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UVODNIK

Boštjan Pucelj,
avtor naslovnice, se je rodil leta 1979
v Novem mestu. Od leta 2007 ima
status ustvarjalca na področju kulture.
Njegovi projekti se lotevajo kritičnih
tem, ki jih povzroča sodobna družba, ter
tem, ki bežijo z našega vidnega obzorja
in bodo kmalu postali le hrepeneč
spomin. Fotografira povsem banalne
stvari, ki jih vsak dan obidemo in jih
v celotni njeni lepoti ali nesmislu
več ne opazimo. Živi in ustvarja na
Dolenjskem.
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Mestna občina Novo mesto

ZA IZDAJATELJA
Gregor Macedoni, župan

DECEMBER 2015

Pravijo, da je na internetu vse. V današnji
digitalizirani dobi je to zelo verjetno res.
In čeprav še nisem tako zelo star, se še
zelo dobro spomnim internetnih začetkov.
Ter začetnega navdušenja nad množico
informacij. Ko je bilo praktično čez noč
vse na dosegu klika z miškinim gumbom.
Le redki pa so že pred leti vedeli, da je
preveč informacij skoraj enako kakor nič
informacij. Internetni iskalniki delujejo
po nekih veliki večini neznanih algoritmih, ki so vse bolj usmerjeni proti individualnemu iskalcu, zato »zadetki« pri
različnih iskalcih skoraj nikoli niso enaki,
čeprav v iskalnik vtipkajo enako iskalno
geslo. Privržencem teorij zarot bodo na
prva mesta zagotovo postavili drugačne zadetke kakor povsem naključnemu
radovednežu.
Zakaj pravzaprav razpredam o tem? Ker
so seveda tudi v časopisu, ki ga pravkar
držite v rokah, informacije, ki jih podajamo, na neki način prirejene. Še pred prvo
številko časopisa so se pojavile bojazni,
da gre le za občinsko trobilo, čemur pravzaprav čisto zares niti ne moremo argumentirano oporekati. Namreč, če želimo
periodično, najmanj štirikrat na leto, informirati občane o dogajanju v Mestni občini
Novo mesto o tem, kaj je narejenega in
kaj se še namerava narediti, podajati informacije o delu občinskega sveta, župana
in občinske uprave, občinskih zavodov in
podjetij, krajevnih skupnosti in nevladnih
organizacij, kakor je zapisano v odloku,
zelo veliko manevrskega prostora pač ni.
Je le še vprašanje perspektive in osebnih
preferenc, kako bo kdo na zadevo gledal.
Novo mesto je velika občina in razmeroma uspešna. Z vzponi in padci, seveda.
Ne za vzpone ne za padce nikoli ni odgovoren samo en človek. A ker je pravkar
minilo leto dni, od kar je Gregor Macedoni
postal novomeški župan, in ker se leto
2015 počasi izteka, smo se odločili, da z
njim naredimo intervju in ga v njem pozo-

vemo, da se ozre na minulo leto. Nekomu
bo to dokaz, čigavo je glasilo Novo mesto,
nekdo pa se bo z županovimi odgovori informiral in morda dobil vsaj delen uvid v
delo, ki ga opravlja. Pred dobrim letom se
je na volitvah vodstvena občinska struktura namreč povsem spremenila, z novim
županom so prišli tudi novi ljudje. Ki so
obljubili spremembe in nov način dela.
Občino so prevzeli v dokaj težkem položaju, pričakovanja občanov pa so (upravičeno) velika …
Novo mesto je regijsko središče JV
Slovenije z nekaj največjimi in najmočnejšimi gospodarskimi družbami, s kulturo in
kulturniki pa športniki, ki presegajo ne
le lokalne meje, temveč tudi slovenske, s
kakovostnimi ter uspešnimi šolami, Novo
mesto je pravzaprav obsojeno na uspeh!
Ja, seveda, včasih na lovorikah na kratko
zaspimo ali kje malce kaj zamudimo, zato
pač vzponi in padci. V življenju mesta se
takšne sinusne krivulje žal merijo v letih,
celo desetletjih, in čez noč se nič ne da
narediti, a če so besede o spremembah,
želja po sodelovanju, konstruktivna kritika, volja do dela, pometanje najprej pred
svojim pragom zares iskreni, uspeh ne
more izostati! Učinki se vidijo kmalu.
Torej, informacij o Novem mestu, novomeškem županu, občinskih službah,
podjetjih in zavodih …, informacij takšnih
in drugačnih, kolikor jih hočete in še več,
je na internetu dovolj. Le malo potrpljenja, volje in znanja potrebujete. V glasilu
Novo mesto, ki ga držite v rokah, pa smo
zbrali predvsem zgodbe, ki so jih za vas
napisali ljudje, ki v Novem mestu živijo.
Ki v Novem mestu delajo. Ustvarjajo. Se
zabavajo. Ki za Novo mesto delajo. Ki bi
to, kar počnejo, lahko sicer počeli tudi v
kakšnem drugem mestu, a je Novo mesto
dovolj kakovostno bivanjsko in delovno
okolje, da vztrajajo …

Nagradna križanka
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INTERVJU

> Damijan Šinigoj

INTERVJU
Gregor Macedoni, župan
Krepi se pozitiven duh sodelovanja, veliko je posameznih zanesenjakov
v društvih, krajevnih skupnostih, klubih, ki so pripravljeni in sposobni iz
enega evra narediti tri. Take ljudi je zagotovo treba podpreti.

Kot večina stvari v življenju tudi čas županovanja teče hitro. Da,
z opravljenim delom, ki smo ga s sodelavci opravili v tem letu,
sem zadovoljen.

Kaj vas je najbolj neprijetno presenetilo od začetka županovanja?
Imel sem že veliko izkušenj glede občinskih zadev in javne
uprave, nisem pa bil nikoli zaposlen v javnem sektorju. Način
dela v javni upravi je na žalost še vedno daleč od tistega v zasebnem sektorju. Ne gre toliko za zaposlene, ti so taki in drugačni,
kot v vsakem drugem okolju. Gre za odnos do dela in prevzemanje odgovornosti. Nekateri so prepričani, da lahko vso odgovornost prepustijo dokumentom. Dokler ne bodo znali zaposleni
v javni upravi prevzemati odgovornosti, sistem pa bo omogočal
nagrajevanje takšnih posameznikov ter izločevanje neuspešnih,
se slovenska zgodba ne bo bistveno spremenila. Tudi v občinski
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Kaj od narejenega bi izpostavili?

Četrta točka je bila obljuba, da bomo uredili naše trge, ulice in
vaška središča. Delamo vzporedno na več kot petnajstih projektih po vsej občini. Gre za projekte, ki so na transparenten način
dobili prednostno obravnavo. Kot enega glavnih kriterijev lahko
omenim varnost otrok. Resno in odločno smo zastavili tudi prenovo starega mestnega jedra, v začetku novembra je bil objavljen javni arhitekturni natečaj. Posebej sem vesel, da nam je k
sodelovanju uspelo pritegniti tudi prof. Janeza Koželja kot člana
natečajne komisije. Če bo šlo vse po pričakovanjih, bomo med
več kot dvajsetimi pričakovanimi prijavami marca prihodnje leto
dobili zmagovalno rešitev, ki bo nato osnova, da naš največji in
najlepši trg na Kranjskem po šestdesetih letih primerno uredimo
in mu vrnemo veljavo, ki si jo zasluži.

Kje je Novo mesto v primerjavi z drugimi slovenskimi občinami?

In kaj vas je najbolj presenetilo v pozitivnem smislu?

Kako uspešni ste v dvogovoru z državo?

Pozitivna energija in pripravljenost na sodelovanje, ki so ju občanke in občani pokazali ob praznovanju 650-letnice ustanovitve
Novega mesta. Občutek, ko vidiš, da ljudje podrobno spremljajo
naše delo, pozitivni odzivi, ki jih dobim ob posameznih uresničenih korakih. Krepi se pozitiven duh sodelovanja, veliko je posameznih zanesenjakov v društvih, krajevnih skupnostih, klubih, ki
so pripravljeni in sposobni iz enega evra narediti tri. Take ljudi je
zagotovo treba podpreti. Resnično se je prebudil in se še krepi
ponos na naše uspešno, izvozno usmerjeno gospodarstvo, ki z
današnjimi uspehi dopolnjuje in nadgrajuje bogato zgodovino
regionalnega središča na področjih izobraževanja, kulture, športa
in drugega.

Minilo je prvo leto vašega mandata. Zadovoljni z opravljenim
delom?

Bom sledil štirim glavnim točkam mojega predvolilnega programa. Na prvem mestu izpostavljam, da smo zagotovili sofinanciranje projekta Hidravlične izboljšave iz evropskih sredstev in
državnega proračuna ter podpisali prvo od obeh nosilnih pogodb
za izvedbo tega za naše občane zelo pomembnega projekta. Že
prihodnje leto bo občanom iz pip tekla čista voda brez prekuhavanja. Kot drugo smo se uspeli postaviti v prvo vrsto tistih, ki
smo pripravljeni na črpanje EU-sredstev iz nove evropske finančne perspektive. Med prvimi v Sloveniji smo sprejeli Trajnostno
urbano strategijo ter pripravili temelje za črpanje sredstev za
energetske sanacije. Verjamem, da se bo obdobje, ki smo ga
označevali za obdobje zamujenih priložnosti, končalo. Kot tretjo
točko izpostavljam reorganizacijo občinske uprave. Iz devetih
uradov smo naredili štiri; zdaj imamo osnovo za večjo učinkovitost in boljšo odzivnost na potrebe občanov. Ne gre vse čez noč,
verjamem pa, da sledimo cilju, da mora občinska uprava postati
učinkovit servis za občane. Z racionalizacijo poslovanja in skrbnejšo porabo proračunskih sredstev pri naročilih smo na letni
ravni prihranili več kot milijon evrov.

javno upravljanje s tem prostorom, ki je bil deset let degradiran,
več sredstev, ki so jih v letu 2015 prejele krajevne skupnosti, se
že izkazuje kot dobra poteza, saj so v posameznih KS izvedli kar
nekaj manjših dobrih projektov, optimizirali smo stroške javnega
potniškega prometa in preostale linije prilagodili urnikom uporabnikom, začeli sistematičen pristop k razvoju turizma, dejavno
povezovanje s sosednjimi občinami na ključnih projektih regije,
izvedli številne prireditve v mestnem jedru, če naštejem le nekaj
bolj izpostavljenih.

upravi Novega mesta je veliko sposobnih strokovnjakov, vendar
so bili v zadnjih letih ujeti v sistemski okvir pasivnosti, nihče jim
ni dal občutka, kako pomembno je njihovo delo za občane.
Zelo je odmevala tudi prekinitev pogodbe za drugo fazo izgradnje
predelave odpadkov na odlagališču v Leskovcu.
Odločitev ni bila lahka. Šlo je za podpisano pogodbo v vrednosti
prek 30 milijonov evrov. Država je z vsemi možnimi načini sporočala, da v izvedbo ne verjame, čas pa je presegel vse skrajne
roke. Tudi odločitev za prekinitev ni bila samoumevna, saj smo
se zavedali, da bo treba kriti stroške dozdajšnjih del ter da bodo
sledili večletni postopki glede odškodnin. Pa vendar lahko rečem,
da smo preprečili katastrofo. Če pogodbe ne bi prekinili, bi najverjetneje povzročili zlom občinskih financ in še za dolga leta
obremenili vse občane. Mestna občina Novo mesto naj bi na
meni nerazumljiv način krila kar 62 % te investicije (več kot 7
milijonov lastnih sredstev MO NM), kljub temu da šteje le 22 %
prebivalcev in proizvede le 28 % odpadkov v regiji. Če se bomo v
regiji odločili za nov, racionalen projekt manjšega obrata, bomo
imeli Dolenjci daleč najnižje stroške predelave odpadkov glede
na druga območja Slovenije, sofinancerski delež Mestne občine
Novo mesto pa bo predvidoma nekaj nad milijon evrov.
Kateri so tisti ukrepi v prvem letu, ki so za občino najpomembnejši?
Predvsem je pomembna likvidnostna sanacija občinskega proračuna. V letošnjem letu smo uspeli pokriti 2,5 milijona evrov
obveznosti iz minulega leta, odplačali več kot 1,5 milijona evra
kreditov, ob tem pa bomo zaključili leto s presežkom. V letu 2016
smo pripravljeni za velike projekte. V zadnjem letu pa so zelo
pomembni naslednji premiki: najem in preureditev gradbene
jame na avtobusni postaji, odkup stare občinske stavbe in de-

Katera je najbolj zahtevna naloga, ki čaka na uresničitev in ste
glede nje optimistični?
Največja odgovornost je biti opora in podpora, da lahko pomagamo – seveda v okviru svojih pristojnosti in nalog –, da se bo
zdajšnja gospodarska uspešnost lahko ohranjala in nadaljevala.
Nikoli ne smemo pozabiti, da tako uspešno poslovanje novomeškega gospodarstva ni samoumevno. Današnji uspehi imajo trdne
temelje v zgodbah, ki so se gradile desetletja in jih zagotavljajo odlični kadri – posamezniki, ki znajo sestavljati zmagovalne
ekipe ter svoje uspehe merijo v evropskih in globalnih primerjavah. Zato je pomembno, da imamo pravo infrastrukturo. Tukaj je
za nas resnično pomembna 3. razvojna os, ki bo Novo mesto postavila na križišče dveh pomembnih prometnih povezav in s tem
prinesla nove izzive. Ne smemo pozabiti, da je vojvoda Rudolf
ustanovil Novo mesto kot strateško točko na poti do Jadrana. Od
cestnih povezav je zelo pomembna tudi zahodna povezovalna
cesta, ki bo skupaj z južno povezovalno cesto pomenila odpravo
dvajsetletnega zaostanka novomeške prometne mreže. Poleg infrastrukture pa bi izpostavil še dobre izobraževalne in raziskovalne ustanove. Samo kakovostne fakultete in visoke šole bodo prej
ali slej odprle pot do novomeške univerze. In dobri kadri v ustanovah znanja bodo lahko podpirali uspešne podjetniške zgodbe.
Kje se najbolj zatika in zakaj?
Podedoval sem kar nekaj zgodb, ki so jih in jih še obravnavajo kriminalisti. Medijsko je bila najbolj izpostavljena škodljiva
najemna pogodba za RIC. Takoj na začetku sem z več pravnimi
strokovnjaki temeljito analiziral vse možne pravne postopke in
scenarije. Na koncu ugotoviš, da so odgovorni v prejšnjem mandatu z veliko mero spretnosti poskrbeli za temeljita pravna zavarovanja in vedno znova zavlačevali v prvih treh letih na način,
da so se iztekli vsi roki, ko bi pravno še lahko kaj dosegli. Zdaj je
zadeva na sodišču, na katerem se borimo za prekinitev pogodbe
ali vsaj za izničenje vseh škodljivih elementov iz nje. Grozljivo je,
da bi nam prekinitev pogodbe prinesla še večjo škodo. Zato se
borimo na sodišču in redno zavračamo račune podjetja Protekt
oz. jih plačujemo zgolj v višini 40 %. Gre za najemni odnos, ki
nam je v taki obliki vsiljen, in z vsemi sredstvi se borimo, da to
uredimo.

Novo mesto je v primerjavi z drugimi slovenskimi mestnimi občinami v zadnjih desetih letih zaspalo. Zaostajamo v urejenosti
cestne infrastrukture, mestnega jedra in športne infrastrukture.
Verjamem, da bomo del teh zaostankov nadomestili že v tem
mandatu in da bomo v naslednjih desetih letih sledili drži naših
gospodarskih družb. Želimo biti najboljše bivalno in delovno
okolje, ki se ne bo primerjalo zgolj na slovenski ravni, temveč
tudi širše.

Država je že pozabila, kaj pomeni enakomeren, policentrični razvoj. Odgovorni v vladi in državnem zboru imajo preveč
opravka sami s sabo in gašenjem požarov. Ni sistemskih reform
in strateškega načina dela. Posledice so vse večja centralizacija in slabšanje pogojev za izvajanje nalog lokalnih skupnosti. V
letih 2016 in 2017 je država samo naši občini naložila dodatnih
400000 evrov letnih obveznosti iz naslova plač javnih uslužbencev, brez povečanja sredstev. Eno ali več ostalih področij bo zato
utrpelo posledice. In ve se, kaj zagotavlja občina: vrtce, osnovne šole, vodooskrbo ter čiščenje odpadnih vod, občinske ceste,
kulturo, šport, socialo … Če odmislim negativen splošni trend, pa
poteka dialog s posameznimi ministri in odgovornimi po resorjih dokaj uspešno. Sogovorniki nam pogosto priznavajo, da smo
ambiciozni, razvojno naravnani, in upam, da se bo to v prihodnje
tudi obrestovalo.
Veliko več davkov iz Novega mesta odteka, kot se potem denarja
za občinsko delovanje in posamezne investicijske projekte vrne.
Vsi vedo, da je Novo mesto zelo uspešno gospodarsko središče.
To je večini že skoraj samoumevno. Pozabljajo pa, da je treba
uspešnim tudi kaj vračati. To moram vedno znova ponavljati in
jih opominjati. Včasih tudi z navidezno nerealnimi zahtevami, kot
so preselitev ministrstva za gospodarski razvoj v Novo mesto.
Vendar ko pogledamo dejstva, ne more take zahteve nihče označiti, da je brez podlage. Mislim, da se sogovorniki v Ljubljani
ob takih pogovorih pogosto zamislijo. Realnih sprememb pa na
žalost (še) ni.
Po enem letu ste si torej ustvarili sliko, dobili vpogled v vse sfere
delovanja občine. Vas kdaj prevzame občutek, da ste naredili
napako, ker ste se podali v to zgodbo, da je dela preveč, da se
stvari premikajo prepočasi …, ali ste še vedno optimist?
Odločitev za kandidaturo ni bila lahka. Ker sem se zavedal, da je
stanje na številnih področjih slabo in da se bo treba veliko ukvarjati z reševanjem stvari za nazaj ter bo razvojno delovanje zaradi
tega v prvih letih omejeno. Toda ko sem se odločil, sem to naredil
z vsem zanosom in v vodenje občine vlagam vse svoje znanje, izkušnje in čas. Vsakodnevno delo je naporno, toda zadovoljstvo ob
uspehih in odzivi občanov so tisto, kar mi pove, da delamo prav in
smo na pravi poti. Sebe lahko opišem kot zmernega optimista in
taka drža mi pomaga, da se s pravim pristopom lotevam izzivov
brez vnaprejšnjih sodb in izgube energije.
Biti župan Novega mesta je torej …
Čast, izziv in ponos. Pa kašen siv las več ter žal kakšna ura za
družino in prijatelje manj.
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O B Č I N S K I

> Urban Kramar
Znižanje cene programa vrtcev bo posledično pomenilo znižanje plačila storitev
vrtca tudi za starše, občina pa bo prihranila približno 8000 evrov na mesec.

