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Županovo voščilo
Spoštovane krajanke, spoštovani
krajani Krajevne skupnosti
Kandija-Grm,
veseli me, da smo tudi letos uspešno
sodelovali in izpeljali nekaj dobrih
projektov, predvsem na področju
komunalne infrastrukture v
mestnem jedru. Končno se lahko
kot občina pohvalimo z urejeno
Kandijsko cesto, kanalizacijskim
in vodovodnim sistemom ter
urejeno Smrečnikovo ulico. Dolgo
zanemarjeni objekti pri Windishcarju
v Kandiji so končno odstranjeni in
imamo pregledno površino, za katero
upam, da bo dobila status javnega
parkirišča. Upam, da ste kot krajani
širšega mestnega jedra zadovoljni
z doseženimi rezultati in skupnim
sodelovanjem med občino in vašo

krajevni skupnostjo.
Delujete zelo usklajeno in povezano
in ste med najaktivnejšimi mestnimi
krajevnimi skupnostmi. K urbani
podobi mesta prispevate z
vašim aktivnim pristop urejanja
in čiščenja okolja. Skrbite za
živahnejši družbeni utrip mesta
s kulturnimi, športnimi in
družabnimi dogodki v OŠ Grm.
Prav tako moram pohvaliti
izjemno kooperativno delo z
občinsko upravo in nasploh z
Mestno občino Novo mesto.

zdravja, osebnih in poslovnih
uspehov v letu 2014.
Alojzij MUHIČ,
župan Mestne občine Novo mesto

Želim, da bi naše sodelovanje
tudi v prihodnje potekalo
tako uspešno in da bi skupaj
reševali težave s ciljem, da bodo
naši krajani z rešitvami tudi
zadovoljni. Vsem obilo sreče,

Spoštovani sokrajanke in sokrajani,
ko razmišljam o letu, ki se poslavlja,
mi pridejo na misel številni
humanitarni poskusi in akcije, h
katerim so me predvsem v zadnjem
času, vas pa najbrž tudi, povabili
domača društva, klubi, organizacije
ali celo posamezniki. Seveda sem
se nanje, če sem le mogel, tudi
odzval, a spoznanje, da so te akcije
resničen odraz sedanjega stanja v
državi in družbi, se me je vsakič
znova dotaknilo. Visoka stopnja
brezposelnosti, nenehen strah za
službe, rivalstvo med mladimi in
izločanje sebi neenakih v statusnem
smislu, slabe bivanjske razmere družin
in še in še so zgodbe, ki so bile pred
nekaj leti bolj izjema kot pravilo,
danes pa so na žalost naš vsakdan.
Umevanje tega dejstva me zato utrjuje
v razmišljanju, da se moramo ljudje
znotraj manjših skupnosti, krajevna
skupnost je prav lep primer, še bolj
medsebojno povezati, si pomagati
in delovati solidarno. Na tem mestu
moram sicer izreči iskreno zahvalo
vsem, ki še premorejo čut za druge, ki
zmorejo in predvsem želijo na takšen
ali drugačen način razbremeniti
marsikatero družino v stiski ali
posameznika. Zato pozdravljam
vsakršno humanitarno gesto, ki ne

oplemeniti le tistega, ki prejema,
temveč tudi tistega, ki daje.
Drage krajanke in krajani, pred vami
je nova številka našega krajevnega
glasila Pod gradom, ki izhaja že
šesto leto. Tudi ta seveda povzema
ključne dosežke letošnjega leta na
našem območju. Eden pomembnejših
je gotovo nadaljevanje projekta
Hidravlične izboljšave kanalizacijskega
sistema ter posledično obnovljena
Kandijska cesta, na katero smo
čakali vrsto let, prav tako je delno
prenovljena Resslova ulica. Poskrbeli
smo tudi za obrezovanje in podiranje
dreves, predvsem alergenih platan v
bližini vrtca, kjer smo zasadili gabre.
Popravili smo tudi otroška igrala in
ne nazadnje prvič uspeli krajevno
skupnost odeti v praznično podobo.
Verjetno se boste strinjali, da je želja
in potreb veliko, zato se na tem mestu
zavezujem, da bomo še naprej aktivno
sodelovali z mestno občino seveda
s ciljem, da stvari premaknemo na
bolje. V prihajajočem letu nas čaka
predvsem prenova mostu čez Težko
vodo, z nestrpnostjo pa pričakujemo
tudi energetsko sanacijo Osnovne šole
Grm.
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In končno vam želim, da bi kljub
težavnim časom uspeli začutiti vsaj
kanček prazničnosti in jo deliti s
svojimi najbližjimi. Upam, da bo leto
2014 bolj prizanesljivo in prijazno,
predvsem pa radodarno z zdravjem,
uspehom in notranjim mirom.
Vsem, ki ste kakorkoli pomagali
pri novi številki glasila, se iskreno
zahvaljujem.
Srečko Vovko,
predsednik Sveta KS Kandija-Grm

Društvo
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Društvo interesnih
dejavnosti upokojencev – DIDU

Člani društva pri korektivni telovadbi v avli OŠ Grm
Društvo, v katerega je vključenih
preko 200 članov (veliko članov
prihaja iz naše krajevne skupnosti),
deluje v mestni občini Novo mesto
ter organizira številne dejavnosti na
športno-rekreativnem, zdravstvenoizobraževalnem in kulturnem
področju:
•• udeležujemo se predavanj z
različnimi temami iz zdravstvenega
področja na OŠ Grm,

•• hodimo na izlete po Sloveniji in
tujini (letos smo bili v Avstriji in
Grčiji, naslednje leto planiramo
izleta v Berlin in na Madžarsko),
•• obiskujemo korektivno telovadbo
pod vodstvom izkušene terapevtke
Suzane Luštek (vadba poteka ob
ponedeljkih od 19. do 20. ure v avli
OŠ Grm),
•• udeležujemo se plesnih vaj (folklora)
vsako sredo ob 19.30 uri v avli OŠ

Grm, ki jih vodijo Dunja Gerič,
Mirta in Emil Balažič,
•• večkrat letno organiziramo
pohodniške izlete pod sloganom
»Planinarjenje za vsakogar«
•• ter se veliko družimo na raznih
sestankih, srečanjih ter občnem
zboru.
•• Ob tej priložnosti se v društvu
zahvaljujemo OŠ Grm , ki nam že
več let omogoča najem prostorov za
naše dejavnosti.
Vabimo vse upokojence, ki želijo
svoj prosti čas preživeti aktivno
in v dobri družbi, da se nam
pridružijo.
Za več informacij in članstvo v
društvu lahko pokličete na tel. št.
051 66 44 94 (predsednica Marica
Šramel).
Vsem članom in krajanom KS KandijaGrm želimo obilo zdravja in uspehov v
prihajajočem letu.

