudi za ostale otroke, ki
želijo odkrivati in razvijati svoje talente ali pa
le spletati nove prijateljske vezi.

Na OŠ Dragotina Ketteja že potekajo tudi
praktične skupinske delavnice. Sedaj
v
popoldanskem času izvajajo plesno-gibalno
in dramsko-gledališko delavnico, z novim
šolskim letom pa bodo program obogatili še z
likovno-tehniško in glasbeno-instrumentalno
delavnico, v okviru katerih bodo pripravili
tudi različne predstave. Delavnice so namenjene otrokom in mladostnikom s posebnimi

V naslednjem šolskem letu bodo na šoli v
okviru projekta uvedli še nekatere nove dejavnosti, in sicer: strokovne urice, predavanja in
delavnice, skupino za starše, izposojevalnico
strokovne literature in učnih pripomočkov,
poklicno usmerjanje in drugo. Več informacij
o aktivnostih, ki jih bodo izvajali, si lahko
ogledate na spletni strani šole dknm.si.

> Neva Bambič, koordinatorica projekta Erasmus+ na OŠ Drska

Evropski program: Erasmus+:
Happiness in Lifelong Learning
V okviru dve leti trajajočega projekta
Erasmus+ z naslovom Happiness in Lifelong
Learning, v katerega so bile poleg naše
šole vključene še šole iz Danske, Nemčije,
Turčije, Velike Britanije, Portugalske in
Grčije, smo zadnjo izmenjavo gostili na
Osnovni šoli Drska. K nam je prišlo 34 učencev in 19 učiteljev iz šestih držav. Pripravili
smo program, s katerim smo želeli pokazati
način delovanja naše šole, šolskega sistema, okolje, v katerem delujemo, ter naravne
lepote Slovenije. Najpomembneje pa je, da
so se učenci med sabo družili, spoznavali
in da so tako učitelji kot tudi starši stkali
dolgoročna, če ne življenjska prijateljstva.
Tema oz. poudarek v projektu je na zadovoljstvu učencev v izobraževalnem procesu
in spodbujanju želje po vseživljenjskem
učenju oz. spodbujanju želje po nadaljnjem izobraževanju z zabavnim učenjem
in poučevanjem. V okviru tega projekta je
na vsaki izmenjavi zasedal tudi Erasmus+
šolski parlament, ki so ga sestavljali učenci
posameznih partnerskih šol in je imel
pomembno vlogo pri obravnavi omenjene
tematike, predvsem pa so imeli učenci priložnost obiskati različne države Evrope in
spoznati nove vrstnike ter z njimi sodelovati, spoznati delovanje šol v drugih državah
in uriti znanje tujih jezikov.

šoli in večji uspešnosti posameznika – tako
v izobraževanju kot tudi v življenju.
Moje druženje s Sebastianom iz Velike
Britanije
V naši družini je bil en teden učenec Sebastian
iz Velike Britanije. To je bilo izjemno doživetje.
Družila sva se v šoli in v prostem času doma,
ko sva igrala videoigre in ragbi. V šoli je bilo
zabavno, ker sva se družila z drugimi učenci iz
izmenjave Erasmus+ in s sošolci. Skupaj smo
hodili na malico in kosilo, skupaj smo bili pri
pouku in različnih dejavnostih. Na torkovem
pikniku sem veliko izvedel o njegovi šoli v
Veliki Britaniji. Sebastian me je učil, kako se
igra ragbi. Tako druženje bi še enkrat ponovil
in bi spet gostil tujega vrstnika.
Patrik Oberstar, 8. a
Moje druženje s Portugalko Mariano
Jaz sem gostila Portugalko Mariano. Bila
je res dobra gostja. Spoznala sem jo že

na izmenjavi na Portugalskem septembra
lani. Lepo jo je bilo spet videti in se družiti
z njo. Želim si, da bi še kdaj sodelovali v
projektu Erasmus+. Najbolj všeč pri tem
mi je bilo, da sem lahko spoznala novo
kulturo in življenje v drugi državi. Upam,
da bom imela še kdaj tako priložnost
spoznati vrstnike iz drugih držav.
Veronika Sadek, 8. a
Moje druženje z Niki iz Grčije
V tednu izmenjav Erasmus+ na naši šoli je
bila pri meni deklica Niki iz Grčije. Trudila
sem se, da bi se pri nas počutila dobro in
da bi kaj novega spoznala o naši državi.
S starši smo ostali na izletu v Ljubljani,
kjer smo ji razkazali mesto, peljali smo jo
tudi v nakupovalni center. Med druženjem
sva se veliko nasmejali in pogovarjali.
Niki je bila navdušena nad zeleno naravo.
Če bi imela priložnost, bi še kdaj sprejela
nekoga iz tujine v svoj dom.
Irena Matić, 8. a

V prihodnje si želimo še naprej uvajati in izvajati spremembe, ki so bile plod tega projekta in bi pripomogle k boljšemu počutju v
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> Irena Novak, dipl. vzg., Vrtec Ciciban Novo mesto

NA POTI K ZDRAVEMU
ŽIVLJENJSKEMU ŽIVŽAVU
Foto: arhiv Vrtca Ciciban

Naš čas zaznamuje prehitevajoč utrip življenja. Vsakodnevno smo
obremenjeni s tem, kaj vse je treba. Vrtec tu ni nobena izjema, a se
trudimo, da pri nas čas teče drugače. Strokovni delavci, zaposleni v vrtcu, veliko pozornosti namenjamo organizaciji dejavnosti, ob katerih
otroci razvijajo svoj pogled na svet.
Telesna dejavnost je tesno povezana z mobilnostjo. Če bi tudi v tretjem
življenjskem obdobju ohranili vsakodnevne gibalne minute, ki jih imamo v Vrtcu Ciciban že pred zajtrkom, in bivanje na prostem v vsakem
vremenu, bi brez težav zadostili gibalnim priporočilom zdravstvene
stroke in se izognili nastanku kakšne kronične nenalezljive bolezni.
Otroški živžav z naših igrišč, kjer premagujemo vzpetine, tekamo, se
vozimo s kolesi in poganjalci, je pot k zdravemu življenjskemu živžavu!