KRONIKA OBČINSKEGA SVETA

Skupno medobčinsko redarstvo

MAREC 2015–NOVEMBER 2015

Občinski svet je potrdil ustanovitev
Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Novo mesto, Občine
Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč,
Občine Žužemberk in Občine Straža.
Sedež skupne občinske uprave bo v
Mestni občini Novo mesto, na Seidlovi
cesti 1, enota pa ostaja tudi v Dolenjskih
Toplicah. Ustanovitev organa skupne občinske uprave prinaša približno 115 000
evrov prihranka ob večji učinkovitosti, saj
organ, skladno z Zakonom o financiranju
občin, sofinancira država.

Foto: Peter Žunič Fabjančič

Poročilo Nadzornega odbora o
javnem zavodu Zdravstveni dom
Novo mesto

Spremembe v Občinskem svetu

V obdobju od marca do novembra je zasedba občinskega sveta (OS) doživela
nekaj sprememb. Odstopni izjavi sta podala nova direktorja javnih zavodov
Komunala Novo mesto in Zarja Gregor
Klemenčič (SDS) in Martin Kambič (SLS).
Njuni zamenjavi v svetu sta Peter Kostrevc
in Alojz Golob. Jeseni je zaradi selitve v
tujino odstopil tudi predstavnik romske
skupnosti v OS Sandi Selimčič. Peter
Kostrevc je svojega predhodnika nadomestil tudi na predsedniškem mestu Odbora
za komunalo, nadomestni član v Odboru
za okolje in prostor pa je postal Simon
Judež.

Mnenja in soglasja k imenovanju
direktorjev in ravnateljev

Občinski svet je podal pozitivno mnenje h
kandidaturam za ravnatelja Dijaškega in
študentskega doma Novo mesto Karmen
Arko, Marjanu Grahutu in Jasmini R. Kafol.
Prav tako je potrdil kandidate za ravnatelja Vrtca Pedenjped Meto Potočnik,
Branka Ambrožiča in Mojco Pavelšek.
Prednost pri imenovanju ima Meta
Potočnik, zdajšnja ravnateljica, ki je do
zdaj uspešno opravljala te naloge. Novo
direktorico ima tudi Dolenjski muzej, saj
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je občinski svet na to funkcijo imenoval
Jasno Dokl Osolnik, svetniki pa so podaljšali mandat tudi vršilcu dolžnosti direktorja javnega zavoda Gasilsko-reševalni
center Novo mesto Tomažu Kovačiču, ki
bo zavod vodil do 1. februarja 2016 oziroma do imenovanja novega direktorja.

Imenovanje v svete javnih zavodov

Bojan Bencik, Katja Grgić in Ennie
Vardijan so postali predstavniki soustanovitelja v Upravnem odboru Fakultete
za organizacijske študije Novo mesto.
Mihaela Turk je postala predstavnica lokalne skupnosti v svetu Centra za socialno
delo Novo mesto. V svet javnega zavoda
Anton Podbevšek Teater so bili imenovani
Uroš Lubej, Jernej Strgar in Borut Škerlj,
v svet javnega zavoda Gasilsko-reševalni
center Novo mesto pa Bojan Kekec, Matjaž
Engel in Miro Škufca.
Na septembrski seji je občinski svet razrešil svoje predstavnike ustanovitelja v
svetu javnega zavoda Agencija za šport
Novo mesto Andreja Kastrevca, Igorja
Lešnjaka in Slavka Matka. Namesto njih
je imenoval Dušana Kaplana, Matjaža
Smodiša in Jiříja Volta. V sklopu kadrovskih
zadev so svetniki sprejeli še odstop pred-

stavnice občine v svetu Vrtca Pedenjped
Irene Florijančič. V svetu zavoda vrtca bo
odslej kot ena od treh predstavnikov ustanoviteljice delovala Breda Zajc.

Občinska volilna komisija

Svetniki so na novembrski seji imenovali
Občinsko volilno komisijo Mestne občine Novo mesto, ki jo sestavljajo predsednica Marjetica Žibert, namestnica predsednice Jerica Grden, članica Jasna Simčič,
namestnik članice Robert Zidarič, članica
Klementina Zeme, namestnica članice
Milena Bartelj, član Mirko Bilbija in namestnik člana Robert Florjančič. Mandatna
doba občinske volilne komisije traja štiri
leta.

Cene vrtcev

Na 9. redni seji je Občinski svet Mestne
občine Novo mesto na pobudo župana
obravnaval predlog sklepa o določitvi
cen programov in rezervacij javnih vrtcev
Mestne občine Novo mesto. Svetnice
in svetniki so sklep večinsko potrdili, kar pomeni, da se bo cena mesečne
oskrbe v obeh največjih vrtcih (Ciciban
in Pedenjped) znižala za 1,82 % za prvo
starostno skupino, 2,67 % za drugo starostno skupino in 3,10 % za romski oddelek.

Občinski svet se je na septembrski seji
seznanil s končnim poročilom NO o nadzoru avtorskih, podjemnih in svetovalnih
pogodb, sklenjenih ali izplačanih v letu
2014, v javnem zavodu Zdravstveni dom
Novo mesto. Nadzorni odbor, ki je samostojen in neodvisen organ, je pri oblikovanju in sprejetju programa dela zasledoval cilj ustreznega pregleda javnih zavodov, ki jih je ustanovila občina. Ob tem
je odbor ugotovil, da večina občin redno
izvaja preglede v javnih zavodih, kot so
zdravstveni domovi, lekarne, komunale,
medtem ko v Mestni občini Novo mesto
do zdaj noben nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto ni pregledal navedenih
zavodov. Zdravstveni dom Novo mesto ob
tem vztraja, da NO nima pristojnosti za
nadzor navedenih pogodb, zato niso pripravili dokumentacije, ki jo je od njih zaprosil NO in na podlagi katere bi lahko
opravili pregled. S tem je bil nadzor onemogočen in posledično zaključen, NO pa
je o tem že napisal končno poročilo. Ker
se nesodelovanje odgovornih oseb zdravstvenega doma šteje za hujšo kršitev
predpisov, mora občina o tem obvestiti
Računsko sodišče in pristojna ministrstva.
Z mnenji Računskega sodišča in Službe
za lokalno samoupravo na Ministrstvu za
javno upravo so se svetniki seznanili na
novembrski seji. Po mnenju omenjenih institucij je NO Mestne občine Novo mesto
pristojen za nadzor nad celotnim poslovanjem vseh pravnih oseb, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Mestna
občina Novo mesto. Svetniki zato pozivajo Svet zavoda Zdravstvenega doma
Novo mesto, da se opredeli do ravnanja
zavoda v zvezi z nadzorom NO Mestne občine Novo mesto.

Proračun za leti 2016 in 2017

Občinski svet se je novembra v prvi
obravnavi seznanil s predlogoma odlokov
o proračunih Mestne občine Novo mesto
za leti 2016 in 2017, ki predstavljata tudi
osnovo za črpanje sredstev v finančni perspektivi 2014–2020. Med prednostnimi
nalogami bosta predvsem zagona investicij v družbenih dejavnostih (večja dostopnost predšolske vzgoje in osnovnih
šol po celotni občini, energetska sanacija
vrtcev in osnovnih šol; na področju športa
bodo prednostne naloge nove vadbene
površine in sanacija obstoječih objektov;
na področju kulture dokončanje Knjižnice
Mirana Jarca ter Narodnega doma in
vzpostavitev Arheološkega parka Marof;
predviden je tudi začetek priprav na izvedbo projekta mladinskega središča) in
komunalni infrastrukturi (zagotavljanje
ustrezne in stabilne vodooskrbe, energetske sanacije, odgovornejše ravnanje
z odpadki). Pri zagotavljanju ustreznejše
cestne infrastrukture je predvideno
zmanjšanje zaostanka pri dozdajšnjem
investiranju in investicijskem vzdrževanju državnih cest, medtem ko je za občinske ceste predvidenih več sredstev za
preplastitve. Prav tako se bo občina v prihodnje osredotočala na nujne razvojne
projekte, pri čemer bodo v ospredju ureditve mestnega jedra, pešpoti in kolesarskih stez ter zagotovitev širokopasovnih
povezav, kar je tudi regijski projekt. V pripravo in oblikovanje končnega proračuna
so bili vključeni predstavniki krajevnih
skupnosti, šol, vrtcev, javnih zavodov in civilne družbe. Proračun bo Občinski svet
drugič obravnaval na decembrski seji.

Spremembe in dopolnitve
občinskega prostorskega načrta

Občinski svet je v drugi obravnavi potrdil predlog sprememb in dopolnitev
Občinskega prostorskega načrta Mestne
občine Novo mesto (SD OPN 1). Območje
načrtovanih ureditev je na jugozahodnem
obrobju Novega mesta, južno od naselja
Irča vas, med Topliško cesto na vzhodu in
reko Krko na zahodu, pri čemer zajema
tudi lokacijo brvi in tako poseže na levi
breg reke Krke vse do priključka na lokalno, krajevno cesto Lastovče–Groblje.
V območje so zajeti obdelovalne in travniške površine južno od stanovanjskih hiš
v Irči vasi, cesta do naselja Irča vas, vrtički
v južnem delu, v osrednjem pa črpališče
(komunalna čistilna naprava). Vzdolž
reke Krke je zajet priobalni pas z brežino.
V okviru te točke dnevnega reda je bila
hkrati zavrnjena pobuda lastnic parcel v
ureditvenem območju (parc. št. 1084/4 in
1084/6, obe k. o. Šmihel pri Novem mestu)
za pripravo občinskega podrobnega prostorska načrta, ki bi omogočil spremembo
namenske rabe njunih zemljišč. Pobudnici

S V E T

bosta novo pobudo lahko podali v rednem postopku sprememb in dopolnitev
Občinskega prostorskega načrta 2, ki že
poteka.

Drugi sklepi

Občinski svet Mestne občine Novo mesto
podpira načrt dejavnosti urejanja romskega naselja Žabjak, zato je župana na
marčevski seji pooblastil, da zemljišča
prevzame, ko bodo prostorsko urejena in
načrtovana ter ko bo država zagotovila
denar za komunalno ureditev tega območja. Na 7. seji so svetniki sprejeli sklep
o redni likvidaciji Javnega zavoda za turizem Novo mesto. Po seznanitvi s programsko zasnovo in programom dela je
Občinski svet soglašal z imenovanjem
Damijana Šinigoja za urednika lokalnega
glasila Novo mesto za dobo štirih let.
Svetniki so večinsko potrdili sklep o vzpostavitvi videonadzora na območju glavne
avtobusne postaje v Novem mestu, v
namen zagotavljanja varnosti ljudi in njihovega premoženja. Svetniki so dali tudi
pobudo, da se videonadzor ob soglasju lastnikov lokalov na avtobusni postaji poskuša uvesti tudi na hodnikih in pod nadstreški pred lokali. V drugi obravnavi bil
sprejet Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije, ki
bo omogočil energetsko sanacijo javnih
objektov v lasti Mestne občine Novo
mesto. Novomeška občina je tako med
prvimi pripravljena na črpanje namenskih nepovratnih sredstev za ukrepe energetske učinkovitosti na javnih stavbah.
Prek energetskega pogodbeništva bo zdaj
za del ukrepov izboljšanja energetske
učinkovitosti iskala zasebnega partnerja,
s katerim se bo lahko prijavljala na razpise. Svetnice in svetniki so soglasno
sprejeli še predlog sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta BTC Češča vas. V
zazidalnem načrtu so predvideni ureditev
poslovne cone in infrastrukturne opreme,
rekonstrukcija lokalne ceste Cegelnica–
Češča vas–Zalog, ureditev priključkov
sekundarnih poti na rekonstruirano lokalno cesto in sanacija opuščene trase,
ohranitev sonaravnih in kmetijskih površin na poplavni ravnici severno od poslovne cone, zmanjšanje območja za pozidavo, izvedba protipoplavnih ukrepov,
izvedba ozelenitve cone ter ohranitev železniške proge Novo mesto–Straža in ukinitev železniškega prehoda. V prvi obravnavi sta bila potrjena Strategija na področju mladih v Mestni občini Novo mesto
do leta 2020 in dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta
Revoz (OPPN Revoz).
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Foto: Peter Žunič Fabjančič

JUBILEJNO LETO SKOZI
FOTOGRAFSKI OBJEKTIV
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P R I S P E V K I

S V E T N I Š K I H

S K U P I N

PRISPEVKI SVETNIŠKIH SKUPIN
Naš slogan ob začetku lanskih volitev je
bil Zmagujmo skupaj. Na volitvah smo kot
nepolitična skupina uspeli in s tremi predstavniki naše liste tvorimo večinsko koalicijo v občinskem svetu MO Novo mesto.
Predsednik Ivan Kralj poudarja, da je občino
treba voditi kot podjetje in da nerešljivih
problemov ni. So laže in teže rešljivi. Naš
program temelji na vsebinah, ki so aktualne za našo občino in so rešljive. S svojimi
člani smo udeleženi v vseh občinskih odborih, komisijah ter v različnih organih javnih
zavodov.
V vseh teh organih delujemo povezovalno,
usklajujemo različne interese, vse s ciljem,
da se sprejemajo take rešitve, ki bodo
našim občankam in občanom zagotavljale
lepšo prihodnost. Po enem letu delovanja
v občinskem svetu ugotavljamo, da smo
bili uspešni. Program in naš način delovanja smo predstavili volivcem na srečanju v
mesecu novembru. Skupna odločitev je, da
bomo v prihodnje, ko so pred nami veliki
razvojni projekti, dajali še več konstruktivnih
pobud in predlogov ter iskali soglasje za njihovo uresničitev. Vendar kljub temu, da smo
v koaliciji, slabih predlogov ne bomo brezpogojno ali za vsako ceno podpirali.
Naš slogan še vedno velja, zmagujemo
skupaj.
Svoje pobude in predloge lahko pošljete na
naš novi naslov: Lista Ivana Kralja, Glavni trg
24, 8000 Novo mesto ali v tajništvo: bojan.
bencik@gmail.com. Uradne ure so ob torkih
od 17. do 18. ure.
Bojan Bencik, Lista Ivana Kralja

Pred dobrim letom smo volivci na lokalnih
volitvah v MO Novo mesto izbrali novega
župana in nove predstavnike v občinskem
svetu. Slovenska demokratska stranka je
dobila štiri občinske svetnike: mag. Bojana
Kekca, Marjano Trščinar Antić, Evo Filej
Rudman in Gregorja Klemenčiča. Zadnjega
je ob nastopu funkcije direktorja Komunale
Novo mesto nasledil Peter Kostrevc. SDS
je v predvolilni kampanji volivcem ponudila nekaj konkretnih obljub. Med prvimi je
bila sanacija občinskih financ, kar pa ni bila
lahka naloga, saj posledično ni bilo predvidenih sredstev za večje investicije, bila pa je
pomembna osnova za nadaljnje delo na že
začetih projektih. Pa vendar smo zdržali in
uspelo nam je. Nato smo, z uspešno kandidaturo za EU-sredstva ter z lastnimi sredstvi,
zagnali projekt hidravličnih izboljšav, s katerim bomo v dveh letih pridobili kakovostno
in zanesljivo oskrbo s pitno vodo. Pomembni
premiki so se začeli tudi na področju vlaganja v objekte, namenjene vzgoji, izobraževanju in športu, uspela pa je tudi potrditev S/D
OPN-1, s katerim je mesto bliže mostu čez
reko Krko v Irči vasi, ki bo sprehajalcem omogočili povezavo Portovala s Podbreznikom.
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V prihodnje si bomo še naprej prizadevali,
da se več sredstev nameni KS, saj smo kot
dobri gospodarji dolžni narediti največ, kar
lahko, z nadaljnjimi dejavnostmi v koaliciji
pa bomo skrbeli za racionalno rabo finančnih sredstev.
To je le nekaj kamenčkov v mozaiku, ki ga
želimo do konca mandata sestaviti v celoto
in mestu vrniti status regijskega, gospodarskega, izobraževalnega in kulturnega središča Dolenjske.
Eva Filej Rudman, SDS

Svetniška skupina Slovenska ljudska stranka
(mag. Franci Bačar, Martina Vrhovnik in Alojz
Golob) je podprla večino gradiv OS, predvsem proračun za leto 2015 ter proračuna
za 2016 in 2017. Pri proračunih smo izpostavili premajhen delež investicij na podeželju
ter urejanje igrišč izven središča občine in
kot primer navedli igrišče na G. Težki Vodi ter
Osredek v KS Žabja vas. Predlagali smo spremembe pri sprejemanju OPN v Irči vasi in
OPN Revoz, prav tako pri programu športa za
leto 2016. Kritični smo bili glede nejasnih in
nedodelanih načrtov CEROD-a in netransparentnemu reševanju problema RIC. Podprli
smo tudi predlagane spremembe reorganizacije občinske uprave in skupne občinske
uprave, nismo pa bili za ukinitev Zavoda za
turizem. Prav tako nismo podpirali vseh kadrovskih predlogov, ker so nadzorni odbor,
občinska volilna komisija in kadrovska
komisija, organi, v katerih bi morala opozicija imeti svoje člane, sestavljeni izključno
iz županove koalicije. Zahtevamo ustrezno
politiko do invalidov in pristop k Agendi
2000, saj bi s tem občina postala občina, prijazna invalidom.
Vsem občanom in občankam se zahvaljujemo za podporo na volitvah in želimo vse
dobro v novem letu 2016.
Martina Vrhovnik, Slovenska ljudska stranka

Po dvajsetih letih so naloge obeh občinskih svetnikov DeSUS-a še kako aktualne! Iz
zapisa v Dolenjskem listu iz decembra pred
dvajsetimi leti izhaja, da so tedanji pobudniki ustanovili stranko zato, da bodo enakopravno z drugimi političnimi strankami
odločali o vseh pomembnih družbenoekonomskih in političnih vprašanjih, s posebnim
poudarkom na enakopravnem sodelovanju
in soodločanju pri sprejemanju in spreminjanju pokojninske zakonodaje. Kako vizionarski so bili v oceni nevarnosti za starejše
že tedaj, so potrdila dogajanja v naslednjih
dvajsetih letih. Občinski svetniki DeSUS-a to
misel v vsakem novem mandatnem obdobju
občinskega sveta prilagajamo aktualnim
razmeram v občini in družbi. Zato tudi zdaj
s kolegom občinskim svetnikom mag. Mirom