Z roko v roki – prostovoljstvo in pomoč
V macu 2013 so udeleženci občnega
zbora Krajevne organizacije RK
Kandija – Grm podprli program dela
in akcij za tekoče leto. In kaj se je
uresničilo z »roko v roki« krajanov,
sveta krajevne skupnosti in MO Novo
mesto:
•• prostovoljke so zbrale 2.641 eurov
prispevkov - članarine;
•• na Srečanju starejših krajanov, ki

so v letu 2013 napolnili 70 let in
več smo pisno vabilo poslali 420
osebam. In v petek, 4. oktobra, smo
obogatili popoldne 142 krajanom, ki
so se odzvali vabilu;
•• za 90 let plodnega življenja smo
obiskali in zaželeli vse dobro,
predvsem pa zdravja: ga. Jeli Baržič,
g. Alojziju Fofrčezinu, g. Juretu
Dragoviču, ga. Ivani Rak, g. Francu
Kirnu, ga. Amaliji Klobučar in v
decembru tudi ga. Mariji Čergonja;
••
Sedmim mlajšim
osnovnošolcem smo omogočili
enotedenske počitnice na Debelem
rtiču. Štiridesetim pomoči
potrebnim družinam je KORK
4-krat letno izročila prehrambene
pakete iz zalog EU, v »košarici
RK« v maju se je nabralo za
deset primernih paketov živil in
higienskih pripomočkov, redni
paket v Humanitarnem centru
prevzema mesečno do 15 družin, s
sredstvi članarine so bile poplačane

položnice kot denarna pomoč
posameznikom v stiski;
•• zadnjo sredo v mesecu je merjenje
krvnega tlaka in sladkorja v krvi ter
dvakrat letno maščobe v krvi, kar je
dobrodošlo, saj je vsakokrat živahen
obisk uporabnikov storitve, ki se
izvaja s pomočjo študentov Višje
medicinske šole Novo mesto;
•• krvojadalci KS Kandija - Grm
pogosto, nekateri pa redno,
obiskujejo transfuzijsko postajo
in darujejo kri. V novembru 2013
je OZRK s priznanji in plaketami
nagradilo »naših« 18 krvodajalcev.
Za 90-krat dano kri je prejel
priznanje Bojan Pureber.
V letu 2014 si prostovoljci KORK
Kandij – Grm želimo dobrega
sodelovanja s tistimi, ki lahko
pomagate in z vsemi, ki jim
podamo »roko«, ko to potrebujejo.
Marija Rus
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Društvo Polžek – kaj smo počeli letos
Polžek je dolenjsko invalidsko
društvo, katerega cilj je pomagati
otrokom s posebnimi potrebami.
Društvo in njegove glavne dejavnosti
smo predstavili že v preteklih letih,
si pa lahko več informacij o društvu
prebere na spletni strani www.mcd.si/
polzek/.

V tekočem letu 2013 smo bili aktivni
tako pri izvajanju rednih programov
društva, kot pri individualni pomoči
posameznikom. Hkrati interesno
sodelujemo z ostalimi organizacijami,
ki imajo podobne dejavnosti, oziroma
se naše dejavnosti in filozofija
dopolnjujejo.
V februarju smo imeli občni zbor
društva, kjer smo zastavili smernice
za delo ter cilje, kratkoročne in
dolgoročne. Terapevtsko smučanje
smo organizirali v že tradicionalni
bazi na Pohorju, in sicer v dveh
skupinah, februarja in decembra. V
obeh skupinah skupaj se je programa
udeležilo 37 družin.
Od maja pa vse do konca septembra

smo v društveni mobilni hišici, ki se
nahaja v kampu Straško na otoku
Pagu, gostili trinajst družin otrok s
posebnimi potrebami v deset dnevnih
terminih, kjer so lahko kvalitetno
izvajali terapevtski program.
Že dalj časa ugotavljamo, da
kapaciteta na morju ne zadošča za
vse potrebe. Eden izmed zastavljenih
ciljev društva je bil pridobitev dodatne
namestitvene kapacitete v okolju,
kjer bi bilo možno koristiti vodne
površine skozi vse leto. Letos nam je
to uspelo ob pomoči donatorjev in
ob podpori MONM. Od letos dalje
lahko člani našega društva ter ostali
ciljni uporabniki uporabljajo apartma
v Moravskih Toplicah. Apartma je
prilagojen na način, da ga lahko
uporabljajo osebe z invalidnostjo.
Poleg navedenega
smo finančno
pomagali pri
nakupu nekaj
tehničnih
pripomočkov za
naše člane, pri
nakupu zdravil ter
pripomočkov za
šolo.
Sredstva za izvedbo
naših programov in
ostalih aktivnosti v
glavnem pridobimo
z donacijami
pravnih oseb, nekaj
malega tudi na občinskih razpisih,
čedalje več pa je tudi posameznikov,
ki preko obrazca
za namenitev
0,5% dohodnine
prispevajo svoj
delež.
Ob tej priliki bi
se zahvalil vsem
in vsakemu
posebej za njihov
prispevek in
podporo našemu
delovanju.
Kljub temu, da
so časi manj
prijazni za nas
prostovoljce,
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bomo z delom nadaljevali. Razširiti
želimo že začeto sodelovanje z
nogometnim klubom FC Barcelona,
ki je poleg tega, da je velik klub
po rezultatih, tudi velik klub po
dobrodelnosti in znan po tem, da
pomaga otrokom po celem svetu,
še posebej invalidnim in bolnim
otrokom. V načrtu za naslednje leto
imamo organizacijo obiska Barcelone
za otroke s posebnimi potrebami,
z ogledom nogometne tekme na
največjem stadionu v Evropi, Camp
Nou. Take stvari imajo neverjeten
motivacijski učinek na posameznika, v
kar smo se v preteklosti že prepričali.
Ob tej priložnosti se želim
še enkrat zahvaliti vsem, ki
podpirate naša prizadevanja in
hkrati naprošam posameznike,
ki še niso izkoristili možnosti za

namenitev 0,5% dohodnine, da to
storijo v korist našega društva.
Vesele praznike Vam želim,
Dušan Kaplan - predsednik
Podatki:
Naziv društva: POLŽEK-društvo za
otroke s posebnimi potrebami
Naslov: Kandijska 47, 8000 Novo
mesto
Predsednik: Dušan Kaplan
Tel.: 040 718 646
Davčna številka: 28127579
Matična številka: 1718029
Transakcijski račun: 029710254968593
www.mcd.si/polzek/
kaplan.dusan@siol.net

Krajevna skupnost so ljudje
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Ogled nogometne tekme