KOLESARJU PRIJAZNI
V vrtcu se zavedamo, da nas otroci v vsem posnemajo, zato se zaposleni v vrtcu trudimo biti dober zgled trajnostno osveščenih državljanov.
Naš vzgojitelj Gorazd, ki se vsak dan v službo pripelje s kolesom, je
pravi ambasador kolesarjenja v našem vrtcu. Zaposlene iz vrtcev
Ciciban in Pedenjped je nedavno peljal na kolesarski potep po delu
poti „Sava-Krka bike“ od Novega mesta do Vavte vasi.

Za skupno druženje smo v enoti Labod izbrali Machovo pot, ki imena ni
dobila po vrsti mahu iz podgorjanskih krajev ampak po družini Mach,
ki je imela posest na Velikem Slatniku. Oče Johan je v Evropo prinesel
metulja sviloprejca, njegov sin Ernst pa je bil znanstvenik, fizik in filozof
svetovnega formata. Sprehodili smo se po delu poti, ki vodi po gozdu
od Malega Slatnika do Velikega Slatnika. Z vztrajnimi koraki so nekateri
tudi ob pomoči staršev, babic in dedkov premagovali razdaljo, se čudili
številnim naravnim danostim ob poti in pri Velikem studencu zasluženo
odprli nahrbtnike in se okrepčali za pot nazaj.
Po tej poti se je jeseni podalo na skupno druženje tudi preko petdeset
zaposlenih v vrtcih Ciciban in Pedenjped. Nanjo se sedaj vračamo s
svojimi družinami, skupinami otrok iz vrtca in njihovimi starši.

JUHUHU ZA CICIDAN!
10. maja, prav na dan, ko smo obeležili svetovni dan gibanja, namenjen spodbujanju telesne dejavnosti in zviševanju deleža telesno
aktivnega prebivalstva, smo v Vrtcu Ciciban praznovali svoj praznik.
Poimenovali smo ga Cicidan.
Ponosni smo, da smo v tem šolskem letu pridobili tudi certifikat
Kolesarju prijazni. Pri dveh največjih enotah – Cicibanu in Labodu –
že imamo stojala za kolesa, postopoma pa bomo z njimi opremili tudi
ostale enote. Veseli nas, da tudi med starši opažamo posameznike, ki
s svojimi otroki prihajajo v vrtec na kolesu ali peš.

PRIVOŠČILI SMO SI GOZDNO TERAPIJO
Za otroke si želimo, da del otroštva predstavlja tudi stik z gozdom
in neokrnjeno naravo, kjer se počutijo svobodne. Strokovni delavci
smo se posvetili spoznavanju bistva gozdnega vrtca. Idejo nam je
v obliki delavnice v mestnem gozdu Ragov log približala univ. dipl.
inž. gozdarstva Tannja Yarska, ki sodeluje pri spodbujanju nastajanja
gozdnih vrtcev v Sloveniji in razvija gozdno terapijo.
Izvedeli smo, da naravno okolje niha s frekvenco 12 Hz, naše domače
okolje pa nekje med 60 in 70 Hz. Torej vsak prostor, v katerem je veliko
nenaravnih materialov, niha še z ustrezno večjo frekvenco. V nas to
ustvarja tiho napetost. Bistvo gozdnega vrtca zato temelji na podaljševanju prisotnosti otrok in vzgojiteljev v naravi, gozdu in odkrivanju
številnih blagodejnih učinkov gozda. Mestni gozd Ragov log je zato za
nas več kot le učilnica v naravi.

SREČUJEMO SE NA MACHOVI POTI
Naš vrtec se je pridružil vseslovenski akciji druženja treh generacij
Simbioza giba, ki je potekala pod sloganom »Gibanje je življenje in
življenje je gibanje«. V naših enotah smo uspešno predramili mlajše
generacije in spomnili starejše, da obstaja tisto nekaj, kar jih združuje.
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To je bil prav zares naš dan. Ponosni smo, da znamo združiti moči,
dobre ideje in k temu pritegniti tudi otroke in njihove starše. Koliko
veselih, nasmejanih in razigranih obrazov je bilo na Sevnem. Družili
smo se na najlepši način, ob gibanju na posestvu šole Grm – Center
biotehnike in turizma. Zaposleni v vrtcu smo za otroke in njihove
starše pripravili številne zabavne gibalne izzive, prilagojene starosti
otrok in namenjene sodelovalnemu gibanju otrok in staršev.

MAJHNI, A POMEMBNI KORAKI
Otroci morda še ne morejo razumeti, da sta naša povezanost z okoljem in poznavanje učinkov človekovega ravnanja na okolje bistvena
tako za njihovo prihodnost kot za prihodnost celotne družbe. Ob naši
spodbudi pa lahko razvijajo občutljivost za to in naredijo prve, četudi
majhne korake v pravo smer.

> Katarina Dvornik, Vrtec Pedenjped Novo mesto

pomEN soDElovaNja NovomEšKIh
zavoDov za DobRobIt NašIh malČKov
Vrtec Pedenjped Novo mesto je močno vpet v lokalno skupnost, v kulturo bivanja našega mesta. Prek
številnih aktivnosti sodeluje z ostalimi zavodi, saj skupne dejavnosti ustvarjajo dodano vrednost, ki
jo občutijo tako otroci kot tudi njihovi starši.

Ob skupnem sodelovanju zavodov
pa vsi razvijamo občutek pripadnosti
skupnosti, v kateri se nahajamo, in jo
navsezadnje s svojo dejavnostjo in prisotnostjo bogatimo, z navdušenjem pa
se vključujemo tudi v zgodbo jantarnega leta, ki jo ponosno piše naše mesto.

Tako se je porodila zamisel, da v sodelovanju z Dolenjskim muzejem pripravimo zanimiv in poučen nekajmesečni
projekt raziskovanja arheologije. Ko
se dan za dnem sprehajamo in raziskujemo po gričih najlepšega mesta
– Novega mesta –, se v marsikatero uho
prikrade znani stih Ta zelena dežela me
prevzame … V kako čudoviti, neokrnjeni
in zeleni deželi živimo, smo se lahko
ponovno prepričali konec maja, ko smo
s prireditvijo Pedenjraziskovalec v letu
jantarja na Marofu sklenili zanimivo
pot in obenem šolsko leto.
Letošnje raziskovanje po enotah in na
delavnicah v Dolenjskem muzeju smo
zaključili s pohodom s treh koncev

foto: Sašo Barantin

Naše nadobudne zanamce želimo s številnimi dejavnostmi spodbuditi k raziskovanju, doživljanju in spoznavanju
privlačnih značilnosti, ki Novo mesto
postavljajo na zemljevid in ga v svetu
delajo tako zelo prepoznavnega.