Bergerjem delujeva povezovalno z županom
in ostalo občinsko oblastjo ter strankami,
zastopanimi v občinskem svetu. Ne samo za
interese starejših v naši občini, temveč za
ljudi vseh generacij. In srečno v letu 2016 za
blaginjo vseh nas.
Mag. Adolf Zupan, DeSUS

SNS je ena redkih strank, ki je v mestnem
občinskem svetu že od začetka, torej že
šesti mandat. Kot v vseh letih do zdaj je
bila naša drža tudi v tem letu konstruktivna.
To pomeni, da smo podpirali dobre in bili
proti slabim predlogom župana oz. občinske uprave. Znali smo pohvaliti in kritizirati
župana, ko je bilo to potrebno, predvsem pa
smo se trudili, da čim prej uresničimo programska izhodišča, ki smo si jih zastavili
pred volitvami za ta mandat:
• zapora glavnega trga
• brezplačno 1-urno parkiranje na območju celotne občine
• sanacija in preplastitev vseh občinskih
cest
• rušenje in temeljita obnova avtobusne
postaje
• izgradnja nove mestne tržnice
• ureditev romske problematike
Novo mesto moramo vrniti Novomeščanom
in upoštevati želje vseh krajevnih skupnosti.
Novo mesto – naše mesto mora biti varno,
pošteno in enakomerno razvito mesto, v
katerem bomo radi živeli in ustvarjali.
Matjaž Engel, Slovenska nacionalna stranka

V Gospodarsko aktivni stranki (GAS) si prizadevamo, da bi bila občanom zagotovljena
lepša prihodnost. V letu 2015 je bilo v proračunu MO Novo mesto glede na možnosti
zagotovljenih premalo sredstev za izvirne
naloge občine. Od številnih naših predlogov
smo deloma uspeli s predlogi za:
• povečanje sredstev za cestno
infrastrukturo,
• povečanje sredstev za KS,
• povečanje sredstev za prostovoljna
društva in denarno pomoč za
novorojence,
• spodbujanje razvoja kmetijstva in
podeželja tudi v prihodnje.
• Med delom so nas osupnile določene
stvari, ki ne govorijo v prid občanov.
Tako smo si zadali, da se bomo še bolj
zavzemali za to, da:
• se mora upoštevati dogovore in
izpolnjevati obljube,
• se mora razpoložljiva sredstva
uporabljajo gospodarno in izkoristiti
optimalno,

• se občina razvija načrtno in
premišljeno in ne stihijsko ali za neki
posamezen interes,
• se obravnava urbana naselja in
podeželje uravnoteženo glede na
posebnosti in potrebe.
GAS za Vas!
Alojz Kobe, GAS

Spoštovani bralci in cenjene bralke, že v
svojem prvem svetniškem mandatu sem bil
med pobudniki, ki so se zavzemali za izid
občinskega glasila, s katerim bi občane seznanjali z aktualnimi dogodki in pomembnimi informacijami. Vesel sem, da je prišlo
do uresničitve in da bo glasilo začelo izhajati, pri tem pa moram izraziti pomisleke,
saj obstaja možnost, da bodo posamezni svetniki in svetniške skupine to izrabljali za dosego svojih političnih ciljev. Po
mojem mnenju mora biti glasilo brez politično obarvanih prispevkov. Naj posamezniki
in svetniške skupine najdejo kakšen drugačen način sporazumevanja z občani. Naj ne
bo komunikacijski kanal občinsko glasilo.
Prvo leto mandata 2014–2018 je za nami,
kar je dovolj, da volivci vidijo, kako njihovi
izbranci uresničujejo svoje obljube. Glede
na vse, kar se dogaja na sejah Občinskega
sveta MONM, lahko povem, da se ta občinska juha (politika) le malce drugače kuha.
Prepričan pa sem, da volivce ne bo zanimal način kuhanja, ampak okus juhe na mizi.
Sam se bom po svojih najboljših močeh
trudil, da bo ta okus čim boljši. Kako se bodo
stvari zasukale, pa bo pokazal čas. Upam, da
tudi v zadovoljstvo občanov.
Jiří Volt, edini samostojni svetnik
v Občinskem svetu MONM

Kar se najpomebnejšega dokumenta na
dnevnem redu tiče, koalicija prvo leto zagotovo zaključuje uspešno. Pravočasno sprejet proračun, in sicer za kar dve leti, pomeni,
da bodo tudi razpisi, od katerih so odvisna
mnoga društva, kulturne, športne in druge
organizacije, objavljeni dovolj zgodaj, za
realno načrtovanje projektov v letu 2016.
V NSi vodimo odbor za mladino, v katerem je
bila v letu 2015 glavna tema sprejem strategije mladih. Pripravljala se je vrsto let, predvidoma pa bo sprejeta na decembrski seji.
Glede mladih si bomo prizadevali za uvedbo
samostojne postavke v proračunu za štipendiranje izjemnih posameznikov v naši občini,
predvsem na področjih kulture in športa.
Leto 2015 je postreglo s kar nekaj velikimi izzivi (CEROD, RIC, vodovod), ki se jih je
župan uspešno lotil, v NSi pa ga pri teh prizadevanjih polno podpiramo. Tudi v prihodnje bomo odločno opozarjali in ukrepali v
primerih neustreznega vodenja javnih ustanov, kot smo že pokazali v primeru Agencije
za šport in Zdravstvenega doma.
Marko Dvornik, Nova Slovenija

Sem mestni svetnik, ki je bil izvoljen v
občinski svet MONM na listi SZV, ki je kot
stranka prvič nastopila na volitvah in dobila
podporo someščanov za vstop v mestni svet.
Stališča kolegov in moje osebno pred volitvami je bilo, da je treba dati možnost novim
idejam in novim načinom razmišljanja v
občinski upravi, za kar se je zavzemal tudi
novi župan. Logična posledica je bila vstop v
koalicijo, v kateri je naša prednostna naloga
predvsem delo na področju družbenih
dejavnosti. Menimo, da ima občina še dovolj
prostora za razvoj na področjih športa, kulture in sociale, ravno tako je precej rezerve
pri reševanju mladinske problematike. Če
smo že v gospodarstvu med močnejšimi
regijami, moramo to postati tudi na področju družbenih dejavnosti. Po letu dni delovanja v OS lahko z veseljem ugotovim, da so
se nekatere stvari začele premikati v pravo
smer, nekatere pa žal še ne, in to nam mora
biti in nam bo izziv za naprej. Večino županovih predlogov smo podprli, saj menimo,
da je z novim načinom dela in nekaterimi
novimi pristopi ustvarjen prostor za sodelovanje širšega kroga občanov ter nevladnega
sektorja. Vsem občankam in občanom bi ob
tej priložnosti zaželel vse dobro, v prihajajočih prazničnih dnevih pa obilo veselja in
dobre volje, pozitivnih misli in optimizma.
Dušan Kaplan, Slovenija za vedno

Prve korake smo zastavili na vseh pomembnih področjih. Svetniki liste dr. Janez Povh,
mag. Renata Zupančič in Boštjan Grobler
bomo še naprej skrbeli, da se bo mesto razvijalo v podporo in zadovoljstvo vseh občanov. Veseli nas, da je Gregor Macedoni kot
župan uspel pridobiti financiranje za projekt Hidravlične izboljšave, katerega rezultat bo bistveno izboljšanje pitne vode v
MONM. Prav tako je uspel ustaviti projekt
Cerod II ter doseči njegovo preoblikovanje
v obseg, prilagojen potrebam in zmožnostim
MONM. S skrbnostjo dobrega gospodarja je
župan prekinil razširjeno prakso nerazumnih izplačil dobaviteljem, uredil likvidnost
poslovanja in varovalne sisteme, ki v občinski upravi, njenih zavodih in javnih gospodarskih družbah zagotavljajo gospodarno
porabo javnega denarja. Leto 2015 je bilo
res delavno. Poleg sanacije občinskih financ
je bila pozornost namenjena predvsem pripravi številnih razvojnih dokumentov in projektov. V to pripravo smo vključevali širok
krog posameznikov in ustanov. Rezultati
so sprejeta Trajnostna urbana strategija, ki
bo osnova za prenovo Glavnega trga, sprejeto energetsko pogodbeništvo, ki bo temelj
energetske prenove več kot 20 stavb v lasti
MONM, zaključna faza prenove Kandijske
ceste ter skoraj sprejet dveletni proračun,
v katerem je še prek 20 drugih razvojnih
projektov.
Boštjan Grobler, Lista Gregorja Macedonija

Delujemo kot opozicija, saj je županova
koalicija ocenila, da sodelovanje z vodilno
stranko v državi na lokalni ravni ni potrebno. Hkrati pa župan ob vsakem malo večjem
projektu benti nad državo, ki zanj in za slabo
pripravljene projekte »nima razumevanja«.
Kljub odklonilnemu odnosu se trudimo dejavno sodelovati pri projektih, za katere menimo, da so ključni za gospodarski, izobraževalni, kulturni, socialni in športni razvoj
ter napredek v osrednji občini JV Slovenije.
Ob prihajajočem letu upamo, da novi ležeči
policaj na začetku Glavnega trga v Novem
mestu ne bo ostal edini trajni spomin vladajoče koalicije po 650-letnici Novega mesta. Zamudili smo priložnost, da bi postavili
– morda – kip, morda preimenovali kakšen
trg ali celo ukinili poimenovanje krajevnih
skupnosti in uvedli mestne četrti. Podpis
pogodbe za hidravlične izboljšave na vodovodnem sistemu in ureditev trajne rešitve
zagotavljanja pitne vode moramo pohvaliti.
Ozrti v naslednje leto vidimo priložnosti –
prenova Glavnega trga v Novem mestu, most
čez Krko na Brodu, izgradnja prvih
kilometrov nove kolesarske poti ob Levičnikovi cesti, podpora delujočim kulturnim
ustanovam, odpiranje sosednjim občinam,
sosednjim državam in obema sosednjim
prestolnicama, morda celo univerzitetnemu
prostoru. Upanje nam ostaja, modrost vladanja pa je v rokah župana. Nam ostajata samo
opominjanje in nadzor.
Borut Škerlj, svetnik SMC

V Solidarnosti Novo mesto ne govorimo v
prazno, ampak delamo: 43 svetniških pobud in vprašanj, 35 konkretnih predlogov
za dopolnitev proračuna, izdelan program
transparentnosti poslovanja občine, dejavna
udeležba na 11-ih sejah občinskega sveta ter konstruktivna, vendar hkrati kritična
drža do županovih predlogov. Poleg tega še
izvedba sedmih javnih dogodkov ter izdaja
Solidarnika, glasila, v katerem smo občanke
in občane podrobneje obvestili o naših dejanjih. Naša zadnja akcija je bilo izobraževalno
predavanje za občanke in občane o občanskem (t. i. participatornem) proračunu. Naš
cilj ni sprememba obrazov, ampak so sistemske spremembe, ki bodo odpravile korupcijo,
vpeljale transparentnost, občino pa vrnile v
roke njenih »lastnikov« – to pa so občanke
in občani MO Novo mesto. Za več informacij,
pobude in vprašanja smo dostopni vsak prvi
torek v mesecu, od 10. do 12. ure, v svetniški
pisarni na Čitalniški ulici 2 v Novem mestu,
tudi po dogovoru (tel.: 031 626 326) ter na
e-naslovu solidarnost.novomesto@gmail.com.
Uroš Lubej in Nina Jakovljević, 		
občinska svetnika Solidarnosti Novo mesto

Na lokalnih volitvah 2014 je Stranka modernega centra (SMC) v Občinskem svetu
MO Novo mesto pristala na drugem mestu
in dobila tri svetnike, Matejo Kovačič, Mojco
Špec Potočar in Boruta Škerlja.
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ARHEOLOŠKI PARK MAROF

> Borut Križ, Dolenjski muzej Novo mesto

ARHEOLOŠKI PARK MAROF
Novo mesto sodi med najpomembnejša evropska prazgodovinska arheološka najdišča. V 1.
tisočletju pr. n. št. je v utrjenem naselju na okljuku Krke živela močna skupnost, ki je zapustila še
danes vidne sledi v našem prostoru.
To je čas nastanka evropske civilizacije in kulture, ki jo je oblikoval grški svet s svojimi
sredozemskimi kolonijami ter Etruščani na Apeninskem polotoku.

Informativno sprejemni
center

arheološkega parka Marof

uporabi vse 1. tisočletje pr. n. št., grobišče
na Mestnih njivah pa od 10. do 5. stoletja
pr. n. št. Na Marofu, ki daje ime tudi celotnemu arheološkemu območju, je ležalo dvodelno utrjeno gradišče, ki je bilo v
uporabi skoraj vse 1. tisočletje pr. n. št. Na
Kapiteljski njivi in Mestnih njivah potekajo dokaj intenzivna arheološka zavarovalna izkopavanja z izjemnimi rezultati, gradišče na Marofu pa je bilo sondirano v 80.
letih 20. stoletja. Ker je bilo to območje
v minulih desetletjih varovano in ker je
bilo predvsem uporabljano za kmetijske
namene, je tudi arheološka podlaga jasno razpoznavna in opredeljena. Obzidje
prazgodovinskega naselja je večinoma še
dobro vidno, in zato omogoča temeljite
strokovne raziskave ter vse možne tipe
prezentacije. Isto velja tudi za grobišča,
v katerih nam dozdajšnje raziskave omogočajo tako prezentacijo kot tudi uporabo
arheoloških terenskih posegov v popularizacijske in vzgojno-prezentacijske namene.
Dozdajšnji rezultati arheoloških izkopavanj so to območje trdno usidrali v našo
zavest in ime Novega mesta postavili
na zemljevid najpomembnejše evropske
arheološke dediščine. Prednost Novega
mesta je, da je celotna površina arheološkega območja Marof še dokaj neprizadeta, kompaktna, ponuja odličen pristop, se
trdno povezuje z naravno dediščino in dopolnjuje parkovno-rekreacijsko območje
Novega mesta.
Zaščita širšega območja Marofa je ena
najpomembnejših nalog naše generacije.

Novo mesto z dolenjskimi železnodobnimi
najdišči tvori jedro jugovzhodne predalpske halštatske skupine, ki je v času od 8.
do 4. stoletja pr. n. št. odigrala pomembno
vlogo v povezovanju »civiliziranega« grško-etruščanskega sveta z »barbarskimi«
ljudstvi iz Panonske nižine in Alp.
Utrjeno gradišče, ki je zraslo na Marofu, je
zapiralo novomeški polotok ter nadziralo
prometne poti, ki so potekale ob Krki, ter
odcep in prehod čez reko. Ob pomembni
vlogi na križišču je novomeški prostor z
bogatimi površinskimi ležišči limonitne
rude predstavljal še železarsko-fužinarsko središče, kar je bil pogoj za razcvet in
blagostanje tukajšnje, sicer dodobra razslojene, a številčne halštatske družbe.
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Vera v posmrtno življenje in pogrebni
običaji pričajo o uspešnem in bogatem
življenju, v katerem gomilna grobišča
predstavljajo mesta mrtvih v nasprotju z
utrjenim gradiščem in mestom živih.
Pokojnikom so v grobove polagali vse
tisto, s čimer so se predstavljali v vsakdanjem življenju. Bojevnikom je bilo priloženo orožje, ženam pa dragocen bronasti,
železni, stekleni in jantarni nakit. Najpomembnejši člani tedanje družbe, halštatska aristokracija, so tudi v zagrobnem
življenju svoj položaj manifestirali z izjemnimi bleščečimi dodatki, kot so kovinsko
posodje, množica barvitega steklenega in
jantarnega nakita, okrasje iz plemenitih
kovin, obrambno orožje, konjska oprema
iz grškega in etruščanskega prostora uvo-

Že več let potekajo razprave in priprave
zaščite v okviru arheološkega parka Marof, ki bi združeval arheološke, turistično-rekreacijske, izobraževalne ter ekološke
elemente To bo mestni park z dodanimi
arheološkimi vsebinami, ki bodo obsegale
rekonstrukcijo vsaj dela prazgodovinskega obzidja, rekonstrukcijo prazgodovinskih stavb, vnovično nasutje mogočnih
zemljenih gomil, predstavitev domačih živali in železnodobnih poljedelskih kultur
ter množico različnih delavnic in prikazov
življenja v prazgodovini. Sprejemno-informacijsko središče bo obiskovalcem
ponujalo informacije o arheoloških poteh
na širšem dolenjskem prostoru in na hrvaškem Žumberku, prikazal bo arheološko
dediščino Novega mesta ter Arheološki
park Marof, predstavljal bo muzejske vsebine, nudil bo organizirane vodene oglede parka ter skrbel za njegovo vzdrževanje in urejanje Po parku so načrtovani
urejene poti in informacijski panoji ter
dodatne rekonstrukcije. Vsekakor bo park
odprtega tipa, brez ograj in omejitev, ki
jih poznamo pri drugih, podobnih parkih
s plačljivimi vstopnicami. Glavni vstop v
park bo na njegovi skrajni vzhodni strani,
kjer bo objekt sprejemno-informacijskega
središča, do katerega bo speljana dovozna
komunikacija, ki se bo odcepila z glavne
ceste, ki od avtoceste vodi proti Beli krajini. Tu bodo obiskovalci dobili potrebne informacije, tiskano gradivo ter vodiča, ki jih
bo popeljal po parku, in tu je tudi mesto
za poravnavo vstopnine, ki bo zagotavljala delovanje parka. Drugi dostopi v park
so po drevoredu tako iz smeri Bršljina
kot iz smeri središča Novega mesta ter so

pretežno namenjeni domačim obiskovalcem oziroma občanom mestne občine. V
okviru parka sta predvideni tudi gostinska ponudba v obstoječih objektih stare
kmetije Klemenčič in dodatna ponudba
izobraževalnih vsebin. Program projektne
priprave parka poteka v okviru Razvojnega centra Novo mesto s smernicami konservatorskega načrta, ki ga je izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto. Finančna sredstva za
ureditev parka so predvidena iz evropskih
kohezijskih skladov s prispevkom Mestne
občine Novo mesto.
Vzpostavitev in ureditev Arheološkega
parka Marof sta več kot upravičeni, saj na
ta način ponuja nove kakovosti življenja
domačih prebivalcev, njihov duhovni in
ekonomski dvig ter tudi novo ponudbo
domačim in tujim obiskovalcem. Novo
mesto bo s parkom nedvomno pridobilo
novo prepoznavnost tako v domačih kot
tujih okoljih. V parku bodo združen prostor naselja, ki je pred tremi tisočletji predstavljal prvo novomeško naselbino, in dve
grobišči, ki sta skoraj 1000 let predstavljali kulten, nedotakljiv in posvečen prostor,
kakršnega bi morali tudi mi kot nasledniki
in dediči ohraniti, spoštovati in biti nanj
upravičeno ponosni. Z gotovostjo lahko trdimo, da je arheološka komponenta
dediščine najpomembnejša prepoznavna
vsebina v Novem mestu, čeprav tudi srednjeveški biseri in naravne danosti dolenjske metropole bistveno prispevajo k
možnostim in priložnostim Novega mesta.
Te so neponovljive in jih ne kaže zamuditi,
saj bi bila škoda nepopravljiva.