Camp Nou
Po lanskoletni izkušnji, ko sva s sinom
Lukom prvič obiskala Barcelono in si
tudi prvič v živo na licu mesta ogledala
tekmo »Barçe«, sva se že takrat
odločila, da bova to ponovila in s seboj
vzela še našo mami, ki je bila takrat za
to izkušnjo prikrajšana.
Sin Luka, ki ima sicer ne preveč hudo
obliko cerebralne paralize, je že od
malih nog navdušen nad športom.
Zaradi svojih zdravstvenih težav se
žal nikoli ni mogel aktivno ukvarjati
z nobenim športom, ga je pa zato
toliko bolj zavzeto spremljal na TV.
Postal je pravi leksikon informacij o
raznih športih, predvsem o rokometu,
smučanju, nogometu, hokeju, veliko
pa ve tudi o ostalih disciplinah.
Vse do leta 2009 ni bil nikoli klubsko
opredeljen, takrat pa je začel prvič
govoriti o Barçi na način, iz katerega
se je lahko razbralo, da je to na nek
način postal »njegov« klub. Tudi mene
je sčasoma potegnil v to zgodbo; prvič
zato, ker sem ga vedno podpiral pri
vseh njegovih dejavnostih, drugič
pa tudi zaradi vseh informacij, ki mi
jih je vsakodnevno posredoval o tem
klubu. Postal sem pozoren na to,
koliko humanitarnosti je zastopane
v delovanju kluba. Še posebej so me
fascinirale različne oblike pomoči
otrokom. Takrat sem prvič slišal
za slogan »Més que un club«, dokaj
hitro pa sem se začel zavedati, da je
pravzaprav zelo resničen. Sam vodim
Invalidsko društvo za pomoč otrokom
s posebnimi potrebami, zaradi česar so

mi takšne aktivnosti precej blizu.
Ko sem uvidel, kakšno zadovoljstvo
sinu predstavljajo Barçini uspehi,
kako zelo uživa ob gledanju njihovih
tekem, sem se odločil, da ga peljem
na Camp Nou in mu omogočim
nepozabno izkušnjo. To sem prvič
izpeljal lani, ko sva si v živo ogledala
tekmo Barcelona – Sevilla. Prav vse
je bilo krasno, manjkali so le goli in
zmaga. To je bila tista nora tekma,
ko nobena žoga ni hotela skozi
nasprotnikov gol, ko je imel vratar
nasprotne ekipe očitno svoj večer. Kot
da to ne bi bilo dovolj, je za nameček
Messi v sodnikovem podaljšku
zastreljal enajstmetrovko. Za znoret!
Nič posebnega tale tvoj izlet, si
verjetno misli marsikdo. Za mene
osebno pa je bil to velik dogodek. Ne
zaradi tekme same, ne zaradi obiska

Barcelona

Barcelone. Za nas je to bil dogodek,
ki nam je spremenil življenje. Luka
je dva meseca pred tekmo prvič v
življenju odšel od doma. Začel je
hoditi na srednjo šolo v Kamnik, in
sicer ustanovo, ki je prilagojena za
otroke s posebnimi potrebami. To je
bil hud šok zanj in tudi za nas, njegove
bližnje. Težko se je vklopil v sistem,
imel je hudo domotožje. Iskal je
izgovore in opravičila, samo da mu ne
bi bilo treba biti tam. Hkrati je prišel
v okolje, ki tehnično ni omogočalo,
da bi lahko redno gledal tekme in se
vsaj na ta način malo sprostil. Potem
je prišel ogled tekme v Barceloni in po
vrnitvi domov se je vse spremenilo.
Dogodek ga je tako motiviral, da je
čez noč postal drug človek. Postal
je motiviran tako za šolo kot za vse
ostale dejavnosti. Letnik je končal
zelo uspešno in tudi osebnostno je
zelo napredoval. Sam nisem mogel
verjeti, kaj vse lahko naredi ena sama
tekma, en sam klub! Na Luko je to
potovanje naredilo tolikšen vtis, da
sem se osebno zaobljubil, da bomo
Camp Nou še obiskali. Na tem mestu
bi dodal še nekaj; Luka (in mi z njim)
je bil povabljen na ogled te tekme s
strani FC Barcelona oziroma njihove
Fundacije, ki jo imajo za pomoč
bolnim in invalidnim otrokom.
Sprejem, ogled tekme, ogled muzeja
FCB ter vsa darila – vse to je bilo
organizirano z njihove strani! Zares
neprecenljivo!
Po vrnitvi iz Barcelone se je zgodila
še ena stvar. Pojavilo se je društvo
navijačev Barcelona Slovenija.
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Nekakšna logična posledica je bila,
da smo se vanj včlanili (poleg naju z
Luko je postala članica društva tudi
naša mami, ki ji je bilo do takrat
za »fuzbal« le malo mar). Na prvo
srečanje članov smo odšli z mešanimi
občutki. Po pravici povedano
nisem imel predstave, kaj in koga
naj pričakujem v tej druščini. Že v
prvem kontaktu s člani ter vodstvom
društva pa sem ugotovil, da gre za
super ljudi, ki jim privrženost klubu
pomeni ogromno. Gre za ljudi, ki jih
ne zanima huliganstvo (mi je žal,
ampak tudi take pomisleke sem imel
glede na videno o navijaških skupinah
po televiziji), skratka, da gre za čisto
dobro, normalno družbo. Najbolj pa
me je seveda prepričalo dejstvo, da
se je Luka na teh srečanjih počutil
odlično; odhod na sama srečanja mu
nikoli ni predstavljal problema, kar
je presenetljivo glede na to, da ga na
splošno tako težko kam spravimo.
Začelo se je obdobje, ko je Barça
postala del našega vsakdana: tekme se
gledajo redno, velikokrat se nas zbere
več in je še bolj zanimivo. Po enem
letu od prvega obiska na Camp Nou
je prišel čas za ponovni ogled tekme
v živo. Izbrali smo si tekmo proti
Zaragozi. Poleg tega smo se odločili, da
bomo tokrat izkoristili naše potovanje
tudi za ogled znamenitosti mesta, zato
smo si rezervirali pet dni. Glede na to,
da smo bili ob prvem obisku gostje,
sem moral sedaj vse organizirati sam.
V veliko pomoč mi je bil g. Tomaž
Babič, predsednik Penye Slovenije, ki
mi je pomagal z nasveti in pri nakupu
vstopnic za tekmo. Hvala Tomaž.
Na našem zadnjem potovanju smo se
najprej zapeljali do Benetk (Treviso),
kjer smo se vkrcali na letalo. Pri
obeh mojih sopotnikih je bila ves čas
prisotna pozitivna nervoza. Pojavljalo
se je tisoč vprašanj, kaj bo, če bo,
in podobne neumnosti. Let je bil
uspešen, vse je potekalo po planu. V
Barceloni smo imeli rezerviran »Rent a
car« in apartma v mirnem delu mesta.
Vse je potekalo relativno gladko in
brez zapletov. Po prihodu v apartma
smo se odpravili v trgovino po nekaj
osnovnih stvari, nato pa na krajši
panoramski ogled Barcelone. Naslednji
dan je bil dan za tekmo. Vstopnice
naj bi nas čakale na stadionu od
enajstih dopoldan dalje. Ta dan je bil
načrtovan za zadrževanje v območju