mesta, na katerem so muzejski strokovnjaki predstavili zanimivosti železove
rude, ki so jo otroci na vrhu Marofa
iskali v peskovnikih in menjali z jantarjem. Pot nas je nato prek arheoloških
najdišč na Kapiteljskih njivah ponesla
do igrišča enote Metka, kjer smo ob
knezu in kneginji, medenih lizikah ter
pregrešno dobrih in pestrih prigrizkih
prisluhnili domačemu priložnostnemu
bendu in spodbudnim besedam številnih, ki so omogočili in spremljali
raziskovanje naših malčkov.
Zavedamo se, da je tesno sodelovanje
z lokalno skupnostjo in različnimi zavodi naše občine ključno za celosten
razvoj otrok, zato z našo dejavnostjo in
letošnjim zaključkom dodajamo svojo
jagodo v verižico novomeške jantarne
zgodbe.
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> Mateja Petric, direktorica Posvetovalnice za učence in starše

40 let Posvetovalnice za
učence in starše Novo mesto
V četrtek, 25. maja 2017, je Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto praznovala svoj
okrogli jubilej – 40. obletnico svojega poslanstva in delovanja.

40. leta so zrela leta. Leta modrosti, bogatega poslanstva, izkušenj, spoznanj in
nenehnega učenja.
Leta 1976 je naša ustanoviteljica, Mestna
občina Novo mesto, izdala odlok o ustanovitvi Vzgojne posvetovalnice. Z delovanjem je Vzgojna posvetovalnica pričela v
letu 1977, leta 1996 pa se je preimenovala v današnjo Posvetovalnico za učence in
starše. Ponosni smo na svojo bogato tradicijo in delo, ki ga s srcem in entuziazmom
opravljamo skozi štiri desetletja. Največ
naših obiskovalcev, svetovancev, prihaja
iz občine Novo mesto. Odprta vrata pa
imamo tudi za otroke, mladostnike in njihove starše iz trinajstih sosednjih občin,
ki podpirajo naše storitve in delovanje. To
so občine Črnomelj, Dolenjske Toplice,
Kostanjevica na Krki, Metlika, Mirna
Peč, Mokronog-Trebelno, Semič, Straža,
Škocjan, Šentjernej, Šmarješke Toplice,
Trebnje in Žužemberk. Območje našega
delovanja dokazuje, da smo potrebni in
iskani v svoji ožji in širši okolici.

Strokovni tim Posvetovalnice skuša reševati težave in pomagati ob najrazličnejših
stiskah, vprašanjih in dilemah naših
svetovancev ter preventivno opozarjati na
pasti sodobnega življenja. Vsem zavodom,
ustanovam in institucijam, ki so kakorkoli
prepletene in povezane s področjem vzgoje, izobraževanja in socialnim področjem v
novomeški občini in sodelujočih občinah,
želimo ostati nepogrešljiv partner.
Svoje pedagoško, psihološko in socialno poslanstvo opravljamo s srcem,
saj naši svetovanci potrkajo na vrata
Posvetovalnice z namenom, zato sprejmemo vsakogar in vselej, kadar nas poišče in
potrebuje. Odlikujejo nas vrednote, kot so
srčnost, odprtost, predanost, sprejemanje,
razumevanje ter medsebojna opora, podpora in zaupanje.
Naša vizija je most med preteklostjo,
sedanjostjo in prihodnostjo. Zaradi vizije,
poslanstva in vrednot, ki jih negujemo
in živimo, nam nikoli ni zmanjkalo volje,
poguma in prepričanja, da je vredno upati
in verjeti v uspeh.
Da v našo vizijo verjamejo tudi svetovanci, dokazuje število obiskovalcev, ki letno
potrkajo na naša vrata. Vsako leto nas
namreč obišče okoli petsto otrok, mladostnikov in njihovih staršev. V veselje nam
je, da nam zaupajo, verjamejo v nas in da

Foto: arhiv Posvetovalnice

Svečano prireditev smo pripravili v avli
Osnovne šole Grm, kjer so nas prijazno
sprejeli v goste. Del popoldneva je z nami
preživelo preko sto obiskovalcev, ki so
nam s svojo prisotnostjo izrazili naklonjenost, pozornost in svojstveno povezanost
z nami.

jim lahko pridemo naproti. Zato smo, da
pomagamo.
Svojo preteklost smo strnili v zborniku, ki je za nas dragocena pridobitev.
Praznovanje okroglega jubileja pa smo
združili z otvoritvijo Rastoče knjige
Posvetovalnice za učence in starše, ki se
je tako vpisala v seznam mnogih Rastočih
knjig po Sloveniji. Rastoča knjiga nas bo
namreč spodbujala k nenehnemu učenju,
negovanju vrednot in stalni osebnostni
rasti. Zavedamo se, da nikoli nismo
tako veliki, da ne bi mogli biti še večji.
»Postanimo to, kar lahko in naredimo vse,
kar zmoremo« je naše vodilo in načelo.
Vsa naša prizadevanja so in bodo
usmerjena v krepitev vloge in poslanstva
Posvetovalnice za učence in starše. Gre
za podporo otrokom in mladostnikom pri
njihovem celostnem osebnostnem razvoju in napredovanju v sistemu vzgoje in
izobraževanja, pa tudi podporo njihovim
staršem in vzgojiteljem, učiteljem v procesu sobivanja in soustvarjanja. Približati
se potrebam in pričakovanjem otrok, mladostnikov, staršev, vzgojiteljev, učiteljev in
ostalih sodelujočih, se nanje odzivati in
pomagati pri njihovem uresničevanju ali
izboljševanju, bo naše temeljno vodilo in
strokovni izziv še naprej.
Vsem, ki spremljate naša prizadevanja in
nas v njih podpirate, se iskreno zahvaljujemo. Ostanite »naši« in z nami tudi v
prihodnosti. »Skupaj gre lažje in z roko v
roki je vedno lepše« je bilo naše vodilo v
preteklosti in bo ostalo tudi v prihodnosti.
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> Nina Štampohar, Zavod Novo mesto

KLOVNBUF KARAVANA 2017 TUDI
V NOVEM MESTU!
Novo mesto se vnovič pridružuje mestom, ki gostijo Klovnbufovo klovnovsko karavano in predstave ter
delavnice. Klovnbuf, ki sta ga Nataša in Ravil Sultanov iz Zavoda Bufeto začela leta 2008, letos v dolenjsko
prestolnico prihaja kar za dva dni in prinaša obilo smeha, klovnov, norčij in predstav za stare in mlade.
četrtek, 22. 6., ob 20.00 / Trdinova dvorana KCJT