ženi prestižni predmeti. Če k naštetemu
dodamo še figuralno okrašene bronaste
situle, je jasno, zakaj Novo mesto uvrščamo med najpomembnejša evropska arheološka najdišča.
Na območju Novega mesta je več arheoloških najdišč – v Kandiji, Bršljinu, ob
Kapiteljski cerkvi sv. Miklavža v središču
Novega mesta, na Marofu, Kapiteljski njivi
in Mestnih njivah.
Najpomembnejše arheološko območje
leži med srednjeveškim mestnim jedrom
Novega mesta in Bršljinom. To so trije
kopasti vrhovi, na katerih ležijo utrjeno
naselje ter obsežna plana in gomilna grobišča. Grobišče na Kapiteljski njivi je bilo v
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> Vilma Petelin, mentorica

GLASBENA ŠOLA MARJANA KOZINE
MED NAJBOLJŠIMI V SLOVENIJI

NAGRAJENA BRŠLJINČANA
BOR IN LEYRE

Simfonični orkester glasbene šole, ki ga
sestavljajo učitelji ter zdajšnji in nekdanji učenci, je v letošnjem letu praznoval
25-letnico ustanovitve. V očeh Novomeščanov že davno ne predstavlja zgolj šolskega orkestra, ampak je z bogato dediščino zrasel v ponos dolenjske prestolnice.
Ob jubileju je glasbena šola izdala obsežen Zbornik Novomeškega simfoničnega
orkestra.

Na šoli poleg simfoničnega orkestra delujejo tudi harmonikarski orkester pod
mentorstvom Katarine Štefanič Rožanec,
godalni orkester pod mentorstvom Petre
Božič, mladinski pihalni orkester pod dirigentsko palico Roka Šincka ter otroški in
mladinski pevski zbor pod mentorstvom
Petre Slak. Mladinski orkestri in pevski
zbor vsako leto nastopajo na tradicionalnem predprazničnem koncertu orkestrov
in pevskega zbora v frančiškanski cerkvi
sv. Lenarta.
Mladinski pihalni orkester že nekaj let
zapored izvaja dva koncerta na leto tudi
z gostujočim pihalnim orkestrom druge
glasbene šole. V letu 2015 je izvedel dva
koncerta s pihalnim orkestrom GŠ Koper,
in sicer marca v Novem mestu in aprila v
Kopru.

Šolski orkestri in pevski zbor delujejo z
namenom, da učence uvajajo v orkestralno igro oziroma zborovsko petje, obenem
pa skrbijo za podmladek v simfoničnem
orkestru in pihalnih orkestrih. Omenimo
le koncerta ob 25-letnici Društva mrtvih
pesnikov.
Junija smo s Komornim orkestrom glasbene šole pod vodstvom dirigenta Mira Sajeta izvedli koncert ob 650-letnici ustanovitve Novega mesta, ponovili pa oktobra.
Med poletnimi počitnicami je potekala na
šoli mednarodna delavnica Jazzinty, kar je
bila odlična priložnost za spoznavanje z
jazzom in improvizacijo.
K visoki ravni in prepoznavnosti GŠ Marjana Kozine veliko pripomorejo tudi izjemne uvrstitve naših učencev na regijskem
in državnem tekmovanju mladih glasbenikov, predvsem pa nas nadarjeni učenci
prepričljivo predstavljajo tudi na mednarodnih tekmovanjih. Omenjeni uspehi
in izvedeni projekti pričajo, da imamo na
šoli izredno zavzete ter dobro strokovno
podkovane profesorje in korepetitorje, ki
vzgajajo naše mlade umetnike.
Za pomoč in podporo se posebej zahvaljujemo ustanoviteljici glasbene šole MO
Novo mesto in generalni pokroviteljici
Novomeškega simfoničnega orkestra Krki,
tovarni zdravil.

Z AV O D I

Leyre Legarda-Ventura, Novo mesto,
moje mesto, črn tuš

Bor Brudar, Zajčji dol, črn tuš

Na razpisani natečaj, ki je posvečen velikemu slovenskemu likovnemu umetniku,
mojstru linije, risbe in grafike Božidarju
Jakcu, se je odzvalo 75 osnovnih šol iz
Slovenije in 25 iz tujine s 477 likovnimi
deli. Likovna naloga natečaja je bila Risba
– črta, linija, pika …
Učenec Bor Brudar je narisal dobro premišljeno likovno kompozicijo v dosledno
in kompleksno izvedeni likovni tehniki.

Učenka Leyre Legarda-Ventura pa je avtorica risbe, ki jo odlikujeta zlasti sproščenost in inovativno rešen likovni problem
svetlih in temnih črtnih ploskev.
V obeh likovnih delih je strokovna komisija (doc. dr. Beatriz Gabriela Tomšič Čerkez,
doc. dr. Jurij Selan in redni profesor Darko
Slavec, akademski slikar) prepoznala originalnost in izvirnost ter ju nagradila. Za
risbo Zajčji dol je Bor prejel 2. nagrado v

mednarodni konkurenci risb učencev drugega triletja osnovnih šol, Leyre pa je za
risbo Novo mesto, moje mesto prav tako
prejela 2. nagrado med risbami tretjega
triletja. Svečana podelitev priznanj nagrajenim učencem je v prijetnem in kulturno
obarvanem programu potekala na Osnovni šoli Božidarja Jakca v Ljubljani.

> Darja Šinkovec, prof., koordinatorica Rastoče knjige OŠ Brusnice

ODLIČNOST NA
OŠ BRUSNICE

Ekogreda (šolski arhiv)

Na tradicionalnem koncertu v počastitev
slovenskega kulturnega praznika je 6.
februarja Novomeški simfonični orkester
pod vodstvom dirigenta Sandija Franka
izvedel koncert, ki je spet navdušil in
napolnil ŠD Marof v Novem mestu.
Prisrčen odziv je orkester doživel tudi
januarja, ko je gostoval v KC Primoža
Trubarja v Šentjerneju ter v Antonovem
domu v Ljubljani.

J AV N I

Hotel za žuželke
(šolski arhiv)

Foto: Robert Kokol

V letu 2015 je Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto uspešno izvedla številne
nastope, recitale in koncerte. Izvedli smo
37 internih, 60 razrednih in 149 javnih
nastopov, 14 samostojnih celovečernih
koncertov, 3 komentirane nastope in 6
nastopov tekmovalcev. Z glasbenimi nastopi naših učencev smo popestrili različne kulturne dogodke v dolenjskih občinah kot tudi na ravni države in tudi širše.
Spomladi so učenci pevskega zbora pod
vodstvom Petre Slak in učenci pihalnega
orkestra pod vodstvom Mira Sajeta z učitelji GS Marjana Kozine v štirih dneh izvedli enajst ponovitev glasbeno-scenske
pravljice Wakatanka v KC Janeza Trdine in
KC Primoža Trubarja. Predstave so bile namenjene otrokom vseh vrtcev in osnovnih
šol Dolenjske, ogledalo si jo je približno
3500 otrok.

I Z O B R A Ž E VA L N I

Osnovna šola Bršljin je sodelovala na 2. otroškem mednarodnem likovnem bienalu OŠ Božidarja
Jakca z dvema likovnima deloma.

Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto je v svojem okolju zelo dejavno vključena in
udeležena v vseh oblikah kulturnega življenja. Redno sodelujemo s šolami in z vrtci, kulturnimi
društvi, s KC Janeza Trdine in KC Primoža Trubarja, z Dolenjskim muzejem, Knjižnico Mirana Jarca
ter najrazličnejšimi drugimi zavodi, ustanovami, dobrodelnimi organizacijami in gospodarskimi
družbami. Prav tako so naši učenci in učitelji kot nastopajoči pogosto povabljeni na prireditve v
druge kraje v regiji in drugod po Sloveniji.
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N O V O M E Š K I

> Matija Slak, ravnatelj

Osnovna šola Brusnice, na kateri imamo letos 168 učencev, je šola
znanja, kulture, ekologije, športa in še česa.
Letos smo se največ ukvarjali s projekti Novo mesto skozi čas – časovni
stroj, Ekologija in zdravje, Mati domovina, Praznik češenj, Rastoča knjiga OŠ
Brusnice, Abeceda odličnosti, mojstrstva
in etike OŠ Brusnice …
V okviru projekta Ekologija in zdravje smo
v šolskem leto 2014/15 največ pozornosti namenili zasaditvi ekološkega vrta
in uporabi pridelkov v različnih delavnicah kuhanja, aranžerstva in cvetličarstva.
Sejali smo domača semena, nekaj nam jih
je uspelo tudi vzgojiti za naslednje leto.
Učenci so izdelali hotele za žuželke ali
žuželčnike. Za izdelavo žuželčnika potrebujemo ročne spretnosti, nekaj orodja,
iznajdljivosti, ustvarjalnosti in material.
Poleg tega smo izdelovali modele DNA,
modele rastlinskih in živalskih celic, modele živali, mline, zmaje, okraske in različne učne pripomočke iz naravnih in odpadnih materialov. Brali smo zgodbe in pesmi
z ekološko tematiko. Zelo veliko učencev
je opravilo ekobralno značko, angleško

ter nemško bralno značko z ekološkimi
vsebinami. Zdravo smo se prehranjevali,
spoznavali ekološki način pridelave hrane
ter obiskali integrirano kmetijo. Pekli smo
sladice iz živil ekološkega izvora in jih
tudi prodajali na bazarju. Prek leta smo
pridno zbirali odpadne baterije, zamaške,
tonerje ter ločevali odpadke. Učence smo
vzgajali k smotrni rabi energije in vode.
Na šoli radi in dobro skrbimo za kulturno dogajanje: prirejamo likovne kolonije,
gledališke igre, srečanja naših literatov,
glasbene koncerte, ohranjamo folklorno
tradicijo; naša šola pa je doslej izdala že
devet knjig! Naše dejavnosti so prepoznali tudi drugi, zato smo maja 2015 kot ena
izmed 14 slovenskih nominiranih šol na
Ljubljanskem gradu prejeli laskavi naziv
»kulturna šola«, in sicer posebno priznanje za področje ohranjanja kulturne dediščine in za graditev Rastoče knjige.
Četrto obletnico Rastoče knjige OŠ
Brusnice smo obeležili februarja 2015 z
izidom nove knjige Abeceda odličnosti,

mojstrstva in etike OŠ Brusnice. Učiteljici
Darja Šinkovec in Milena Jaklič sta se kot
ljubiteljici slovenske besede in vneti zagovornici tradicionalnih vrednot s svojimi
učenci tokrat podali na drugačno pot –
pomagali so jima ugotavljati in raziskovati vrednote današnjih mladostnikov.
Čeprav se vrednote odraslih razlikujejo
od najstnikov in te spet od nadobudnih
prvošolčkov, pa se je izkazalo, da so za vse
najlepše prastare ali večne vrednote: poštenost, zvestoba, resnicoljubnost, solidarnost, dobrota, prijateljstvo, mir …
V šolskem letu 2014/15 je bil prednostni
projekt naše šole Mati domovina. Želeli
smo, da bi vsi sodelujoči učenci ob tem
projektu razmišljali o svoji narodni zavesti in da bi se domoljubje vsaj malo dotaknilo vsakega izmed njih.
V mesecu juniju 2015 pa smo izdali tudi
zbirko domoljubnih črtic z naslovom Kam
vodi cesta pisateljice in publicistke Cvetke
Kocjančič, naše rojakinje iz Kanade.
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> Vida Marolt, ravnateljica

> Meta Potočnik, ravnateljica

OŠ DRAGOTINA KETTEJA –
STROKOVNA, TOPLA IN ČLOVEŠKA

VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO

Tudi letos smo bili na OŠ Dragotina Ketteja pridni in uspešni.
Trudili smo se še izboljšati pogoje za
delo in otrokom poleg znanja omogočiti
čim več novih doživetij. Vse to smo delali skupaj učenci, starši in vsi zaposleni.
Leto 2015 si bomo še posebej zapomnili
po treh dogodkih: v aprilu smo uspešno
organizirali dvodnevno državno glasbeno
revijo za osebe z motnjami v duševnem
razvoju, avgusta smo uredili varen dostop
do šole za naše učence, v oktobru pa smo
pripravili slovesnost ob šestdesetletnem

J AV N I

Z AV O D I

Ko so mi prišepnili, naj ob koncu leta orišem nekaj zanimivih dogodivščin naše hiše, sem se s
cmokom v grlu zavedla, da je pred vrati veseli december, z vsemi čarobnimi pripetljaji, ki se v
januarski evalvaciji izkažejo za skoraj neozdravljivega družinskega proračunskega mačka.

delovanju šole. Urejen in varen dostop
do šole s parkirišči za invalide je bila že
dolgo časa naša želja, ki se nam je letos
končno uresničila. Na pomoč so nam priskočili v Krki, d. d., in omogočili, da je zdaj
poskrbljeno za varnost naših otrok na
vhodih v šolo. Oktobra pa smo za številne
obiskovalce pripravili slovesnost, na kateri so nastopajoči učenci in učitelji z glasbo, s pesmijo in plesom prikazali delčke iz
naše bogate zgodovine.

> Helena Murgelj, učiteljica

SKOZI LETNE ČASE
OBUJAMO DOLENJSKE ŠEGE
Ob 25-letnici Dnevov evropske kulturne dediščine v Sloveniji so se na Osnovni šoli Šmihel in
njeni podružnici Birčna vas učenci od 1. do 5. razreda pod vodstvom učiteljev vključili v Teden
kulturne dediščine.
V našem vrtcu že kujemo načrte, s katerim bomo malčkom popestrili praznični
mesec december, hkrati pa so nam misli
uhajale na dragocene trenutke, ki smo
jih doživeli v minulih mesecih, in se tako
podpisali k praznovanju 650 let Novega
mesta. Zgodaj spomladi smo pripravili
pravi Pedenjpedov dan, to je, kot pravijo
šolniki, informativni dan za tiste malčke
in starše, ki bi radi spoznali vrtec, kaj vse
malčki, vzgojiteljice, kuharice, hišniki in
ravnateljica počno za vrati čudovite hiše
za otroke.

Izvedli so projekt Skozi letne čase obujamo dolenjske običaje. Spoznali so trgatev,
pustovanje, gregorjevo, pot od zrna do
kruha, krušno peč, ročna dela in kozolce. Projekt sta koordinirali šolska knjižničarka Marjetka Dragman in učiteljica Vida
Šter. Cilj projekta je bil učencem približati
dolenjske navade z branjem, s pogovorom
in z ustvarjanjem na različnih področjih.
Spoznali so, kako so potekale šege nekoč
in kako potekajo danes. Podatke so dobili
iz literature, z intervjuji in anketiranjem
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staršev ter starih staršev. Obiskali so tudi
muzej. Zbrane podatke so analizirali in
ozavestili pomen ohranjanja kulturne dediščine. Zbirali so stare fotografije, članke, pripomočke za delo … Oktobra pa so
na prireditvi predstavili delček svojega
dela. V kulturnem programu so s pesmijo,
plesom, z besedo in igranjem na glasbila
prikazali navade dolenjske pokrajine. Pri
spoznavanju različnih običajev, starih orodij, hrane, oblačil, pesmi, plesov, izštevank
in iger so se učenci veliko naučili. Zbrali

V jubilejno leto smo zakorakali z razstavo
otroških umetnin na Muzejskih vrtovih,
pod mogočnimi hrasti pa je Rdeča kapica
praznovala 40 let. Pomlad se je že skoraj
prevesila v poletje, ko se je 100 pogumnih
cepeteljnov utaborilo na Kettejevem drevoredu ter neutrudno prisluhnilo zgodbam tabornikov in modrim nasvetom Pike
Nogavičke, s katero smo zaplesali v novo
šolsko leto. Jesensko rajanje smo zaključili z odlično obaro v družbi slovenskih
vrhunskih kolesarjev, ki so nas povabili na
skupni pohod na Trško goro. Da radi dob-

ro in zdravo prigriznemo, smo pokazali na
tradicionalnem slovenskem zajtrku in s
pestrimi kulinaričnimi delavnicami razvajali številne goste.
Da naš vrtec živi in diha z mestom ob Krki,
se lahko v prihodnjem letu prepričate tudi
vi in se nam na kakšnem srečanju celo
pridružite.

so pregovore o kruhu, sestavili pesmice,
uganke, zbrali recepte, in to prikazali na
plakatih. Prireditev so sklenili z ljudsko
pesmijo V dolinci prijetni, nato pa smo si
ogledali bogato in zanimivo razstavo starih predmetov, izdelkov učencev razredne
stopnje ter poskusili domač kruh. Ob tej
priložnosti je izšlo tudi priložnostno glasilo.
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> Neva Kink, pomočnica ravnateljice
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J AV N I

Z AV O D I

J AV N I

> MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Občinski svet, Komisija za priznanja in nagrade

R A Z P I S

Na podlagi 2., 4. in 8. člena Odloka o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 107/2013) Komisija za priznanja in nagrade objavlja

30 LET VRTCA STOPIČE
V letošnjem letu praznujemo tridesetletnico Vrtca Stopiče.

JAVNI RAZPIS

ZA PODELITEV NAGRAD IN PRIZNANJ
MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2015

V zadnjih letih se je potreba po predšolski
vzgoji in varstvu v naših krajih močno
povečala. Vrtec deluje na treh lokacijah, v
Stopičah, na Dolžu in v Podgradu. Imamo 8
oddelkov, v katere je vključenih 133 otrok.
Na vseh treh lokacijah smo prenovili
prostore in uredili zunanja igrišča. Zaradi
manjšega števila vpisanih otrok in
zaposlenih vlada pri nas pravo družinsko
ozračje, ki veliko pripomore k dobremu
počutju otrok. Vsa leta zelo dobro
sodelujemo s starši, saj se zavedamo, da
je za uspešno vzgojo in počutje otrok zelo
pomembno, da se vlogi vrtca in družine
tesno prepletata. Zato poleg običajnih

oblik sodelovanja s starši pripravljamo
in organiziramo popoldanska srečanja,
delavnice, prireditve, izlete, dneve odprtih
vrat. Prek projektov Škrat Bralček in Bralni
nahrbtnik spodbujamo družinsko branje,
razvijamo ljubezen do knjig in vzgajamo
bodoče bralce. Družine se z vrtcem
povezujejo tudi prek projekta Skupinska
maskota, ki ga izvajamo v vseh oddelkih
vrtca. Maskota preživlja dopoldneve z
otroki v vrtcu, ob vikendih pa odide k
izžrebanim družinam. Otroke spodbujamo
k zdravemu prehranjevanju in jih
navajamo na zadostno uživanje tekočine.
V okviru Ekošole tudi najmlajši spoznavajo

pomen varovanja narave. Vzgojitelji
otrokom berejo in se pogovarjajo o
knjigah z ekološko vsebino. Zbiramo
odpadni papir, zamaške, kartuše, baterije,
ločujemo odpadke in odpadno embalažo
ustvarjalno uporabimo. Skrbimo za urejen
vrtec in njegovo okolico. Zavedamo se, da
je kakovost vzgojnega dela odvisna od
strokovne usposobljenosti vzgojiteljev in
njihovega profesionalnega razvoja, zato
ga sistematično načrtujemo, spremljamo
in vrednotimo na osebni in organizacijski
ravni. V letih, ki prihajajo, si želimo še
veliko vedoželjnih in razigranih »škratov«
in staršev, odprtih za sodelovanje.