stadiona, zato smo se na cilj odpravili
že dopoldan. Ob 10h dopoldan je bilo
prisotnih že ogromno obiskovalcev,
ljudje so prevzemali vstopnice,
nekateri so jih ponujali v nadaljnji
odkup, Botiga je delala s polno močjo…
Ker smo Slovenci s svojim mišljenjem,
da moramo poslikati vse in vsakogar,
že skoraj kot Japončki, smo žal za
par sekund zgrešili prihod največjega
zvezdnika Barce, Lea Messija. Uspeli
smo videti zgolj avto, ki je zavil
v garaže. Vstopnice smo prevzeli
na dogovorjenem mestu. Sedeže
smo imeli čisto ob igrišču, nasproti
častne tribune. Super sedeži! Dan je
minil relativno hitro; opravili smo
predvidene nakupe v Botigi, naredili
ogromno posnetkov, spili nekaj kav, šli
v bližnjo restavracijo na pozno kosilo,
srečali nekaj slovensko govorečih oseb,
potem pa je bila že ura toliko, da smo
se odšli pripravit za tekmo. V avtu smo
imeli majice SLO Penye ter šale FCB
SLO. Mislim, da smo bili edini. Uro
in pol pred začetkom tekme so nas
spustili na stadion. Brez prerivanja,
brez pregledov, brez živčnosti, sploh
nimaš občutka, da se okoli tebe giblje
100.000 ljudi
(toliko, kolikor
je prebivalcev
v vseh občinah
Dolenjske in
Bele Krajine
skupaj). Ob
pogledu na
to veličino
težko ostaneš
ravnodušen.
Takoj slikanje;
jaz s tabo, ti
z mano, ona
z njim, pa vsi
skupaj, pa…
Še celo nekim
Maročanom
ali Alžircem
smo posodili
šal, da so se
slikali z njim.
Edina skrb, ki
sem jo imel ves
čas v glavi, je
bila, da ne bi
slučajno začelo
deževati, kajti
potem to ne
bi bil več tak
užitek. In
ni! Stadion
je bil kljub

Letnik VI., št. 1, december, 2013

drugačnim napovedim skoraj
popolnoma zaseden. Vzdušje
enkratno, ekipa v danem trenutku v
najmočnejši postavi, vrnitev kapetana
po poškodbi, hitri gol, pa izenačenje,
pa še dva gola za naše in zmaga.
Popoln večer!
Preostale dni smo izkoristili za
oglede nekaterih znamenitosti
mesta (Akvarij, Casa Mia, Montjuic,
Olimpijski stadion in muzej, Parc
Guell, Poble Espanyol, Katedrala,
Sagrada Familia, peljali smo se po
Rambli in bili seveda tudi v muzeju
FCB). En dan smo si vzeli za ogled
okolice Barcelone, bili smo na
znamenitem Lloret de Mar-u ter
Montserratu. Pot domov je potekala
po načrtih in brez zapletov. Preživeli
smo pet krasnih dni v, za ta čas, še
vedno zelo topli Barceloni. Vsem, ki
imate možnost, toplo priporočam
ogled tekme FCB na stadionu Camp
Nou; to je dogodek, ki ga nikoli ne
pozabiš. Ob vseh navedenih dejstvih
lahko mirno rečem, da slogan »Més
que un club« še kako drži.
Dušan Kaplan

Zavod
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30 let Zavoda za varstvo kulturne
dediščine v Novem mestu
V razstavišču Arkade na gradu
Grm so 4. decembra 2013 odprli
razstavo 30 let Zavoda za varstvo
kulturne dediščine v Novem mestu
– 30 let v dobro dediščine, posvečeno 30 letnici delovanja zavoda.
Iztekajoče se leto 2013 je za Zavod
posebno leto. Letos ZVKDS praznuje
stoto obletnico organizirane
spomeniškovarstvene dejavnosti
v Sloveniji, saj je bil leta 1913 v
Ljubljani ustanovljen spomeniški
urad za Kranjsko. Ob stoletnici in v
počastitev treh desetletij delovanja
Zavoda v Novem mestu so se pred
dobrim letom odločili, da pripravijo
razstavo in prikažejo doslej opravljeno
delo - pestro paleto izvedbenih
opravil, ki ponazarjajo temeljne prvine
njihovega poslanstva, ki ga vsebinsko
sicer oblikujejo predvsem ustavna
določila, zakonski predpisi, zahteve
različnih matičnih znanstvenih
disciplin in standardi civiliziranih
družb.
Zavod v Novem mestu je bil
ustanovljen na osnovi zakona o
varstvu naravne in kulturne dediščine
iz leta 1981, ki je določil tudi njegove
glavne naloge. Kasneje so se s
spremembo spomeniškovarstvene
zakonodaje naloge razširile, z zadnjim
zakonom iz leta 2008 pa nekoliko
skrčile, a osnovni namen je ostal enak,
to je ohraniti pomembnejšo kulturno
dediščino, ki so jih ustvarili naši
predniki, in jo kar se da neokrnjene
posredovati našim zanamcem. S tega
vidika je zasnovana tudi razstava na
Gradu Grm. Razstava seveda ne more
predstaviti vseh opravljenih nalog,
s kratkim prerezom posameznih
pomembnejših dejavnosti na izbranih
spomenikih pa želi geografsko
(oziroma na območju 16 občin,
v katerih delujemo) in vsebinsko
zaokrožiti dosedanjo vlogo Zavoda
pri ohranjanju in prepoznavnosti
dediščine na Dolenjskem in v Beli
krajini.
Na uvodnih panojih so tako
na kratko orisani zgodovina
delovanja, namen, cilji in poslanstvo
novomeške enote Zavoda. Sledi

Na fotografiji so dosedanji direktorji ali vodje novomeške enote zavoda: z leve Danilo
Breščak, Marjan Ravbar, Jovo Grobovšek, Robert Peskar v družbi z novomeškim
županom Alojzijem Muhičem (foto: Boštjan Pucelj)
najobsežnejši sklop, to je predstavitev
najpomembnejših opravil. Najprej
je predstavljeno dokumentiranje
kulturne dediščine, naloga, ki so se
ji novomeški konservatorji že od
vsega začetka posebej posvečali, zato
ni presenetljivo, da je novomeški
zavod z izvedbo nekaterih projektov
narekoval (in pravzaprav še danes
narekuje) standarde dokumentiranja
celo v nacionalnem merilu. Sledijo
oris vodenja in koordinacije
posameznih spomeniškovarstvenih
akcij, predstavitev izvedb arheoloških
raziskav in konservatorskorestavratorskih posegov. Posebno
poglavje je namenjeno popularizaciji
in promociji kulturne dediščine in
njenega varstva.
Čeprav je, kot rečeno, predmet
Zavodovega dela preteklost in
njene materialne ostaline, pa so cilji
njegovega delovanja zazrti predvsem
v prihodnost. Zato je zadnje poglavje
razstave namenjeno tudi izzivom
prihodnosti. Med te npr. sodijo
nadaljevanje poslanstva doslej
naštetih nalog, za kar bo potrebna
vsaj takšna kadrovska zasedba kot
doslej. Kot poseben pa izpostavljajo
prenovo gradu Grm, ki je uvrščena
med prioritete nacionalnega programa
za kulturo in za katerega je Zavod
že pripravil projekt ter vsebinsko
zasnovo.
Ob tej priložnosti pa so izdali tudi
posebno publikacijo, ki spremlja
razstavo. V publikaciji, ki je tako
kot razstava rezultat skupnega
dela vseh zaposlenih, so poleg