BON VOYAGE, klovnovska predstava
Nastopa: Aleksej Mironov
Ganljiva in zabavna predstava o vsakem izmed nas, ki navdušuje z
naivnostjo in neobičajnim smislom za humor. Mironov proslavlja
umetnost smeha na meji med nerodnostjo in komiko, med banalnostjo in poetičnostjo. Njegovi liki se znajdejo v nenavadnih situacijah in neznanih krajih … Po zaslugi popolnega klovnovskega
timinga in neverjetnega talenta uspe Aleksej začarati občinstvo
v vsakem gledališču, varieteju ali cirkusu po vsem svetu!
Cena vstopnice: 5 € (odrasli) / 3 € (otroci)

petek, 23. 6., 9.15–10.00 / začetek pred Knjigarno GOGA, Glavni
trg 6, Novo mesto

URBANI CIRKUS, ulična parada in cirkuške intervencije v starem mestnem jedru (mednarodna koprodukcija Zavod Bufeto, KD Priden Možic, Circo Vertigo
in gosti)

10.00–10.40 / ploščad pred KCJT (v primeru dežja Trdinova
dvorana KCJT)

Na paradi po mestnem središču se bodo predstavili ekscentrični
liki iz futuristične utopije v slogu kultnih filmov Nori Max in
Matrica. S širokim naborom cirkuških veščin bodo zabavali, navduševali in v svoje igre vključevali cirkusa željne gledalce vseh
starosti. Ni starostnih, ne jezikovnih, ne socialnih mej – vsi smo
v cirkusu!

CIRKUS KOLIBRIS, interaktivna cirkuška predstava
Nastopa: Čupakabra
Dinamična cirkuška predstava, polna atraktivnih žonglerskih
točk, akrobatskih glasbenih vložkov in kaskaderskih čarovnij.
Cirkuška predstava, ki se razlije z odra in s čarovnijo preplavi
dvorane, ulice in trge.
Vstop prost.

10.40–12.00 / ploščad pred KCJT (v primeru dežja avla KCJT)

CIRKUŠKE DELAVNICE ZA OTROKE IN MLADINO
VSEH STAROSTI NA PLOŠČADI PRED KCJT (Zavod
Bufeto, Združenje Cirkokrog) Vstop prost.
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> Nina Štampohar, Zavod Novo mesto

PO ABONMAJE V KULTURNI CENTER
JANEZA TRDINE!
Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto z veseljem zre v novo abonmajsko sezono.
Vedno več vas je, ki zahajate v Kulturni center Janeza Trdine, bodisi na abonmajske ali izven
abonmajske predstave in koncerte ali na prireditve zunanjih izvajalcev. Vsem nam je skupna skrb
za kulturo, ki človeku ogromno da. In obilo kulture si lahko obetate v novi abonmajski sezoni,
v katero po nekaj letih premora v program vnovič uvrščamo Glasbeni abonma in tako vsem
ljubiteljem vrhunske klasične glasbe sporočamo, da smo jih slišali, ko so vsake toliko potožili, da
jim manjka tovrstna glasba.

In kakšne predstave oz.
koncerte smo pripravili?

profesorja Pavla Mihelčiča. Tudi na ta
način bomo počastili njegovo 80-letnico,
z operno črno komedijo za tri igralce in tri
privide BOŽJI DELEC.

Kulturni center Janeza Trdine

abonmaji 2017/2018

V Gledališkem abonmaju
imamo
raznovrsten
in pester nabor gledaliških
predstav
različnih
producentov.
Predstava
REPUBLIKA
SLOVENIJA
(Slovensko
mladinsko
gledališče
in Maska Ljubljana) je
nastala ob 25-letnici
osamosvojitve in govori
o pomembnih, prikritih
in škandaloznih stvareh
izpred dveh desetletij in
pol; predstavo si bomo
ogledali
v
Ljubljani.
Glasbena
komedija
avtorja Petra Quilterja
GLORIOUS! (Drama in
Opera in balet SNG
Maribor) je svetovna
uspešnica o operni divi
brez posluha. Zgodba
mlade ženske, ki zaradi
svoje nenavadnosti pade
v nemilost okolice, je
predstava ROSE BERND
avtorja Gerharta Hauptmanna, ki jo bodo
uprizorili igralci celjskega gledališča. Že 20
let je na repertoarju SNG Drama Ljubljana
predstava Yasmine Reta »ART«, in to z
razlogom – mojstrska igra Aleša Valiča,
Jerneja Šugmana in Bojana Emeršiča
vas bo navdušila. Nostalgično kritična
satirična komedija o naši preteklosti, sedanjosti in prihodnosti je avtorski projekt
po motivih pravljične komedije STENICA
Vladimirja Vladimiroviča Majakovskega
v produkciji Prešernovega gledališča
Kranj in Mestnega gledališča Ptuj. Zadnja
predstava v letošnjem Gledališkem
abonmaju pa je veličastna zgodba o spopadu moči in ljubezni BERAŠKA OPERA

V Glasbeno-gledališki abonma so uvrščeni
naslednji umetniki: Svetlana MAKAROVIČ
bo na večeru avtorskih balad in šansonov
KDOR GLEDA LJUDI SKOZI MAČJE OČI
gostila številne glasbenike; Ditka in Feri
LAINŠČEK se bosta na koncertu NE BODI
KOT DRUGI poigrala s Ferijevo liriko;
ISKANJE SREČE je poimenovan koncert
Romane KRAJNČAN in Jureta IVANUŠIČA,
kot poslastica za vse pa v abonma
uvrščamo KONCERT ZA KLAPO Iztoka
MLAKARJA.

ZAVOD ZA ŠPORT,
KULTURO, TURIZEM
IN MLADINO
NOVO MESTO
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(SNG Nova Gorica), za katero je izvirne
songe napisal Iztok Mlakar.
Kot rečeno, v abonmajski program vnovič
uvrščamo Glasbeni abonma. Tokrat vas
vabimo na štiri koncerte. Na prvem boste
slišali subtilen glasbeni dialog dveh
strastnih virtuozov – Lovra POGORELIĆA
na klavirju in Aleksandra MILOŠEVA na
violi. V veselem decembru vas vabimo na
glasbeno popotovanje od klasične operne
arije do Elvisa Presleyja, na koncert BELI
BOŽIČ S TREMI TENORJI. V Novo mesto pa
prihaja tudi vodilni lirični sopran pri nas
– Sabina CVILAK! Glasbena diva bo nastopila z Godalnim kvartetom FEGUŠ. Zelo
smo ponosni, da bomo na našem odru
videli delo Novomeščana, glasbenika,

Otroški abonma poka po šivih, zato ne
zamudite na vpisne dneve, da zagotovite
sedež za svojega malčka in zase. Naštejmo
samo naslove predstav: HUD PESJAN;
AFRIŠKO SONCE; VEVERIČEK POSEBNE
SORTE; JUTRI JE BILA ZABAVA; MUCA
COPATARICA; KEKEC; ŽOGICA MAROGICA;
JANKO IN METKA. Človeka kar prime, da bi
vpisal Otroški abonma, četudi nima otrok,
kajne ?
In še osnovni podatki za vpis: ta poteka
od 14. do 16. 6. za stare abonente, za
nove pa od 20. do 30. 6. Abonma lahko
vpišete v KCJT, Novi trg 5, ali na daljavo
prek spletnega obrazca na www.kcjt.si.
Za vse informacije smo vam na voljo prek
telefona 07 393 0 395 ali e-pisanja info@
kcjt.si.
Kultura bogati človeka, pa naj se to sliši
kot še tako oguljena fraza. In Zavod Novo
mesto je tu zato, da vam jo pripelje v
domači kraj ter vas povabi na uro ali
dve kakovostno preživetega časa, ki je
zagotovo naložba vase. Vabim vas, da se
pridružite novomeški abonmajski družini
in vpišete abonma ter se z nami podate v
novo sezono 2017/2018.

> Nina Štampohar, Zavod Novo mesto

SKOKI V KRKO – KANDIJSKI
MOST 2017
Zavod Novo mesto tudi letos nadaljuje sklop športno-zabavnih prireditev, ki imajo rdečo nit –
dolenjsko lepotico reko Krko. Tako bo prvi septembrski vikend v znamenju športa in zabave, dogodkov,
ki potekajo pod okriljem projekta Krka ŽIVI! Naši partnerji pri tem dogodku ostajajo Triatlonski klub
Novo mesto, Klub za podvodne aktivnosti Novo mesto, Kajak kanu sup klub in Zavod VRT.

V soboto, 2. 9., vabljeni na 5.
skoke v Krko – Kandijski most
2017. Dopoldne bosta potekala
tekmovanje v daljinskem plavanju (Triatlonski klub Novo mesto)
ter tradicionalna ekološka akcija
potapljačev (Klub za podvodne
aktivnosti Novo mesto). Popoldne
boste na vrsto prišli ljubitelji
adrenalina, saj bo v Novem mestu
tudi letos zaključek slovenskega
pokala v skokih z višin, ko se
bodo v dolenjski prestolnici
pomerili najboljši tekmovalci,
ki točke nabirajo na tekmah v
Mostu na Soči, Kanalu ob Soči,
na Jesenicah, v Mariboru in na
Borštu. Pričakujemo mednarodno
udeležbo tekmovalcev, upamo
pa na čim boljši odziv domačih
junakov.
Že v petek, 1. 9., se bo začel družabno-zabavni program Poletje
na okljuku, ki ga pripravlja Zavod
VRT. Gre za dvodnevni glasbeni
festival, ki se bo zaključil v soboto,
2. 9. Na prizorišču na splavu pred
Barom Boter vas bodo zabavali
številni glasbeniki in glasbene
skupine.

Foto: Arhiv Zavod Novo mesto

Da v soboto po skokih v Krko ter
pred in med koncerti ne boste
lačni, bodo poskrbeli kulinarični
mojstri, ki bodo na Kandijskem
mostu pripravili Kuhinjo nad Krko.
Razvajali vas bodo domači in tuji
mojstri jedi, ki za vas pripravljajo
številna presenečenja. Lani so bili
z nami Oštarija Dolenjske Toplice,
Grad Otočec, Na gradu Damjana
Finka in drugi.
Naj se poletje zaključi in jesen
začne zabavno, sproščujoče in
veselo – športno, glasbeno in
kulinarično! Verjamemo, da bo
zadnji počitniški vikend prinesel
obilo zabave in dobre volje, kar je
odlična popotnica za skok v novo
šolsko leto.
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> Bojana Medle, Knjižnica Mirana Jarca

N O V O M E Š K A

K N J I Ž N I C A

Bi knjigo na biciklu?

Dostava knjig iz Knjižnice
Mirana Jarca Novo mesto za
starejše in gibalno ovirane
dvakrat mesečno.
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto in
Novomeška kolesarska mreža uvajata
novo storitev za uporabnike. Kolesarji iz

omenjenega neformalnega društva bodo
dvakrat mesečno, vsako 1. in 3. sredo v mesecu od 16.30 dalje, na območju Mestne
občine Novo mesto s kolesi dostavljali
knjige uporabnikom, ki težko pridejo sami
do knjižnice (starostniki, gibalno ovirane
osebe). V območje dostave knjig sodijo

tudi naselja oz. vasi Škrjančevo, Boričevo,
Smolenja vas, Mali Slatnik, območje do
Mačkovca oz. avtoceste, Gotna vas, Ždinja
vas in Kamence. Želene knjige lahko zainteresirani naročijo tri dni pred dostavo
oz. od ponedeljka do srede v knjižnici na
telefonski številki 07/393 46 00. V primeru, da oseba še ni vpisana v knjižnico, ji
kolesar ob prvem obisku prinese vpisnico,
naslednjič pa ji že lahko dostavi izbrano
knjigo ali največ dve hkrati na dom.
Storitev se bo izvajala vse mesece v letu
ne glede na vremenske razmere.

3. Trdinov literarni pohod

Kot vedno so nas na poti spremljale
Trdinove bajke in povesti, program pa
so obogatili knjižničarke in knjižničarji
sodelujočih knjižnic ter tudi drugi povabljeni gostje. Na vmesni postojanki Boljari
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smo prisluhnili Trdinovi bajki Jutrovica,
v kateri izvemo o bogatem poplačilu
Žumberčanom iz vasi Mrakovica za izkazano dobroto do beračev iz daljne dežele
Jutrovo. Na Trdinovem vrhu so nam zapele
in zaplesale članice karlovške folklorne
skupine KUD Stative, Tatjana in Enja
Grabrijan iz KUD Taus teater sta uprizorili Trdinovi bajki Velikani in Gospodična
v kamišibaj tehniki, zapela je vokalna
skupina Gorjanski spev, ogledali pa smo
si tudi priložnostno razstavo članov likovnih društev ULAK iz Karlovca in Artoteke
iz Črnomlja, ki so od jutra ustvarjali na

Trdinovem vrhu. Podelili smo priznanje
najmlajšemu in najstarejšemu udeležencu pohoda. To sta postala 8-letna Amelie
Arnuš in 81-letni Mirko Butković, ki se je
ob tej priložnosti zahvalil organizatorjem
za trud pri povezovanju slovenske in hrvaške obmejne skupnosti.
Pohoda se je udeležilo okoli 150 pohodnikov z obeh strani Gorjancev, kar kaže
na to, da se je pohod lepo prijel in se že
veselimo skupnega druženja tudi prihodnje leto.

Foto: arhiv Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto

Vsako prvo soboto v juniju se podamo po
sledeh slovenskega etnografa, pisatelja
in zgodovinarja Janeza Trdine. Letos že
tretjič zapored in tudi letošnji 3. Trdinov
literarni pohod smo tako kot v preteklem
letu organizirali v sodelovanju s partnersko Gradsko knjižnico Ivan Goran Kovačić
iz Karlovca, Ljudsko knjižnico Metlika
ter slovenskimi in hrvaškimi planinskimi
društvi. Izhodišče tokratnega pohoda je
bilo v hrvaških Sošicah v osrčju Žumberka.
Pred tem smo si ogledali še Reštovo,
rojstni kraj Tadije Smičiklasa, hrvaškega
akademika, zgodovinarja in publicista, ki
ga z Janezom Trdino povezuje več skupnih
točk. Oba sta študirala zgodovino in geografijo, poučevala na gimnaziji v Reki,
bila raziskovalnega duha, izredno narodnozavedna, ljubila svoj materni jezik in v
mladih letih napisala zgodovino svojega
naroda. Podrobneje smo ga spoznali na
Sošicah, nato pa smo se peš odpravili
proti Trdinovemu vrhu.

Mesečni napovednik dogodkov
Četrtek, 15. 6. 2017
LITERARNI VEČER Z JOANO BATOR IN
TINO PODRŽAJ, PREDSTAVITEV KNJIGE
PEŠČENA GORA
Atrij knjigarne Goga, ob 20.00

Petek, 16. 6. 2017
SEM GLASBA, SEM MESTO 2017: S
PLESNIMI KORAKI PO JANTARNI POTI
Pihalni orkester Krka s plesalci
Glavni trg, ob 21.00
V ŽIVO: PRIMOŽ TURK IN SKRAJNEŽI
Atrij kluba LokalPatriot, ob 22.00
MEDNARODNA AVTOMOBILISTIČNA
GORSKO HITROSTNA DIRKA GHD
GORJANCI 2017
Odsek državne ceste Novo mesto –
Metlika v dolžini 4,3 km, s startom pri
Restavraciji Prepih, med 16. 6. in 18. 6.
2017
OTOČEC PGAS SENIOR PROAM
Golf igrišče Otočec

Sobota, 17. 6. 2017
POLETNA MUZEJSKA NOČ
Dolenjski muzej, med 18.00 in 24.00,
prost vstop
PIKNIK KRAJANOV KS DRKA
Prenovljena čolnarna v Irči vasi, med
14.00 in 19.00
PRAZNIK BRUSNIŠKE HRUSTAVKE
Velike Brusnice
13. NOVOMEŠKI LIKOVNI DNEVI
Jakčev dom, ob 20.00, odprtje razstave

Nedelja, 18. 6. 2017
DIRKA PO SLOVENIJI, CILJ 4. ETAPE
ROGAŠKA SLATINA–NOVO MESTO
Glavni trg, med 14.00 in 16.00

Ponedeljek, 19. 6. 2017
Teden kultur: PODOBE TUJSTVA (debata)

APT, Avtorstvo in režija: Sebastijan
Horvat, ob 20.00
Teden kultur: KINO NA PROSTEM
(Festival migrantskega filma)
Muzejski vrtovi, 19.00–22.00 (tudi v
primeru dežja)
Mini Teden kultur: BILO JE NEKOČ V
AFRIKI (lutkovna predstava)
Zelenica pred Knjižnico Mirana Jarca,
18.00

Sreda, 21. 6. 2017

CIRKUŠKE DELAVNICE ZA OTROKE IN
MLADINO VSEH STAROSTI NA PLOŠČADI
PRED KCJT
Ploščad pred KCJT (v primeru dežja Avla
KCJT), med 10.40 in 12.00
NOČNI TENIŠKI TURNIR 2017
Teniška igrišča Portovald, ob 17.00
Teden kultur: IZ PRVE ROKE (kulinarika
in ulični nastopi)
Glavni trg, 16.00–20.00 (v primeru dežja:
tržnica)

KAMIŠIBAJ TEATER, KRESNA NOČ, JANEZ
TRDINA

Mini Teden kultur: POSLIKAVA OBRAZA

Knjižnica pod krošnjami na Pumpnci, ob
20.00

Od ponedeljka do petka

SLOVENIJA GORI!
Avtorski projekt, posvečen 100. obletnici
začetka oktobrske revolucije
APT, Avtorstvo in režija: Sebastijan
Horvat, ob 20.00
Teden kultur: JUBAV U VRIME KUPUSA
(humorna monodrama)
Situla, 21.00, predstava je v hrvaščini
Mini Teden kultur: BOKICA CMOKICA,
NJENI BALONI IN ŠE KAJ (animacija)
Zelenica pred Knjižnico Mirana Jarca,
18.00

Četrtek. 22.6.2017
BON VOYAGE, KLOVNOVSKA PREDSTAVA
Nastopa: Aleksej Mironov
Trdinova dvorana KCJT, ob 20.00
SLOVENIJA GORI!
Avtorski projekt, posvečen 100. obletnici
začetka oktobrske revolucije
APT, Avtorstvo in režija: Sebastijan
Horvat, ob 20.00
Teden kultur: SANKOFA (koncert afriškega zbora)

Glavni trg, 16.00–20.00

Sobota, 24. 6. 2017
PRAZNIK SITUL – FESTIVAL
ŽELEZNODOBNEGA ŽIVLJENJA IN
KULINARIKE
Glavni trg, med 18.00 in 24.00

Nedelja, 25. 6. 2017
GP RONDO, KOLESARSKA DIRKA ZA
OTROKE
Novo mesto, med 10.00 in 12.00
SLOVENIJA GORI!
Avtorski projekt, posvečen 100. obletnici
začetka oktobrske revolucije
APT, Avtorstvo in režija: Sebastijan
Horvat, ob 20.00

Ponedeljek, 26. 6. 2017
BREZPLAČNE POČITNIŠKE AKTIVNOSTI
RIC Novo mesto, med 9.00 in 12. 00:
(26. 6.–30. 6. 2017)

Četrtek, 29. 6. 2017
MEŠANI PEVSKI ZBOR VIVA BREŽICE
Zborovodkinja: Simona Rožman Strnad
KCJT, ob 19.30

Petek, 30. 6. 2017

Gostišče Loka, terasa, 21.00 (tudi v
primeru dežja)

NPV – RUDI POTEPUŠKI, FESTIVAL
ULIČNEGA GLEDALIŠČA
Glavni trg, od 17.00 do 23.00

Atrij Hiše kulinarike, 9.00–13.00

Mini Teden kultur: AFRIKA AFRIKA (plesno-glasbena delavnica za otroke)

Mini Teden kultur: KAKO SE IGRAJO
OTROCI DRUGOD

Zelenica pred Knjižnico Mirana Jarca,
18.00

Mestno jedro Novega mesta, od 18.00 do
24.00

Zelenica pred Knjižnico Mirana Jarca, 18.00

Petek, 23. 6. 2017

Teden kultur: TEDEN SVETOVNIH KUHINJ

URBANI CIRKUS

V ŽIVO: IGOR LUMPERT &
INNERTEXTURES

Situla, 10.00–14.00, vsak dan do petka

Pred Knjigarno Goga, med 9.15 in 10.00

Torek, 20. 6. 2017

CIRKUS KOLIBRIS, INTERAKTIVNA
CIRKUŠKA PREDSTAVA

Knjižnica Mirana Jarca, 19.00
Teden kultur: ŽIVA KNJIŽNICA

SLOVENIJA GORI!
Avtorski projekt, posvečen 100. obletnici
začetka oktobrske revolucije

NOČ NAKUPOV

Atrij kluba LokalPatriot, ob 22.00

Ploščad pred KCJT (v primeru dežja
Trdinova dvorana KCJT) med 10.00 in
10.40
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Sobota, 1. 7. 2017

Četrtek, 20. 7. 2017

Petek, 18. 8. 2017

NPV – RUDI POTEPUŠKI,
FESTIVAL ULIČNEGA
GLEDALIŠČA

NPV - BORIS CAVAZZA KVINTET,
POGOVOR IN KONCERT

JANTARNI KONCERT: BIG BAND
GROSUPLJE: THE ELLA FITZGERALD
SONGBOOK & TOWEL OF SHOWER

Glavni trg, od 10.00 do 23.00

VEČER Z GOSTJO MILENO MIKLAVČIČ

Ponedeljek, 3. 7. 2017

Terasa pred knjigarno Goga, ob 20.00

BREZPLAČNE POČITNIŠKE AKTIVNOSTI

Knjižnica pod krošnjami na Pumpnci, ob
20.00

RIC Novo mesto, med 9.00 in 12. 00
(3. 7.–7. 7. 2017)

Sobota, 22. 7. 2017
NPV – LUTKOVNA PREDSTAVA

OTROŠKI SVET – USTVARJALNI
POČITNIŠKI PROGRAM ZA OTROKE

Terasa pred knjigarno Goga, ob 11.00

Park pred Kulturnim centrom Janeza
Trdine. Vsak delovni dan med 3. in 28.
julijem od 10.00 do 12.00
POČITNICE S ŠOLO TENISA
Športni park Portovald, 1. termin: 3. 7. do
7. 7. 2017

Četrtek, 6. 7. 2017
NPV - RADE ŠERBEDŽIJA, POGOVOR IN
KONCERT
Terasa pred knjigarno Goga, ob 20.00

Petek, 7. 7. 2017
PRAVLJICE S PRIPOVEDOVALKO ŠPELO
FRLIC
Knjižnica pod krošnjami na Pumpnci, ob
19.00

Sobota, 8. 7. 2017
ZAKLJUČEK PROJEKTA »GREM DOMOV V
NOVO MESTO«
Glavni trg, ob 16.00

Ponedeljek, 10. 7. 2017
7. GLASBENE DELAVNICE
Atrij kluba LokalPatriot, (10.–22. 7. 2017)
BREZPLAČNE POČITNIŠKE AKTIVNOSTI
RIC Novo mesto, med 9.00 in 12. 00 (10.
7.–14. 7. 2017)

Četrtek, 13. 7. 2017
LITERARNI VEČER Z AGATO TOMAŽIČ
Knjižnica pod krošnjami na Pumpnci, ob
20.00
NPV – LITERARNI VEČER S TADEJEM
GOLOBOM IN CIRILOM HORJAKOM,
PREDSTAVITEV KNJIGE JEZERO
Terasa pred knjigarno Goga, ob 20.00

Sobota, 15. 7. 2017
NPV - LUTKOVNA PREDSTAVA
Terasa pred knjigarno Goga, ob 11.00

Ponedeljek, 17. 7. 2017
BREZPLAČNE POČITNIŠKE AKTIVNOSTI
RIC Novo mesto, med 9.00 in 12. 00
(17.–21. 7. 2017)
POČITNICE S ŠOLO TENISA
Športni park Portovald, 2. termin: 17. 7.
do 21. 7. 2017

Četrtek, 27. 7. 2017
NPV – POGOVOR OB 500-LETNICI
REFORMACIJE NA SLOVENSKEM
Terasa pred knjigarno Goga, ob 20.00

Ponedeljek, 31. 7. 2017
FESTIVAL FOTOPUB
Različne lokacije po Novem mestu, med
31. 7. in 5. 8. 2017

Četrtek, 3. 8. 2017
NPV – ZANIČNIŠKO MAŠEVANJE Z
ANDREJEM ROZMANOM - ROZO,
PREDSTAVA IN KONCERT
Terasa pred knjigarno Goga, ob 21.00

Sobota, 5. 8. 2017
DRŽAVNO PRVENSTVO ZA MLADINCE IN
MLADINKE
Golf igrišče Otočec, (5. 8.–6. 8. 2017)

Četrtek, 10. 8. 2017
NPV – POGOVOR Z UROŠEM MACERLOM
IN JANEZOM PENCO O EKOLOŠKEM
AKTIVIZMU
Terasa pred knjigarno Goga, ob 20.00

Ponedeljek, 14. 8. 2017
OTVORITEV MEDNARODNE DELAVNICE
IN FESTIVALA JAZZINTY
KONCERT: PRECEPT.CONCEPT.PERCEPT
Atrij LokalPatriot, ob 20.30
POČITNICE S ŠOLO TENISA
Športni park Portovald, 3. termin: 14.
8.–18. 8. 2017

Torek, 15. 8. 2017
KONCERT: PCC SHOWCASE
Atrij LokalPatriot, ob 20.30

Sreda, 16. 8. 2017
KONCERT: JAZZON LIVE
Atrij LokalPatriot, ob 20.30
GOURMET & GOLF DOLENJSKA
Golf igrišče Otočec (16. 8.–19. 8.)

Četrtek, 17. 8. 2017

Muzejski vrtovi, ob 20.30

Sobota, 19. 8. 2017
ZAKLJUČNI KONCERT FESTIVALA
JAZZINTY
Muzejski vrtovi, ob 20.30

Ponedeljek, 21. 8. 2017
BREZPLAČNE POČITNIŠKE AKTIVNOSTI
RIC Novo mesto, med 9.00 in 12.00 (21.
8.–25. 8. 2017)

Četrtek, 24. 8. 2017
NPV – LITERARNI VEČER Z BORISOM A.
NOVAKOM IN MILENO MILEVO BLAŽIČ,
PREDSTAVITEV TRETJEGA DELA EPA
VRATA NEPOVRATA
Terasa pred knjigarno Goga, ob 20.00

Sobota, 26. 8. 2017
NOČ NA KRKI
Športni park Loka, ves dan
BELI TENIŠKI TURNIR
Teniška igrišča Portovald, ob 9.00
MEDNARODNA KOLESARSKA DIRKA –
OKOLI GRMA
Grm, 13.00–20.00
4. POHOD PO GORICAH DRUŠTVA
VINOGRADNIKOV PODGORJE
Start pohoda je pri gasilskem domu v
Smolenji vasi, ob 8.00

Nedelja, 27. 8. 2017
MEDNARODNA KOLESARSKA DIRKA
HRVAŠKA – SLOVENIJA
Glavni trg, med 15.00 in 18.00

Ponedeljek, 28. 8. 2017
BREZPLAČNE POČITNIŠKE AKTIVNOSTI
RIC Novo mesto, med 9.00 in 12.00 (28.
8.–30. 8. 2017)

Četrtek, 31. 8. 2017
NPV – FESTIVAL NOVO MESTO SHORT,
RAZGLASITEV NOMINIRANCEV
ZA NAJBOLJŠO KRATKO ZGODBO
PRETEKLEGA LETA
Terasa pred knjigarno Goga, ob 19.00

Sobota, 2. 9. 2017
SKOKI V KRKO – KANDIJSKI MOST 2017
Kandijski most
XVII. ODPRTO PRVENSTVO NOVEGA
MESTA

KONCERT: VLADIMIR KOSTADINOVIČ
MINDEDNESS in JD WALTER GROUP

Golf igrišče Otočec

Muzejski vrtovi, ob 20.30

DRŽAVNO PRVENSTVO NA KRONOMETER
OTOČEC 2017

Sobota, 9. 9. 2017

Otočec, 10.00–14.00
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> Dr. Jožica Beg, predsednica SdBBk

Dajmo priložnost slovenščini in
besedni ustvarjalnosti
Slavistično društvo Dolenjske in Bele krajine je strokovno društvo, namenjeno vsem, ki se jezikoslovno
ali literarno, strokovno ali ljubiteljsko ukvarjajo s slovenščino in drugimi slovanskimi jeziki. Poslanstvo
društva je po eni strani poglabljanje strokovnega znanja članic in članov društva, po drugi strani pa
razvijanje jezikovne in kulturne zavesti v svojem okolju. Med najpomembnejšimi dejavnostmi društva
so jezikovne in literarne delavnice, izobraževanja in strokovna srečanja članic in članov, vedno pa so
vabljeni tudi nečlani.

Ljubiteljem slovenščine so namenjene
jezikovne delavnice s tekmovanjem

Všeček za slovenščino, ki ga z letošnjim letom uvaja Slavistično društvo
Slovenije. V aktivnosti pod skupnim
naslovom Dajmo priložnost slovenščini se je zelo dejavno vključilo tudi
Slavistično društvo Dolenjske in Bele
krajine, ki je sodelovalo pri izpeljavi
treh delavnic, ene v Semiču in dveh v
Novem mestu, z njimi pa bodo člani
našega pokrajinskega društva nadaljevali jeseni. Delavnice v praktični rabi
slovenščine so pripravljeni izpeljati
tudi v zainteresiranih podjetjih in javnih zavodih.
Foto: Peter Žunič Fabjančič

Predvsem nestrokovni javnosti je namenjen literarni natečaj, ki ga je društvo
letos razpisalo že drugič. S temo “Ženska
– še vedno prezrta polovica?” je podprlo
projekt Pozabljena polovica Novega mesta, s katerim se želi novomeška občina
pokloniti Novomeščankam, ki so prispevale k razvoju mesta. Ob tej priložnosti
je izšel že drugi zbornik Slavističnega
društva Dolenjske in Bele krajine; oblikoval ga je Ivo Šteblaj, v 200 izvodih pa
natisnil BS team, Srečko Berus, d. o.
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Glavni partnerji / Main partners

Generalni sponzor / General sponsor

www.tourofslovenia.si
Generalni sponzor / General sponsor
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Foto: Foto: Peter Žunič Fabjančič

K R I Ž A N KA

Geslo pošljite na naslov MO Novo mesto, Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto, s pripisom Križanka. Upoštevali bomo
vse pravilne rešitve, ki bodo prispele do 10. julija, in med
njimi izžrebali 10 nagrajencev. Hostel Situla prispeva 3
nagrade v obliki malice za dve osebi, podarili pa bomo še 7
majic I feel Slovenia.
Avtor križanke: Peter Udir

Ime in priimek:
E-naslov in telefon:
Iskano geslo:
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