> Majda Kušer Ambrožič, ravnateljica Vrtca Ciciban Novo mesto

V Vrtcu Ciciban je vedno živahno – iz leta v leto, od jeseni do
pomladi, od jutra do večera.
Ja, tudi večera, saj v vrtcu preživljajo najzgodnejša leta svojega življenja tudi otroci, ki obiskujejo vrtec popoldne, ki se
prevesi v večer, vse tja do 20.30.
V prazničnem letu našega mesta smo
sodelovali na vseh prireditvah, ki so za
najmlajše primerne. Praznovanje mesta
smo združili tudi s praznovanjem visokega jubileja novomeških vrtcev, 85-letnico predšolske vzgoje. Sodelovali smo
pri praznovanju Dneva evropske kulturne
dediščine v mesecu septembru in skupaj
z ostalimi vrtci pripravili zgodovinsko fotografsko razstavo, na Glavnem trgu pa
odplesali Pikin ples ter obesili vsak svojo
zastavico z odtisom roke. V duhu velikih
jubilejev smo uspešno izvedli tudi našo
veliko tradicionalno Ciciveselico.
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V počastitev vrtčevskega jubileja nas je
s svojim nastopom na slavnostni akademiji razveselil Mešani pevski zbor Krka,
s svojim obiskom pa sta prireditvi dala
poseben pomen novomeški župan Gregor
Macedoni in evropska poslanka Romana
Tomc.
Ob praznovanju 30-letnice vrtca Marjetica
na Lešnici smo bili veseli županovih
besed, da bo spoštoval željo staršev otrok
glede lokacije novega vrtca. Svojo obljubo
v teh dneh že izpolnjuje prek občinskega
proračuna za naslednji dve leti. Prav
tako smo vsi zelo veseli, ker so se začela
dela za postavitev prizidka k osnovni
šoli na Malem Slatniku, kjer domuje
vrtec Najdihojca. Po večletnem čakanju
in moledovanju, da se tudi tukaj uredijo

1.
1.
2.
3.

naziv častni občan Mestne občine Novo mesto,

ustrezne razmere za bivanje vrtičkarjev,
se zdaj uresničuje županova predvolilna
obljuba.
V Vrtcu Ciciban smo veseli tudi zato, ker
nadaljujemo s tečajem angleškega jezika,
ki je za starše naših otrok brezplačen. In
še posebej ponosni smo na Fundacijo
za otroke Vrtca Ciciban Novo mesto,
ki se je letos že uvrstila na seznam
upravičencev za 0,5 % od dohodnine. V
kombinaciji s skladom vrtca smo uspešni
pri pridobivanju donacij. Z eno večjo, ki
nam jo je za konec šolskega leta poklonila
Tovarna zdravil Krka, bomo uspešno
prekrili tla na terasah najmlajših v vrtcu
Bibe. In tako zadovoljni zaključili leto
2015.

Predloge za podelitev priznanj in nagrad Mestne občine Novo
mesto lahko podajo fizične osebe, podjetja, zavodi, krajevne
skupnosti, društva in delovna telesa Občinskega sveta.

nagrada Mestne občine Novo mesto,
Trdinova nagrada,
grb Mestne občine Novo mesto.

1. Naziv častnega občana Mestne občine Novo mesto se po-

deljuje posameznikom, ki dosežejo zelo pomembne trajne
življenjske uspehe, so ustvarjalni in inovativni na gospodarskem, znanstvenem, umetniškem, kulturnem, športnem,
vzgojno-izobraževalnem ali humanitarnem področju ter s
tem predstavljajo občino doma in v svetu in dajo izjemen
prispevek k razvoju občine in dela ter življenja v njej.

2. Nagrado Mestne občine Novo mesto se podeljuje občan-

Otroci na poganjalčkih,
kupljenih z donacijami in
izkupičkom Ciciveselice.

CICIBANI V LETU 2015

II.

I.
Mestna občina Novo mesto zbira predloge za naslednje nagrade
in priznanja za leto 2015:

kam in občanom Mestne občine Novo mesto, ki dosežejo
pomembnejše trajne uspehe na gospodarskem, kulturnem,
športnem, vzgojno-izobraževalnem in humanitarnem področju.
Izjemoma se lahko na utemeljen predlog nagrada podeli tudi posamezniku z območja drugih občin, če so njegovi uspehi pri delu oziroma dejanja pomembna za območje
Mestne občine Novo mesto.

3. Trdinovo nagrado se podeljuje občankam in občanom

Mestne občine Novo mesto, ki dosežejo pomembnejše
trajne uspehe na kulturnem, prosvetnem, literarnem in
znanstvenem področju.
Izjemoma se lahko na utemeljen predlog nagrada podeli
tudi posamezniku z območja druge občine, če so njegovi
uspehi pri delu oziroma dejanja pomembna za območje
Mestne občine Novo mesto.

4. Grb Mestne občine Novo mesto se podeljuje zaslužnim

III.
Predlogi za podelitev priznanja oziroma nagrade morajo vsebovati naslednje podatke:

• ime in priimek oziroma ime, točen naslov in telefonsko številko predlagatelja,

• podatke o kandidatu za priznanje oziroma nagrado (ime in

priimek, rojstni podatki, točen naslov in telefonska številka
kandidata, delovno mesto oziroma polni naziv, naslov in telefonska številka podjetja, zavoda, organizacije ali društva),

• navedbo vrste priznanja oziroma nagrade,
• podrobno utemeljitev predloga ter morebitna mnenja organov in organizacij, ki pobudo

podpirajo (obrazložitev, priloge, dokazila).
Predloge s podatki in obrazložitvijo predlagatelji posredujejo
na naslov: Mestna občina Novo mesto, Občinski svet, Komisija
za priznanja in nagrade, 8000 Novo mesto, Seidlova cesta 1,
v zaprti ovojnici, z oznako ZA RAZPIS NAGRAD IN PRIZNANJ
MESTNE OBČINE NOVO MESTO, in sicer do vključno 22. januarja
2016.
IV.
Predloge za podelitev priznanj in nagrad bo obravnavala Komisija za priznanja in nagrade Občinskega sveta Mestne občine
Novo mesto ter pripravila predlog za odločanje na Občinskem
svetu Mestne občine Novo mesto. Priznanja in nagrade bodo
podeljena na slavnostni seji Občinskega sveta Mestne občine
Novo mesto v počastitev občinskega praznika.

posameznikom, podjetjem, zavodom ter organizacijam in
društvom za dolgoletne uspehe na področjih, na katerih
delujejo, in s tem bistveno pripomorejo k ugledu občine.
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P R E D S TAV L J A M O

> Primož Skubic

OBČINA PRISTOPILA K REŠEVANJU
PROBLEMATIKE FUNKCIONALNIH
ZEMLJIŠČ OB STANOVANJSKIH BLOKIH

U R B A N I S T I Č N I

S V E T

M O N M

Podatki za stike na občini so:

•

za pravna vprašanja in prenose zemljišč: 			
Urad za prostor in razvoj, Stanislava Bjelajac, 		
e-pošta: stanislava.bjelajac@novomesto.si, 		
tel. 07 39 39 237

•

za urbanistično-prostorska vprašanja: 			
Urad za prostor in razvoj, Izidor Jerala, 		
e-pošta: izidor.jerala@novomesto.si, tel. 07 39 39 312

Karta 3. Zemljiške parcele v zemljiški knjigi, knjižene v last
MO Novo mesto (Mestne njive).
> dr. Tomaž Slak

ČESA SE JE LOTIL URBANISTIČNI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

Karta 1. Zemljiške parcele v zemljiški knjigi, knjižene v last
MO Novo mesto (Jakčeva, Ragovska).

Karta 2. Zemljiške parcele v zemljiški knjigi, knjižene v last
MO Novo mesto (Drska).

Širši javnosti, pogosto pa tudi etažnim lastnikom, je malo znana
problematika tistih zemljišč, ki jih uporabniki večstanovanjskih
stavb (blokov) uporabljajo kot dvorišče, parkirišče, zelenico ali
za drug podoben namen. Zemljišča, ki so funkcionalno povezana
z blokom, tako da brez njih ni mogoče normalno uporabljati
etažnih stanovanj, bi morala biti s stavbo neločljivo povezana,
tako da bi bila v lasti etažnih lastnikov stanovanj. Večina takšnih
zemljišč pa je v zemljiški knjigi še vedno vpisana kot last občin,
ministrstev ali drugih pravnih oseb. Problem je žgoč v vseh blokih,
zgrajenih pred letom 1991, za katere je stanovanjski zakon iz
leta 1991 omogočil privatizacijo tistih stanovanj, ki so bila do
takrat v družbeni lasti. Na osnovi tega zakona so lahko najemniki
ta stanovanja odkupili skupaj s pripadajočimi zemljišči. Težave,
ki se v povezavi s tem pojavljajo, pa so predvsem povezane z
nezmožnostjo zagotavljanja dodatnih parkirnih prostorov,
urejanja površin ob večstanovanjskih zgradbah ipd.

vzpostavljena, ali postopek za določanje pripadajočega zemljišča,
ki pripada stavbi v etažni lastnini, skupaj s čim več zbranimi
dokumenti in dokazi. V obeh primerih je prenos zemljišča
neodplačen, torej brez kupnine; ker gre za formalno ureditev
lastništva, etažni lastniki plačajo le stroške sodnega postopka,
taks, morebitnih geodetskih storitev ipd. Stroški postopka so
nizki. Postopek lahko začne tudi upravnik stavbe, če ga etažni
lastniki za to pooblastijo. Pri pristojnem sodišču v Novem mestu
teče več postopkov, vendar so običajno dolgotrajni.

Decembra 2014 je zato župan Mestne občine Novo mesto
ustanovil Svet za določitev funkcionalnih zemljišč v Mestni
občini Novo mesto. Svet je posvetovalno telo župana za določitev
funkcionalnih oziroma pripadajočih zemljišč k večstanovanjskim
stavbam na območju občine. Sestavljajo ga štirje člani, in sicer
predsednik Primož Skubic ter člani Gregor Klemenčič, Izidor
Jerala in Stanislava Bjelajac. Naloga sveta je, da spremlja,
obravnava, vrednoti ter oblikuje priporočila in predloge glede
določitve funkcionalnih zemljišč v Mestni občini Novo mesto.
Kako lahko težavo rešimo?
Problematika se je od leta 1991 reševala z različnimi zakoni in
njihovimi spremembami, celovito pa je urejena šele z uveljavitvijo
Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja
posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča
k stavbi (ZVEtL), ki je bil uveljavljen v letu 2008. Na podlagi
tega zakona ima vsak posamični lastnik etažnega stanovanja
pravico in dolžnost, da na pristojnem sodišču vloži predlog za
uvedbo postopka za vzpostavitev etažne lastnine, če ta še ni
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Obstaja pa tudi možnost, da etažni lastniki z Mestno občino
Novo mesto podpišejo posebno pogodbo o uskladitvi
zemljiškoknjižnega stanja, na podlagi katere se bodo vknjižili kot
solastniki zemljišč, ki funkcionalno pripadajo stavbi. Tu poseben
postopek ni predpisan, je pa obvezno, da se s postopkom strinjajo
vsi etažni lastniki (100 %), ki morajo podpisati pogodbo.
Občina zato spodbuja lastnike, da s postopkom začnejo čim
prej, in predlaga, da se etažni lastniki z upravnikom dogovorijo
o najprimernejšem načinu prenosa lastninske pravice. Če
je doseženo 100-odstotno soglasje etažnih lastnikov in ni
spornih vprašanj med njimi, je najbolje pooblastiti in zadolžiti
upravnika stavbe, da občini poda pobudo za sklenitev ustrezne
pogodbe. Če med etažnimi lastniki ni doseženega soglasja in so
ugotovljena sporna vprašanja, potem je smiselno pooblastiti in
zadolžiti upravnika stavbe, da na pristojno sodišče vloži predlog
za uvedbo postopka določitve pripadajočega zemljišča stavbi.
Če med etažnimi lastniki ni volje niti za pooblastitev upravnika
stavbe, potem naj postopek na sodišču začne kateri koli izmed
zainteresiranih etažnih lastnikov.
Občina bo pri postopkih sodelovala v največji možni meri, ko jo
bodo za to zaprosili. Za spodbujanje etažnih lastnikov, spremljanje
postopkov in oblikovanje rešitev v problematičnih primerih je bil
ustanovljen Svet za določanje funkcionalnih zemljišč. Na svet se
lahko obrne kdor koli, vendar je zaradi velikega števila primerov
učinkovitejše sporazumevanje prek upravnikov stavb.

V novembru 2014 je začel delati
Urbanistični svet Mestne občine Novo
mesto, ki ga je s sklepom ustanovil župan
mestne občine. Svet je posvetovalno telo
župana za področje prostorskega razvoja
in urejanje prostora mestne občine, ki je
na podlagi zakona ali drugega predpisa
v pristojnosti župana. Urbanistični svet
kot štiričlanski organ opravlja funkcije t.
i. mestnega arhitekta, ki ga ima v takšni
ali drugačni obliki večina večjih občin
oz. mest pri nas in v tujini. Namenjen
je tudi vzpostavljanju dialoga župana
s predstavniki strokovne javnosti o
pomembnih
vprašanjih
arhitekture,
urbanizma, prostorskega razvoja in
urejanja prostora. Predsednik sveta je dr.
Tomaž Slak, člani pa so dr. Liljana Jankovič
Grobelšek, dr. Iztok Kovačič in Mitja Simič.
Svet se srečuje na rednih mesečnih sejah,
na katerih strokovno obravnava, vrednoti
ter oblikuje priporočila in predloge glede
strateških, izvedbenih in drugih prostorsko
pomembnih dokumentov občine ter
prostorsko pomembnih projektov občine.
Urbanistični svet je na dozdajšnjih
sejah obravnaval različno prostorsko
problematiko. Županu je že predlagal
nabor
urbanističnih
prednostnih
projektov v mestu, ki bi mestni prostor
in z njim urbano kulturo dvignili na višjo
kakovostno raven ter polno izkoristili
zmogljivosti, ki jih ima naše mesto. Ti
prednostni projekti so vzpostavitev ene
ali dveh načrtovanih brvi čez reko Krko,
ureditev Novega trga 6 (stavba nekdanje
občinske uprave) in avtobusne postaje
(predvsem ureditev »večne« gradbene
jame ob postaji) ter sistemske rešitve
mirujočega prometa v mestu skladno s
smernicami in izhodišči Konservatorskega
načrta za prenovo Glavnega trga,
Rozmanove ulice in Kandijskega križišča.
Zadnje se uvršča na vrh prednostnih nalog
pri urejanju mesta, saj gre za programsko,

vsebinsko, oblikovno in urbano prenovo
skupaj z ureditvijo parkirnih mest v
mestnem jedru in na njegovem obrobju,
ki bodo s spremenjenim prometnim in
parkirnim režimom bistvena podlaga za
izvajanje projektov prenove mestnega
jedra.
Poleg navedenega se Urbanistični svet
ukvarja tudi s konkretnimi problemi in
vprašanji, ki se porajajo bodisi meščanom,
strokovnim službam Občinske uprave
MONM ali drugi zainteresirani javnosti.
Prav zato se sej Urbanističnega sveta na

povabilo udeležujejo tudi strokovnjaki
Občinske uprave (Urad za prostor, Urad za
investicije in razvoj, Urad za gospodarsko
in javno infrastrukturo ...), predstavniki
nevladnih organizacij in drugi.
Urbanistični svet MONM je predvsem
strokovno telo, zato so mnenja, odločitve
in nasveti odraz dobrega poznavanja
prostorske in urbanistične problematike
v splošnem ter obenem dobrega
poznavanja posebnosti in specifike
prostora, urbanizma in arhitekture Novega
mesta.
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N E V LA D N E

O RG A N I Z A C I J E

> Marina Katalenič, Eki Schweiger, Viktorija Tekstor, Natalija Zanoški, Est=etika, društvo za vzpodbujanje etike v prostoru

KAM PELJE AVTOBUS V
MESTNI OBČINI NOVO MESTO

Poleti smo prijetno presenetili tamkajšnje
prebivalce in se s partnerji lotili prenove
treh avtobusnih postajališč. Postajališče
Pokopališče Ločna smo uredili s pomočjo
otrok iz Dnevnega centra za otroke, ki ga
vodi Društvo za razvijanje prostovoljnega
dela Novo mesto, postajališče Sevno s
pomočjo dijakov in mentorjev Kmetijske
šole Grm ter postajališče Mali Slatnik
s pomočjo skupnosti oblikovalcev
DesignON in Krajevno skupnostjo Mali
Slatnik. Pri prenovah so sodelovala tudi
različna podjetja in posamezniki.

»Razvita družba ni tista, v kateri imajo revni avtomobile, temveč tista, v kateri bogati uporabljajo javni sistem,« pravi londonski pisec, kritik in kurator Justin McGuirk. Trditev je bila osnova za domiseln
projekt društva Est=etika, ki je Novem mestu med drugim prinesel tri lično prenovljena avtobusna
postajališča in tri predloge za boljše upravljanje z mestnim potniškim prometom, ki še kar ne zaživi,
kot bi lahko.