uvoda, ki je posvečen 30 letni
zgodovini, novomeške enote Zavoda,
predstavljene temeljne naloge
(dokumentiranje, konservatorski
in restavratorski posegi, arheološke
raziskave, popularizacija itd.) in
poslanstvo delovanja konservatorjev
in restavratorjev.
Tekstualni del nazorno
dopolnjujejo barvne fotografije, ki
prikazujejo konservatorska dela in
konservatorsko-restavratorske posege
na spomenikih na Dolenjskem in v
Beli krajini. Zaključno poglavje pod
naslovom Izivi za prihodnost je posebej
posvečeno gradu Grm in njegovi
revitalizaciji.
Knjigo dopolnjuje seznam zaposlenih
in izbrana bibliografija konservatorjev.
Publikacijo v trdi vezavi, ki jo krasi
preko 200 barvnih fotografij, je
oblikoval Marko Pršina iz novomeške
enote Zavoda.
INFO
Razstava bo na ogled vsak delavnik
med 10. in 15. uro od 5. decembra
2013 do 28. februarja 2014, za
skupine po dogovoru.
Publikacijo, po ceni 15 EUR lahko
naročite na območni enoti Novo mesto
Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, Skalickega ulica 1, SI-8000
Novo mesto.
telefon: +386 (0)7 393 15 40
telefaks: +386 (0)7 393 15 90
e-pošta: tajnistvo.nm@zvkds.si
www.zvkds.si
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Delo prostovoljnega
gasilskega društva Šmihel v letu 2013

Tudi leto 2013 je bilo za Prostovoljno
gasilsko društvo Šmihel izredno
delovno uspešno in zanimivo. Pod
novim vodstvom smo skozi vso leto
skrbeli za redno usposabljanje in
vaje operativnih članov ter mladine.
Sodelovali smo s prostovoljnimi
organizacijami in društvi, krajevnimi
skupnostmi, župnijo Šmihel, OŠ Drska
in OŠ Šmihel ter ŠC Novo mesto.
S prevozi pitne vode smo celo leto
oskrbovali vojašnico na Trdinovem
vrhu, v sušnih mesecih pa smo
dovažali vodo krajanom.
V letošnjem letu smo opravili 18
intervencij:
•
•
•
•
•

3x požar v stanovanjskem bloku
1x požar kontejnerja
2x dimniški požar
1x požar v industrijskem objektu
3x požar v ne stanovanjskih
objektih
• 5x travniški požar
• 1x odstranjevanje podrtih dreves
• 1x poplave
• 1x tehnična intervencija
V mesecu požarne varnosti smo
sodelovali na večjih vajah skupaj z
GRC Novo mesto in drugimi društvi,
in sicer na vaji v ZD Novo mesto,
ŠC Novo mesto, Dijaškem domu in
Vojašnici Novo mesto.
Z ekipami pionirjev, mladincev,
pripravnikov, članov A, veteranov
in veterank smo se udeleževali

gasilskih tekmovanj. Najuspešnejša
na tekmovanjih je bila ekipa veterank,
katera je zasedla trikrat 1. mesto,
dvakrat 2. mesto, na regijskem
tekmovanju pa so zasedle 4. mesto.
Ekipa pripravnic pa je na gasilskem
kvizu v Šmarjeti zasedla odlično 3.
mesto.

dobrodelnostjo in nesebičnostjo
pripravljeni prostovoljno pomagati
ljudem v stiski. Zahvaljujemo se tudi
vsem ostalim krajanom, organizacijam
in ustanovam, ki so s svojim
donatorstvom, denarnimi prispevki in
delom pomagali, da je društvo v ponos
vsem.

Kot novost v letošnjem letu pa je
bila izvedba dneva odprtih vrat, ki je
presegla pričakovanja svojih članov.
Vsem krajanom se zahvaljujemo
za obisk in zanimanje za delovanje
društva. Želja vseh nas pa je, da bi le
ta postal tradicionalen ter bi lahko
na ta način osveščali
krajane o delu društva
in požarni varnosti.
Nekaj utrinkov z
dneva odprtih vrat si
boste lahko ogledali
tudi na koledarjih,
s katerimi bomo
potrkali na vaša
vrata v decembru.
Za vse, ki pa vas delo
društva zanima še
podrobneje, si lahko o
tem preberete več na
spletni strani www.
pgdsmihel.si.

Ob koncu leta vam želimo
šmihelski gasilci zdravo,
zadovoljno in uspešno leto 2014!

Ob koncu leta smo
se dolžni zahvaliti
za nesebično delo
posameznikov
– gasilcev, kakor
tudi vsem dobrim
ljudem, ki so s svojo

Letnik VI., št. 1, december, 2013

Upravni odbor PGD Šmihel
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Revoz v zaključni fazi novega naložbenega
projekta pod novim vodstvom
Kljub intenzivnemu dogajanju
podjetje ne pozablja na svojo obvezo
glede odgovornega odnosa do
zaposlenih, partnerjev in lokalne
skupnosti. Že po dobrem mesecu
službovanja se je novi predsednik
uprave Patrice Haettel srečal tudi
s predstavniki zunanje javnosti –
prvi so se predstavili člani vodstva
Kluba prijateljev IMV, ki so ob tem
izpostavili svojo bogato muzejsko
zbirko ter načrte z njo za v bodoče.

Patrice Haettel
Velike naložbe, uresničene v
Revozu v zadnjih dveh letih, počasi
dobivajo svojo končno podobo,
podjetje pa se pripravlja na začetek
proizvodnje novih modelov, ki obeta
ponovni dvig proizvodnih količin
pa tudi novo zaposlovanje. V času
intenzivnega dogajanja pa je doživelo
tudi zamenjavo v vrhu vodstva,
kjer je krmilo iz rok Aleša Bratoža,
ki je sprejel nov izziv - funkcijo
generalnega direktorja industrijske
podružnice Oyak Renault v Turčiji,
prevzel Patrice Haettel.

Ta je svojo poklicno pot začel v
naftni industriji, in sicer v francoskih
podjetjih Elf, Atofina in Total,
nato pa se je leta 2005 pridružil
Renaultovi mehanski tovarni Cléon
v Franciji. Leta 2012 je bil imenovan
za direktorja mehanske tovarne
Valladolid v Španiji, od 1. oktobra
2013 dalje pa za direktorja tovarne in
predsednika uprave Revoza. Patrice
Haettel, 40 let, pravi, da je v prvih treh
mesecih predvsem spoznaval tovarno
in zaposlene, pa tudi Slovenijo, kamor
se je preselil skupaj s svojo družino.

Park Težka voda

Naj vas toplina in
iskrenost osrečujeta
vse leto!

Med pomembnejše projekte za korist
širše javnosti spada projekt Parka
Težka voda. Revoz je v preteklosti
že pokazal odprtost ter del svojega
ozemlja predal v uporabo širši
skupnosti kot urejeno pešpot in
večnamensko igrišče. Zdaj je pobuda
prerasla v projekt urejenega območja,
s katerim bi povezali zahodni in
vzhodni del mesta, zabrisali ostro
mejo med industrijskim, naravnim
in urbanim okoljem ter okoliškim
prebivalcem omogočili urejeno okolje,
kakovostno preživljanje prostega časa
in nenazadnje trajnostno mobilnost.
Projekt, katerega pobudnik je Revoz,
so konec oktobra v galeriji Simulaker v
Novem mestu predstavili avtorji prof.
Jurij Kobe in arhitekt Peter Plantan
ter v imenu Revoza član uprave Franci
Bratkovič.

Obisk Kluba prijateljev IMV

Društvo
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Bi šel kdo »po gobe«?

Rdeče mušnice lahko zrastejo tudi pod kakšno samotno
smreko ali brezo v središču mesta. No, tele lepotice so sicer s
Pokljuke. Povzročajo tudi psihodelične učinke. Nekaterim k
sreči le zaradi njihove lepote.
V duhu prejšnjih dveh, v vašem glasilu
objavljenih člankih o gobah, katere
je mogoče najti na področju KS Grm,
bi rad tokrat napisal nekaj besed o
strupenih vrstah. Kot sem že zapisal,
je na področju krajevne skupnosti,
spričo dejstva, da smo v mestu, k
sreči še vedno kar nekaj gozdnih
površin, grmovja, trat in parkov.
Možnosti, da najdemo strupeno gobo,
je torej dovolj. »Pod gradom« in še
kje lahko zrastejo brez problemov
najprepoznavnejše smrtno strupene
vrste: zelena in panterjeva mušnica,
navadna podvihanka, beleževa livka,
zašijena razcepljenka...
Medtem, ko mušnicam in podvihanki
ustreza za rast že manjši gozdiček ali

Zelena smrt. Kdor je preživel
zastrupitev z zeleno mušnico sicer
pravi, da so okusne in imajo blag okus
po lešnikih. Ne preverjajte!

Tudi sivorumene mraznice spadajo med strupene, pogojno
užitne gobe.

grmovje, lahko livke in razcepljenke
zrastejo že v travi ali kar na pešpoti.
Znanja o poznavanju gob pri nas sicer
ni za podcenjevati, predvidevam,
da velika večina ljudi pozna najbolj
strupene gobe in tako tudi zgoraj
naštete. Ne smemo pa podcenjevati
tudi dejstva, da se ljudje kljub
poznavanju pravil lahko tudi zmotimo,
ker zamešamo pravila med seboj.
Vendar zmotna trditev in vztrajanje v
zmoti ni nevarno, dokler gobe pustimo
v naravi in nam ne pade na misel, da
bi jih uživali ali učili druge. O tem
fenomenu »napačnega pravila« ne bi
pisal, če se mi v zadnjem času ne bi
na gobjih razstavah zgodilo, da je kar
nekaj ljudi trdilo, da gobo »pozna«,
žal na osnovi »napačnega pravila«.
Nevarno pa je lahko tudi preveliko
navdušenje. Predvsem otroci, ki se
hitro navdušijo in radi pomagajo,
lahko v evforiji med užitne gobe po
pomoti nič hudega sluteč zmešajo še
kakšno »nepravo«. Pri otrocih torej
dodatna previdnost pri nabiranju
gob ni odveč. En klobuček zelene
mušnice vsebuje dovolj amatoksinov,
da povzroči smrt odraslega človeka.
Možakar bi šel torej »po gobe«, kot
temu pravimo. Najslavnejši uživalec
zelene mušnice je verjetno rimski
cesar Klavdij, ki mu jih je z ljubeznijo
(do sina Nerona) pripravila žena
Agripina.
Vendar vse strupene gobe niso smrtno
strupene. Nekatere lahko povzročajo
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le večje ali manjše zdravstvene težave.
Med njimi so tudi gobe, kot so rdeča
mušnica, oljkov livkar, grive in grivuše,
rdečelistke, gologlavke, žveplenjače…
Tudi te gobe lahko v določenih
primerih zrastejo v mestu.
Posebna skupina so pogojno strupene
gobe. To so gobe, ki sicer vsebujejo
strupe, a jih pod določenimi pogoji
vseeno lahko uživamo. Najbolj
poznana goba iz te skupine je
rdečkasta mušnica. Bisernica, kot
ji tudi rečemo, je surova strupena in
povzroča močne prebavne motnje.
Ustrezno termično obdelana pa je
okusna užitna goba. Vsebuje strup,
ki pri temperaturi nad 70 stopinj
razpade. V to skupino spadajo
tudi štorovke ali mraznice, ki
jih najdemo tudi na naših vrtovih,
predvsem na drevesnih štorih. Tudi
mraznice postanejo po blanširanju
in odlivanju vode užitne. Njihova
priljubljenost med ljudmi je morda
precenjena, saj pri nas raste kar precej
okusnejših in lažje prebavljivih. No,
vložene v kisu pa so vseeno dobra
priloga k kakšni pečenki.
Prava tintača
V to skupino pa spada tudi goba,
ki zasluži svojo zgodbo. To je prava
tintača ali do pred kratkim »prava
tintnica«. Goba je »na dolenjskem
smrtno strupena«. Vsebuje snov, ki
v kombinaciji z alkoholom povzroča
antabusni sindrom. To pomeni, da ne

Društvo

Morda bi si kdo bolj zaslužil njegovo ime. Kjer je rastel tale
goban – na parkirišču pri grmskem gradu, je namreč zaradi
odvrženih smeti prav »svinjsko«.

Prava tintača je mlada užitna, vendar povzroča ob uživanju
alkohola velike probleme. Ne poznam nikogar ki bi se
pohvalil, da jo je užival. Zraste pa rada tudi na parkirišču ali
domačem vrtu.

smemo vsaj en dan pred uživanjem in
dan po uživanju konzumirati nobenega
alkohola. Izvedljivo? V še ne tako
daljni preteklosti so silili alkoholike
na zdravljenju, naj jih jedo. Metodo
so opustili, ker je »nehumana«.
Prekrškarji so dobili zardel obraz,
madeže po koži…

drugačna, spada tudi svinjski goban
ali noroglavka. Vendar se težave
pri njem, če je bil dobro kuhan, ne
pojavijo »vedno« oziroma le redko
in le pri določenih ljudeh. Povzroči
lahko prehitro bitje srca, vrtoglavico
in oteženo dihanje. Zato ni vredno
tvegati.