Naj fotografija in naj spis o javnem
potniškem prometu
Spremeniti miselnost in navade ljudi je
težko, ne pa nemogoče. Zapletenosti izziva
smo se lotili z nizom manjših dogodkov in

intervencij, s katerimi smo na eni strani
someščane opozarjali na javno dobro, ki
nam je (še) na voljo, na drugi strani pa
spodbujali občino k iskanju možnosti za
nadaljnji razvoj mestnega potniškega
prometa.
Začeli smo z dvema kulturno-umetniškima
dogodkoma – mobilnim koncertom
in turistično vožnjo – na vožnjah
in postajališčih javnega mestnega
potniškega prometa. Mimoidoče smo
vključili v tri nagradne igre, ki so
spodbujale pregled voznega reda ter
razmislek o možni alternativi osebnemu

prometu. Za srednješolce Ekonomske
šole smo pripravili natečaj za najboljšo
fotografijo na temo javnega mestnega
potniškega prometa, učence Osnovne
šole Center pa smo spodbudili k pisanju
najboljšega kratkega spisa o tem. Junija
ste lahko opazili tudi medijsko kampanjo,
ki je s plakati in z letaki obveščala, da
Mestni avtobus je luksuz. Njena avtorica
Andreja Šeme jo je zasnovala na dejstvu,
da MO Novo mesto zakonsko ni zavezana
k izvajanju javnega mestnega potniškega
prometa in da je zato vloga meščanov pri
njegovem spodbujanju ključna.

Nevladne organizacije,

Avto 42-krat dražji od avtobusa

kamor spadajo društva, zasebni zavodi in ustanove,
niso zgolj prostočasne ljubiteljske organizacije.
Pogosto združujejo strokovnjake, ki s svojimi
zamislimi in neprofitnim delovanjem lokalni
skupnosti ponujajo domiselne rešitve za lokalne
izzive – in za to same pridobijo sredstva.

Vožnja z mestnim avtobusom je veliko prijaznejša do
vaše denarnice kot vožnja z avtomobilom. Cena mesečne
vozovnice v Novem mestu: 9 evrov. Povprečni mesečni
stroški za osebni avtomobil (Renault Senic 1.5 dci): 382
evrov (vir: Kalkulator stroškov avtomobila; Focus, društvo
za sonaraven razvoj, www.focus.si/avto.html).
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Občina dovzetna za predloge

Kampanja kot del dejavnosti projekta, ki bodo tudi
predstavljene v brošuri.

Mestni potniški promet ni le cenejši za
posameznika, pač pa skupnosti in okolju
prinaša številne prednosti. Manj je potreb
po dragi prometni infrastrukturi, kot so
ceste in parkirišča, manj je prometnih
zastojev in nesreč, manj je hrupa, porabe
goriv, izpušnih plinov, več je prostih
površin za parke. Nekateri Novomeščani
že
uporabljajo
trajnostne
oblike
mobilnosti, kot so hoja, kolesarjenje
ali vožnja z mestnim avtobusom. Tudi
število uporabnikov javnega mestnega
prometa z leti narašča, a so mestni
avtobusi še vedno premalo izkoriščeni.
Na to je opozoril projekt Odpeljem te! v
zeleno Novo mesto, s katerim je društvo
Est=etika s partnerji letos spodbujalo
uporabo javnega mestnega potniškega
prometa v Novem mestu.

Prej ...

Postajališče Mali Slatnik pred obnovo in po njej. Domača zamisel – domači izvajalci – evropski denar.

Prenovljene postaje Ločna, 		
Sevno in Mali Slatnik

Ozaveščati prebivalce je le ena raven
akcije, ki pa je težko uspešna brez
vzporednega »pritiska« na odločevalce,
torej občino, ki je na koncu tista, ki z
ustreznimi ukrepi zagotovi pogoje za
spremembo navad. Uspešni smo bili tudi
na tej ravni – občina je upoštevala naše
pripombe k dokumentu Trajnostna urbana
strategija Novo mesto 2030 in vanj kot
enega izmed ciljev za Novo zeleno mesto
dodala pripravo celostne prometne
strategije. Na podlagi analize trenutnega
stanja in načina upravljanja z javnim
mestnim potniškim prometom bomo do
konca letošnjega leta oblikovali tudi tri
predloge cenovno dostopnih rešitev za
boljše upravljanje. Pri tem bodo v pomoč
tudi izkušnje in primeri uspešnih praks
iz drugih občin, ki smo jih spoznali na
okrogli mizi o razvoju javnega mestnega
potniškega prometa Kam pelje mestni
avtobus?.

... potem

Ustvarili delovno mesto, zaposlili mlade
Tako obsežen projekt s tako konkretnimi
učinki stane, zato ga je društvo prijavilo na
javni razpis Finančnega mehanizma EGP
in Norveškega finančnega mehanizma,
ki podpira inovativne projekte nevladnih
organizacij. Skupaj s partnerji MO Novo
mesto, Arrivo Dolenjska in Primorska,
d. o. o., Založbo Goga ter Društvom za
razvijanje prostovoljnega dela Novo
mesto nam je uspelo in v Novo mesto
smo tako pripeljali evropska sredstva, ki
so pokrila 90 odstotkov stroškov projekta,
deset pa jih zagotavljamo z lastnimi
sredstvi in prostovoljnim delom. Tako smo
za pol leta ustvarili novo delovno mesto
za polovični delovni čas in posredno
pomagali pri reševanju problema mladih
brezposelnih. Za mlado društvo, ki se je
prvič prijavilo na tako obsežen razpis, je
bil to precejšen zalogaj, še posebej ker
denar ne pride vnaprej, temveč šele ko so
vsi stroški že plačani.

NIČ VAS NE STANE,
ČE STE DOBRODELNI
Bi radi vsaj malo vplivali na to, za kaj se porabi z davki
zbrani denar? Izkoristite možnost, ki vam jo ponuja
zakon o dohodnini, in namenite del svoje dohodnine
organizacijam, ki opravljajo splošno koristne in
nepridobitne programe. Med njimi so predvsem
nevladne organizacije. To ne pomeni, da plačate več
dohodnine, temveč da se država odpove navedenemu
odstotku dohodnine, ki vam jo bo odmerila, in ta znesek
preusmeri k organizaciji, ki jo izberete. Če te možnost
ne izkoristite, država celoten znesek razporedi v skladu
s svojimi prednostnimi nalogami. Kako to storite?
Na spletni strani www.dobrodelen.si s seznama
organizacij, ki se posodablja vsako leto, izberite tisto,
ki ji želite nameniti do največ 0,5 odstotka dohodnine.
Izpolnite poseben obrazec, ga natisnite ter pošljite na
pristojni finančni urad najpozneje do 31. decembra.
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ZDRAVSTVENI DOM

> doc. dr. Milena Kramar Zupan, v. d. direktorice

ZDRAVSTVENI DOM
NOVO MESTO

KOMUNALA NOVO MESTO

Zdravstveni dom Novo mesto kot eden največjih in najuspešnejših zdravstvenih domov v Sloveniji skrbi
za organizacijo primarnega zdravstvenega varstva, s katerim zagotavlja primarno zdravstveno oskrbo
za območje osmih dolenjskih občin, v katerih živi približno 63 000 prebivalcev, prek specialističnih
dejavnosti pa skrbi kar za 135 000 občanov.

Komunala Novo mesto, d. o. o., je v letošnjem letu izvedla prek dvajset izboljšav na področjih
poslovanja in varovanja okolja. Da so izboljšave res dobre, so nam potrdili tudi zunanji presojevalci,
saj smo novembra uspešno prestali zunanjo presojo za sistem kakovosti in sistem varovanja okolja.
Ohranjanje narave in skrb zanjo s poudarkom na njenih najvrednejših delih je osrednje poslanstvo
našega podjetja. Trudimo se, da bi to razmišljanje osvojili tudi vsi, ki nam zaupajo, in v čim večji meri
skrbeli za okolje in posledično za naše zanamce.
Naj tokrat izpostavimo le projekta KEMSO in »sušenje blata« ter vas hkrati obvestimo, da kmalu na
dom prejmete tudi novo, preglednejšo obliko računa.

Devet novih defibrilatorjev bo dopolnilo že obstoječo mrežo
naprav AED na območju Novega mesta. V ožjem območju Novega
mesta jih bo po novem postavljenih 22 ter v širšem 30. Investicija projekta AED je vredna približno 30 000 evrov.
Samo javna dostopnost do naprave AED pa ni dovolj, saj je zelo
pomembno, da jo znamo uporabljati. V ta namen bosta ZD Novo
mesto in MO Novo mesto decembra na eni od stojnic pripravila
delavnico iz temeljnih postopkov oživljanja in uporabe naprave AED. ZD Novo mesto bo v dogovoru z lokalnimi skupnostmi,
društvi in organizacijami izvajal tudi izobraževanja s področja
temeljnih postopkov oživljanja, v prihodnjem letu pa na podlagi
analize potreb načrtujemo še dodatno širjenje mreže javno dostopnih naprav AED, predvsem v širšem območju Novega mesta.
Ko smo razmišljali, kaj bi lahko bil naš prispevek ob 650-letnici
Novega mesta, nas je vodila misel, da mora to biti nekaj, s čimer bomo zajeli čim večji krog ljudi oziroma lahko pomagali res
komur koli. Tako smo namestili defibrilatorje, ki vse pogosteje
rešujejo življenja. Odločitev je tudi v skladu z našim osnovnim
poslanstvom, skrbjo za zdravje občank in občanov.

S projektom namestitve dodatnih avtomatskih eksternih defibrilatorjev (AED) v MO Novo mesto želimo opozoriti na relativno
pogosto patologijo (nenaden zastoj srca pri skoraj 4000 ljudeh
na leto, pri čemer jih skoraj 2000 na leto umre takoj) in v reševanje vključiti čim širši krog laikov oz. posredovalcev. Prednost
avtomatskega eksternega defibrilatorja (AED), ki je vedno nameščen na javnem mestu in tako najbolj priročen ter hiter način
pomoči, je, da je prvenstveno namenjen laikom.
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KAJ JE KEMSO?
KEMSO je kartonska embalaža za mleko, sokove in ostala tekoča živila. Delimo jo v dve skupini glede na rok trajanja izdelkov, ki jih
polnimo vanjo:
1) KEMSO za trajne izdelke, ki imajo rok trajanja od več mesecev
(npr. alpsko mleko v embalaži Tetra Brik) do enega leta (npr.
Fructalovi sadni sokovi v embalaži Tetra Brik).
2) KEMSO za sveže izdelke, ki imajo rok trajanja od enega tedna
do enega meseca
(večinoma sveže mleko).

Kampanja kot del dejavnosti projekta, ki bodo tudi
predstavljene v brošuri. Foto: Peter Žunič Fabjančič

Iz česa je sestavljen KEMSO, da v njem tekoča živila ostanejo na varnem, da jih brez težav prevažamo s tovornjaki od tovarn do trgovin in
domačega hladilnika ...

Ena od oblik pomoči pri zastoju srca je oživljanje, ki je vedno
tekma s časom. Vsako minuto, ki mine od zastoja srca do prve
defibrilacije, se zmanjša verjetnost za preživetje za 10 do 12 %.
Povprečen dostopni čas ekip nujne medicinske pomoči je od 5
do 10 minut ali več. Ta je odvisna od hitrosti klica in oddaljenosti dogodka. Zato so prav temeljni postopki oživljanja ključnega
pomena za ugoden izid primarnega srčnega zastoja, saj se preživetje v primerjavi s tistimi bolniki, ki jih ne oživljajo, izboljša za
od tri- do petkrat. Zelo pomembna je torej hitra defibrilacija. Pri
odraslih je namreč najpogostejši vzrok srčnega zastoja smrtno
nevarna motnja srčnega ritma, to je fibrilacija ventriklov (migetanje prekatov), ki jo lahko prekinemo le z defibrilacijo.
Temeljne postopke oživljanja izvajamo z zaporedjem srčnih masaž in umetnega dihanja v razmerju 30 : 2. Pomembna je predvsem kakovostna zunanja masaža s frekvenco stiskov 100–120
na minuto, 5–6 cm globoko. Umetno dihanje laik izvaja le, če je
za to usposobljen. V oživljanje je vključena tudi uporaba naprave
AED. To je varna naprava, ki sama prepozna srčni ritem. Če je t. i.
defibrilacija potrebna, na to opozori in tistega, ki nudi pomoč, z
navodili glasovno vodi skozi celoten postopek oživljanja vse do
prihoda reševalcev.

Največja koncentracija defibrilatorjev je tam, kjer je tudi
koncentracija ljudi velika. V prihodnje je želja, da postavimo
defibrilatorje tudi v krajevnih skupnostih. Vsekakor pa bomo
hvaležni za vaše pobude in predloge, kam bi defirilatorje še
lahko postavili.

Defibrilatorji v MO Novo mesto so ali bodo v
kratkem nameščeni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KOMUNALA NOVO MESTO

> Komunala Novo mesto

TIC (Glavni trg 6)
Lekarna Bršljin (Ljubljanska cesta 26)
Stavba ZZZS (Prešernov trg 7)
Tržnica (Florjanov trg)
Stadion Portoval (Topliška cesta 4)
Športna dvorana Marof (Kettejev drevored 2)
Mestno pokopališče Srebrniče (Srebrniče 1A)
Šolski center Novo mesto, (Šegova ulica 112)
Kulturni center Janeza Trdine (Novi trg 5)

… in da je za nas zanimiv kot vir surovine za nove izdelke?
KEMSO najbolj pogosto sestavljajo tri vrste materialov:
• karton (75 %): omogoča obliko in trdnost, proizvajajo ga iz lesne
kaše, ki je pridobljena iz predelanega lesa, les za KEMSO pridobivajo
iz gozdov, s katerimi se gospodari odgovorno in so certificirani v skladu z najvišjimi standardi;
• polietilen (plastična masa) (20 %): varuje embalažo in izdelek v
njej pred vlago, povezuje različne plasti v embalaži, polietilen je plastična masa, ki jo proizvajamo iz nafte;		
• aluminij (5 %): zelo tanka folija, varuje izdelek pred svetlobo, mikroorganizmi (npr. škodljivimi bakterijami) in zrakom.		
Vir: www.eko-paket.si.
> Karton v proizvodni obrat pripeljejo v rolah, iz katerih izdelajo embalažni material, namenjen nadaljnjemu polnjenju s tekočimi živili.
Zunanjo plast kartona potiskajo, čemur sledi postopek laminacije.
Gre za nanos tankih slojev polietilena in aluminija na karton, pri čemer samo pritisk in segrevanje povzročita sprijemanje slojev, zato se
lepilo pri tem ne uporablja.
> Tako pripravljen embalažni material vnovič zavijejo v role, da jih
lahko dostavijo mlekarnam, proizvajalcem sokov ter drugim, ki polnijo tekoča živila v KEMSO.
> Ključna surovina KEMSO je torej celuloza. Iz narave jo dobimo s
sekanjem dreves in predelavo lesa.
> A prav je, da gozdove ohranjamo!
> V KEMSO je veliko celuloze, ki jo lahko z ustrezno predelavo pridobimo za vnovično uporabo.

KAJ JE ZAPIRANJE SNOVNIH TOKOV ali
KROŽNO GOSPODARSTVO
Obseg proizvodnje in potrošnje v Evropski uniji za več kot
dvakrat presega zmogljivosti naravnega okolja, v katerem
živimo. Zato je nujen prehod v krožno gospodarstvo, ki zagotavlja t. i. zapiranje snovnih tokov.
Zapiranje snovnih tokov ali krožno gospodarstvo je eden
osnovnih ciljev gospodarnega in učinkovitega ravnanja z
odpadki in odpadnimi materiali.
Za uresničevanje zapiranja snovnih tokov: obravnavamo
življenjski cikel izdelkov in njihovih sestavnih materialov
ter opredelimo, kolikšen delež tega materiala je mogoče
spet uporabiti in v kakšni obliki.
Tako iz odpadka nastane reciklirana surovina za nov izdelek, ki nastane na enega od dveh načinov:
1) reciklirani izdelek
za drugačen namen
uporabe
iz odpadnih materialov
nastanejo nove surovine,
iz katerih izdelamo nove
izdelke za drugačen namen
uporabe kot prvotni izdelek

2) reciklirani izdelek za
enak namen uporabe
nadgradnja ali višji cilj
je, da odpadni material
predelamo in obdelamo,
tako da je primeren za
vnovično uporabo za enak
izdelek

Krožno gospodarstvo ali zapiranje snovnih tokov ima več
pozitivnih učinkov: preprečujemo nastajanje odpadkov,
manjšamo količine končno odloženih odpadkov in s tem
zmanjšujemo obremenitve za okolje, spodbujamo tehnološke izboljšave, spreminjamo potrošniške in proizvodne
navade.
Zato je pomembno, da vsak v tem kroženju ravnanja z odpadki prispeva svoj delež: podjetja s tem, da razmislijo, ali
in kako je mogoče predelati njihove odpadne materiale,
gospodinjstva pa z doslednim ločevanjem odpadkov.