Svinjski goban

Svinjski goban na sliki je zrastel letos
na parkirišču pri grmskem gradu,
žal med smetmi, kar se vidi tudi na
sliki. Je pa res, da posajena drevesa

V skupino gob, ki naj bi bile škodljive
v kombinaciji z alkoholom, vendar
je »kemija« v tem primeru nekoliko

Vsem športnikom,
športnicam, udeležencem

delavskih športnih iger in
rekreativnim športnikom

želimo srečno in uspešno
leto 2014!
Agencija za šport Novo mesto, Kettejev drevored 2, www.as-nm.si, T: 07 393 29 30, F: 07 393 29 39

SREČNO 2014!
REKLAMNI CENTER Janez Bobič s.p.
Kandijska cesta 12
07 33 82 500
info@reklamni-center.si
www.reklamni-center.si
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na tem parkirišču dajejo senco in
mikorizo vedno več gobam. V obdobju
bogate rasti sem samo pod nekaj gabri
letošnjega novembra našel več kot
dvajset različnih vrst gob. Eee, pa ne
spet vprašat, ali so bile »užitne«.
Mitja Novak
Novak Mitja
Ob Težki vodi 46a
8000 Novo mesto
Tel: 031-530-478
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Krajevna skupnost so ljudje

Spomin na
žrtve Valantičeve
družine
KO Združenja borcev za vrednote NOB je v letu 2013 v
programu dela med, že znanimi aktivnostmi, predvidela
obeležitev 70-letnice umora Valantičeve družine. Kaj se je
zgodilo, dva dni pred božičem 1943 preberemo na spominski plošči na hiši Valantičevo 5.
Alojzij Valantič. po poklicu pleskarski mojster je bil
napreden človek in si je z delom svojih rok zgradil
skromen dom. Čeprav je bila njegova žena globoko verna
in je najmlajši sin Lojzek hodil ministrirat k frančiškanom
je vsa petčlanska družina sodelovala v Osvobodilni fronti
že leta 1941. Hčerka Vida je že v maju 1942 odšla v
partizane in po zlomu Italije padla kot borka Ljubljanske
brigade na Ilovi gori 4. novembra 1943.
V dvorani krajevne skupnosti je bila 18.12.2013
spominska prireditev. Zbrani smo poslušali nastop vrtca
Kekec, harmonikaša društva Gorjanska Četa, prispevek
ga. Marjete Bregar, strokovne delavke Dolenjskega muzeja
in si ogledali izdelke likovnega krožka učencev OŠ Grm
pod mentorstvom ga. Irene Štrasbergar.

Želimo vam prijetne
praznične dni,
v letu 2014 pa veliko sreče,
zdravja, veselja, miru in
osebnega zadovoljstva.

Srečno 2014!
Letnik VI., št. 1, december, 2013

Šport

13

1. skoki v Krko pod streho

Konec poletja so zaznamovali prvi
skoki v Krko – 31 skakalcev in 2.000
navdušenih gledalcev na bregovih
Krke in čolnih - Temelji za tradicionalno tekmovanje so postavljeni.
Prvo soboto v septembru je bila
Krka in njeno obrežje polno novomeščanov kot še nikoli! Potekala je namreč
prva tekma v skokih v vodo iz višin, ki
sta jo organizirala Agencija za šport
Novo mesto in Zavod VRT. Skoki
so se izvajali 12 metrskega Kandijskega mostu, ki povezuje Kandijo s
starim delom Novega mesta in Glavnim trgom. Po besedah Srečka Vovka,
direktorja Agencije za Šport Novo
mesto, »s tovrstnimi dogodki prispevamo k oživljanju največjega dolenjskega
športnega objekta – reke Krke!« Skoke
si je ogledalo preko 2.000 gledalcev,
»kar pa ni bilo tako presenečenje, saj se
je v dneh pred tekmovanjem v Novem
mestu o skokih veliko govorilo in pozdrav »Kako si?« je pogosto zamenjalo
vprašanje: A boš skočila/skočila?«
številno udeležbo komentira Matija
Škof, vodja prireditve iz Zavoda VRT.
Čudovit je bil tudi pogled na reko
Krko, saj je bilo na njej preko 50 različnih čolnov in po besedah starejših
novomeščanov na, ob in v reki Krki ne
pomnijo toliko ljudi.
Tekmovanja se je udeležilo 31 tekmovalcev, med njimi dve pogumni dekleti. Tekmovalci so prišli v Novo mesto iz
vse Slovenije in celo iz Italije in Srbije.
Tekmovanje se je začelo s slavnostnim nagovorom g. Alojza Muhiča,

župana Mestne občine Novo mesto
z Rudolfovega splava. Pred prvim skokom so si vsi tekmovalci iz rok v roke
podajali cvičkov venec, ki ga je Diana
Rupnik, ena od dveh tekmovalk, odvrgla v reko Krko s prošnjo, da bo ta za
tekmovalce prijazna in »mehka«.
Skakalci so tekmovali v treh
kategorijah, za vsako pa sta bili
izvedeni dve seriji. V figurativnih
skokih je s 195,85 točkami zmagal
Borko Miladinovič (Srb). V lastovki
je z 92 točkami slavil Jan Vončina,
v skokih na noge pa je zmagal Žan
Mavrič s 59,40 točke.
Skoke je ocenjevala strokovna in
ugledna komisija v sestavi Bojan
Božič, vodja sodnikov, dr. Ivan Čuk in
dr. Maja Bučar iz Fakultete za šport,
Aljaž Žagar iz Gimnastičnega društva
Novo mesto ter maratonec in olimpijec
Primož Kobe.
Posebnega trenutka je bi deležen legendarni Dolenjec Tomaž Strel, ki je
s Kandijskega mostu skočil že mno-

gokrat. Po 50-tih letih skakanja je namreč v soboto izvedel svoj zadnji skok,
bil zato deležen posebnega aplavza, na
večerni podelitvi pa je prejel poseben
častni pokal.
Sicer je bilo v soboto ob reki Krki
živahno ves dan. Začelo se je s tradicionalno očiščevalno akcijo dna reke
Krke, istočasno je bila v pristanu Bara
Boter ob reki Krki izvedena uradna
splavitev lesenih čolnov za vožnjo po
reki Krki. V večernem delu, po podelitvi nagrad zmagovalcem, je sledil
nastop skupine Društvo mrtvih
pesnikov, ki se je zaključil z ognjenim
skokom s Kandijskega mostu, izvedel
ga je Jeseničan Jernej Klinar.
Organizatorji, Agencija za šport
Novo mesto in VRT, Zavod za gojenje
družabnosti napovedujejo za prihodnje leto 2. Skoke v Krko – Kandijski
most 2014, lokalne junake pa pozivajo,
naj se nanje začnejo pripravljati, da
bodo naslednje leto lahko slavili prav
oni.
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Gospodarstvo

Rekonstrukcija Kandijske ceste
Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz
Kohezijskega sklada. Vrednost celotnega projekta je ocenjena
na 18.065.468 EUR. Od tega bo projekt sofinanciran s strani
Kohezijskega sklada EU v višini 8.802.625 EUR, proračuna
RS v višini 1.553.404 EUR, Mestna občina Novo mesto pa bo
morala zagotoviti lastna sredstva v višini 7.709.439 EUR.
Sam projekt odvodnjavanja odpadnih voda z območja
Kandije, vključno z rekonstrukcijo ceste je ocenjen na
2.100.000 EUR.
Temeljni cilj projekta je, da se z izgradnjo in upravljanjem
projekta oziroma predvidene okoljske infrastrukture znotraj
projekta, zagotovi pogoje za trajnostni razvoj in kakovostno
življenjsko okolje, kar je pogoj za bolj zdravo in kakovostno
življenje vsakega posameznika.
Mestna občina Novo mesto je tako v veliki meri optimizirala
kanalizacijski sistem v Novem mestu tako, da se velik delež
onesnaženja, ki se zbere v sekundarni kanalizaciji odvede
na čiščenje na Centralno čistilno napravo v Ločni, s čimer se
hkrati zmanjšajo stroški obratovanja celotnega sistema za
odvajanje in čiščenje odplak.
Tako je na območju celotne Kandijske ceste zgrajen nov kanal
za odpadne vode, ki gravitirajo proti razbremenilniku in
črpališču v Kandiji. Obstoječi mešani kanal, ki je bil zgrajen
1979, je postal izključno kanal za odvajanje predhodno
očiščenih meteornih voda iz celotnega vplivnega območka
Kandijske ceste z iztokom neposredno v reko Krko
Ob izgradnji novega kanalizacijskega sistema je izvedena
tudi celovita rekonstrukcija Kandijske ceste, ki ima status
državne regionalne ceste z oznako R2-419/1203. Cesta bo
rekonstruirana od km 13.374 do km 14.200, to je od mostu
preko Težke vode do križišča pri glavnem vhodu v TPV.
Z rekonstrukcijo ceste se je nekoliko spremenila geometrija
ceste tako, da se bodo v križiščih nekoliko povečali zavijalni
radiji, v Kandijskem križišču je iz smeri Žabje vasi in pri
zavijanju v center mesta dodan nov zavijalni pas, izvedene pa
so tudi posamezne razširitve ceste in pločnikov.
V celoti je zamenjano odvodnjavanje ceste, spodnji ustroj
ceste, nosilni in vozni sloj ceste, izgrajeni so novi hodniki
za pešce, avtobusna postajališča, zgrajena nova javna
razsvetljava in v celoti posodobljena prometna signalizacija.
Ob gradnji nove kanalizacije in rekonstrukciji ceste so tudi
v celoti obnovljeni vsi ostali vodi ki potekajo v cesti in sicer
telekomunikacijski in energetski vodi.
Ureditev odvodnjavanja odpadnih vod na območju
Kandijske ceste in rekonstrukcija Kandijske ceste je
del projekta »Hidravlične izboljšave kanalizacijskega
sistema in centralna čistilna naprava v Novem mestu«
ki je vključena v pilotni projekt Odvajanje in čiščenje
odpadnih voda v porečju reke Krke.

Letnik VI., št. 1, december, 2013

Najzahtevnejša dela so bila na izgradnji kanalizacije v križišču
pri mostu, kjer so bila izvedena obsežna gradbena dela z zelo
globokimi vkopi in navezavami obstoječih komunalnih in
ostalih vodov na novo zgrajeno infrastrukturo..
Po enoletnih delnih in občasno popolnih zaporah zaradi
izgradnje primarnega kanala Kandija, je bil 8. novembra 2013
sproščen promet po celotnem odseku Kandijske ceste.

Šport
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Kriterij »Okoli Grma« Radoslavu Rogini
Kolesarska dirka Okoli Grma je bila
prvič organizirana davnega leta 1974.
Po nekaj letih odmora jo je leta 2012
KK Adria Mobil ponovno oživela.
Na prenovljeni dirki je nastopilo
preko 250 kolesarjev od šolarjev,
rekreativcev do poklicnih kolesarjev.
Kolesarji Adrie Mobila niso bili
pretirano gostoljubni gostitelji saj
so ostalim slovenskim klubom pustil
le dve zmagi medtem, ko so jih sami
osvojili štiri.

je bil Aljaž Jarc na 9. mestu. Mlajši
mladinci so edini dosegli dvojno
zmago. V cilj sta skupaj z dvignjenimi
rokami prišla Benjamin Muhič in Mitja
Zupančič.

Pri dečkih C je zmagal Jan Bevc. Dečki
B so zmago prepustili Žigi Jančarju iz
Radenske. Najboljši Novomeščan je
bil Martin Colnar na četrtem mestu.
Gregor Bahč je bil peti in Aljaž Omrzel
deveti. Pri Dečki A Je zmagal Ptujčan
Luka Sagadin. Najboljši Novomeščan

Pred vrhuncem večera so nastopili
rekreativci, predšolski otroci ter
šolarji. Najzanimivejša je bila dirka
predšolskih otrok, ki so dvignili na
noge vse gledalce.

Starejši mladinci so vozili kriterij.
Jon Božič je s 26 točkami deklasiral
konkurenco. Selektorju je dokazal,
da si zasluži nastop za slovensko
reprezentanco na septembrskem
svetovnem prvenstvu.

Člani: Na najelitnejšo kriterijsko
dirko članov je bilo potrebno

počakati do konca. Gledalcem se je
izplačalo vztrajati saj je bila dirka
spektakularna, zanimiva in polna
preobratov. Kolesarji so morali
prevoziti 49 km in premagati
neverjetnih 800 m nadmorske
višine. Prvi del dirke je bil najboljši
Aljaž Hočevar. Zbral je 12 točk in pri
tem porabil toliko moči, da je začel
izgubljati stik z najboljšimi in vodstvo
je prevzel Italijan Alex Buttazzoni.
Vodstvo Italijana je bil znak za
kapetana Adrie Mobila Radoslava
Rogino, da mora stvari vzeti v svoje
roke. Rogina je napadel in s solo
vožnjo pobral vse razpoložljive točke
in zmagal. Drugi je bil Italijan Alex
Buttazzoni in tretji Jan Tratnik.
KK Adria Mobil se zahvaljuje
stanovalcem Grma in okoliških ulic,
da so nas lepo sprejeli in gostili kljub
temu, da so bili zaradi zapore ceste
moteni pri vsakdanjih opravilih.
Srečko Glivar

hvala za vaše zaupanje!
uspešno v letu 2014
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TEHNOLOŠKI RAZVOJ PREDSTAVLJA ENO NAJOSTREJŠIH
ZAHTEV DANAŠNJE AVTOMOBILSKE INDUSTRIJE, VENDAR
GRE PRI NAS PREDVSEM ZA ZGODOVINO, VZTRAJNOST,
PONOS IN UČINKOVITOST. PONOSNI SMO NA SVOJE
DOSEŽKE IN PONOSNI NA TO, DA VAM LAHKO PONUDIMO
NAJBOLJŠE, KAR IMAMO.

ZAPOSLENIM, PARTNERJEM IN VSEM SOKRAJANOM
ŽELIMO ŠE VEČ USPEHA IN SREČE V LETU 2014!
REVOZ, D.D., NOVO MESTO