KAKO KROŽI EMBALAŽA KEMSO?
Zapiranje snovnih tokov je mogoče tudi za KEMSO (embalaža Tetra Pak oziroma kartonska embalaža za mleko,
sokove in ostalo, včasih poimenovana tudi ‚sestavljena
embalaža‘), pri čemer krog ni povsem sklenjen.
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> Matjaž Kuzma, Agencija za šport Novo mesto
Gre za usmerjeno ločevanje, zbiranje in predelovanje KEMSO za pridobivanje surovine za izdelavo
novih izdelkov za drugačno uporabo, v našem primeru za higiensko-papirno konfekcijo (papirnati
robčki, papirnate brisače in toaletni papir).
Čist higienski papir ločimo v zabojnik za odpadni
papir, umazan higienski papir pa odvržemo med
mešane komunalne odpadke. Zato pri KEMSO krog
ni sklenjen.
Ključna surovina KEMSO je celuloza, ki jo primarno
dobivamo s sečnjo dreves in predelavo lesa. Sekundarno pa lahko celulozo pridobimo tudi z recikliranjem odpadne embalaže KEMSO (Tetra Pak). Iz nje
lahko pridobimo do 60 odstotkov kakovostne celuloze, s čimer ohranimo pomemben delež gozdov, ki
bi jih sicer morali posekati.
Krogotok odpadne KEMSO bomo na novomeškem
območju uvedli prvi v Sloveniji!
2. SUŠENJE BLATA
Komunala Novo mesto se med drugim ukvarja z
izvajanjem gospodarske javne službe odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda.
Dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih voda se
zaključi na Centralni čistini napravi Novo mesto.
Zmogljivost naprave je 55 000 populacijskih enot
(PE). Pri čiščenju odpadnih vod nastaja v procesu
biološkega čiščenja odpadno blato, ki vsebuje velik delež vode. Odpadno blato z vsebnostjo 1,2–1,5

% suhe snovi se najprej obdela v procesu dehidracije, pri čemer se blato
zgosti na 22 % suhe snovi. S postopkom sušenja blata se poveča delež suhe
snovi na 90 %, kar bistveno zmanjša količino odpadka. Trenutno smo v fazi
poskusnega zagona sušenja blata, ki se dela na tračni sušilnici z vročim
zrakom temperature 85 °C–90 °C. Toploto, potrebno za segrevanje vode v
izmenjevalcih, se pridobiva s sežigom zemeljskega plina v toplotni postaji,
ki proizvaja električno energijo. Odpadni zrak iz sušenja blata se očisti na
dvostopenjskem pralniku zraka s pomočjo kemikalij in aktivnega oglja.
3. NOVA OBLIKA RAČUNA
V Komunali Novo mesto, d. o. o., smo v želji, da uporabnik prejme preglednejšo informacijo o tem, katere storitve plačuje, pripravili nekoliko drugačno,
novo obliko računa. Račun vsebuje vse podatke o količini in ceni storitev, ki
so uporabniku zaračunane. Storitve so prikazane v stolpcih za posamezno
vrsto in v barvnem tisku. Skupen znesek za plačilo je v grafičnem prikazu in z
barvnim tiskom prikazan uporabniku tako, da je razvidno, koliko od skupnega zneska za plačilo je namenjenega Komunali Novo mesto, d. o. o., in koliko
drugim (CeROD, d. o. o., občina in država).
Računa uporabniki ne bodo dobili v kuvertah, temveč v obliki zgibanke. Račun v spremenjeni obliki bodo uporabniki dobili decembra, in sicer za obračunane komunalne storitve za november 2015.
Komunala Novo mesto, d. o. o., omogoča tudi prejemanje računa v
elektronski obliki, in sicer na vaš e-naslov ali na transakcijski račun pri
vaši izbrani banki. Obrazci za ureditev plačevanja prek e-računa so na
voljo na naši spletni strani https://www.komunala-nm.si.
Vabimo vas, da si poenostavite poslovanje in si uredite plačevanje
obveznosti prek e-računa.

> Martin Kambič, direktor Zarje

J A N E Z A T R D I N E

DELAVSKE ŠPORTNE IGRE 2015
S tekmovanjem v košarki smo uspešno zaključili že 55. sezono projekta, ki je na področju športne
rekreacije edinstven v slovenskem prostoru. V osemnajstih različnih športnih panogah, ki so potekale
od februarja do novembra, se je pomerilo skoraj 2800 udeležencev iz 36 različnih ekip.
V letošnji sezoni smo v sodelovanju s
podjetjem URSA Slovenija, d. o. o., uvedli
novost, tako imenovani URSIN DOBRODELNI ŠTEVEC. Gre za dobrodelno akcijo, ki je z vsakim tekmovalcem na posameznem tekmovanju v sklad prinašala 1
evro, končni znesek pa je podjetje URSA
Slovenija, d. o. o., v koordinaciji z Rdečim
križem Novo mesto namenilo v dobrodelne namene. Tudi podjetje Adria Mobil, d.
o. o., je dodalo pomemben delež k dvigu
prepoznavnosti projekta in udeležbe na
igrah, in sicer s podporo posebne akcije,
izbor NAJ športnika in NAJ športnice na
Delavskih športnih igrah.
V posebnem seštevku vseh tekmovanj je
v vseh treh kategorijah pričakovano in s
precejšnjim naskokom slavila ekipa Krke.
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Drugo mesto v ženski kategoriji je pripadlo Policiji (703 točk), ki je za dobrih 30
točk premagala ekipo Roletarstva Medle
(671). Med moškimi je bila razlika med
drugo in tretjeuvrščeno ekipo še manjša;
le 7 točk je delilo Revoz (949) in Roletarstvo Medle (942). V skupnem seštevku
moških in ženskih ekip je tako slavila Krka
(1855) pred Roletarstvom Medle (1613) in
ekipo Revoz (1588).

Projekt Delavske športne igre bo tradicionalno zaključen z izvedbo zaključne
prireditve, na kateri najboljši posamezniki
in ekipe prejmejo zaslužena priznanja za
športne uspehe v minuli sezoni. Z naslednjo, 56. sezono pa nadaljujemo predvidoma v mesecu februarju 2016.

urejanja FZ v KS Mestne njive, na Kandijski cesti, na Ulici Danila Bučarja idr. Z
vpeljavo novega informacijskega sistema
smo v procese dela vnesli celovite rešitve, ki so prijaznejše do uporabnikov. Naše
odzivnost, strokovnost in odgovornost
vlivajo zaupanje poslovnim partnerjem,
kar dodatno utrjuje naš položaj. Test strokovnosti in učinkovitosti je Zarja uspešno
prestala lani oktobra ob sanaciji posledic
požara v Trebnjem. Odgovorno in strokovno smo izvedli zahtevno sanacijo (obnova
nosilne konstrukcije, napeljav, izolacije in
sanacije garaže, teras, ograj, fasade …). Dejavno sodelujemo pri pripravi zakonodaje
na stanovanjskem področju kakor tudi pri
pripravi Nacionalnega stanovanjskega
programa 2015–2025.
Eko sklad RS bo izvedel razpis za pridobitev nepovratnih sredstev za energetske
sanacije večstanovanjskih stavb v januarju
2016. Višina subvencije ostane enaka, za
projekte celovite energetske sanacije (izolacija podstrešja, kleti, fasade, zamenjava
oken in sanacija ogrevalnega sistema)

pa bo višina nepovratnih sredstev do 40
% vrednosti investicije. Na pobudo Zarje
bodo v letu 2016 do EKO spodbude upravičeni vsi lastniki stanovanj, tudi stanovanjski skladi, gospodarske družbe idr., ne
glede na organiziranost in lastništvo.
Prihodnost gradimo na ustvarjanju trdnih
partnerskih odnosov in zaupanja. Iskrica
za motivacijo so pohvale, ki jih pisno in
ustno prejemamo od uporabnikov naših
storitev za kakovostno in učinkovito delo.
V zadnjih letih smo pridobili v upravljanje
dvajset novih objektov.
Vabimo vas, da skupaj z nami tvorno sodelujete in ustvarjate pozitivno okolje pri
upravljanju vaših in naših nepremičnin.
Skupaj gradimo trajnostne pristope in
inovativne rešitve na področju upravljanja
večstanovanjskih stavb. Pridružite se nam,
gradimo zaupanje skupaj, bodite z nami
arhitekti novih uspehov. Vaše zadovoljstvo
je tudi naš uspeh.

V KC JANEZA TRDINE
DVE OBLETNICI NA EN MAH
Ob rednem abonmajskem programu je
Kulturni center Janeza Trdine (KCJT) z
avtorskim kulturnim programom, poimenovanim K1.C3.J6.T5., na svojstven način
obeležil 650-letnico pridobitve mestnih
pravic Novega mesta in 20-letnico Kulturnega centra Janeza Trdine. Cilj programa
je bil povzeti novomeško avtorsko umetniško ustvarjalnost zadnjega obdobja
in jo skozi sistematično oblikovane projekte povezati z različnimi izrazi umetniških zvrsti ter predstaviti širši lokalni in
nacionalni javnosti v letu 2015. S programom sta se simbolično obeležila oba
jubileja, ustvaril se je presek ustvarjalnosti na izbranem področju umetnosti v
Novem mestu, oblikovali so se novi projekti z namenom dolgoročnega izvajanja
in postprodukcije ter nova partnerstva in
sodelovanja. Projekti so bili festivalske
narave, skoraj vsi so predstavljali novost
v lokalnem prostoru.
Osrednja projekta programa K1.C3.J6.T5
sta bila cikel štirih avtorskih produkcij
Zvoki mesta (festival klasične glasbe Sem

Dobitniki plaket kulturnega centra z županom MO
Novo mesto Gregorjem Macedonijem in direktorico
KCJT Vesno Dular (z leve): Saša Šepec (KCJT), Jože
Krašovec (KCJT), Aleksandra Pavlič (Pihalni orkester
Krka), Jože Colarič (Krka) ter Jelka in Stane Pezdič
(arhiv KCJT).

Stanovanjsko podjetje Zarja, d. o. o., iz Novega mesta že dvajset let deluje na stanovanjskem področju
Novega mesta in širše, izvaja pa tudi dejavnost upravljanja večstanovanjskih zgradb, poslovnih
objektov in kotlovnic.
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Š P O RT, K C

> Nina Štampohar

ZARJA
Zaradi napačnih poslovnih potez v preteklosti je Zarja zadnja leta preživljala najtežje trenutke v svoji zgodovini. Z racionalizacijo, reorganizacijo ter poudarkom na
strokovnosti, odzivnosti in zakonitosti smo
družbo učinkovito konsolidirali. Po treh letih napornega dela smo zapluli v normalne poslovne vode, obdobje turbulenc in
motenj je preteklost. Poslovno leto 2014
smo zaključili uspešno, ustvarili dober poslovni izid in največji dobiček iz rednega
poslovanja v zadnjih desetih letih. Uspešno poteka tudi poslovanje v tem letu.
Na področju upravljanja postaja družba
Zarja zaupanja vreden poslovni partner.
Za etažne lastnike izvajamo dela rednega
upravljanja ter koordiniramo in vodimo
projekte vzdrževanja in energetske sanacije, kot upravniki in na drugi strani kot lastniki nepremičnin. Kot lastniki stanovanj
redno povečujemo sredstva za obnovo
in posodabljanje stanovanjskega fonda.
Dejavno sodelujemo v procesu urejanja
funkcionalnih zemljišč. Na območju Novega mesta potekajo intenzivne dejavnosti

A G E N C I J A Z A

glasba, sem mesto; Novomeški abonma
2015; 16. mednarodni festival & delavnica Jazzinty / NA SVOJI ZEMLJI; Jazzinty
abonma 2015) ter obeležje jubileja KCJT
(akademija ob 20-letnici VRT, USTVARJEN
ZATE) ter strokovni posvet za strokovne
delavce v kulturi, vzgoji in izobraževanju
ter kulturne koordinatorje v osnovnih in
srednjih šolah JV Sloveniji Po jutru se dan
pozna.

Vsi dogodki, povezani z jubilejema, so
bili med Novomeščani (in širše) sprejeti
z naklonjenostjo in celo navdušenjem.
Le upati je, da bomo z zastavljenimi novostmi nadaljevali tudi v letu, ki prihaja,
saj si to zaslužimo vsi – društva, umetniki,
obiskovalci pa tudi mi, ki držimo v rokah
organizacijske niti.
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JAVNI SKLAD RS
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI,

APT v 2015:

OBMOČNA IZPOSTAVA NOVO MESTO

OD KOD PRIHAJAMO IN KAM GREMO …

Naslovnica kataloga MESTNA VEDUTA
(arhiv JSKD)

ter operna partitura Laibach v konceptu in
režiji Matjaža Bergerja ter v koprodukciji
z Galerijo Božidar Jakac, Kostanjevica na
Krki, in v sodelovanju s produkcijsko hišo
Eurokaz iz Zagreba.

dejavnosti. V jubilejnemu letu smo izvedli
dva večja projekta z naslovom MESTNA
VEDUTA – skozi likovno govorico izrisana
podoba mesta, likovni natečaj za vse novomeške osnovnošolce, ter izdelavo unikatne grafične mape. Na likovnem natečaju je sodelovalo 59 osnovnošolcev. Ob
tem je izšel priložnostni katalog, mladi
likovniki pa so prejeli posebno priznanje
Lamutova likovna paleta. Unikatno grafično mapo z naslovom 10 + pa so ljubiteljski grafični ustvarjalci razgrnili v Krajčevi
hiši in se s tem poklonili velikemu mojstru črne umetnosti.

Udeleženci likovnega natečaja za osnovnošolce MESTNA VEDUTA 2015 (arhiv JSKD)

žiji Matjaža Pograjca (premiera februarja
2016) in prva slovenska uprizoritev dela
Tako je govoril Zaratustra: Friedrich Nietzsche/Alenka Zupančič, Alain Badiou, Eva
Mahkovic/komentirana izdaja: Tako je govoril Zaratustra: prelomiti svet na dvoje

V letošnjem letu bo novomeška izpostava izvedla blizu osemdeset različnih delavnic in prireditev. Na naših območnih
revijah se je letos predstavilo več kot
2000 pevcev, plesalcev, folklornikov, glasbenikov, lutkarjev, likovnikov, literatov in
ustvarjalcev animiranega filma. Mnoge
naše skupine so bile po mnenju strokovnih spremljevalcev posameznih srečanj
izbrane na regijsko in državno raven. Izpostavimo lahko tudi nove vsebine pri
naših delavnicah za otroke, mladino in
odrasle. Nove oblike smo imeli s področja likovne, literarne, gledališke in plesne

Unikatna grafična mapa 10 +
(arhiv JSKD)

V velikem pričakovanju nastajajo tudi
uprizoritvi 20 000 milj pod morjem Julesa
Verna, otroške predstave v konceptu in re-

Poslanstvo Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in njegove novomeške izpostave
je, da skrbi za strokovno, izobraževalno, predstavitveno delovanje ljubiteljske kulture, za možnost primerjave, preglednosti in tekmovanja na območni, regijski in državni ravni za vsa umetnostna področja.
Vse z namenom medsebojne primerjave skupin in vrednotenja dosežkov ter spodbujanje inovativnosti
in ustvarjalnosti kulturnih društev in posameznikov. Posebno skrb smo v letošnjem letu namenili izobraževalno-ustvarjalnim programom za otroke, mladino in odrasle.

Foto: Borut Peterlin

Meseca novembra je APT na informansu na Bledu v športni pokoj pospremil
Luko Špika, olimpijskega zmagovalca iz
Sydneyja, v Novem mestu pa prvič uprizoril magičnega Antoina de Saint-Exupéryja.
V teh dneh so za APT najpomembnejši
dogodki prvo mednarodno gostovanje
slovenskega profesionalnega gledališča v
Muzeju suvremene umjetnosti iz Zagreba
z uprizoritvijo Jane Austen – Eva Mahkovic/Alain Badiou: Prevzetnost in pristranost: prizorišče Dvojega, v sodelovanju z
ljubljanskim Konservatorijem za glasbo in
balet premiera baletno gledališke suite za
mladostnike in odrasle Heraklit vs. Zenon:
Čas je otrok, ki se s kamenčki igra: otrok
na prestolu ter slavnostna akademija Nogometne zveze Slovenije z naslovom THE
AIM – to je pot, cilj pa ima neko drugo obliko – THE GOAL.

J S K D

> Klavdija Kotar, vodja izpostave JSKD

> Mitja Sočič, APT

> mag. Adolf Zupan, predsednik Sveta KS Majde Šilc

V KS MAJDE ŠILC SMO LETOS
NA OPRAVLJENO RES PONOSNI
Dva velika projekta prizadevnih članov
sveta in številnih sokrajanov res zaslužita
posebno mesto. Po več kot dvajsetih
letih prizadevanj je bilo na Žibertovem
hribu, kjer je na naše veliko veselje spet
veliko otrok, na novo zgrajeno in lepo
urejeno otroško igrišče. Še več – to bo
prostor za druženje vseh generacij, kjer
se bodo lahko srečevali ljudje, ki štejejo
nekaj desetletij, ter opazovali čudovite
Gorjance v daljavi, med njimi pa bodo
žvrgolele igrive besede naših najmlajših.
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Tudi pešpot od vrtca mimo več vhodov
v stanovanjske bloke na Ragovski ulici
je po štiridesetih letih postala ob dežju
neprehodna. Zdaj je spet lepo urejena z
ravno podlago, odvodnjavanjem, dostopna
za otroške in invalidske vozičke ter celo
za uporabo nosil na kolesih takrat, ko so
ob intervenciji zdravnikov pomembne
minute.
Hvala vsem, še posebej pa tistim, ki so se
najbolj trudili. Srečno v letu 2016.
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C E RO D

> Albin Kregar, v. d. direktorja CeROD, d. o. o.

CEROD II

Iščemo rešitve za ustrezno obdelavo in izrabo odpadkov
Mešani komunalni odpadki se smejo v Sloveniji odlagati na odlagališčih brez ustrezne predhodne obdelave le še do konca tega leta. Posledično je zato realno pričakovati določene podražitve. V Leskovcu
je bila pred leti uspešno izvedena prva faza investicije v izgradnjo odlagališča (CeROD I), dokončno pa
je ustavljena izvedba obrata MBO (CeROD II), v katerem je bila predvidena obdelava odpadkov za 15
dolenjskih, belokranjskih in posavskih občin. Javno podjetje CeROD, d. o. o., zdaj išče rešitve za obdelavo odpadkov skladno s predpisi.

Dolenjske občine z izjemo občin Trebnje,
Mokronog-Trebelno, Mirna in Šentrupert
ter belokranjske in posavske občine so z
namenom reševanja problematike dolgoročnega in enotnega ravnanja z odpadki že leta 2002 sklenile medobčinsko
pogodbo. V letu 2005 so ustanovile javno podjetje CeROD, d. o. o. Načrtovana
izgradnja regijskega centra za ravnanje
z odpadki v Leskovcu je bila predvidena
v več etapah. Rekultivaciji in zapiranju
starega odlagališča je sledila izgradnja
novega z zmogljivostjo prek 1,3 milijona
m³ odlagališčnega prostora, ki je začelo
obratovati v začetku leta 2007. Pretežni

del sredstev za investicije smo pridobili iz kohezijskega sklada in državnega
proračuna. Pomembno je izpostaviti, da
je bila poleg potrebne infrastrukture za
obratovanje odlagališča (čistilna naprava,
plinska postaja, bacom…) zgrajena tudi infrastruktura izven območja CeROD-a (cestna in kanalizacijska infrastruktura v KS
Brusnice), prebivalci KS Brusnice ter občine Šentjernej iz naslova okoljskih obremenitev umeščene deponije pa prejemajo
ustrezna nadomestila.
V Leskovcu je danes eno najbolj urejenih
odlagališč v Sloveniji. Poleg mešanih komunalnih odpadkov je skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem možno tudi odlaganje gradbenih, azbestnih in inertnih
odpadkov. Razpoložljive zmogljivosti odlagališča ob upoštevanju sodobnih tehnologij obdelave odpadkov zadoščajo za odlaganje odpadkov naslednjih 50 let in več.
Obrata mehansko-biološke obdelave
odpadkov (MBO) z letno zmogljivostjo 41
000 ton odpadkov v Leskovcu ne bo

Foto: CeROD
Vir: arhiv CeROD, d. o. o.

V drugi fazi regijskega centra za ravnanje z odpadki Dolenjske je bila predvidena tudi gradnja obrata MBO (CeROD II).
Priprave na izvedbo projekta so trajale
vrsto let, v tem času pa so se na račun
ločenega zbiranja odpadkov zmanjševale
količine zbranih odpadkov. Poleg tega so
v Krškem zgradili sortirnico odpadkov, kar
pomeni dodaten upad količin iz prispevnega območja družbe CeROD, d. o. o. Po
prepričanju občin družbenic je načrtovani
MBO prevelik za opravljanje gospodarske
javne službe CeROD-a, saj je v prihodnje
pričakovati le okoli 20 000 ton mešanih
komunalnih odpadkov na leto, ne 41 000
ton.
Kljub temu da so bila za projekt že pred
leti odobrena kohezijska sredstva in
sredstva proračuna RS v deležu 82 %
investicije, se izgradnja ni začela zaradi
dolgotrajnih postopkov pridobitve okoljevarstvenega in gradbenega dovoljenja.
Do pomembnih časovnih zamikov je prišlo zaradi reševanja pritožbe Civilne iniciative za čisto okolje in zdravo življenje iz
Dolenjega Mokrega Polja, pritožbe družbe
Kostak, d. d., ter drugih birokratskih in administrativnih ovir nekaterih državnih organov (sprejem medsebojno neskladnih
predpisov, sprememba zakonodaje ...).
Izvajalec je do pomladi letos izdelal projektno dokumentacijo za izvedbo in aprila
smo dobili pravnomočno gradbeno dovoljenje. Vendar izvajalec na zahtevo občin
soinvestitoric projekta CeROD II ni želel
predložiti dodatnega bančnega poroštva,
da bo do konca leta 2015, ko je še možno
črpanje kohezijskih sredstev, izvedel pretežni del gradnje. Župani občin družbenic
CeROD-a so zaradi tveganj letošnjega
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maja z večino glasov sprejeli odločitev,
da se pogodba z izvajalcem razveže in s
tem izvedba projekta CeROD II dokončno
ustavi.
Iščemo rešitve za obdelavo mešanih
komunalnih odpadkov
Zaradi dokončne ustavitve izvedbe projekta CeROD II morajo občine s tega območja najti rešitev za ustrezno obdelavo
mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem, ki je po 1. 1. 2016 zahtevana
po Uredbi o odlagališčih. Podjetje CeROD,
d. o. o., si bo prizadevalo najti za občane
najcenejšo rešitev prek izvedbe postopkov
javnega naročanja. Dejstvo je namreč, da
se bodo zaradi zakonskih zahtev v celotni Sloveniji podražile storitve ravnanja z
odpadki. Odpadke iz prispevnega območja CeROD-a bo po vsej verjetnosti treba
začasno voziti na obdelavo v enega od
na novo zgrajenih centrov za ravnanje z
odpadki, ki bodo imeli na voljo ustrezno
tehnologijo. Obdelani odpadki se bodo še
naprej odlagali na odlagališču v Leskovcu.
Vizija in poslanstvo se ne spreminjata –
CeROD ostaja tudi naprej regijski center
za ravnanje z odpadki Dolenjske
Splošno je znano, da ima regijski pristop
na področju ravnanja z odpadki pozitivne vplive zlasti na delitev investicijskih
stroškov projekta, na racionalnejše in
bolj kakovostno upravljanje, kar znatno vpliva na ceno ravnanja z odpadki.
Za občane bo zagotovo najnižja cena,
če se bodo odpadki na enem mestu, tj.
v Leskovcu, obdelovali in odlagali. Zato
so nadaljnji načrti družbe CeROD, d. o.
o., usmerjeni v iskanje trajne rešitve izvajanja GJS, ki bo podjetju čimprej omogočila celovito in samostojno ravnanje
z odpadki, kar pomeni tudi obdelavo in
izrabo odpadkov.
Župani dolenjskih, posavskih in belokranjskih občin so se na majski seji sveta
županov tudi dogovorili, da se bodo pozneje odločali o izgradnji obrata MBO v
Leskovcu z letno zmogljivostjo 20 000
ton sprejetih odpadkov. V družbi CeROD,
d. o. o., bodo poleg potrebne dokumentacije o izgradnji obrata MBO s pomočjo
zunanjih strokovnih ustanov preučili tudi
ostale okoljsko in cenovno sprejemljive
rešitve obdelave odpadkov na lokaciji
odlagališča Leskovec. Zavzemamo se za
izgradnjo sodobne infrastrukture, s katero bo omogočeno dodatno izločanje
uporabnih frakcij, ki jih bomo vedno več
usmerjali v snovno izrabo pred odlaganjem, s čimer bomo sledili evropskim
smernicam.
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VESELI DECEMBER IN
SILVESTROVANJE NA GLAVNEM
TRGU V NOVEM MESTU
V adventnem času smo združeni organizatorji pripravili skupen projekt, ki v Novo mesto prinaša
obsežno in pestro decembrsko dogajanje za vse občanke in občane. Koncept prireditev smo tudi
tokrat gradili predvsem na lokalnih ustvarjalcih in kakovosti izvedbe, kar je tudi v duhu 650-letnice Novega mesta. Večina vsebin in dogodkov je namenjena najširšemu krogu meščanov in
je brezplačna. Povezovanje različnih ustvarjalcev, ki delujemo na področjih športa in kulture v
Novem mestu, je ključnega pomena za izboljšanje življenja na Glavnem trgu, saj lahko le skupaj
ustvarimo sinergijske učinke, ki za enak finančni vložek povečajo kakovost in obseg prireditev.
Verjamemo, da skupaj lahko naredimo več, vas pa vabimo k obisku prireditev.

Postavitev drsališča in prireditvene
infrastrukture
Glavno prizorišče na zgornjem delu Glavnega trga je opremljeno
z novoletno razsvetljavo in okraski. Od 4. decembra pa vse do
konca januarja prihodnjega leta je že drugo leto zapored postavljeno mobilno drsališče v velikosti 20 m x 10 m, ki v mestno
jedro privabi veliko obiskovalcev. Vstop na drsališče bo možen za
simbolično ceno, možna pa bo tudi izposoja drsalk. Od 4. decembra pa vse do novega leta je Glavni trg opremljen z odrom, streho, zvočno in svetlobno tehniko, tam najdemo gostinske storitve,
otroške in večerne prireditve ter prav poseben sejemski program.
Zagotovili smo varovanje, sanitarije in čiščenje prizorišča, posebno pozornost pa namenjamo omejevanju uporabe pirotehničnih
sredstev.

Delna zapora prometa na zgornjem
delu Glavnega trga od 4. decembra
2015 do 1. januarja 2016
Prometna zapora Glavnega trga je ključnega pomena za varnost
in prijetno počutje obiskovalcev, zato je zgornji del trga za ves
promet zaprt od 4. decembra 2015 do 1. januarja 2016 vsak dan
razen nedelje, vendar le v času trajanja sejma in spremljevalnega
programa, tj. vsak dan od 16. ure do 24. ure, na silvestrski večer pa
od 12. do 4. ure zjutraj.

Program prireditev in ostale
dejavnosti
Upoštevaje javni interes in finančne zmožnosti smo pripravili
vsebinsko raznovrsten, kakovosten in obenem racionalen program, ki bo zadovoljil širok nabor želja. Večina programa v decembru temelji na lokalnih, novomeških ustvarjalcih, ki jim bo
nastop promocijsko pomagal pri nadaljevanju kariere. Posamezni projekti imajo tudi dobrodelno noto, ko bomo zbirali dobrine
in sredstva za socialno ogrožene.
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Adventni sejem
Od 4. do 30. decembra med 17. in 22. uro je vsak dan razen nedelje organizirana izbrana ponudba sejemskih izdelkov, razdeljena
na trgovski in živilski del. Na voljo bodo izbrana božično-novoletna darila, rokodelski izdelki, okraski, peciva, igrače ipd. Sejem bo
nadgrajen s pečenim kostanjem, kuhanim vinom, medico, domačo kulinariko. Poudarek bo na lokalnih proizvajalcih in izdelkih, ki
jih sicer ne najdemo v klasični trgovinski ponudbi.

Otroški program
V adventnem času bo vsak četrtek, petek in soboto med 18. in
20. uro na osrednjem odru na Glavnem trgu potekal program za
otroke: lutkovne predstave, delavnice, glasbeni in plesni nastopi,
Miklavž, Božiček, dedek Mraz, otroški vlakec …

Večerni program
Med 20. in 22. uro bo na vrsti večerni program, ki je namenjen
najširšemu krogu občanov in je sestavljen iz različnih koncertov
in drugih prireditev v sodelovanju z lokalnimi ustvarjalci.

Silvestrovanje
Tudi v letošnjem letu bomo lahko Novomeščani dočakali prihod
novega leta na novomeškem Glavnem trgu. Glavni oder bo tokrat
umeščen v iztek Glavnega trga pri vodnjaku. Prisluhnili pa boste
lahko ta hip vročima skupinama Jardier in Big Foot Mama.
Veseli december na Glavnem trgu se je začel s prihodom
Miklavža, ki je po več letih premora spet obiskal Novo mesto.
Skupaj z županom sta prižgala novoletno razsvetljavo, na
Glavnem trgu pa se je zbralo okoli 1500 meščanov. V petek, 4.
decembra, je bilo odprtje adventnega sejma in drsališča, ki so
ga popestrili mažoretke, projekcija filma Rudolf IV. Habsburški
ter koncert skupine Panda, ponudba različnih izdelkov in storitev
na adventnem sejmu pa poteka vsak dan od 17. ure naprej, od
četrtka do sobote pa Veseli december ponuja otroški program in
koncerte različnih domačih izvajalcev.
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NAPOVEDNIK DOGODKOV
DECEMBER - JANUAR

DECEMBER
Sreda, 16. 12.,

Ponedeljek, 21. 12.,

ob 19.30, Katalena: Enci benci Katalenci,
v KCJT
Četrtek, 17. 12.,

od 17.00 ure: Adventni sejem

ob 16.00, Skupaj do samostojne države
– slavnostna akademija ob 25-letnici
samostojnosti in državnem prazniku ter
ob 650-letnici Novega mesta, v KCJT
Sreda, 23. 12.,

od 18.00 ure: OTROŠKI PROGRAM:
Božična pesem (predstava)

47. PREMIERA APT-a, Heraklit/Zenon: Čas
je otrok, ki se s kamenčki igra: otrok na
prestolu, koncept in režija: Matjaž Berger,
produkcija: Anton Podbevšek Teater, v
sodelovanju s Konservatorijem za glasbo
in balet Ljubljana

ob 20.30, Ana Čop kvartet, v KCJT

od 20.00 ure: TRETJI KANU, KILL KENNY
(koncert)

Ponedeljek, 28. 12., ob 20.00, PREMIERA,
Anton Podbevšek Teater

Četrtek, 24. 12.,

Torek, 29. in sreda, 30. 12., ob 20.00,
Anton Podbevšek Teater

Petek, 18. 12.,

od 18.00 ure: OTROŠKI PROGRAM:
Prihod Božička s spremstvom

od 13.00 ure: NA DRSALIŠČU:

od 17.00 ure: Adventni sejem

od 19.00 ure: PROJEKCIJA BOŽIČNEGA
ANIMIRANEGA FILMA

Druženje otrok iz dnevnega centra s
hokejisti
od 17.00 ure: Adventni sejem
od 17.00 ure: DOBRODELNI HOKEJSKI
TURNIR: 		
ekipe Jesenic
(veterani), Slavije (U-8) in Novega mesta
od 19.00 ure: DOBRODELNA DRAŽBA
ŠPORTNIH REKVIZITOV
ob 19.00, Generacija Ribja (koncert), v
hostlu Situla
od 20.00 ure: NOČ NAKUPOV (družabno
dogajanje v mestu)
od 20.00 ure: FLIRRT (koncert)
od 22.30, DNŠpil: Le Serpentine & Guilty
of Joy & 30 stopinj v senci (koncert),
LokalPatriot

od 21.00 ure: JANCI IMBA, IRENA VIDIC &
BLAŽ JURJEVČIČ (koncert)

Ponedeljek, 28. 12.,
od 17.00 ure: Adventni sejem
od 18.00 ure: OTROŠKI PROGRAM: Grdi
raček (lutkovna predstava)
od 19.00 ure: MePZ KRKA (koncert)
od 20.00 ure: DARE ACUSTIC (koncert)

Petek, 25. 12.,
od 17.00 ure: Adventni sejem

Torek, 29. 12.,

od 18.00 ure: OTROŠKI PROGRAM:
Skuhajmo Pando z Vladimirjem in
Amando II. (interaktivna predstava)

od 17.00 ure: Adventni sejem

od 19.00 ure: NOVO MESTO GLASBE
(projekcija filma)
od 20.00 ure: AKUSTIČNI DŽEM, MRFY
(koncert)
ob 21.00, Brodar na reki Krki, hip hop
muzikal na reki Krki in brežini, Bar Boter

od 18.00 ure: OTROŠKI PROGRAM: DNŠ
in DIJAS ZA OTROKE (družabne igre,
predvajanje risanih filmov)
od 18.00 ure: OTROŠKI PROGRAM: Janko
in Metka (lutkovna predstava)
od 20.00 ure: 3D PRASCI, DUBZILLA
(koncert)
Sreda, 30. 12.,

Sobota, 26. 12.,

Petek 18. in v soboto, 19. 12.,

Sobota, 19. 12.,

od 17.00 ure: Adventni sejem

2016

od 20.00, Panc’r Fest (koncert), nastopajo:
Ivan Zak, Dan D, Leteći Odred, Učiteljice,
Nina, Kok band, Anka Boys, Tomy Vertigo,
v pokritem šotoru na parkirišču pri
Qlandiji

od 17.00 ure: Adventni sejem

od 18.00 ure: TURISTIČNO DRUŠTVO
POD SREBOTNIKOM (folklorni nastop)

od 19.00 ure: MePZ POMLAD (koncert)

od 18.00 ure: ODPRTI ODER

Nedelja, 27. 12.,

ob 19.30, Novoletni koncert Pihalnega
orkestra Krka, v KCJT

ob 18.00, Gašper Tič: Trio (predstava),
Gledališče Koper, v KCJT

od 20.00 ure: PUPPETZ (koncert)

ob 20.00, Severina, Mladi gamsi & DJ Ney,

od 20.00 ure: HAMO & TRIBUTE 2 LOVE
(koncert)

od 20.00 ure: AVTOMOBILI (koncert)

od 22.30, Boogie Night – tradicionalna
prednovoletna plesna zabava (koncert),
LokalPatriot

od 17.00 ure: Adventni sejem

od 18.00 ure: OTROŠKI PROGRAM:
Prihod dedka Mraza s spremstvom

Četrtek, 31. 12.,

Silvestrovanje na Glavnem trgu
DJ LONG

JARDIER

BIG FOOT MAMA

Novoletna voščilnica župana
Moderator Blaž Jarc

Veliki božično-novoletni žur, Dvorana
Leona Štuklja

od 22.30, Cowboys from hell & God Scard
(koncert), LokalPatriot

Več na spletni strani www.650nm.si v rubriki Dogodki.
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KRIŽANKA

JANUAR
Heraklit/Zenon: Čas je otrok, ki se s
kamenčki igra: Otrok na prestolu, koncept
in režija: Matjaž Berger, produkcija:
Anton Podbevšek Teater, v sodelovanju
s Konservatorijem za glasbo in balet
Ljubljana. Anton Podbevšek Teater
Torek, 5., sreda, 6.,
torek, 12. in sreda, 13. 1.,
ob 20.00i, Anton Podbevšek Teater

Ponedeljek, 11. in torek, 12. 1.,

Četrtek, 28. 1.,

ob 19.30, David Mamet: Glengarry Glen
Ross (predstava), v KCJT

ob 19.30, Jacques Brel / Branko Završan:
Senca tvojga psa (predstava), v KCJT

Sobota, 16. 1.,
ob 19.30, Matjaž Vlašič / Janez Usenik /
Vojko Anzeljc: Cvetje v jeseni (predstava),
v KCJT

Tomaž Svete: Junak našega časa (opera),

Četrtek, 21. 1.,

režija: Kaja Tokuhisa, produkcija: Bunker,
Ljubljana, v sodelovanju s: SNG Opero
in balet Ljubljana, Anton Podbevšek
Teatrom.

ob 17.00 in 18.30, Matija Solce: Štirje
muzikanti (predstava), Lutkovno
gledališče ljubljansko, v KCJT

Petek, 8. 1.,
ob 20.00, Anton Podbevšek Teater

Foto: Robert Kokolj

Več na spletni strani www.650nm.si v rubriki Dogodki.

Donatorji Veselega decembra:
CGP, družba za gradbeništvo, inženiring,
proizvodnjo in vzdrževanje cest, d. d. /
Deželna banka Slovenije, d. d. / Pagras,
d. o. o. / Roletarstvo Medle, d. o. o. / Tisk
Šepic, d. o. o. / Tabakum Export - Import,
d. o. o. / Zavarovalnica Maribor, d. d. /
Zavarovalnica Triglav, d. d.

Partnerji:
CI Grem v mesto / Dolenjski muzej Novo mesto / DRPD Novo mesto /
Društvo novomeških študentov / Društvo prijateljev mladine Mojca Novo
mesto / Elektro Ljubljana, d. d. / Festival Novo mesto, d. o. o. / 		
Gasilsko-reševalni center Novo mesto / Gozdno gospodarstvo Novo mesto,
d. d. / Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma / Hostel Situla /
Istrabenz plini, d. o. o. / Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto / Komunala
Novo mesto, d. o. o. / Konvikt d.o.o. / MalaMačka / Pub Pri vodnjaku /
Rotaract klub Novo mesto / Vovko Arkade bar

Medijski partnerji:
TAM - TAM, d. o. o. /
Radio Krka Novo mesto, d. o. o.
/ Radio 1
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 31. decembra, in med
njimi izžrebali 10 nagrajencev, ki bodo nagrado dobili po pošti.
Podelili bomo 10 majic z grbom MO Novo mesto.

Ime in priimek:
Naslov:
Iskano geslo:

