Glasilo Mestne občine Novo mesto,
številka 1, letnik 2016

Prenova mestnega jedra
EKO teden
Občini podarjena nepremičnina
na Glavnem trgu 2

o naslovnici
Javne površine ponujajo možnost sooblikovanja skupnega prostora, dvigujejo
zavest in odgovornost do okolja ter kot
prostori srečevanja, izmenjav idej, znanj
in praks krepijo lokalno skupnost.

o fotografu
Peter Žunič
Fabjančič,
avtor naslovnice, je Novomeščan, ki
svoja zanimanja usmerja v številne projekte na področjih kulture in kulturne
dediščine, varstva okolja ter urbanega
razvoja. Je ljubiteljski fotograf, ki uživa v
iskanju in videnju novega in drugačnega, raziskovalec novih prostorov z namenom povezovanja in iskanja skupnega.
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Vodilna tema tokratne številke Glasila
Novo mesto je skrb za okolje. Ja, vem, zlajnana tema, kakor pri lajni, ki se z eno in
isto melodijo na valju z zatiči vrti v neskončnost in ponavlja do onemoglosti. Si
z lahkoto predstavljam, da bi lajnar, ki bi
nekomu eno in isto melodijo par dni vrtel
pod oknom, moral imeti obute zelo hitre
športne copate z dobrim oprijemom, ko bi
preskušal trdnost živcev in potrpežljivosti, pri zlajnani temi o skrbi za okolje pa
sem prepričan, da temu ni tako. Seveda
nihče ne bo priznal, da mu je za okolje
vseeno ali da vsaj enkrat na leto odpadke
odpelje v kakšno kraško jamo, kjer bodo
za razliko od odpadkov v gozdu vsaj skriti
očem, pogosto pa boste slišali, predvsem
od politikov, še bolje, od politikantov, da
skrb za okolje je že okej, ampak … Ampak
ko pa imamo toliko drugih težav, ki se jih
moramo lotiti hitreje, prej, bolj zavzeto …
Najlaže je kritizirati, kazati s prstom, teže
je delovati. Skrb za okolje pa se začne pri
vsakem posamezniku! Zelo verjetno argument, da recimo odpadkov nisi odpeljal
v gozd, temveč v zbirni center Komunale,
drži vodo in občanova vest je načeloma
lahko čista. Saj imamo službe, ki se s tem
ukvarjajo, in v njih so zaposleni ljudje, ki
so za svoje delo plačani, mar ne?! Po vsej
verjetnosti so celo zelo dobro plačani, če
gre verjeti pametnim gostilniškim retorikom! Res je, vsaj onesnažil nisi, če že drugega nič. A pri tolikšni količini odpadkov
se pojavi težava – kam z njimi? Imamo
odlagališče, a nihče noče živeti v bližini.
Smrdi, ropota, nevarno je za zdravje. Kaj
pa če bi ga postavili kam drugam?! Jasno,
lahko sem pameten, ker živim v mestu,
torej daleč od odlagališča, in ne morem
(povsem) razumeti gneva ljudi, ki s temi
težavami živijo vsak dan. Zagotovo ni prijetno, zagotovo ni zdravo, zagotovo načenja živce ter v debatah povišuje tone,
ampak stanje se izboljšuje, iz leta v leto, iz
meseca v mesec. Iščejo se dobre rešitve, v
pristojnih službah ne spijo ali se praskajo
po ritih, konec koncev je zadovoljstvo ljudi
v najbolj primarnem interesu vseh (demokratičnih) oblasti na svetu.
Ravnanje z odpadki pa seveda ni edino,
kar pripomore k čistejšemu, bolj zdra-

vemu okolju. Energetska sanacija stavb
pripomore k manjši porabi kurjave, kar
spet pomeni boljši zrak, še posebej če se
ogrevamo z drvmi, ki so trenutno najcenejši energent. Pred svojim pragom mora
vsak pomesti najprej sam. Seveda imamo
službe, ki se ukvarjajo s tem, a če najprej
mi ne poskrbimo za to, nam nobena
služba ne bo mogla pomagati! V tej številki je kar nekaj prispevkov iz vrtcev in
osnovnih šol, prav vsi pa malčke in šolarje
vsak dan učijo, da moramo za zdravo življenjsko okolje poskrbeti najprej sami. In
jih tudi naučijo, kako. Kajti kar se Janezek
nauči … Včasih se počutim neumno, ko
svoje otroke učim, da se med ščetkanjem
zob voda zapira, hkrati pa stranišče splakujemo s pitno vodo, ali ko kupim plastenko vode, za izdelavo katere se porabi
več vode, kot je je v njej. A tudi pot okoli
sveta se vedno začne s prvim korakom …
Nisem občinski odvetnik, a ko sem za to
številko bral prispevke, ki so nam jih poslali različni zavodi in podjetja, sem dobil
občutek, da smo na dobri poti. Seveda so
napake in pomanjkljivosti, brez teh nikoli
ne bo šlo, še posebej pri kakšnih novih
postopkih ali tehnologijah, in zagotovo
se vsega ne bo dalo spremeniti na bolje
čez noč, a se težav zaveda(m)jo in jih rešuje(m)jo.
Kot jamar, recimo, opažam, da se stvari
spreminjajo na bolje. Ko čistimo kakšno
jamo, in teh je še zelo veliko onesnaženih, čeprav so kraške jame prvi filter naše
pitne vode, novih odpadkov ni že nekaj let.
Kar je razveseljujoče! Ter skoraj zagotovo
posledica (tudi) tega, da je Komunala pred
leti odprla zbirno reciklažni center za kosovne odpadke. Ampak tisti najbolj osnovni premislek je pa na vsakem posamezniku posebej. Sojamar in prijatelj Klemen, ki
za večdnevne akcije v podzemlju recimo
celo papirčke s čajnih vrečk odreže, ker se
pri napornem raziskovanju namreč pozna
skoraj vsak gram, iz jam vedno nosi tudi
odpadke, ki so jih pred nami pustile druge
odprave. In so stokrat težji od čajnih
vrečk! Na začetku smo se seveda norčevali iz njega, a ko razmisliš, je logično. Če ne
boš najprej sam, kdo bo namesto tebe?!
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KO L U M N A

>

IZBRALI STE SPREMEMBE
Gregor Macedoni, župan

Lani smo začeli z reorganizacijo širše občinske uprave. Vsi moramo začeti sodelovati in pri tem iskati rezerve. Sistem občinske
uprave, javnih zavodov in podjetij je (bil) predrag, in zato nam
zmanjkuje na področjih, v katerih so prednostne naloge občine.
Osnovne naloge so zagotavljanje kakovostne pitne vode, učinkovitega čiščenja odpadnih vod, varno cestno omrežje, primerna infrastruktura za osnovno šolstvo in predšolsko vzgojo ter izvedba
teh, učinkovito zbiranje in predelava odpadkov, skrb za splošno in
požarno varnost ter čisto in urejeno okolje. Nato pridejo na vrsto
še šport, kultura, mladi, starejši, sociala in še bi lahko naštevali.
Vse to so izhodišča za delovna mesta oz. uspešno gospodarstvo.
Če bomo imeli prijazno delovno in bivalno okolje za nas, občane, bodo naši kraji zanimivi tudi za obiskovalce oz. turiste. Zato
snujemo novo turistično strategijo, ki bo slonela na tistem, kar
imamo in kar smo (in ne na tistem, kar si želimo biti). Pomemben
del te strategije je ureditev naše ključne podobe, to je starega
mestnega jedra. Glavni trg, ki je danes tudi (pre)obremenjena
tranzitna cesta in poleg tega še v prevelikem delu parkirišče,
je treba nameniti pešcem in kolesarjem ter manj avtomobilom.
Seveda je vsak poseg v mestu, kjer je država mrežo pomembnih prometnic (državnih cest) »pozabila« primerno načrtovati in
graditi, zelo zahteven. Zato smo prek javne razprave zasnovali
nov prometni režim, ki bo del Glavnega trga namenil samo za
pešce in kolesarje. Evropski denar za razvoj urbanih središč pa
bo vir za prenovo zunanje podobe Glavnega trga v naslednjih
letih. Načrtujemo nova parkirna mesta tako v mestnem jedru kot
tudi in predvsem ob ožjem mestnem središču. Po intenzivnem
lobiranju v Ljubljani smo uspeli pridobiti projekt na državnih cestah (zaključek Kandijske ceste ob zdravstvenem domu), kar je
ob državnem proračunu, ki za te namene ne zagotavlja denarja,
pomemben uspeh. Še vedno pa zelo na ministra za infrastrukturo intenzivno naslavljamo pozive, da je treba nujno zagotoviti
izvedbo odsekov, kjer gre za varnost – še posebej otrok. To sta
cesti skozi Velike Brusnice in Šmihelska cesta. Po prekinitvi projekta Cerod II je zdaj pomembno, da najdemo najbolj sprejemljiv
način prihodnje učinkovite predelave odpadkov. Imamo sprejet
osnovni dokument za črpanje sredstev v obdobju 2014–2020,
to je Regionalni razvojni program JV Slovenije. Zastavljamo bolj
povezovalno in ambiciozno politiko črpanja evropskih sredstev.
Novo mesto je regijsko središče JV Slovenije ter prestolnica slovenskega izvoznega gospodarstva. Ti vlogi moramo znati izvajati
tako v regiji kot v odnosu do države.
Nabor projektov, ki so zastavljeni in so bili oz. bodo udejanjeni
v bližnji prihodnosti, je dolg: dokončanje centralne čistilne naprave v Ločni (s sušenjem odpadnega blata), izgradnja brvi prek
Krke v Irči vasi (ter v nadaljevanju še brv v Ločni), ureditev gradbene jame ob avtobusni postaji, izvedba energetskih sanacij in
dokončanje prenove javne razsvetljave z vključevanjem zasebnih
investitorjev, prvi kolesarski odseki, ki bodo vsaj delno izpolnili
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Pred zadnjimi volitvami so bile obljubljene spremembe ena glavnih tem. Velika večina volivcev je podprla kandidate,
liste in stranke, ki so predstavljali spremembo. Spremembo od zamujanja razvojnih priložnosti in neučinkovitega
upravljanja lokalne skupnosti. Večinsko smo bili za spremembe na bolje, težavo pa imamo, ko se sprememba dotakne
tudi nas. In na neki način smo bili vsi v majhnem ali večjem delu soudeleženi v dozdajšnjem neučinkovitem sistemu,
za katerega smo vedeli, da ni dober. Za izvedbo sprememb je potreben pogum, in če je ta podprt z vizijo in modrostjo,
bodo rezultati prišli. Nekatere je strah pred spremembami tudi za ceno nazadovanja, nekateri pa odkrito nasprotujejo,
ker spremembe pomenijo poseg v pridobljene posebne ugodnosti. Vendar verjamem, da premoremo dovolj moči, da v
jubilejnem letu stopimo na pot razvoja naše občine oz. našega mesta.

vrzeli v mestnem predelu (Straška cesta, Ločna–Žabja vas, Irča
vas–Srebrniče ...) ter v nadaljevanju širša kolesarska mreža kot
del projekta Krka Sava Bike, smo sredi prenove in dograditve
podružnične osnovne šole oz. vrtca na Malem Slatniku. Potekajo dogovori o projektu nacionalnega (zimskega) olimpijskega
vadbenega središča za kolesarje, atlete in triatlonce v Češči vasi.
Pridobili smo investitorja za lokacijo Novi trg 6 (nekdanja občinska stavba), ki je odstranil dolgoletno neugledno propadajočo
stavbo. Pogovarjamo se z novimi investitorji oz. nosilci vsebin
za Glavni trg, iščemo rešitve za razvoj območja Gorjancev ter se
posvetujemo z manjšimi in večjimi poslovnimi subjekti na področju predelave lesa v naši občini, da bodo ustrezno zastopani v
regionalno zastavljenem projektu Lesni centri Dolenjske.
Zgornje naštevanje je izpustilo še marsikatero aktualno dejavnost in načrte. Verjamem, da bo občinski časopis, ki je pred
vami, zagotovil celovito informiranje in nam vsem skupaj omogočil bolj kakovosten dialog. Poslušali smo kritike in pomisleke
še pred izidom prve številke časopisa. O našem delu smo veseli
vsakega odziva, tudi kritičnega. Še bolj pa celovitih vsebinskih
pobud in vključevanja posameznikov v konkretno delo projektnih
timov. Če bomo znali sodelovati, bodo rezultati boljši. Navsezadnje smo občino prevzeli v takšnem stanju, da nam ne preostane
nič drugega, kot sodelovati. Vse naše delo mora imeti samo en
cilj – kakovostno bivanjsko in delovno okolje za nas, občane. Prijetne pomladne mesece vam želim ter da se čim večkrat vidimo
na številnih kulturnih, športnih in zabavnih prireditvah, ki jih bo
po vsej občini veliko. Še posebej pa vabljeni na spomladanske
čistilne akcije. Okolje je tisto, ki ga nimamo v lasti, temveč ga le
varujemo za svoje potomce.

> MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Pobuda MONM

JAVNI POZIV

SUBVENCIONIRANJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV IN HIŠNIH
ČRPALIŠČ NA OBMOČJU MO NOVO MESTO
Predmet poziva je subvencioniranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih čistilnih
naprav (individualnih ali skupinskih), velikosti do 20 populacijskih ekvivalentov, ter hišnih črpališč. Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem pozivu so tiste fizične
osebe, ki so lastniki stanovanjskih ali večstanovanjskih objektov, v katerih imajo stalno
ali začasno prebivališče in so na območjih MO Novo mesto in kjer ni možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje ter na območjih, kjer ni predvidena izgradnja
kanalizacijskega omrežja ali se ni mogoče priključiti na javno kanalizacijsko omrežje in
je treba vgraditi črpališče.

Kontaktna oseba za dodatne informacije
v zvezi z razpisom je Nataša Engel,
telefon 07 3939 229,
e-pošta: natasa.engel@novomesto.si
v času uradnih ur ob ponedeljkih in petkih med 8.00 in 14.00 ter v sredo med
8.00 in 16.00.

Zagotovljena namenska finančna sredstva so namenjena v proračunu za subvencioniranje hišnih črpališč in subvencioniranje malih čistilnih naprav. Subvencionira se nakup in
vgradnja malih čistilnih naprav in hišnih črpališč, opravljena do oddaje vlog, pri čemer
mora biti naložba zaključena in v uporabi pred oddajo vloge. Zainteresirani prosilci lahko oddajo vlogo – prijavne obrazce za dodelitev sredstev do porabe namenskih sredstev
oziroma najpozneje do 30. oktobra 2016.
> Mateja Jerič, Mestna občina Novo mesto

V NOVEM MESTU ZAŽIVELA
DOBRODELNA AKCIJA DONIRANA HRANA

Projekt Donirana hrana je dobrodelen projekt, ki ga vodi in koordinira Zveza Lions klubov Slovenije. V okviru tega projekta lioni
in drugi prostovoljci po Sloveniji že tri leta vsak dan ob zaprtju
trgovin prevzamejo hrano in jo dostavijo v različne zbirne centre
(varne hiše, zavetišča, razdelilnice …). V 16 mestih po Sloveniji je
vključenih 22 Lions klubov, ki v 66 trgovinah trgovskih podjetij
Spar, Mercator in Tuš pobirajo hrano v skladu z vsemi predpisi in
standardi HACCP. Od 1. marca 2016 pa je v ta vseslovenski Lions
projekt vključeno tudi Novo mesto.
V ta namen smo na MO Novo mesto prek javnih del zaposlili
osebe, ki bodo vsak večer ob zaprtju trgovin trgovske hiše Spar
pobirale hrano in jo odpeljale v razdelilnico Rdečega križa na ulici Slavka Gruma 54a. Hrana bo čez noč v hladilnikih in zamrzovalnikih, nato pa se bo razdelila ljudem v stiski, in sicer po vnaprej
določenih kriterijih. Občani se lahko za tovrstno pomoč obrnejo
na Center za socialno delo Novo mesto, Društvo upokojencev

Foto: Peter Žunič Fabjančič

V lokalnem okolju se vse
pogosteje srečujemo s stiskami ljudi, vedno več se
jih težko prebija iz dneva
v dan. Zato smo se odločili,
da pristopimo k dobrodelnemu projektu Lions klubov Donirana hrana, v sklopu katerega se razdeljuje
hrano pomoči potrebnim.
Novo mesto, Škofijsko Karitas in Območno združenje Rdečega
križa, kjer bodo dobili vse informacije.
MO Novo mesto je poleg ljudi, za katerih izobrazbo o standardih HACCP je poskrbel Lions klub Novo mesto, zagotovila tudi
sredstva za nakup potrebne opreme ter druge stroške za izvajanje projekta. Ocenjujemo, da takšno pomoč pri nas potrebuje
približno 300 ljudi, ki živijo pod pragom revščine, med njimi so
tudi mladi in njihove družine, katerih dohodki kljub zaposlitvi
enega ali obeh odraslih ne zadostujejo, da bi si lahko kupili hrano za ves mesec.
Količine zbrane oziroma prejete hrane nihajo, v naslednjih mesecih se bodo povečevale, prav tako tudi število prejemnikov, saj
ima novomeški Lions klub pod okriljem Zveze Lions klubov Slovenije v načrtu podpisati dodatne pogodbe o sodelovanju v projektu Donirana hrana tudi s trgovskima hišama Mercator in Tuš.
5

> Urban Kramar, Mestna občina Novo mesto

KRONIKA OBČINSKEGA SVETA

Foto: Peter Žunič Fabjančič

DECEMBER 2015–MAREC 2016

Mnenja in soglasja k imenovanju
direktorjev in ravnateljev
Na področju kadrovskih zadev je Občinski
svet MO Novo mesto (OS MO NM) sprejel
nekaj pomembnih odločitev. Svet je na
januarski seji soglasno potrdil asist.
mag. Alenko Simonič, dr. med. spec., za
direktorico Zdravstvenega doma Novo
mesto. Mandatno obdobje traja štiri leta.
Svetnice in svetniki so potrdili tudi
sklep, da Agencija za šport Novo mesto
ne objavi razpisa za delovno mesto
direktorja, dokler ne sprejmemo odločitve
o morebitnem preoblikovanju zavoda oz.
najdlje do konca leta 2016. V tem času se
bo določil vršilec dolžnosti.
Potrjeni so bili tudi novi ustvarjalci revije
Rast. Za predstavnico izdajatelja v Svet
revije so potrdili Klavdijo Kotar, vodjo
območne izpostave Javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti. Mitja Ličen, direktor
Založbe Goga, bo od zdaj odgovorni
urednik revije, uredniški odbor pa bodo
sestavljali Natalija Petakovič, Andreja
Kopač, Natalija Zanoški, Jedrt Jež, Jelka
Ciglenečki, Boštjan Pucelj, Iztok Hotko,
Igor Vidmar, Jurij Kocuvan in Mitja Ličen.
Za ravnatelja Glasbene šole Marjana
Kozine Novo mesto je bil vnovič imenovan
dozdajšnji ravnatelj Matija Slak.
6

Imenovanje v svete javnih zavodov
Na 11. redni seji je OS MO NM potrdil
predloge
s
področja
kadrovskih
zadev. Za člana Odbora za mladino je
imenoval svetnika SLS Alojza Goloba, za
predstavnike občine v Svet OŠ Brusnice
pa Antona Zvonka Deželana, Stanka
Jakliča in Braneta Vovka. Za predstavnika
občine v Svetu OŠ Dragotina Ketteja Novo
mesto je namesto Jasne Hrastar imenoval
Petra Medveščka. Svetnica stranke SMC
Mojca Špec Potočar je bila imenovana
za predsednico Odbora za spremljanje
položaja romske skupnosti. Za vršilca
dolžnosti direktorja Gasilsko-reševalnega
centra je bil imenovan Gregor Blažič.
Svet je potrdil še Martino Vrhovnik
za predstavnico lokalne skupnosti v
Svetu zavoda Grm Novo mesto – center
biotehnike in turizma ter imenoval Meto
Vidiček kot nadomestno predstavnico
ustanovitelja v Svetu OŠ Brusnice.

Komisija romske skupnosti
Na področju kadrovskih zadev je bila
imenovana
tudi
Komisija
romske
skupnosti MO Novo mesto, ki ji predseduje
Janez Doltar, preostala člana pa sta
Mladen Gorše in Milena Tudija. Komisija
je pravna naslednica Komisije za pripravo

volilnega imenika pripadnikov romske
skupnosti.

Nagrade in priznanja Mestne občine
Novo mesto
Občinske svetnice in svetniki so odločili,
da se naziva častni občan MO Novo
mesto za leto 2015 ne podeli. Potrdili
pa so podelitev nagrad MO Novo mesto
za leto 2015, ki ju prejmeta Gorazd
Cibic in Anton Progar. Prvi za življenjsko
delo in pomembnejše trajne uspehe na
urbanistično arhitekturnem področju,
Progar pa za pomembnejše trajne uspehe
na področju planinstva in prostovoljstva.
Trdinovo nagrado za leto 2015 prejme
dr. Daniel Brkič, koordinator projektne
skupine za prenovo Mordaxove kapele.
Grb MO Novo mesto za leto 2015
pa prejmejo Klavdija Kotar, Kulturno
umetniško društvo Krka in Šahovski klub
Krka Novo mesto. Kotarjeva za dolgoletne
uspehe, predano in izjemno zavzeto delo
v ljubiteljski kulturni dejavnosti, Kulturno
umetniško društvo Krka za dolgoletne
pomembne dosežke in bogat prispevek k
promociji kulturnih dejavnosti, Šahovski
klub Krka Novo mesto pa za dolgoletne
uspehe in širjenje šahovske kulture.

O B Č I N S K I

Sporazum s KZS
Na januarski seji je bila sprejeta pogodba
med Košarkarsko zvezo Slovenije (KZS)
in MO Novo mesto, ki zapira nerešena
vprašanja glede organizacije evropskega
prvenstva 2013. Svetnice in svetniki so
se strinjali, da KZS na podlagi dogovora
ustavi tožbeni zahtevek za izvršitev
plačila preostalih 400 000 EUR, sredstva,
ki jih je MO Novo mesto že poravnala, pa
se delno vrnejo v občino, kar bo vir za
nadaljnje dobro delo na področju tega
športa z mlajšimi generacijami.

ureditvi cestnega prometa v MO Novo
mesto. Odlok predvideva spremembe
na področju kaznovanja za prekrške, ki
nastajajo zaradi neplačevanja parkirnin.
Kazen za prometni prekršek napačnega
parkiranja se znižuje z 80 na 40 EUR,
uveden pa bo tudi sistem odpustkov in
omogočeno plačevanje kazni na blagajni
vzdrževalca parkirišč oz. drug ustrezen
način plačila. V primeru neplačila
predpisane parkirnine bo voznik oziroma
lastnik vozila lahko poravnal parkirnino v
višini 10 EUR.

Proračun

Delovanje Nadzornega odbora

Občinski svet je v drugi obravnavi sprejel
proračuna MO Novo mesto za leti 2016
in 2017, ki poleg zagotavljanja rednih
nalog občine predstavljata tudi osnovo
za črpanje sredstev v finančni perspektivi
2014–2020. Med prednostnimi nalogami
bo predvsem zagon investicij v družbenih
dejavnostih (večja dostopnost predšolske
vzgoje in osnovnih šol po celotni občini,
energetska sanacija vrtcev in osnovnih
šol; na področju športa bodo prednosti
nove vadbene površine in sanacija
obstoječih
objektov;
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 bosta v ospredju ureditev
mestnega jedra, pešpoti in kolesarskih
stez ter zagotovitev širokopasovnih
povezav, kar je tudi regijski projekt.

Občinski svet se je na decembrski
seji seznanil s končnim poročilom
Nadzornega odbora MO Novo mesto o
nadzoru zaključnega računa proračuna
MO Novo mesto za leto 2014, končnim
poročilom Nadzornega odbora MO Novo
mesto o nadzoru avtorskih, podjemnih
in svetovalnih pogodb, sklenjenih ali
izplačanih v letu 2014 v Razvojno
izobraževalnem centru Novo mesto, ter s
končnim poročilom Nadzornega odbora
MO Novo mesto o nadzoru avtorskih,
podjemnih in svetovalnih pogodb,
sklenjenih ali izplačanih v letu 2014 v
Gasilsko-reševalnem centru Novo mesto.
Svetnice in svetnike so bili seznanjeni še
z letnim programom nadzora Nadzornega
odbora MO Novo mesto za leto 2016.

Sprejeta Strategija na področju
mladih

Napadi na Narodni dom

V drugem branju so svetnice in svetniki
sprejeli Strategijo na področju mladih
v MO Novo mesto do leta 2020.
Namen priprave strategije je priprava
celostne rešitve mladinskih politik v
lokalni skupnosti, ki bodo usklajene z
mladinskimi politikami na državni ravni.
Strategija vsebuje predloge za izboljšanje
položaja mladih v lokalni skupnosti ter
pomoč mladinskim organizacijam in
organizacijam za mlade, da spodbudijo
mladino.

Cenejše kazni za napačno parkiranje
Svet je po skrajšanem postopku potrdil
spremembe in dopolnitve Odloka o

Tudi na februarski seji se je občinski
svet seznanil z nekaterimi gradivi
Nadzornega odbora. Gradivo vključuje
končno poročilo Nadzornega odbora o
opravljenem nadzoru štirih veljavnih
pogodb MO Novo mesto za investicije
in investicijsko vzdrževanje, sklenjenih v
letu 2015, končno poročilo o opravljenem
nadzoru nad realnim stanjem na seznamu
pogodb MO Novo mesto za investicije in
investicijsko vzdrževanje v letu 2015 in
letno poročilo o delu nadzornega odbora
MO Novo mesto za leto 2015.

Na marčevski seji so bili sprejeti tudi sklepi
glede nedavnih napadov na Narodni dom.
Občinski svet MO Novo mesto je obsodil
oz. odklonil trikratne napade na Narodni
dom, v katerih je prišlo do poskusa požiga
vrat Narodnega doma, risanja nacističnih
simbolov na pročelje objekta ter grožnje,
da bo Narodni dom v prihodnosti požgan
v celoti. Prav tako je bilo županu in
Občinski upravi naloženo, da preuči
tehnične ukrepe (npr. namestitev kamer),
ki bi pomagale preprečiti nadaljnje
napade. S sprejetim amandmajem stranke
GAS so svetniki obsodili še vsakršno
nasilje in zlonamerna dejanja, zavrnjen
pa je bil amandma stranke SDS, ki bi
obsodil risanje simbolov vseh totalitarnih
režimov.

S V E T

Drugi sklepi
Svetniki so sprejeli sklep o višini odpusta
dolgov v vzgojno-izobraževalnih zavodih
MO Novo mesto. Skupno je prispelo 54
vlog, od teh 51 upravičenih glede na
pogoje zakona. Dolg iz naslova neplačila
vrtca se odpiše v dveh vrtcih, in sicer v
vrtcu Ciciban in vrtcu Pedenjped, do višine
250 EUR na dolžnika, kar pomeni, da se
odpiše dolg v skupni višini 13.310,12
EUR. OŠ neplačnikov iz naslova šolske
prehrane, glede na pogoje zakona, ne
beležijo.
Občinski svet je sprejel Odlok o prenehanju
Javnega zavoda Romski zaposlitveni
center. Ker Romski zaposlitveni center ni
zaživel, so občine ustanoviteljice sprejele
odločitev o prenehanju zavoda.
Svetniki so potrdili tudi listo kandidatov
MO Novo mesto za sodnike porotnike na
Okrožnem sodišču v Novem mestu.
Komunalni prispevek bo s sprejetjem
odloka na februarski seji nižji tudi do
9%, različno za posamezna območja oz.
vrsto investicij. Svetniki so na marčevski
seji potrdili tudi poslovni načrt Komunale
Novo mesto za leto 2016.
Prav tako je bila potrjena ustanovitev
Medobčinskega inšpektorata in redarstva
MO Novo mesto in Občine Straža. V skladu
z veljavnim Zakonom o financiranju
občin država občinam, ki organizirajo
opravljanje
teh
nalog, zagotavlja
povrnitev sredstev iz državnega proračuna
v višini 50 % v minulem letu realiziranih
odhodkov občinskih proračunov za
financiranje skupnega opravljanja nalog.
Iz tega naslova bi novomeška občina
lahko računala na 116 000 EUR prihranka
in dodatnih 7000 EUR za pokritje stroškov
dela iz Občine Straža.
Občinski svet MO Novo mesto se je
seznanil s poročilom podjetja CeROD o
odlaganju odpadkov na javni deponiji
v Leskovcu ter obravnaval kriterije za
oblikovanje cen in cenik za odlaganje in
predelavo odpadkov na deponiji Leskovec
za občine družbenice in nedružbenice.
Za leto 2016 v podjetju CeROD trenutno
nimajo predvidenega sprejema odpadkov
iz občin nedružbenic, točne cene celotne
obdelave in odlaganja pa bo, na podlagi
pridobljenih in usklajenih količin
odpadkov občin družbenic, mogoče
ugotoviti na podlagi izdelanega elaborata
o oblikovanju cen za leto 2016.
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Utrinek iz konstitutivne seje Komisije za razvoj nevladnih
organizacij.

Marčevska seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.

Obeležili smo 30 let izkopavanj na Kapiteljskih njivah.

Čebelarski dan 2016.

Komunala od zdaj po svojih poteh na okolju
prijazen pogon.

Pri projektu Arheološki park Marof bodo sodelovali študentje različnih smeri.

Novomeški simfoniki so pred kulturnim praznikom vnovič navdušili polno dvorano Marof.

Decembrsko drsanje na Glavnem
trgu.

Krvodajalska akcija širše občinske uprave.

Gospod Levičnik je občini podaril znamenito stavbo na Glavnem
trgu 2.

Na konferenci Slovenija 2030 smo poudarjali pomen lokalne samouprave.

Dražba majic z likovnimi upodobitvami Novega mesta.
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Novomeška kolesarska mreža se ne zmeni za zimske temperature.

Dobri možje so decembra razveseljevali na
Glavnem trgu.

N O V O M E Š K I

Izmenjava sadik in semen na novomeški Semenjavnici.

Na rotovžu smo gostili delegacijo iz
črnogorske občine Herceg Novi.

Za dame je ob njihovem prazniku poskrbel Novomeški kavalir.

KO LA Ž 2016

Dan žena so obogatile pesmice navihancev iz naših vrtcev.

Na novomeški škofiji se je mudil državni tajnik Svetega sedeža.

O novomeških potencialih na področju raziskav in razvoja z direktorjem Instituta Jožef Stefan.

Simbol slovenske enotnosti v parku pred
Kulturnim centrom Janeza Trdine.

Z dialogom za boljšo prihodnost novomeške košarke.

Novomeški visokošolski zavodi so se predstavili pred informativnimi dnevi.

Decembra smo dolenjske in belokranjske občine stopile skupaj.

O razvoju visokošolskega področja z rektorjem mariborske univerze.

Prek stanovanjskega sklada je do svojega prvega domovanja prišla mlada
družina.

S poljskim veleposlanikom o vse močnejšem sodelovanju med
državama.

Srečanje z ameriškim veleposlanikom.

Foto: Peter Žunič Fabjančič

Rising Kelts svojo kreativnost usmerjajo v varovanje okolja.
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Foto: Peter Žunič Fabjančič

PRISPEVKI SVETNIŠKIH SKUPIN

Imejmo spoštljiv odnos do najbolj
občutljivih in ranljivih.V to skupino spadajo
starejši in mladi. Razlogi so različni. Prvi
se srečujejo z nizkimi pokojninami, so
osamljeni, bolni, prevečkrat odrinjeni. V
naši občini je starejših od šestdeset let
že skoraj devet tisoč. Občinska svetnika
sva bila zato prepričana, da bi jim morali
v proračunu nameniti več kot le borih
18 000 EUR kar sta bora dva evra na
vsakega na leto. Večina teh je vključena
v izjemno delovna društva upokojencev
v svojih življenjskih sredinah, v katerih si
blažijo stiske jeseni življenja. Pa še to je
bilo težko doseči v pogajanjih pri sestavi
proračunov za prihodnji dve leti. Tudi zato
je nerazumljivo, da ni bilo posluha za
oprostitev prve ure parkiranja na novih
parkirnih prostorih pri zdravstvenem
domu. Za te starejše in mlade starše, ki so
najpogostejši obiskovalci zdravstvenega
doma. Mlajši, ki imajo zdaj moč končne
odločitve o tem, so pozabili, da je
bilo veliko zdravstvenega kompleksa
zgrajenega s samoprispevki teh starejših
in zdaj ti upravljajo s podedovanim.
Ne gre samo za denar. Na drugi strani
svetnika DeSUS-a nisva uspela s
predlogom, da bi bilo v proračunu nekaj
sredstev namenjenih mladim, ki iščejo
prvo zaposlitev. Najina moč je premajhna.
Tak odnos pa je vsem nam v poduk, ko
odločamo, komu bomo oddali svoj glas na
volitvah. Razmišljajmo in opazujmo zdaj,
da bomo vedeli prav ravnati, ko bomo
imeli čas vplivati na izbiro.
mag. Adolf Zupan, Svetniška skupina DeSUS

V GAS – Gospodarsko aktivni stranki se
zavzemamo, da bi imeli vsi občani zagotovljeno zdravo pitno vodo. Z izgradnjo
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ustreznega čiščenja vode in hidravličnimi
izboljšavami vodovodnega sistema se
bomo temu približali, hkrati pa bosta za
zdravo pitno vodo v prihodnje potrebna
dokončanje kanalizacijskega sistema in
skrbno ravnanje z vodo. V skrbi za čist
zrak smo uspeli zavrniti energetske lobije
državnih monopolistov po prisilni uporabi
fosilnih goriv. Tako se bomo občani lahko
sami odločali, kateri energetski vir bomo
uporabljali. Občina in država pa morata
spodbujati uporabo ekološko manj
spornih energentov. S širitvijo javnega
mestnega prometa tudi v primestne KS
in spodbujanjem uporabe tega ter gradnjo novih kolesarskih poti bi se zmanjšalo
onesnaževanje zraka. V želji, da bi preprečili neekološko in negospodarno obnašanje, smo predlagali, da bi župan pred
potrjevanjem cen za odlaganje odpadkov
na javni deponiji Leskovec pridobil vsaj
mnenje Občinskega sveta. Predlog sta
potrdila tudi pristojna strokovna odbora
Odbor za okolje in prostor ter Odbor za
komunalo in promet, vendar je Občinski
svet s 13 glasovi od 30 predlog zavrnil.
Alojz Kobe, GAS – Gospodarsko aktivna
stranka

V Listi Gregorja Macedonija trdno podpiramo delo novomeškega župana. Rezultati
velikih projektov, ki se jih loteva županova
ekipa, bodo vidni šele čez leta, vmes pa
se dogajajo manjše zmage, s katerimi se
trejo orehi, ki so zadnja leta delovali zelo
trdi. Tudi na področju okolja.
Od septembra MONM izvaja posodabljanje vodovodnega sistema. Projekt hidravličnih izboljšav pomeni za našo občino
ključni korak k čisti pitni vodi. Z novimi
vodarnami, cevovodi in vodohrani bomo

imeli kmalu bistveno boljšo pitno vodo.
Vodstvo MONM je v zadnjih šestih mesecih doseglo premike tudi pri odpravljanju
črnih pack v mestu. Avtobusno postajališče je končno brez gradbene jame, ograjene z zanemarjeno ograjo. Majhen park,
ki je nastal ob Topliški cesti, mogoče
ni arhitekturni presežek, je pa izjemen
napredek glede na sramoto, ki smo ji bili
priča kar nekaj let. Ruši se stavba nekdanje upravne enote, pred desetletji izstopajoče moderne steklene tvorbe, zadnjih
deset let pa samevajoče razbitine. Druga
faza tega projekta, gradnja modernega
poslovno-stanovanjskega objekta, je
tako bistveno bliže. Ob vseh teh uspehih
pa ostaja v občinskem svetu in občinski
upravi zavest, da je pod Gorjanci že kar
nekaj let en zelo velik izziv. Odlagališče
smeti s pripadajočimi izcedki in smradom
je veliko breme za tamkajšnje prebivalce
ter stalna skrb Ceroda in MONM.
dr. Janez Povh, Lista Gregorja Macedonija

Skrb za okolje je danes pogosto uporabljena tema, ki opredeljuje način bivanja
in odnos do podedovanih kakovosti prostora. Danes se v skrbi za okolje na vseh
ravneh bivanja opredeljujemo do ekoloških načinov razmišljanja, manjših emisij
odpadkov, recikliranja in – kar je najpomembneje – do zavedanja o posledicah, ki
jih vnašamo v okolje s svojo dejavnostjo
in posegi v prostor. Za varovanje okolja
je prvenstveno pomembno zavedanje o
izvornih kakovostih okolja in uporaba
tega z vso odgovornostjo do podedovanih kakovosti od generacij, ki so ga
soustvarjale, in do generacij, ki ga bodo
uporabljale za nami. Način urbanizacije
in izgradnja bivalnega okolja sta dejav-

P R I S P E V K I

nosti, s katerima danes najbolj intenzivno
posegamo v naravno okolje in ga preoblikujemo zaradi potreb dela in bivanja. Z
nepravilno urbanizacijo se podirajo nekoč
enostavno in jasno zapisana pravila uporabe in oblikovanja prostora, kar trajno
vpliva na kakovost okolja. Urbani posegi v
okolje in prostor so tisti, ki trajno vplivajo
na bivalne kakovosti in jih pogosto zaradi
enostranskih in nestrokovnih posegov z
opravičilom hitrega napredka in razvoja
ni mogoče nikoli popraviti. Zato skrb
za okolje niso samo očiščene odplake,
zmanjšane emisije izpustov in pometene
ulice, so predvsem premišljeni in strokovno utemeljeni posegi v urbanizacijo in
grajeno okolje, ki trajno zaznamuje kakovosten način bivanja.
Bojan Košmerl, Lista Ivana Kralja

Na zadnjih sejah občinskega sveta je
svetniška skupina SLS postavila vprašanja o dogajanju na CeROD-u. Vse bolj se
zdi, da je MO Novo mesto postala talec
partnerskih občin, države in lokacije odlagališča. Kako bomo obvladovali stroške
poslovanja CeROD-a, zagotovili sredstva
za potrebne investicije in na koncu za
zapiranje CeROD-a? Kdaj bo rešen problem smradu, zgrajene dovozne ceste in
obljubljena komunalna oprema? Kam
bomo odlagali smeti v naslednjih letih in
po kakšnih cenah? Katere in čigave smeti
se bodo odlagale v Leskovcu? Na občinskem svetu ne dobivamo potrebnih odgovorov in informacij ne od župana in ne
od direktorja podjetja. Ni pripravljenosti
župana, da bi zagotovil transparentnosti
podatkov in pristopil k spremembi aktov
podjetja tako, da bi o cenah za občane
in stroških, ki bodo bremenili proračun,
odločali na občinskem svetu. V lanskem
letu je župan odstopil od projekta CeROD
II. Pričakovali smo, da bo denar preusmeril na izboljšavo vodooskrbe. Na svetniško
razpravo na seji nismo dobili pojasnil.
Zgodovine ni mogoče spreminjati. Napake
iz preteklosti, če so bile, ne morejo in ne
smejo biti izgovor, da ne dobimo jasnih
odgovorov o stanju in nimamo možnosti
odločati o prihodnosti.
mag. Franci Bačar, SLS

Svetniška skupina SMC mora opozoriti
na (ne)svobodo medijskega prostora v
Glasilu Novo mesto, ko zaradi dane omejitve vsebine in obsega nima možnosti vsebinskega prispevka.
Čeprav so pred vodstvom občine pomembnejše teme, so urednik ali njegovi skrbniki
izbrali: okolje. Izpostavljamo tri. Žal za
več ni prostora. Mestni upravi so bolj
problematične pozabljene steklenice in
smeti mladostnikov na Šancah ob koncu
tedna, ki bi jih lahko pobral zaposleni
na Komunali v pol ure, da je zaposlovala
občinski svet s predlogi odlokov in s prepovedmi, kot ogrožena svoboda umetniškega ustvarjanja in varnost humanitarne
dejavnosti zbiranja pomoči beguncem
ob neposrednem, trikrat ponovljenem
napadu na Sokolski dom, od tega enkrat
celo z molotovko. Šele pobuda polovice

svetnikov za dopolnitev dnevnega reda
marčevske seje je spodbudila obravnavo na občinskem svetu, Glasilo Novo
mesto pa o okolju. Ali se temi podajo
gore smeti in smetnjakov, ki krasijo Novo
mesto? Na Rotovžu imamo župana, poleg
mestnega menedžerja imamo gradbenike,
arhitekte, krajinarje, pa nihče ne opazi,
da so nas preplavili smetarski zabojniki in izrinili mestne vsebine. Samo od
Galerija Simulaker do Knjižnice Mirana
Jarca je na javnih površinah Vrhovčeve
ulice postavljenih triindvajset smetnjakov različne barve in velikosti. Ali gre za
vitalno mestno četrt starega mestnega
jedra ali za podobo jutranjega, s smetmi
nastlanega 18-milijonskega Istanbula?
Ker občina neposredno iz proračuna plačuje zabojnike, naj vsaj z načrtovanjem,
okusom, estetskima čutom izkaže empatijo do starega mestnega jedra in naredi
red. Ali v temo sodijo hidravlične izboljšave? Še niti dobro se ni začela gradnja,
pa župan kljub obljubam o transparentnosti že napoveduje spremembo pogodb
in povišanje investicije. Ali vemo, koliko
nas bo stala čista voda in koliko več
komunalni prispevek? Eppur si muove!
Borut Škerlj, svetnik in predstavnik svetniške
skupine SMC

Uroš Lubej in Nina Jakovljević ter celotna
ekipa Solidarnosti še naprej aktivno delujemo v lokalnem prostoru. Na občino
smo vložili nove pobude in vprašanja,
v tem mandatu že 56. Na podlagi naše
pobude so se razkrili podatki o sejninah
članov svetov v javnih zavodih in podjetjih, s svojo pobudo smo prepričali občino,
da se zagotovi večja prometna varnost
otrok pred glasbeno šolo. S predavanjem
Tomaža Pangeršiča smo nadaljevali tudi
sklop naših javnih dogodkov. Smo edina
politična stranka, ki podpira uvedbo univerzalnega temeljnega dohodka, brezpogojnega denarnega prispevka, ki ga dobi
vsak državljan, ne glede na svoj status
(UTD). Z njim bi lahko rešili mnoga protislovja in neenakosti današnjega časa
(npr. nevidno, vendar čedalje večje nadomeščanje ljudi z umetno inteligenco in
s tem povezano izgubo delovnih mest).
Pangeršič je predstavil predlog, da bi se
UTD ne izplačeval neposredno v denarju,
ampak v obliki elektronskega dobropisa,
ki ga je moč porabiti samo za dve vrsti
dobrin: 1. Za zadovoljitev osnovnih človekovih potreb (hrana, voda, izobrazba,
zdravje, gibanje, komunikacija ipd.). 2.
Dobrine, ki so trajnostno naravnane. Se
pravi, za uporabo javnega prevoza, ekološke proizvode, obleke v trgovinah, ki ne
temeljijo na suženjskem delu v državah
tretjega sveta itd.
Če imate za nas vprašanja ali pobudo, ki
so v splošno korist občank in občanov,
vas prosimo, da stopite z nami v stik 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

S V E T N I Š K I H

S K U P I N

Druga številka je glasila je tukaj. Moram
priznati, da me je prva prijetno presenetila.
In kaj se je zgodilo v vmesnem času?
Sprejet je bil dvoletni proračun, ki športu
in mladini omogoča lepe možnosti. Upam
in trudil se bom, da bodo te zadeve udejanjene in da to ne bo samo mrtva črka na
papirju (kar se žal prepogosto zgodi). Vsi,
ki vas zanima, kaj vse zajema proračun,
si oglejte spletno stran občine. Zelo lepa
novica za športne klube je, da je bil razpis
za letni program športa LPŠ objavljen
takoj po sprejetem proračunu in je zdaj v
zaključni fazi. Tako bodo klubi prvič lahko
načrtovali svojo delo v sezoni. Vabim vas,
da še naprej spremljate naše delo in mi
kot svetniku podajate predloge in vprašanja, ki se nanašajo predvsem na šport in
mladino. Le tako lahko oblikujemo tovrstne programe v dobro vseh.
Jiří Volt, edini samostojni svetnik v MONM
Skrb za okolje je ena najpomembnejših
tem, saj z njo skrbimo za naše prihodnje
rodove. Ustava v 72. členu zagotavlja pravico do zdravega okolja, a ga na žalost vsi
nismo deležni. Kljub temu da ima večina
podjetij v naši občini okoljsko politiko
dokaj natančno izdelano, še vedno ostaja
vprašanje, kakšne posledice na koncu ta
politika ima. Vzemimo za primer odlagališče odpadkov v Leskovcu (CEROD), ki
zaradi groznega smradu znižuje kakovost
življenja okoliških prebivalcev. Ti že več
let zahtevajo rešitev problema. Stroka
odlagališču namenja velike besede,
stanje se iz leta v leto slabša, pristojni pa
medtem trdijo, da upoštevajo vsa določila zakonodaje. V naši svetniški skupini
menimo, da sta nujna strokoven pristop
k problemu in izdelava projektne naloge,
na podlagi katere bi se našla ustrezna
rešitev, ki bi ljudem, ki živijo v bližini
odlagališča, končno zagotovila njihovo
ustavno pravico do zdravega okolja, kot
to v svojih temeljih določa tudi evropska
okoljska politika.
Andrej Resman, SZV
Ko se po mestu vozite z avtomobilom, verjetno ne opazite, koliko hribčkov in vzpetin je na vaši poti. Te postanejo očitne
šele pri vožnji s kolesom. Morda je ravno
ta konfiguracija terena razlog, da kolesarjenje v našem mestu ni tako razširjeno. A
če želimo slediti trendom zelenih evropskih mest, je prav, da začnemo spreminjati
svoje navade in pogosteje sedemo na
kolo.
K spremembi teh navad lahko mnogo
prispeva občina z izgradnjo in izboljšavami kolesarskih pasov, stez in poti.
Načrt za to izgradnjo sicer obstaja že
od leta 2004, vendar se ne izvaja ravno
uspešno, predvsem se zatika pri odkupu
zemljišč. Večji napredek pa pričakujemo v
tem letu, saj si je občinska uprava zadala
cilj izgradnje kolesarskega obroča okoli
mesta. Določene trase so tako že v Načrtu
razvojnih programov MONM, ki predvideva začetek izvedbe na relacijah Bršljin–
Straška cesta ter Levičnikova cesta v letu
2016. Seveda morajo slediti tudi druge
relacije, predvsem vpadnici v mesto na
Belokranjski in Ljubljanski cesti.
Marko Dvornik, NSi
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> doc. dr. Tomaž Slak, predsednik ocenjevalne komisije

IZBRANA JE NATEČAJNA REŠITEV
ZA PRENOVO MESTNEGA JEDRA
NOVEGA MESTA

Vrvohodec na Glavnem trgu okoli leta 1900 (vir: visitnovomesto.si).

Prikaz nove ureditve Glavnega trga (vir: ZAPS in AtelierArhitekti, d. o. o.).

Po več kot 60 letih od zadnje večje prenove javnih mestnih površin v mestnem jedru je prvi korak –izvedba dvostopenjskega javnega arhitekturnega natečaja za prenovo javnih površin
mestnega jedra – končan. Dobili smo izredno kakovostno projektno rešitev in izkušenega projektanta z obilo referenc, tako
da lahko z zaupanjem trdimo, da se bo z izvedbo tega projekta
mesto močno približalo svoji viziji, h kateri stremi.

pošteno tekmovanje med različnimi rešitvami in pogledi kot tudi
objektivno izbiranje najboljše rešitve po celovitih strokovnih
merilih.

Skoraj vsi Novomeščani, obiskovalci, uporabniki ter (preredki) turisti smo že več let opažali žalostno nazadovanje mestnega jedra
Novega mesta. »Dnevna soba« mesta se danes duši pod parkirano pločevino, pešci smo ogroženi, mestni utrip je komaj zaznaven. Rešujejo ga le vse bolj množične in pogoste prireditve, ki pa
si morajo stalni prostor na Glavnem trgu vedno znova izboriti. Ob
tem Novo mesto kot javni prostor in urbano središče za bivanje
ni privlačno, je preobremenjeno s prometom in ne nudi ustrezne
podpore urbani bivalni kulturi in sodobnemu načinu življenja v
mestu. Glavni trg ne deluje, saj meščani mesta ne uporabljajo kot
podaljška lastnega doma.

Kljub vsemu pa je natečaj šele prvi korak, idejna zasnova, prek
katerega se bo v nadaljnjih obravnavah optimiziralo posamezne podrobnosti, rešitve in predloge. Ob široki javni razpravi,
strokovni presoji, sodelovanju zainteresirane javnosti, ki je prek
svojih predstavnikov že sodelovala pri pripravi programskih in
projektnih izhodišč, ter ob sodelovanju vseh, ki smo sestavljali
natečajno ocenjevalno komisijo, bo natečajni predlog prerasel v
konkretno ureditev, na katero bomo lahko vsi ponosni.
Ob podpori župana MO Novo mesto, občinske uprave in Zbornice
za arhitekturo in prostor Slovenije smo pridobili najboljšo med
najboljšimi rešitvami za celovito preureditev mestnega jedra Novega mesta. Zato si prizadevajmo za njeno uresničitev in povrnimo mestno središče ljudem.

Vendar pa so jasna vizija novega občinskega vodstva, trud mnogih posameznikov in ustanov končno le sprožili premik. Z izvedbo
javnega arhitekturnega natečaja se nadaljuje sistemski pristop k
prenovi javnih površin mestnega središča, in to skladno s smernicami in izhodišči Konservatorskega načrta za mestno jedro. Projekt predstavlja vrh prednostnih nalog zdajšnje mestne oblasti
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 ter z optimizacijo mestnega potniškega
prometa bistvena podlaga za konkretno prenovo mestnega jedra.
Mestna središča so prostori posebne kakovosti, kjer je zgoščena
politična in arhitekturna zgodovina mestne skupnosti, v Novem
mestu že 650-letna. Gre za reprezentativni prostor, ki dejansko
zaznamuje identiteto celotne Dolenjske. Posegi v mestno jedro
in še posebej preureditev Glavnega trga so najbolj zahtevna strokovna in umetniška naloga, natečaj pa edino orodje, ki zagotavlja
12

Natečajno območje.

Prikaz nove ureditve Na vratih (vir: ZAPS in AtelierArhitekti, d. o. o.).

Prikaz nove ureditve pred vhodom v Knjižnico Mirana Jarca.

Prikaz nove ureditve pred APT (Podbevškov trg) (vir: ZAPS in AtelierArhitekti, d. o. o.).

Prikaz nove ureditve Trga Novomeške pomadi (vir: ZAPS in AtelierArhitekti, d. o. o.).
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> Sara Draškovič, Mestna občina Novo mesto

INTERVJU

UREJENA ZASEBNA LASTNINA
PRIPOMORE K LEPŠI PODOBI MESTA
MO Novo mesto je marca 2016 od Nikolaja Toussainta Levičnika v dar prejela njegov del lastnine
nepremičnine na Glavnem trgu 2. Gre za pomembno mestno zgradbo, ki zapira zgornji del Glavnega
trga, pogled iz njenih oken pa sega po vsem osrednjem novomeškem trgu do Kandijskega mosta.
Tako imenovana Fichtenauova hiša je v last prednikov Nikolaja T. Levičnika prešla konec 18. stoletja,
v 19. stoletju pa je v stavbi domovala novomeška poštna služba. Po veliki vojni je prišla v državno
last, v procesu denacionalizacije pa so jo skupaj z nekaterimi drugimi nepremičninami vrnili potomcu
Fichtenauovih, tj. Nikolaju Levičniku. Ker gre za veliko nepremičnino, ki je potrebna prenove, se je ta
odločil, da svoje imetje na tem naslovu daruje občini z zavezo, da bo ta skrbela za družinski grob v
Ločni ter da bo nepremičnina uporabljena za potrebe mesta. Zaveda se, da je vložek v obnovo tako
velike zgradbe ob vseh konservatorskih zahtevah visok, da pa ima zgradba pomembno vlogo pri lepši
podobi mesta.
Verjetno to pomeni, da boste morali v
nekaterih objektih tudi vi prispevati k ponudbi konkretnih vsebin.

Foto: Peter Žunič Fabjančič

Torej ste optimistični, menite, da bo
Novemu mestu uspelo?

Kakšna se vam zdi sodobna podoba
Novega mesta?
Ko pridem v Novo mesto iz katere koli
strani, imam občutek, da sem prišel v supermarket. Žalostno je, da se je življenje v
mestnem jedru umaknilo prometu in hrupu. To so podobne okoliščine kot v marsikaterem mestu, tudi tako velikem, kot je
Zagreb, v katerem živim, vendar menim,
da bi tako uprava kot tudi ljudje lahko z
roko v roki naredili marsikaj, da se življenje vrne na okljuk. Podoba mesta, kot jo
ima danes, je bila ustvarjena ob 600-letnici ustanovitve mesta. Takrat je tudi ta
hiša dobila sivo barvo, ki jo ima še danes.
Edino prav bi bilo, da se ob novem velikem jubileju zedinite in poskrbite za prenovljeno podobo mesta, ki bo odgovarjala
potrebam modernega časa.
Kaj po vašem mnenju pravo mesto oziroma mestno jedro potrebuje?
Mesto vedno ustvarjajo ljudje, ki v mestu
živijo, delajo, ga uporabljajo. Uporabljali
ga bodo, dokler bosta infrastruktura in ponudba omogočali zadovoljevanje potreb,
ki jih imajo. Banka, pošta, obrtniki, trgovina, gostinska ponudba … Vse to privablja
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ljudi in s tem se v mesto vrne življenje.
Dobra ponudba in pestro družabno dogajanje sta razloga, da ljudje bivajo v mestu oziroma ga uporabljajo v prvobitnem
pomenu. Lastniki se namreč zavedajo, da
je vzdrževanje starih meščanskih zgradb,
kljub nekakšni romantični naklonjenosti
do visokih stropov in debelih zidov, drago, zato se marsikdo odloči za življenje
drugje.
Poznate marsikatero slovensko mesto,
lahko izpostavite kakšno z mestnim jedrom, ki vas s svojo podobo pritegne?
Najbolj bi izpostavil Škofjo Loko in Kranj,
kjer so prav tako imeli težave s prometom
in z obujanjem življenja v mestnem jedru.
Ko so večino prometa umaknili oziroma
ustvarili režim, v katerem imajo pešci in
kolesarji prednost pred avtomobilsko
pločevino, se je življenje vrnilo. Čeprav
verjamem, da četudi se zgodi prenova in
spremeni prometni režim, ničesar ni pa
narejenega na ponudbi v mestnem jedru,
rezultatov ne more biti. Ob pogovoru z vašim županom sem zaznal, da si občina že
zdaj zelo prizadeva, da bi oživila mestno
jedro ter vanj pripeljala vsebino in ljudi.

Spremembe so nujne, so včasih težke,
ljudje nekaj časa godrnjajo, potem pa
spoznajo, da udejanjene vnesejo red v
kaos ter s tem več gotovosti in varnosti
za ljudi. Na novinarski konferenci ob predaji ključev vašemu županu sem povedal,
da je del Kennedyjevega inavguracijskega
govora, med katerim poziva ljudi, naj se
ne sprašujejo, kaj lahko država stori zanje,
temveč kaj oni lahko storijo za svojo državo, še vedno nadvse aktualen. Tako kot
povsod, brez sodelovanja in komunikacije
ne bo šlo. Kakor sem seznanjen, ste svoje
meščane že izčrpno spraševali za mnenje in večina si jih želi manj prometa v
mestnem jedru. To se mi zdi dobra popotnica, zato je prav, da vztrajate in naredite to, sicer veliko, spremembo. Verjamem,
da se bo v kratkem zgodila sprememba
na bolje tudi za območje novomeškega
mestnega jedra.
Kaj bi si želeli, da po prenovi napolni
zgradbo na Glavnem trgu 2?
Če bi lahko, bi se lotil prenove že jaz, vendar ne morem, drugemu kot občini pa ne
bi zaupal. Pred šestdesetimi leti si je moj
oče prizadeval, da bi se na tem naslovu
v mestnem jedru uredila spominska soba
dediščine naše družine in te hiše. To žal
takrat ni bilo mogoče, saj je primanjkovalo stanovanj, zato so v prostore naselili različne najemnike. Zdaj ko sem svojo
lastnino podaril mestu, nekako niti ne
morem reči, s čim jo zapolnite. Upam pa,
da boste prostor razvili na način, ki bo pomembno prispeval k oživitvi novomeškega mestnega jedra.

> Aleš Šurla, Mestna občina Novo mesto

Foto: Peter Žunič Fabjančič

ENERGETSKA SANACIJA
JAVNIH STAVB V LASTI
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

Model pogodbenega zagotavljanja
prihrankov.

MO Novo Mesto namerava izvesti ukrepe izboljšanja energetske
učinkovitosti v javnih stavbah po principu energetskega pogodbeništva. Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije je
način financiranja, ki postaja tako v tujini kot tudi v Sloveniji pomembna oblika zagotavljanja kapitala za financiranje energetskih projektov. Pogodbeno zagotavljanje prihrankov je poslovni
model, pri katerem izvedene ukrepe za učinkovito rabo energije financira izvajalec, poplačani pa so iz tako doseženih ciljnih
prihrankov pri stroških za porabljeno energijo. Ukrepe izvede
izvajalec na svoje stroške. Vložena sredstva se povrnejo skozi
udeležbo pri privarčevanih izdatkih za porabljeno energijo. Po
poteku pogodbenega obdobja so prihranki pri stroških za energijo v celoti njegovi.

Glede na to, da imajo ukrepi na ovojih stavb praviloma dolge
dobe vračanja investicije, je potrebno, da so v določenem deležu
sofinancirani, saj v nasprotnem primeru ni mogoče pričakovati,
da bo pogodbeni partner zainteresiran za tovrstne projekte. V
finančni perspektivi 2014–2020 so za te namene predvidena finančna sredstva, prvi razpisi se pričakujejo v prvem polletju leta
2016. MO Novo mesto bo v naslednjih letih energetsko sanirala
javne objekte, ki jih ima v lasti, torej šole, vrtce, KC Janeza Trdine,
Dolenjski muzej, Športno dvorano Marof.
Cilji projekta so zagotoviti delno ali celovito energetsko sanacijo
javnih objektov v MONM, pokriti stroške za sanacijo energetskih
sistemov iz prihrankov, ki se dosežejo z energetsko sanacijo, izboljšati energetsko učinkovitost stavb, zmanjšati porabo energije in zmanjšati stroške za rabo energije, izboljšati delovne in
bivalne pogoje za uporabnike teh stavb, zmanjšati emisije ogljikovega dioksida in posledično blažitev podnebnih sprememb,
predvsem zaradi zmanjšanja porabe energije, izboljšati upravljanje in vzdrževanje energetske infrastrukture na način, da se izboljša energetska učinkovitost ob znižanih vloženih sredstvih,
ter nadaljnja izvedba projekta energetske sanacije javnih objektov brez zadolževanja MONM.
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> Damijana Karlič, prof. def., OŠ Dragotina Ketteja

TUDI KETTEJEVCI SKRBIMO ZA OKOLJE
EKO HIMNA
Smo mladi ekologi,
na nas ta svet stoji,
skrbimo, da okolje bo
brez hrupa in smeti.

Foto: arhiv OŠ Dragotina Ketteja

Sortirajmo odpadke,
ugašajmo luči,
varčujmo s pitno vodo
in jejmo bio vsi.
Tako bo naša Zemlja
srečen dom za vse,
ljudje, živali in rastline
v miru naj žive.
Ko je bila pred mnogimi leti ustanovljena
naša šola, se je bolj malo govorilo o skrbi
za okolje. Imeli pa smo velik šolski vrt, ki
so ga učenci pridno obdelovali in pridelke
nosili v šolsko kuhinjo. Zdaj so novi časi,
pa vendar je delo na vrtu pri nas še vedno
pomembna dejavnost. Danes je dejavnosti, povezanih z ekologijo, več. Poleg odpadnega papirja zbiramo embalažo, odpadne baterije, kartuše in zamaške. V šolski
jedilnici imamo ekološki otok in učenci
posebnega programa vsak dan razvrščajo
odpadno embalažo iz šolske kuhinje. Tako
skrbijo za urejenost šole in hkrati razvijajo delovne navade. Več let sodelujemo
tudi v projektih Shema šolskega sadja in

zelenjave, Tradicionalni slovenski zajtrk in
Eko bralna značka.
Decembra smo sodelovali na Medexovem
nagradnem natečaju Deluj eko – ohrani
čebelo in smreko. Smrečica, ki so jo oblikovali učenci 4. razreda z mentorico Gabrijelo Maček, je bila izbrana za eno najlepših in najizvirnejših, saj so jo obogatili
s satjem, z izdelki iz odpadnih materialov
ter s čipkastimi okraski. Za nagrado smo
prejeli medeni paket sponzorja.
V okviru projekta Eko šola, ki ga že nekaj let vodi učiteljica Ksenija Pejanovič,
se učenci učijo odgovornega odnosa do
okolja, v letošnjem letu pa je poudarek na

pridelavi in pripravi zdrave hrane. Na šolskem vrtu bomo spomladi uredili visoko
gredo, tako da bodo lahko vsi učenci, tudi
tisti na vozičkih, sodelovali pri delu. Posejali bomo avtohtona semena in iz pridelkov pripravljali zdravo hrano. Učenci bodo
spoznavali nove okuse, presno hrano ter
se navajali tudi na samostojno pripravo
hrane.
Ob koncu šolskega leta na zaključni prireditvi razglasimo eko razred in eko frajerje
– učence, ki so se najbolj izkazali pri skrbi
za okolje. Takrat zapojemo Eko himno, ki
sta jo napisali učiteljici Heda Kastelic in
Darinka Pirc.

> Katarina Dvornik, vzgojiteljica, vrtec Pedenjped

Da se vse začne pri najmlajših in v naših družinah, me je prepričala prigoda mojega očeta in
takrat štiriletnega nečaka. Nekega poznega jesenskega večera sta se vračala s sprehoda. Ustavila sta se na pokopališču, kjer sta prižgala svečko, ki sta jo prinesla v manjši vrečki. Ko sta vse
uredila in odnesla dogorele sveče, jih je oče, nič
hudega sluteč, z vrečko vred odvrgel v smetnjak
za sveče. Tedaj se je nečak odločno obregnil ob
neustrezno ločevanje odpadkov in neodgovornost svojega nona ter zaključil z grožnjo, da ga
bo zatožil mami.
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Foto: arhiv Vrtec Pedenjped

ZGLED JE
NAJBOLJŠA ŠOLA

N O V O M E Š K I

V tako zgodnjem in občutljivem obdobju
se otroci učijo predvsem s posnemanjem
in opazovanjem našega vedenja in vsakodnevnega odnosa do vsega in vsakogar. V
našem vrtcu smo svoj lonček k odgovornejšemu ravnanju do okolja pristavili s
številnimi projekti, ki so se z leti dogajali
v naših hišah. Tako v enoti Pedenjped že
nekaj let zelo uspešno delujeta eko oddelka, v katerem so oprema, materiali in
igrače okolju prijazni ter z inovativnimi
in zanimivimi pristopi dopolnjujejo učni

program. Eden vidnejših, Eko eko eko,
Metka ločuje smetko, s katerim smo opozorili in prejeli nagrado na natečaju Multimedijskega centra RTV Slovenija Vrtec
se predstavi, je bil med otroki, starši in
obiskovalci zelo dobro sprejet in podprt s
čudovitim sodelovanjem.
Pomembno pri vzgoji za trajnostni način
življenja je predvsem to, da z zgledom
damo otroku vedeti, da smo vsi del živega
sveta. Ravno zato smo v enoti Ostržek od-

I Z O B R A Ž E VA L N I

J AV N I

Z AV O D I

prli naravoslovni kabinet, v katerem otroci
pridobivajo dragocene izkušnje sobivanja
z ostalim življem. Da nam ne zmanjka
volje, ljudje velikokrat potrebujemo potrditev in hitre rezultate. Pri prizadevanjih
za ohranitev okolja so ti običajno vidni
šele nekaj generacij pozneje. Zato pa nas
lahko dobrohotna in iskrena opozorila
najmlajših pomirijo in potrdijo, da je naš
prispevek k ohranitvi boljšega okolja nedvomen.

> Mojca Klobučar, učiteljica, OŠ Šmihel

ČISTO OKOLJE,
SVETLA PRIHODNOST
OŠ Šmihel je s svojimi naravoslovnimi aktivnostmi dejavna tudi na področju ekologije, razvijanja
zdravega življenjskega sloga ter odgovornega odnosa do sebe in okolja. Naša večletna prizadevanja za čistejše okolje ter ohranjanje in bogatenje naravne in kulturne raznovrstnosti so bila
nagrajena s prisluženim nazivom EKO ŠOLE in mednarodnim statusom UNESCO ŠOLE, kar nas
navdaja z velikim ponosom.

Foto: arhiv OŠ Šmihel

Pohvalimo se lahko tudi s skalnjakom avtohtonih zelišč, ki je v
oskrbi učencev. Naša najnovejša
pridobitev je šolski vrtiček, ki ga
s pomočjo učiteljev obdelujejo
najmlajši učenci v podaljšanem
bivanju. Vsem je v največje zadoščenje pogled na prisrčne otroke,
ki se veselijo vsakega najmanjšega poganjka, ki vzklije iz zemlje,
ki jo s pozornostjo in ljubeznijo
negujejo.

Vsako leto na šoli v okviru naravoslovnega in tehniškega dne
obeležujemo svetovni dan voda in dan Zemlje, in sicer z raznovrstnimi dejavnosti, ki učence ozaveščajo o pomenu čistega okolja
za bolj kakovostno življenje in vodi kot najpomembnejši dobrini
prihodnosti. Dodano vrednost prispevajo tudi predavanja predstavnikov Komunale o novomeških vodah, ki učencem približajo neprecenljivo vrednost čiste pitne vode. Teoretična izhodišča
nadgrajujemo s praktičnim terenskim delom in raziskovanjem
okoliških vodnih izvirov.
Ob dnevu Zemlje vsako leto sodelujemo na prireditvi na Glavnem trgu s stojnico, na kateri razstavljamo izdelke učencev ter
dejavno soustvarjamo spremljajoči kulturni program. Na leto
organiziramo tudi dve zbiralni akciji starega papirja in ob teh
priložnostih z učenci spregovorimo o pomenu ohranjanja gozdov.
Organizacija naravoslovnih dni s tematiko gozda je naša vsakoletna praksa. Učenci podružnične šole so sodelovali na natečaju
Karitasa Podnebne spremembe z naslovom Živim preprosto in

solidarno ter ga povezali z dnevom Afrike, ki osvetljuje problem
pitne vode. Vključili smo se tudi v projekt Ločujem, zemljo varujem ter v ozaveščevalno akcijo Očistimo Zemljo. S Komunalo Novo mesto vsako leto sodelujemo pri več projektih. Skupaj
pripravljamo glasilo Ekošolarček, v katerem predstavljamo svoje
dejavnosti na področju ekologije. Z veseljem se odzovemo povabilom različnih društev in organizacij, ki zbirajo odpadni material, zamaške, odslužene aparate, oblačila in prehrambne ter
higienske izdelke, in na ta način eko dejavnosti oplemenitimo še
s humanitarno noto.
Naša skrb za čisto okolje se kaže tudi v številnih čistilnih akcijah,
v katere se vključujejo tudi starši in s svojim prostovoljnim delom pomagajo pri obnovi igral in zunanjih šolskih površin.
Vsako pomlad poskrbimo, da je okolica šole okrašena z raznovrstnim cvetjem in poslikavami učencev. Tako ustvarjamo prijetnejše počutje in toplo dobrodošlico gostom, ki nas obiščejo.
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> Irena Novak, vzgojiteljica, vrtec Ciciban

TUDI MAJHNI KORAKI
ŠTEJEJO

Foto: arhiv Vrtec Ciciban

Predšolsko obdobje je v spominu številnih eno najlepših v življenju. Prve izkušnje se otrokom globoko vtisnejo v spomin, zato ni vseeno, kaj in kako jim odgovarjamo na njihova vprašanja. Že od
malih nog gradimo svoj odnos ne le do stvari in soljudi, temveč tudi do okolja, v katerem živimo.
To je lahko dom v najožjem pomenu besede, lahko pa je ves planet.

Z otroško igrivostjo in radovednostjo se
v našem vsakdanu v vrtcu lotevamo tudi
tako velikih težav, kot sta onesnaženo
okolje in kopičenje odpadkov. Delamo
majhne korake. A z leti bodo postali večji
in več jih bo. Prepričani smo, da se nam
bo vsak, še tako majhen korak, ki ga naredimo v smeri k ohranitvi okolja, pošteno
vrnil.
V Vrtcu Ciciban Novo mesto že vrsto let
pazimo, kam odvržemo papir, plastenko,
bananin olupek. Ugašamo luči in varčno
točimo vodo. Otroke v vrtcu učimo, da
vestno ločujejo odpadke in se s pomočjo
staršev tudi doma tako obnašajo. V vrtcu
potekajo številni projekti o tej temi, prek
katerih se trudimo razvijati naklonjen,
spoštljiv in odgovoren odnos do narave.
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Vse leto zbiramo star papir, trakove, plastične pokrovčke. Zaposleni poskrbimo, da
vse zbrano oddamo v predelavo. Odpadni material pa v vrtcu pogosto koristno
uporabimo tudi pri našem ustvarjalnem
delu in iz njega izdelujemo raznovrstne
izdelke.
Imamo srečo, da veliko naših enot stoji blizu gozda in travnikov, tako imamo
veliko možnosti, da spoznamo različne
ekosisteme in življenje v njih. V enoti Labod ima na primer vsaka skupina otrok
svojo jablano, za katero skrbi. Ko jablane
obrodijo, jabolka poberemo in jih pripravimo za sušenje. Kaj vse se naučimo ob
tem! Imamo tudi svoje gredice, na katerih spremljamo ves proces rasti zelenjave – od semena do pridelka. Ob gredicah

imamo kompostnik, v katerega odlagamo
listje, travo, olupke … Kompost pa seveda
koristno uporabimo pri sajenju. Cenimo,
ko smo nagrajeni z zdravim pridelkom, in
ob prazničnih dnevih iz njih v mini kuhinji
pripravimo različne jedi.
Zaposleni v vrtcu Ciciban Novo mesto
skrbimo, da je okolica vrtca čista in urejena ter na to navajamo tudi otroke. V
jesenskem in spomladanskem obdobju
imamo čistilne akcije, v cvetlična korita
zasadimo cvetlice in skupaj z otroki skrbimo zanje ter se trudimo biti otrokom dober zgled. Če pri sebi ohranjamo budnost,
radovednost in radoživost, jih bomo znali
prebuditi tudi pri otrocih.

> Barbara Meglič, vrtec Stopiče, enota Dolž
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V VRTCU STOPIČE
RADI DELUJEMO EKO

Foto Barbara Meglič

Foto Barbara Meglič

Ena izmed strategij, ki jih uresničujemo na vsej ravni našega vrtca, je vzgajanje za okoljsko odgovornost. Vse bolj se namreč zavedamo moralne odgovornosti do okolja, zato v vseh skupinah prek
različnih dejavnosti razvijamo spoštljiv in odgovoren odnos do narave.

Eko smreko smo okrasili na temo
štirje letni časi.

Sodelovanje s Komunalo Novo mesto. Ogled praznjenja zabojnikov.

Eden izmed najpomembnejših korakov
pri reševanju problema obremenjevanja
okolja je gotovo ločeno zbiranje odpadkov, zato poskušamo o teh ekoloških vsebinah otroke ozavestiti že v predšolskem
obdobju. Čez leto leta se tej tematiki
posvečamo tako, da zbiramo plastične pokrovčke, ločujemo odpadke, imamo zbiralne akcije starega papirja, zbiramo različen
odpadni material (za likovno ustvarjanje).
Poleg tega otroke navajamo na varčevanje z energijo in gospodarno ravnanje z
vodo, za naše čisto okolje pa poskrbimo
s čistilno akcijo, v sklopu katere očistimo
okolico vrtca/šole ter uredimo cvetlične
gredice. V enoti Dolž v sodelovanju s Komunalo Novo mesto vsako leto izvedemo
delavnico na temo ločevanja odpadkov, se
seznanimo, kam pravilno odlagamo odpadke, kdo in kam jih odvaža ter si ogledamo praznjenje zabojnikov.

Veliko se pogovarjamo o tem, da lahko
odpadke vnovič uporabimo, zato pogosto
ustvarjamo in sodelujemo na likovnih natečajih. V minulem letu smo izdelovali modne stvaritve (oblačila in modne dodatke),
s katerimi smo se predstavili na prireditvi
ob Dnevu zemlje, ki je potekala na Glavnem trgu v Novem mestu in na prireditvi
ob 30-letnici našega vrtca. Že tretje leto
smo sodelovali v nagradnem natečaju Deluj Eko, ohrani čebelo in smreko, ki sta ga
pripravili podjetji Medex in Hofer. Smreka,
ki smo jo izdelali iz naravnih in odpadnih
materialov, je v mesecu decembru krasila
Hoferjevo poslovalnico v Bršljinu, zanjo
pa smo prejeli tudi nagrado.
Radi se odzovemo povabilu k sodelovanju
v različnih zbiralnih in dobrodelnih akcijah. V dobrodelni akciji Bodi prijatelj okolja, ki je potekala pod okriljem EKO šole v
sodelovanju s podjetjem Interseroh, smo

zbrali veliko količino oblačil in obutve ter
s tem prispevali k zmanjšanju odloženega
tekstila ter hkrati zmanjšani obremenjenosti okolja.
V starejših skupinah prek leta poteka tudi
EKO bralna značka, v sklopu katere se
posvečamo različnim zgodbam z ekološko
tematiko in po vsebini likovno ustvarjamo. Po branju zgodbe Kdo je napravil Vidku
srajčico? smo v skupini Miške iz odpadnega blaga sešili Vidka ter ga z namenom
sodelovanja v Unicefovem projektu Punčke iz cunj poslali na Unicef v Ljubljano.
Temeljni namen tega projekta je zbiranje
sredstev za cepljenje otrok proti šestim
nalezljivim otroškim boleznim v državah
v razvoju. Že po dveh dneh smo iz Unicefa prejeli elektronsko sporočilo, da je naš
Videk posvojen – in s tem smo prispevali
20 evrov, kar zadostuje znesku cepiva za
enega otroka.
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> Nataša Jakopin, Mestna občina Novo mesto

V NOVEM MESTU BOMO DAN ZEMLJE
PRAZNOVALI VES TEDEN

Foto: Boštjan Pucelj

Foto: Peter Žunič Fabjančič

MO Novo mesto je podprla pobudo Komunale Novo mesto, da se letos dnevu Zemlje posveti ves
teden, saj si je za enega svojih ključnih ciljev zadala, da poveča ozaveščenost in dejavnost občanov na
področju trajnostnega ravnanja z okoljem. Zato se bo poleg tradicionalnih dejavnosti za osnovnošolce
med 18. in 22. aprilom tudi v popoldanskem času odvijalo raznovrstno ekološko obarvano dogajanje,
pri katerem bodo lahko sodelovali vsi občani. Da bi se v dejavnosti EKO tedna vključilo čim več ljudi
vseh starosti, bodo številne novomeške organizacije in posamezniki del svojih dejavnosti posvetili
ekološkim temam.

Za uvod v EKO teden bomo zavihali rokave na skupni
spomladanski čistilni akciji Očistimo sosesko 2016, ki jo MO
Novo mesto ob podpori Komunale Novo mesto organizira s
krajevnimi skupnostmi. Komunala bo v EKO tednu občane
povabila na voden ogled Centralne čistilne naprave v Ločni in
Zbirno-reciklažnega centra na Cikavi, poleg pravilnega ločevanja
odpadkov pa bodo sodelavci Komunale odgovarjali na vprašanja
glede zagotavljanja kakovosti pitne vode in razkazali procesno
vodenje vodooskrbe iz nadzornega centra. Posebno doživetje v
EKO tednu bo vožnja z Rudolfovim splavom, na katerem bodo
sodelavci Zavoda za varstvo narave priredili predavanje o reki
Krki in njenih posebnostih, s poudarkom na odseku skozi mesto
in navezavo na značilno živalstvo (ribe, ptice in bober). Sodelavci
Dolenjskega muzeja bodo med vožnjo s splavom predstavili,
kakšno je bilo življenje ob reki Krki v minulih stoletjih in
desetletjih. Dijaki Gimnazije Novo mesto, ki se v mednarodnem
večdisciplinskem raziskovalnem programu First LEGO League
urijo v raziskovanju, učenju, eksperimentiranju, skupinskem delu
in podjetništvu, letos preučujejo Pot smeti. V EKO tednu bodo
svoje rešitve, kako ljudi spodbuditi k pravilnemu ločevanju
odpadkov, predstavili širši javnosti.
Zavod za gozdove bo organiziral voden ogled po Ragovem
logu in predstavil različne vloge gozda (ekološka, socialna in
proizvodna). Ves EKO teden bodo otroci v novomeški knjižnici
lahko ustvarjali izdelke iz odpadnega materiala. Delavnice
se bodo zaključile z odprtjem EKO točke in predstavitvijo
pravilnega ločevanja odpadkov. Poudarek na EKO temah bo
tudi na mini olimpijadi, ki jo bo za otroke novomeških vrtcev na
stadionu Portoval organizirala Agencija za šport. Otroci bodo
spoznavali olimpijske simbole in olimpijskega duha ter se ob
pomoči atletov Atletskega kluba Krka preizkusili v zanimivih
športnih vsebinah, prilagojenih njihovi starosti in zmogljivostim.
Za dejavnosti v okviru EKO tedna bo vrata odprl tudi LokalPatriot,
ki bo gostil tematski večer, na katerem bo Jamarski klub Novo
mesto predstavil problematiko onesnaževanja krasa in okoljske
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dejavnosti jamarjev. Galerija Simulaker bo gostila razstavo
slovenskih oblikovalcev, ki ustvarjajo izdelke iz lesa, v KC
Janeza Trdine pa bodo v sklopu gledališke predstave Primoža
Suhodolčana Lipko in Košorok (SSG Trst) odprli EKO otok za
obiskovalce. Pred predstavo se bodo otroci lahko pomerili v
metanju odpadkov v koš in se udeležili vodenega ogleda zaodrja.
Vzporedno z EKO tednom bo na Glavnem trgu potekal knjižni
sejem, ki ga organizira Založba Goga. Na sejmu bodo posebej
izpostavljene knjige s področja ekologije, v knjigarni Goga pa
bodo potekali pogovorni literarni večeri z ekološko tematiko.
Gostja pogovornega večera bo tudi klimatologinja Lučka Kajfež
Bogataj. Vsi skupaj bomo lahko sedli tudi na kolo z Novomeško
kolesarsko mrežo ali se sprehodili s Pohodniškim društvom Novo
mesto.
Območno združenje Rdečega križa Novo mesto (OZRK) bo v
sklopu akcije Korakajmo z Zalo ves EKO teden zbiralo zamaške
in papir. Pred Humanitarnim centrom OZRK Novo mesto na Ulici
Slavka Gruma bo potekala Zelemenjava, na kateri si bomo lahko
izmenjevali in podarjali sadike, semena, zelišča, domače čaje,
marmelade … Poleg novomeške tržnice na Sokolski ulici deluje
prodajalna in popravljalnica rabljenih stvari Reciklarna, ki jo vodi
Društvo za spodbujanje kreativnih industrij Rokoroki, so.p. Ves
EKO teden bodo v Reciklarni potekale ustvarjalne delavnice za
šolarje. Društvo za razvijanje prostovoljnega dela bo organiziralo
ekološke delavnice za ranljive družbene skupine.
Tradicionalna prireditev ob dnevu Zemlje na Glavnem trgu, s
katero se bo zaključil EKO teden, bo letos obogatena z Novomeško
tržnico. Cilj Novomeške tržnice je podpreti lokalne pridelovalce
ter osveščati o lokalni ponudbi in kakovosti domačih izdelkov.
Novomeška tržnica na Glavnem trgu bo v sklopu EKO tedna že v
dopoldanskem času poskrbela za raznovrstno ekološko ponudbo,
v popoldanskem času pa bo potekalo druženje ob ekoloških
kulinaričnih dobrotah. Projekt mestne tržnice na Glavnem trgu
bo sicer potekal vsak petek od aprila do oktobra.

> Bernarda Barbo

E KO

T E D E N

sobota, 16. 4.
akcija Očistimo sosesko					
dopoldne, krajevne skupnosti v MONM

ponedeljek, 18. 4.
akcija Korakajmo z Zalo – zbiranje zamaškov in papirja (VES TEDEN)
dopoldne, osnovne šole v MONM
ustvarjalne delavnice za otroke – izdelki iz odpadnega materiala (VES
TEDEN)							
9.00–11.00, Knjižnica Mirana Jarca

MLADI
IN OKOLJE

knjižni sejem, izpostavljene knjige s področja ekologije (VES TEDEN)
10.00–20.00, pred knjigarno Goga
delavnica izdelovanja copat					
15.30–17.00, Reciklarna
voden ogled Ragovega loga					
17.00, most v Ragov log

torek, 19. 4.
mini olimpijada za otroke iz vrtcev v MONM 			
10.00–13.00, Stadion Portoval
vožnja z Rudolfovim splavom s predavanjem sodelavcev Zavoda za
varstvo narave in sodelavcev Dolenjskega muzeja 			
17.30, Loka
tematski večer o problematiki onesnaževanja krasa in okoljski dejavnosti jamarjev						
19.00, LokalPatriot

Leta 2003 je Komunala Novo mesto pod okrilje
vzela vse osnovne šole nekdanje novomeške
občine, od takrat na vsakoletnih srečanjih na
šolah izmenjujemo izkušnje in se dogovarjamo o
smernicah ekološkega dela za tekoče šolsko leto.
Mladim ni vseeno, kakšno okolje bodo podedovali,
zavedajo se, da narave in okolja ne smemo jemati
kot nekaj samo po sebi umevnega.

sreda, 20. 4.
delavnica izdelovanja copat					 Leta 2004 je izšla prva številka skupnega glasila EKO-šolarček,
15.30–17.00, Reciklarna
pohod s Pohodniškim društvom Novo mesto po delu Rudolfove poti
17.00, odhod izpred Rotovža

četrtek, 21. 4.
Zelemenjava						
9.00–17.00, pred Humanitarnim centrom OZRK Novo mesto
voden ogled Zbirno reciklažnega centra				
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, Cikava
voden ogled Komunale – voodoskrba				
14.00 in 16.00, Cikava
voden ogled Centralne čistilne naprave				
15.00 in 17.00, Ločna
odprtje EKO otoka za obiskovalce v sklopu gledališke predstave Primoža
Suhodolčana Lipko in Košorok (SSG Trst); pred predstavo se bodo otroci lahko pomerili v metanju odpadkov v koš in se udeležili vodenega
ogleda zaodrja						
16.00–17.00, avla Kulturnega centra Janeza Trdine
tematski pogovorni literarni večer, gostja Lučka Kajfež Bogataj		
19.00, Knjigarna Goga

petek, 22. 4.
osrednja prireditev ob dnevu Zemlje (stojnice, delavnice, različni dogodki)
9. 00–13.00, Glavni trg
voden ogled Zbirno reciklažnega centra				
9.00 in 11.00, Cikava
voden ogled Komunale – voodoskrba				
9.00 in 11.00, Cikava
voden ogled centralne čistilne naprave				
9.00 in 11.00, Ločna
ekološka tržnica, ekološka kuhinja				
od 9. ure, Glavni trg
delavnica izdelovanje copat					
9.30–11.30, Reciklarna
odprtje EKO točke ob zaključku delavnic s krajšim predavanjem o pravilnem ločevanju odpadkov					
11.00, Knjižnica Mirana Jarca
kolesarski izlet po Novem mestu z Novomeško kolesarsko mrežo
17.00, odhod izpred Rotovža
odprtje razstave izdelkov iz lesa				
19.00, Galerija Simulaker

cilj, da vsako leto izdamo eno številko, pridno uresničujemo. Naš
prostor smo obogatili tudi s številnimi brošurami, zloženkami,
natečaji in projekti. Medijsko najbolj odmeven je bil projekt
Ločujem, Zemljo varujem.
Med tekmovanjem so učenci vzpostavili nove navade pri ločevanju odpadkov tudi v svojih družinah in jih ohranili po koncu
štiritedenskega izziva. O tem veliko pove podatek iz tistega obdobja: v primerjavi z letom 2011 se je leta 2012 (analizirani so
bili meseci od avgusta do oktobra) v Novem mestu na ekoloških
otokih ločevanje odpadkov povečalo za kar 71 %.
Za nami je tudi prvi krog akcije KEMSO. Zbrali smo kar 2 toni
odpadne embalaže in s tem rešili deset smrek. Seveda se pri
tem ne bomo ustavili, že v marcu smo v šole prinesli rumene vreče KEMSO ter tako dodali kamenček v mozaik krožnega
gospodarstva.
V letu 2006 smo si zadali dodatno nalogo, in sicer organizirati
skupno prireditev ob dnevu Zemlje. Tako smo se 22. aprila zbrali
na Novem trgu v Novem mestu. Tradicija se je nadaljevala, le da
smo se s prireditvijo preselili na zelenico ob reki Krki, leta 2012
pa smo prvič zavzeli Glavni trg Novega mesta.
Enotnega mnenja smo, da je dan Zemlje primeren dan za praznovanje, za preverjanje našega načina življenja in ravnanja ter priložnost, da za bolj zdravo in lepšo prihodnost tudi kaj naredimo.
Prireditev ob dnevu Zemlje je dogodek, namenjen ozaveščanju o
okoljskih problemih, je priložnost, da se naučimo drugačnega odnosa do okolja, se povežemo z ljudmi, ki imajo podobne poglede
in vrednote kot mi, da skupaj naredimo korak k ohranitvi narave.
V letošnjem letu dejavnosti ne bodo potekale le en dan, temveč
ves teden, ki smo ga poimenovali EKO TEDEN, potekal pa bo od
ponedeljka, 18. 4., do petka, 22. 4.
V sodelovanju z Mestno občino Novo mesto in s Cerodom se
nam bodo pridružili številni zavodi, društva pa tudi posamezniki. Spremljajte dogajanje v EKO kotičku in ostalih medijih ter se
nam pridružite. Zavedajmo se, da vsak lahko naredi nekaj za svoje
okolje, če se tega le zaveda in hoče.
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> Sonja Kolenc, Komunala Novo mesto

300 LET JAMSTVA

Foto: Arhiv Komunale

Komunala Novo mesto izvaja svoje dejavnosti v osmih občinah, ki so tudi lastnice družbe, in sicer
v MO Novo mesto ter v občinah Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Žužemberk,
Straža in Šmarješke Toplice. Na 777 km2 površine v 338 naseljih 131 zaposlenih oskrbuje 64 666
prebivalcev. Na celotnem območju upravlja 863 km vodovodnega omrežja, na katerem je izvedenih
približno 19 000 priključkov. V obratovanju imamo tudi 91 vodohranov, 48 črpališč in 22 vrtin.
Dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 392 km, na njem je izvedenih okrog 10 800 priključkov. Na
celotnem območju obratuje 19 čistilnih naprav in 77 črpališč, postavljenih pa imamo približno 9000
zabojnikov za odpadke.

VODOOSKRBA
Sektor vodooskrbe pokriva dejavnost
oskrbe s pitno vodo na območju osmih
občin, kjer upravljamo z 19 vodovodnimi
sistemi, 18 vodnimi viri, 860 km vodovodnega omrežja (brez vodovodnih priključkov) in 19 000 aktivnimi vodovodnimi
priključki. Letna količina načrpane vode
znaša približno 4,6 milijona m3, vendar pa
količina prodane vode navkljub stalnemu
povečanju števila vodovodnih priključkov
in dolžine omrežja ne narašča, kar lahko
pripišemo splošno prisotnemu trendu
varčevanja s pitno vodo. Nadzor nad kakovostjo pitne vode izvajamo v skladu
s Pravilnikom o pitni vodi in v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo iz
Novega mesta. Največ težav s kakovostjo
vode nam je povzročala motnost na dveh
največjih vodnih virih (Jezero in Stopiče),
ki se redno pojavi po vsakem obilnejšem
deževju.
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ODVAJANJE
ODPADNIH VODA
Komunala upravlja prek 390 km javnega
kanalizacijskega omrežja in 10 800 kanalizacijskih priključkov. V sklopu izvajanja
dejavnosti upravljamo tudi z zadrževalnimi bazeni, razbremenilniki in črpališči
odpadnih voda. Na javno kanalizacijo je
priključenih približno 62 % prebivalcev
oskrbovanega območja. Na kanalizacijske sisteme s črpališči odpadne vode, ki
se zaključujejo s čistilnimi napravami, pa
1 % manj. Konec leta 2015 je bilo v obratovanju 77 črpališč odpadne vode.

KOMUNALNE
ČISTILNE NAPRAVE
V OBČINI NOVO
MESTO
CČN Novo mesto na lokaciji v Ločni je
bila zgrajena med letoma 1975 in 1980,
razširjena in obnovljena pa med letoma
2011 in 2013. Čistilna naprava je v
rednem obratovanju in ima zmogljivost
55 000 populacijskih enot. Čistilna
naprava deluje popolnoma samodejno,
prisotnost operaterja je potrebna samo za
nadzor in vzdrževalno-servisna dela.

Komunala Novo mesto v skladu z odlokom skrbi za oskrbo s pitno vodo,
odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, praznjenje greznic in odvoz blata iz malih komunalnih čistilnih naprav, pokopališko in pogrebno dejavnost ter urejanje pokopališč, čiščenje javnih površin,
upravljanje s tržnico, urejanje javnih sanitarij ter upravljanje parkirišč in
parkirne hiše.

Foto: Arhiv Komunale

Bojan Šašek v Komunali dela že 40 let. Spominja se, da so na začetku vse delali z ročnim orodjem, vsaka okvara na vodovodnem omrežju je pomenila, da
voda do občanov ni prišla po več dni. Danes si tega ne morejo več niti zamisliti,
podjetje z več tisoč zaposlenimi, kot je denimo Krka, si ne more privoščiti, da bi
ne dobilo vode, potrebne za proizvodnjo. A če so popravila včasih trajala dlje
časa, je bil pa vgrajeni material zagotovo kakovostnejši. Za litoželezne cevi za
vodovod je proizvajalec dal kar 300 let jamstva …

ZBIRANJE
IN ODVOZ
ODPADKOV

ZBIRANJE
BIOLOŠKIH
ODPADKOV

ZBIRANJE MEŠANIH
KOMUNALNIH
ODPADKOV

Splošni trendi na področju ravnanja z odpadki so hiter razvoj sistemov tehnologije
zbiranja, predelave in odstranjevanja odpadkov. Medtem ko pri naravnih procesih
odpadne snovi v glavnem krožijo v naravi,
pa se pri dejavnostih človeka zbirajo na
določenih mestih in jih je treba primerno obdelati ter spet uporabiti. Odpadki so
eden tistih možnih virov, s katerimi posamezna družba lahko nadomešča potrebe
po vedno novih in dodatnih surovinah.
Z recikliranjem odpadkov zagotavljamo
vnovično uporabo odpadnih snovi oz. materialov iz industrije, kmetijstva in gospodinjstev z namenom zmanjševanja izrabe
naravnih virov ter zmanjševanja izdelave
v naravi nerazgradljivih ali celo strupenih
materialov oz. izdelkov. Pogoj za uspešno
reciklažo je v prvi vrsti ustrezen sistem
zbiranja in sortiranja odpadnih snovi, v
nadaljevanju pa tehnološki proces za predelavo materiala v obliko, ki je uporabna
za izdelavo novih izdelkov.

Seveda je interes vseh zbiralcev komunalnih odpadkov, da se tovrstni odpadki
v največji možni meri odstranijo iz snovnega toka mešanih komunalnih odpadkov,
vendar pa si ne želimo povečevati količine zbranih bioloških odpadkov. Iz zbranih
biorazgradljivih odpadkov praktično noben predelovalec v Sloveniji ni uspel zagotoviti komposta, ki bi zadostil kriterijem
neomejene uporabe, da bi ga lahko vračali na vrtove gospodinjstev. Večina zbranih
in predelanih biorazgradljivih odpadkov
v Sloveniji se na koncu uporabi kot prekrivni material na deponijah ali za rekultivacije deponijskih teles. Zato je interes
lastnega kompostiranja še toliko večji.

Približno toliko, kot načrtujemo povečanje deleža ločeno zbranih odpadkov, je
posledično pričakovati tudi nižje količine
odloženih mešanih komunalnih odpadkov. Količine odloženih odpadkov v občinah, v katerih so že uspeli vzpostaviti
centre za mehansko in biološko obdelavo
odpadkov, so kar nekajkrat nižje kot v občinah, v katerih ta infrastruktura še ni zagotovljena. Količina zbranih komunalnih
odpadkov se praktično ne spreminja.
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> Renata Prah, Gasilsko-reševalni center

GASILSKO-REŠEVALNI CENTER
NOVO MESTO

Foto: Andrej Matič

Gasilsko-reševalni center Novo mesto je osrednja gasilska enota v MO Novo mesto. Kot gasilska enota
VI. kategorije zagotavljamo javno gasilsko službo na območju MO Novo mesto in sosednjih občin, s
katerimi imamo sklenjene pogodbe o sodelovanju pri zagotavljanju varstva pred požarom. Kot gasilska
enota širšega pomena (GEŠP) pa opravljamo naloge zaščite in reševanja ob prometnih, industrijskih in
drugih nesrečah, pri katerih so prisotne nevarne snovi, nesrečah tehničnega reševanja ob nesrečah v
prometu ter ob nesrečah na tekočih in stoječih vodah pa tudi druge naloge zaščite in reševanja širšega
pomena.

V letu 2015 smo šli na 239 intervencij, kar je za 18 % manj kot
v letu 2014. Opravljenih je bilo 72 intervencij zaradi požarov (6
% več kot v letu 2014), 93 intervencij zaradi prometnih nesreč
(18 % več kot v letu 2014). V 20 primerih so gasilci GRC Novo
mesto posredovali zaradi onesnaženja okolja z nevarnimi snovmi, drugih ekoloških nesreč in sproščanja nevarnih plinov (v letu
2014 je bilo takih primerov 10). V 54 primerih (v letu 2014 134
takšnih intervencij) pa je šlo za tehnične intervencije, med katere
štejemo: odpiranja stanovanj, črpanja vode, iskanje utopljencev,
mrtvih, ponesrečenih in pogrešanih oseb, reševanje ponesrečenih v delovnih nesrečah, reševanje in iskanje živali, zapiranje
vode, plina, odstranjevanje podrtega ali polomljenega drevja, reševanje ljudi iz dvigal, ostala tehnična pomoč.
Pomembno področje v GRC Novo mesto predstavlja tudi požarna
preventiva, saj se zavedamo njenega pomena in učinkov, ki jih ta
vložek prinaša. S požarno preventivo smo dejavno vpeti v okolje,
ki ga pokrivamo, in s tem prispevamo k dvigovanju ravni požarne
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varnosti na območju svojega delovanja. Sprejemamo in hranimo
požarne načrte, ki jih ob sprejemu skrbno pregledamo in ovrednotimo. Kot pomemben del naše dejavnosti je izvajanje rednih
pregledov gasilnikov in hidrantnega omrežja, s čimer tudi dobro
spoznavamo naš teren in objekte. Na terenu opozarjamo na kritične točke, kjer bi se z gasilskimi vozili težko prebili do objektov.
S celotnim vodilnim operativnim sestavom organiziramo strokovne oglede najzahtevnejših objektov na operativnem območju
pokrivanja. Velik poudarek dela Službe požarne preventive je na
usposabljanju zaposlenih, stroke in občinstva. Z letnimi vajami
evakuacije uporabnikom zahtevnejših oz. bolj obremenjenih
objektov prikažemo čim bolj realne scenarije izrednega dogodka.
V prihodnje bomo še nadgrajevali tudi preventivno sodelovanje
z lokalnimi prostovoljnimi gasilci, kajti ob večjih izrednih dogodkih se moramo vsi zelo potruditi, da obvladamo situacijo in v
največji možni meri omilimo posledice.

> Klavdija Kotar, Območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti Novo mesto

ZGODBI VČASIH ZADOSTUJE SAMO
GOLA ČRTA – ČISTI REZ
Jubilejno leto bomo na novomeški izpostavi JSKD zaokrožili z vseslovensko predstavitvijo grafične
mape Mestna veduta, ki je nastala ob 650. obletnici ustanovitve Novega mesta.

Mestna veduta je unikatna grafična mapa, v kateri je devet avtorjev zastopanih z enim listom. Izdelana je v tehniki globokega
tiska v nakladi 30 izvodov. Pred nami se tako razgrinjajo raznovrstni motivi slikovite mestne vedute, kot jo vidijo Rowena Božič,
Liljana Čuček, Maja Mlakar, Vida Praznik, Boštjan Pucelj, Violeta
Sekulovski, Aleša Sušnik Škedelj, Sabina Šiler Hudoklin in Ines
Zgonc. Namen grafične mape je prikazati kakovostne rezultate
ljubiteljske grafične ustvarjalnosti. Pod mentorstvom docenta
Hama Čavrka, magistra umetnosti, profesorja grafike na reški
akademiji uporabnih umetnosti, so ustvarjalci pridobivali, razvijali in nadgrajevali svoje grafično znanje. S projektom želimo
na JSKD tudi spodbuditi k udejanjanju spominskega obeležja na
nekdanji Krajčevi hiši v spomin na mojstra črne umetnosti Janezu
Krajcu.

> Martin Kambič, direktor Zarje, d. o. o.

ZARJA

Iz rezultatov meritev je znano, da je glede koncentracije nečistoč in predvsem
trdih delcev v zraku Novo mesto med bolj ogroženimi kraji v Sloveniji. Prav
projekti energetskih sanacij so tisti, ki po eni strani zmanjšajo stroške ogrevanja
in izboljšajo bivalne pogoje v prostorih, po drugi strani pa zmanjšujejo vpliv
ogrevanja na okolje in imajo največji učinek na izboljšavo zraka. V letu 2015 smo
vodili 15 projektov izvedb novih fasad, največ v KS Majde Šilc ter na Kandijski in
Seidlovi cesti.

Družba Zarja, d. o. o., iz Novega mesta je
lastnik večjega števila neprofitnih in tržnih stanovanj, na območju Novega mesta
in okolice dejavno oblikuje stanovanjsko
politiko. Zadnja leta veliko vlagamo v obnovo stanovanj, prav tako pa na območju
Novega mesta in širše izvajamo dejavnost
upravljanja večstanovanjskih zgradb, poslovnih objektov in kotlovnic.
Kot upravnik je družba postala zaupanja
vreden poslovni partner. Za etažne lastnike izvajamo dela rednega upravljanja ter
vodimo projekte vzdrževanja in energetske sanacije. Kot lastniki stanovanj smo v
zadnjih letih izvedli energetsko sanacijo
35 % naših stanovanj.
V marcu 2016 bo republiški EKO sklad
izvedel razpis za pridobitev nepovratnih
sredstev za energetske sanacije večstanovanjskih stavb. Višina subvencije ostaja enaka, za projekte celovite energetske
sanacije (izvedba ovoja stavbe, zamenja-

va oken in sanacija ogrevalnega sistema)
pa naj bi bila 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.
Ko smo po treh napornih letih uspešno
sanirali težko finančno stanje, smo družbo Zarja pripeljali v odlično finančno
kondicijo. Tako smo ustvarili pogoje za
udejanjanje novih razvojnih projektov na
stanovanjskem področju. Trenutno aktivno delamo na pripravi projekta celovite
sanacije večstanovanjskega objekta na
Otočcu, obudili smo tudi projekt Kremen,
ki je v fazi priprave projektne naloge, načrtujemo, da bi se prva faza projekta začela že v letu 2017. Oba projekta sta začetek
novega razvojnega cikla aktivnosti Zarje,
kar bo prav gotovo pomembno prispevalo
k izboljšanju stanovanjske ponudbe v MO

Novo mesto, jo obogatilo, hkrati pa odpravilo črne packe v mestnem jedru in na
Otočcu. Naša ključna vodila so učinkovito
posodabljanje lastnega stanovanjskega
fonda, skrb in razvoj na področju okolju
prijaznih projektov učinkovite rabe energije in ogrevanja, prispevati svoj delež pri
oživljanju in sanaciji starega mestnega
jedra ter investiranje v nove stanovanjske
zmogljivosti za občane.

V maju bomo z dnevom
odprtih vrat družbo Zarja
predstavili širši javnosti,
predstavili bomo naše
delo, načrte in dejavnosti
ter odgovorili na zastavljena vprašanja.
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> Mitja Sočič, Anton Podbevšek Teater

20 000 MILJ POD MORJEM

Foto: Barbara Čeferin

V Anton Podbevšek Teatru smo v februarju
uprizorili prvo letošnjo premiero z naslovom Jules Verne: 20 000 milj pod morjem
režiserja Matjaža Pograjca, ki je nastala v produkciji Anton Podbevšek Teatra.
Predstavo za otroke in odrasle, v kateri nastopajo Rok Kravanja, Klara Kastelec, Nik
Škrlec in Vito Weis, bomo v APT-u vnovič
uprizarjali v mesecu maju.
Predstava 20 000 milj pod morjem ima
tudi družbeno-kritično noto in spregovori
o svetovni krizi z vodo, ki je v 21. stoletju postala osrednji problem človeštva.
Bo globalno segrevanje res uničilo morje, eno zadnjih oaz neverjetne skrivnosti,
lepote in neopisljivih živali, rastlin, barv?
Bodo res izginili ledeniki, mesta in vasi ob
morju? Je mogoče skozi fantazijsko zgodbo Julesa Vernea spregovoriti tudi o uničevanju okolja?

> Srečko Vovko, direktor Agencije za šport

TRADICIONALNA 30. PRIREDITEV
ŠPORTNIK LETA
V KC Janeza Trdine je februarja potekala že tradicionalna 30. prireditev Športnik leta v MO Novo
mesto. Gre za praznik vseh športnikov, ki tekmujejo v okviru športnih društev s sedežem v MO Novo
mesto.
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Foto: arhiv AŠ

Namena prireditve sta predstavitev
in popularizacija športa, športnikov
in športnih delavcev ter se jim na ta
način zahvaliti za vloženo delo v šport.
Športnikom smo podelili občinska
županova
priznanja
za
osvojitev
naslova državnih prvakov ali za nastop
v reprezentanci Slovenije, Bloudkova
priznanja zaslužnim športnim delavcem za
večletno aktivno delo v športu, priznanja
za dosežke na delavskih športnih igrah
ter najprestižnejša priznanja, priznanja za
športnika leta 2015. Najboljša športnica
MO Novo mesto za leto 2015 je postala
atletinja Alenka Radej, naj športnik
kolesar Marko Kump, športni kolektiv leta
za 2015 pa je Namiznoteniški klub Krka.
Športni kolektiv, športnica in športnik leta 2015.

> Tina Cigler, Regijski NVO center – stičišče nevladnih organizacij regije JV Slovenija

N E V LA D N E

O RG A N I Z A C I J E

IŠČEMO LOKALNE IZZIVE – PREDLOGI
DOBRODOŠLI
Za razne črne točke in sive lise v mestu običajno vemo vsi – politiki, pristojne službe, delavci na terenu
in tudi občani, ki zbrani družbi ob kavi razlagamo, kaj vse bi bilo treba spremeniti, zgodi pa se nič.
Rešitve za nekatere težave so včasih res prezapletene, da bi se lahko zgodile kmalu. A pogosteje gre
zgolj za to, da ni nikogar, ki bi zbral in povezal vse, ki imajo znanje, pristojnosti, sredstva in zamisli, ter
jih odločno spodbujal k akciji. Ta nekdo je zdaj tu. Imenuje se Regijski NVO center.

Regijski NVO center je stičišče nevladnih organizacij, ki delujejo v regiji
Jugovzhodna Slovenija. Leta 2008 ga je s
pomočjo evropskih sredstev vzpostavilo
Društvo za razvijanje prostovoljnega dela
Novo mesto, da bi nevladnim organizacijam pomagalo k boljši usposobljenosti in
prepoznavnosti. Danes se ukvarja predvsem s tem, kako vzpostaviti učinkovita
čezsektorska lokalna partnerstva, ki bi začela reševati lokalne izzive, in tako spodbudila kakovosten in vsestranski razvoj
lokalne skupnosti.
Lokalna partnerstva – model za
prihodnost
Lokalno partnerstvo je zanimiv model
reševanja lokalnih vprašanj, pri katerem
sodelujejo vsi trije sektorji – nevladni, javni in gospodarski. Skupaj določijo izzive,
poiščejo rešitve, si razdelijo odgovornosti
in konkretne naloge ter ves čas sodelujejo kot enakovredni partnerji. Na ta način
lahko vzajemno izkoristijo vse svoje vire
(sredstva, kadre in vpliv), kar hitreje pripelje do rezultatov.
Česa smo se že lotili
Pred dvema letoma se je Regijski NVO
center na ta način za pokušino lotil vprašanja oživljanja mestnega jedra, čeprav je
MO Novo mesto že nekaj let na različne
načine poskušala spodbuditi živahnejše
dogajanje. Izhodišče je bila predpostavka, da glavno oviro predstavlja promet,
ki onemogoča organizacijo različnih dogodkov in druženje občanov. V sodelovanju z občino smo odprli javno razpravo o možnosti delne prometne zapore
Glavnega trga v poletnem času, na kateri
smo predstavili način upravljanja mestnih
središč in uspešno prakso iz Ljubljane ter
k oddaji predlogov pozvali vse vpletene:
predstavnike krajevne skupnosti Center,
prebivalce mestnega jedra, lastnike trgovin in lokalov, tedanji zavod za turizem in
ostale javne zavode, kulturne producente,
nevladne organizacije … Prvi poskus skupnega iskanja odgovorov je zgolj razgrel
ozračje. Predvsem podjetniki so zaradi

bojazni, kako bo z obiskom v njihovih
trgovinah, zapori odločno nasprotovali.
Nezadovoljstvo se je stopnjevalo tudi na
naslednjih posvetih, delavnicah in delovnih skupinah. Po enem letu pa je preraslo
v organizirano akcijo, iz katere smo dobili
iniciativo Grem v mesto in odmevno tradicionalno prireditev Noč nakupov, ki poteka v sodelovanju vseh treh sektorjev, kar
je dobra popotnica za nadaljnje korake.
Zakaj so nevladne organizacije
pomemben partner
Nevladne organizacije (NVO), kamor spadajo različna društva, zasebni zavodi in
ustanove, so civilna združenja, ki premorejo velik potencial. Imajo strokovna znanja, prostovoljce, ideje, osebno predanost
delovanju ter dve izjemni lastnosti: da z
malo denarja naredijo veliko in da nobenega stanja ne razumejo kot dokončnega
ali nespremenljivega. Ker so neodvisne,
se hitro prilagajajo potrebam na terenu in
težave naslavljajo hitreje kot hierarhično
organizirane javne službe. Žal pogosto ostajajo neizkoriščene, ker tisti, ki usmerjajo
lokalni razvoj, še niso docela uvideli, kaj
vse bi lahko naredile, če bi se jih resno vključilo in ustrezno vlagalo vanje. Uspešno
bi lahko prevzele izvajanje nekaterih javnih storitev, za katere je ob zategovanju
pasu vse manj sredstev, kar na primer
že počnejo organizacije bolnikov (slepi,
gluhi, revmatiki, paraplegiki), kulturna
društva, gasilci …
Zagotovljena pomoč za NVO, ki se bodo
vključile v lokalna partnerstva
Regijski NVO center, ki je pred dobrim
mesecem uspešno pridobil sredstva
Evropskega
socialnega
sklada
in
Republike Slovenije za delovanje v prihodnjih štirih letih, bo s svojimi storitvami spodbujal razvoj predvsem tistih NVO,
ki lahko uspešno prispevajo k reševanju
izbranih lokalnih izzivov. Na voljo so jim
informiranje, mentorstvo, svetovanje,
usposabljanja in zagovorništvo.

Nevladnim organizacijam nudimo celostno podporo, da bi laže sodelovale
pri razvoju lokalne skupnosti (www.
nevladnik.info).

Katere težave srečujete na območju MO Novo mesto? Morda
pogrešate določene storitve,
ustrezno infrastrukturo ali pa
vas moti način, kako so določene stvari urejene (npr: pomanjkljiva ponudba za mlade,
okoljske težave, pomanjkanje
infrastrukture za prosti čas, neustrezna prometna ureditev določenih predelov, nedostopne
storitve itd.)? Predloge sporočite na: drpdnm@gmail.com, 07
39 39 311 ali 041 925 405. Če
bi radi sodelovali pri reševanju
(kot posameznik ali kot organizacija), ste dobrodošli.
Med prispelimi predlogi bomo
izbrali najbolj aktualnega ter
sestavili ekipo različnih pristojnih organizacij in posameznikov, ki se bo lotila izziva.
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Foto: Peter Žunič Fabjančič

> Rising Kelts, dijaki Gimnazije Novo mesto

POT ODPADKOV
Rising Kelts smo skupina mladih, nadebudnih dijakov iz Gimnazije Novo mesto, ki poskuša rešiti
problem slabega ravnanja z odpadki na šolah s pomočjo igrifikacije ločevanja. Sodelujemo v
mednarodnem tekmovanju First Lego League (FLL), ki ima tri kategorije tekmovanja, tehnologijo,
projektno delo in izkazovanje vrednot. FLL vsako leto določi novo temo, letošnja, Pot odpadkov,
zahteva natančen vpogled v problematiko odpadkov, njihov vpliv na naša življenja ter težave in
nevarnosti, ki nam jih povzročajo.
Z opazovanjem, intervjuji in anketami
med mladimi smo prišli do ugotovitev,
da je mladim velikokrat prenaporno iskati pravi koš za določen odpadek, zato ga
vržejo v katerega koli, da o ločevanju večinoma sploh ne razmišljajo, napisov na
zabojnikih ne berejo ter da radi igrajo
različne igre. Želeli smo razviti rešitve za
ločevanje odpadkov za mladostnike, ki bi
temeljile na teh spoznanjih. Naredili smo
več eksperimentov z različnimi prototipi,
dokler se nismo dokopali do rešitve, ki je
bila všeč večini dijakov – koše smo namreč
testirali na naši šoli. Najprej smo ugotovili, da so dijaki najbolj pozorni na barvite
in humorne napise v SMS-slovenščini. V
naslednjem koraku smo na smetnjak namestili košarkarski koš in doživeli pravi
bravado športnega razreda, ki je želel, da
jim narišemo še črte za prosti met in tri
točke. Nazadnje smo se lotili še eko otoka. Zaradi ugotovitev, da najbolj privlačijo

prav oblike, ki omogočajo neke vrste tekmovalnost, smo biološki zabojnik opremili
s tarčo za pikado, v koš za papir pa smo
izrezali luknjo v obliki Slovenije, da lahko
skoznjo vidimo vsebino in količino. Za izdelavo košev smo v celoti uporabili odpadne materiale, dijaki pa so v improvizirani
šolski delavnici koše naredili sami.
Rešitev smo poiskali tudi za najmlajše, za
vrtičkarje. Za njih smo razvili družabno
igro Kam gre kaj, ki jo lahko igrajo doma
ali v vrtcu. Ko končajo, točno vedo, kam
sodi kak odpadek.
V slovenski finale FLL so se uvrstili tudi
Lego Hackers, s katerimi si delimo prostor v Gimnaziji. Konec januarja je ekipa
otrok iz društva Čarunalnik v spremstvu
svojih mentorjev in staršev v Portovalu
splavila posebne vrste splav iz plastičnih
odpadkov. Iz odpadnih plastičnih palet in
približno 1000 plastenk so izdelali plovilo ter tako pokazali, da plastični odpadki

niso samo za recikliranje, temveč jih je
možno spet uporabiti. Splav, ki je bil večinoma izdelan v prostorih društva StartUP
Novo mesto v Podjetniškem inkubatorju
Podbreznik, ima nosilnost eno tono in bi
lahko prek Krke prepeljal manjši avtomobil. Z otroki je stabilno potoval po Krki,
zdaj pa čaka na tekmovanje FLL in na
nove priložnosti za uporabo.
Društvo Čarunalnik, katerega predsednik
je Damjan Šeruga, ter zavzeta članica
društva Čarunalnik in profesorica na
Gimnaziji Novo mesto Barbara Strnad
že drugo leto zapored sodelujeta na
omenjenem tekmovanju. Strnadova je
vodja dveh ekip, saj je skupaj z Janezom
Gorencem mentorica tudi novomeške
gimnazijske ekipe Rising Kelts, ki se je
lani na tem tekmovanju uvrstila v svetovni
finale v Saint Louisu v ZDA, kjer so osvojili
posebno nagrado žirije. Projekt finančno
podpira tudi MO Novo mesto.

> Meta Retar, MO Novo mesto

V sklopu urejanja okolice bomo v Novem mestu kmalu uredili
do zdaj eno bolj zapostavljenih površin v mestu. Podjetje Trgograd, novi lastnik objekta na Novem trgu 6, v katerem je imela
svoje prostore nekoč tudi občinska uprava, namreč nadaljuje
s postopki rušenja. Dolgoletna novomeška črna točka se tako
končno spreminja v nekoliko svetlejšo.
Mestna občina Novo mesto je objekt za 370 000 EUR odkupila
v septembru 2015 z namenom, da čim prej poišče ustreznega
kupca, ki bi uredil to dolgoletno problematično točko. Novega investitorja je našla že decembra 2015 in s prodajo pokrila vložena
sredstva. Pri izklicnih pogojih prodaje je občina opredelila nekaj
dodatnih pogojev, ki bodo omogočili, da se to območje čim prej
uredi v skladu z javnim interesom. Hkrati so v pogodbi zapisane
močne varovalke, tako da so kakršni koli špekulativni nameni izključeni. Če bi jih vendarle zaznali, ima občina predkupno pravico
za enako ceno, kot je objekt prodala.
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Podjetje Trgograd, ki je objekt odkupilo na javni dražbi, je odgovorno in resno pristopilo k rušenju stavbe. Dela bodo predvidoma zaključena do sredine aprila. Nato bo moralo podjetje podati
še pobudo za spremembe občinskega podrobnega prostorskega
načrta, izvesti javni arhitekturni natečaj in čim prej začeti graditi
nov objekt. To bi se lahko začelo že v prihodnjem letu. Po rušenju
bo prazno zemljišče predvidoma namenjeno začasnemu javnemu parkirišču.

Foto: Peter Žunič Fabjančič

RUŠENJE NA
NOVEM TRGU 6

> Damjana Fink, Razvojno izobraževalni center Novo mesto

N O V O M E Š K I

I Z O B R A Ž E VA L N I

J AV N I

Z AV O D I

ČISTILNA AKCIJA
V ROMSKEM NASELJU BREZJE
Ob zavedanju, da lahko včasih tudi najbolj enostavne in neuporabne stvari spremenimo v nekaj uporabnega, smo na Razvojno izobraževalnem centru v sodelovanju z MO Novo mesto izvajali praktične
delavnice v romskem naselju Brezje.

Delavnice smo začeli s čistilno akcijo, na
pomoč nam je priskočila tudi Komunala
Novo mesto. Vabilu na čistilno akcijo se
je odzvalo veliko prebivalcev romskega
naselja Brezje. Še posebej spodbudno se
nam je zdelo, da je bilo med njimi veliko
otrok in mladih. Emilio Murtič, zaposlen v
Komunali, nam je podrobno in na razumljiv način razložil, kako ločujemo odpadke,
dobili smo plastične rokavice in velike
vreče za pobiranje odpadkov ter se lotili
dela.

Razdelili smo se v več skupin in se dogovorili, kako bo delo potekalo. Vsaki skupini
smo določili določen del, ki ga je morala
očistiti. Hkrati so udeleženci tudi ostale v
naselju, ki se delovne akcije niso udeležili,
spodbujali, naj pospravijo stvari in smeti,
ki kvarijo videz okolice in uničujejo naravo. Smeti smo pobirali ob glavni cesti v
naselju in pri ljudeh, ki so nam to dovolili.
Pri odvažanju do zabojnika smo si pomagali s samokolnico in manjšim vozičkom,
kar je bilo še posebej v veselje mlajšim
udeležencem čistilne akcije, saj so kar
tekmovali med sabo, kdo bo odpeljal več
vreč s smetmi. Ob pobiranju smeti in čiščenju naselja smo shranili tiste zavržene
predmete, ki smo jih v prihodnjih delavnicah uporabili pri »preobrazbi« iz neuporabnega v uporabno. S pridnim delom
smo s kosovnimi odpadki napolnili kar
dva zabojnika ter enega z ostalimi smetmi, ki smo jih seveda ločevali v vreče za
smeti. Ob koncu smo vsi skupaj zadovoljno ugotovili, da smo naredili nekaj dobrega za naselje, hkrati pa smo se imeli lepo.

Foto: arhiv RIC

Ob številnih obiskih naselja in pogovorih
z Romi so na plan prišle zamisli, kako jim
lahko pomagamo, da si sami pripravijo
nekaj ozimnice, dobro kosilo ali le kakšen priboljšek, uredijo okolico domov in
njihovo notranjost, poskrbijo za urejeno
gospodinjstvo ter med sabo sodelujejo.
Rdeča nit delavnic je bila, kako neuporabne stvari spremeniti v uporabne.

> Nina Štampohar, Kulturni center Janeza Trdine

KC Janeza Trdine se zaveda pomena odgovornega odnosa do okolja. Vendar je
stavba kulturnega centra v tem pogledu
zastarela in nujno potrebna ekološke sanacije. Tega se zaveda tudi ustanoviteljica
MO Novo mesto, ki je KCJT uvrstila na seznam tistih objektov, ki se jim v kratkem
obeta ekološka prenova. Zelo energetsko
potraten je celoten sistem centralnega
ogrevanja, od prostorov pa je najbolj izpostavljena avla, ki s steklenimi stenami
in vhodi zagotovo ne omogoča varčne
rabe energije. Pozimi jo je skoraj nemogoče ogreti, poleti je v njej neznosno vroče.
A pristojni se te težave zavedajo, zato se
bo v tej smeri v prihodnje zagotovo nekaj
premaknilo, da se bo Kulturni center zares
lahko pridružil vsem, ki so uvrščeni na seznam okolju prijaznih ustanov.

Foto arhiv KCJT

TUDI KULTURNI CENTER JANEZA
TRDINE JE EKOLOŠKI

Leta 2011 so v KCJT celovito prenovili klimatizacijski in prezračevalni sistem.
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> Mihaela Kambič, Center za ravnanje z odpadki Dolenjske

KOMUNALNI ODPADKI Z
DOLENJSKE IN IZ BELE KRAJINE
SE BODO DOLGOROČNO
OBDELOVALI IN ODLAGALI V
CERODU
Javno podjetje Cerod in deset občin družbenic z Dolenjske in iz Bele krajine nameravamo na Leskovcu
zgraditi obrat za mehansko in biološko obdelavo komunalnih odpadkov (MBO) z letno zmogljivostjo
obdelave 25 000 ton. Po izgradnji lastnih zmogljivosti bodo cene za obdelavo in odlaganje odpadkov
nižje od zdajšnjih, obremenitve na okolje pa manjše. Zmogljivosti odlagališča zadoščajo za naslednjih
petdeset let in več.
Po vseh zapletih glede investicije CeROD II so se dolenjske, posavske in belokranjske občine dokončno dogovorile
o medobčinski politiki glede prihodnjega
ravnanja z odpadki ter o sodelovanju pri
izgradnji potrebnih zmogljivosti za mehansko-biološko obdelavo komunalnih
odpadkov. Vseh petnajst občin ima interes
dolgoročno odlagati odpadke na že pred
leti zgrajenem sodobnem odlagališču na
Leskovcu. Za izgradnjo lastnega MBO na
Leskovcu pa so zainteresirane dolenjske
in belokranjske občine. Fleksibilna zasnova projekta MBO omogoča postopno
financiranje, dodatno optimiziranje in
prilagajanje razmeram na tržišču. Po načrtih investitorjev bodo do pomladi 2017
zgrajene vse potrebne osnovne proizvodne zmogljivosti za obdelavo komunalnih odpadkov v ocenjeni vrednosti 6 mio
evrov (brez DDV). Nadgradnjo tehnološke
opreme v ocenjeni vrednosti 1,8 mio evra
(brez DDV) za dodatno povečanje učinkovitosti poslovanja se namerava izvesti
najpozneje do pomladi 2018. Podjetje
CeROD bo zagotovilo dobavo tehnološke
opreme, ki predstavlja približno polovico
investicijske vrednosti. Občine družbenice
iz Bele krajine in z Dolenjske (brez občine
Šentjernej) pa bodo financirale gradnjo in
ostale investicijske stroške.
Investicija MBO Dolenjske in Bele krajine
je v javnem interesu
Z realizacijo investicije bodo vzpostavljeni pogoji za dolgoročno izvajanje de30

javnosti obdelave odpadkov s sodobnimi
tehnologijami. Izpostaviti je treba, da podjetje CeROD ne bi poslovalo rentabilno,
če bi izvajalo samo dejavnost odlaganja
odpadkov. Cena za obdelavo in odlaganje
odpadkov bo po izgradnji za približno 90
000 občanov z Dolenjske in iz Bele krajine nižja od zdajšnje in tudi nižja od cen v
drugih MBO v Sloveniji, saj se načrtuje investicijo izvesti z bistveno nižjimi stroški,
kot so bili zgrajeni drugi tovrstni objekti
v Sloveniji. Začasna obdelava odpadkov
na Leskovcu s pomočjo najete tehnološke opreme in odvoza težkih frakcij na
obdelavo k zunanjemu izvajalcu je v danih razmerah najučinkovitejša in cenovno
najugodnejša za občane. Uvedba novih,
sodobnih tehnologij bo prispevala tudi
k manjšim obremenitvam okolja (emisije
v okolje, prevozi). Zato je z vidika cen in
pričakovanih pozitivnih okoljskih vplivov
pomembno, da se čim prej zgradijo lastne
proizvodne zmogljivosti za obdelavo odpadkov.
CeROD letos obeležuje 10-letnico obstoja
podjetja
Dolenjske (z izjemo občin Trebnje, Mokronog-Trebelno, Mirna, Šentrupert), belokranjske in posavske občine so se že
leta 2002 lotile reševanja problematike
dolgoročnega in enotnega ravnanja z odpadki, ko so v zvezi z izgradnjo regijskega
centra za ravnanje z odpadki Dolenjske
sklenile tudi medobčinsko pogodbo. Javno podjetje CeROD, d. o. o., je bilo usta-

novljeno leta 2005 in je začelo obratovati
1. marca 2006. V desetih letih je podjetje
uspešno izvajalo dejavnost gospodarske
javne službe obdelave in odlaganja odpadkov ter na področju ravnanja z odpadki kakor tudi varovanja okolja sledilo državnim in evropskim usmeritvam. CeROD
pri svojem delovanju upošteva zelo stroga okoljska merila in izpolnjuje zahteve iz
okoljevarstvenega dovoljenja.
Pred nami je veliko izzivov
Naši načrti za prihodnost so usmerjeni v
zagotavljanje najvišje možne stopnje recikliranja, racionalne snovne in energijske
izrabe odpadkov ter v varno in za okolje
sprejemljivo končno oskrbo odpadkov, s
čimer bomo pomembno prispevali k trajnostnemu in družbeno odgovornemu ravnanju z odpadki v regiji. Že v naslednjem
kratkoročnem obdobju načrtujemo zgraditi tudi malo plinsko elektrarno za izrabo
odlagališčnega plina ter izvesti nekatere
posodobitve na obstoječi infrastrukturi s
ciljem doseganja visokih okoljskih standardov.
Podpiramo gospodarno ravnanje z odpadki in spodbujamo ekološko osveščenost
Gospodarjenje z odpadki je pomembno
prav v vsaki fazi, od nastanka do odlaganja odpadkov. In pri vsakem našem ravnanju je pomemben pravilen odnos do
narave in okolja, v katerem živimo. Zato
si z različnimi vsebinami in tvornim sode-

> Meta Retar, Mestna občina Novo mesto

Najpomembnejše investicije
v minulem obdobju so bili rekultivacija in zapiranje starega odlagališča ter izgradnja novega z zmogljivostjo
prek 1,3 mio. m3, ki so bile
v pretežni meri financirane
s kohezijskimi sredstvi. Upoštevajoč, da se od začetka
tega leta odlagajo bistveno
manjše količine preostankov
obdelave odpadkov, razpoložljivi odlagališčni prostor
zadošča za naslednjih petdeset let in več. Na ta način
je odpravljeno tveganje, da
bi odpadki v danem trenutku
postali breme ter zanj ne bi
imeli rešitve.

ELEKTRIČNA
VOZILA KOT
TRAJNOSTNE
OBLIKE
MOBILNOSTI
Tehnološki napredek, vedno boljša izdelava in izkoristki električnih
vozil predstavljajo vse boljšo alternativo avtomobilom na fosilna
goriva. Učinkovito upravljanje z energijo ima številne pozitivne učinke tako pri stroškovnih prihrankih kot na področju varovanja okolja.
Prav zaradi teh pozitivnih učinkov se je Komunala Novo mesto kot
prvo javno podjetje v MO Novo mesto odločila svoj vozni park dopolniti z električnimi vozili.

Foto: Meta Retar

lovanjem prizadevamo prispevati k osveščanju vseh deležnikov glede pravilnega
ravnanja z odpadki, pri čemer dajemo poudarek ekološki vzgoji najmlajših. V mesecu aprilu bomo osnovnošolcem strokovno
predstavili proizvodne procese v našem
centru na Leskovcu in jih poučili o odgovornem ravnanju z odpadki v celotnem
tokokrogu odpadkov. Ob Dnevu zemlje
bomo z otroki zasadili drevo v lastno proizvedeni kompost v znak spoštovanja do
narave oziroma zemlje. Na dogodek bomo
povabili tudi predstavnike civilne iniciative. To drevo bo imelo za nas zaposlene še
dodaten simbolični pomen, saj bo zasajeno ob 10-letnici podjetja, ko so sprejete
pomembne razvojne odločitve o nadaljnji
rasti podjetja.

Za električni vozili Renault Kangoo in
Renault Zoe, ki ju bodo uporabljali pri
nadzoru parkiranja v MO Novo mesto in
popisu vodomerov v osmih dolenjskih
občinah, so odšteli 32 000 evrov. Za nakup so pridobili tudi nepovratna finančna
sredstva Eko sklada v višini 8000 evrov.
Vozili lahko z enim polnjenjem prevozita
od 150 do 200 kilometrov. Direktor Komunale Gregor Klemenčič je ob predaji vozil
sodelavcem povedal, da se v podjetju zavedajo okoljske in družbene odgovornosti,
še posebej, ker je skrb za okolje ključna
usmeritev pri njihovem poslovanju. Zato
nameravajo vozni park letos dopolniti še
z najmanj dvema avtomobiloma na elek-

trični pogon. Dogodka se je udeležil tudi
župan MO Novo mesto Gregor Macedoni,
ki je napovedal, da bo občina v okviru
nove okoljevarstvene strategije v letošnjem letu prav tako kupila enega ali dva
električna vozila. Postopno pa bi v dveh
do treh letih lahko zamenjali celoten vozni park. K sodelovanju je občina povabila
tudi občinske javne zavode in podjetja, da
pristopijo v skupno, celovito strategijo in
povečajo prisotnost električnih avtomobilov in njihovo uporabo v javnih storitvah.
Župan je hkrati napovedal, da bo občina
dejavno nadaljevala razvoj ustrezne infrastrukture in postavitve polnilnih postaj, ki
so osnovni pogoj električne mobilnosti.
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> Mateja Petric, direktorica Posvetovalnice za učence in starše

PRIDEJO TUDI PO MOČ, NE LE PO POMOČ
Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto je javni zavod, ustanovljen z odlokom mestne
občine leta 1976 (do leta 1996 t. i. Vzgojna posvetovalnica). Smo specializirana ustanova za
opravljanje svetovalnih, preventivnih, vzgojno-izobraževalnih in raziskovalnih nalog s področij
vzgoje in izobraževanja, ki so potrebne za celovito izvajanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja.
S svojim delovanjem si prizadevamo v
največji možni meri pomagati pri razvojnih, psihosocialnih, čustvenih, vedenjskih
in učnih težavah ter mnogih kriznih in
stresnih situacijah tako pri otrocih in mladostnikih kot tudi znotraj njihovih družin
in v družbi nasploh. Vseskozi delujemo
tudi osveščajoče in preventivno.
Glavno vodilo vseh strokovnih delavk v
Posvetovalnici (psihologinje, pedagoginje,
socialne pedagoginje, specialne pedagoginje, socialne delavke, logopedinje) je
pomagati ljudem v stiski in jim pomagati
do kakovostnega življenja. Delo v Posvetovalnici temelji na njenem temeljnem
poslanstvu – individualnem svetovanju
svetovancem (otrokom, mladostnikom,

staršem in vsem drugim), ki potrebujejo pomoč/svetovanje na pedagoškem,
psihološkem in/ali socialnem področju.
Temeljne dejavnosti, ki izhajajo iz vizije
Posvetovalnice, so: opolnomočenje posameznika (otroka, mladostnika, starša) na
učnem, kariernem, vzgojnem, socialnem,
družinskem in osebnostnem področju; celostni, meddisciplinski pristop pri obravnavi svetovanca; širjenje socialne mreže
posameznika; sodelovanje z različnimi
vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in
ostalimi javnimi zavodi v obliki delavnic,
strokovnih srečanj, strokovnih predavanj
za vse akterje v ožjem in širšem prostoru.
Ob dejavnem sodelovanju z vrtci, s šolami
(osnovnimi in srednjimi), z raznimi društvi

ter s številnimi sorodnimi zavodi (ustanovami), želimo dejavno prispevati k razvoju
vzgojno izobraževalnega področja in kakovosti bivanja ljudi v okolju, v katerem
živimo in delujemo.

Strokovni tim Posvetovalnice
ne samo rešuje in pomaga,
temveč preventivno opozarja
na pasti sodobnega življenja,
uči in strokovno odgovarja na
ključna vprašanja človekovega
življenja v družbi. Želimo priti
naproti vselej in vsakomur, ki
nas potrebuje.

> Damijan Šinigoj

ŽIGA VIRC

režiser zaključne prireditve
ob 650. obletnici ustanovitve Novega mesta
Žiga je bil s svojim filmom Trst je naš! leta 2010 nominiran za oskarja za kratki študentski
tujejezični film. Je univerzitetni diplomirani režiser. Že v času študija je prejel več nagrad, med njimi
tudi akademijsko in univerzitetno Prešernovo nagrado.
650. rojstni dan. Se bo pihalo svečke na torti?
Mislim, da si eno veliko torto z belo moko, kilogrami sladkorja
in visokim glikemičnim indeksom Novomeščani zaslužimo brez
slabe vesti!
Od kod želja, odločitev, da boste režirali zaključno prireditev?
Za sodelovanje sem se odločil predvsem zato, ker so na občini
izrazili željo po inovativni, sveži in drugačni prireditvi.
Zdi se mi, da je biti režiser velike prireditve kar malce nehvaležno. Na koncu bodo vsi pametni …
Iskreno uživam v takih projektih, sicer tega ne bi počel. Ker pa
prireditve, tako kot filme, gleda množica ljudi, je seveda logično,
da ima o tem vsak svoje mnenje. Do določene mere ta mnenja
upoštevam, saj želim prireditev približati gledalcem na drugačen

in zabaven način, kakršnega še nismo videli pri takih zvrsteh prireditev. Sicer pa pametnejšim od mene s spoštovanjem prepustim delo na naslednjem primerljivem projektu.
Po čem si bomo Novomeščani prireditev zapomnili?
Prireditev si bomo zapomnili po dejavni vključenosti občinstva v
dogajanje na odru. Občinstvo bo namreč lahko vplivalo na potek
odrskih dogodkov, polnih suspenza, nepredvidljivih zapletov in
razpletov. Pa tudi nekaj samorefleksije na naše mesto bo …
To nalogo jemljete kot izziv, čast, navaden posel …?
Jemljem jo kot velik izziv razbijanja stereotipov in pričakovanj
občinstva ob ogledu občinske proslave. Prireditev bo kot proslavljanje v najboljšem pomenu besede – kot nekaj, kar bo dalo pečat
prvim 650-im letom Novega mesta.

MO Novo mesto obvešča vse lastnike zemljišč na območju občine,
da je zadnji rok za oddajo pobud in predlogov za spremembo in dopolnitev
Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto 31. marec 2016.
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Pobude lahko podate na predpisanem obrazcu, ki je na voljo na spletni strani MO Novo mesto (http://www.novomesto.si)
in v prostorih občine, Seidlova cesta 1. Pobude, ki bodo prispele po tem roku, se bodo obravnavale v naslednjem postopku
priprave prostorskega načrta, ki se bo predvidoma začel šele čez nekaj let.
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NAPOVEDNIK DOGODKOV
APRIL-JUNIJ

APRIL

3. 4.
VELIKA NAGRADA ADRIE MOBIL
mednarodna kolesarska dirka, Glavni trg

6. 4.
PRIHODNOST JE V NAŠIH ROKAH!
slovesnost ob zaključku 650. letnice ustanovitve Novega mesta,
ŠD Marof
9. 4.
PARK TEK in PARK LIGA
športna tekmovanja, park Loka
15. 4.
DAN D
koncert, Anton Podbevšek Teater
16. 4.
OČISTIMO SOSESKO
čistilna akcija krajevnih skupnosti
17. 4.
NOVOMEŠKI TEK
športno tekmovanje, Glavni trg
18.–22. 4.
EKO TEDEN
različne prireditve
20. 4.
KONCERT GŠMK
slavnostni koncert ob 70-letnici GŠ Marjana Kozine, ŠD Marof
22. 4.
PETKOVA TRŽNICA & DAN ZEMLJE
zaključna prireditev EKO tedna, Glavni trg

MAJ
7. 5.
PO SLAKOVI POTI
pohod in 10. revija harmonikarskih skupin in orkestrov
Slovenije, Trška gora
8. 5.
NOVOMEŠKI LIKOVNI DNEVI
likovna kolonija, Dolenjski muzej
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8. 5.
KOLESARSKI MARATON PO DOLINI KRKE
začetek na Glavnem trgu
13. 5.
TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE
različne prireditve, večnamenska dvorana JSKD
14. 5.
BAJKAFEST
festival gorskega kolesarstva, Sevno
20. 5.
MATURANTSKA ČETVORKA
ulična maturantska četvorka, Glavni trg, Novi trg
20. 5.
130-LETNICA GRMA NOVO MESTO
slovesnost ob obletnici Centra biotehnike in turizma, Sevno

JUNIJ
9.–11. 6.
SEM GLASBA, SEM MESTO
festival klasične in sorodne glasbe
11. 6.
PRAZNIK ČEŠENJ
turistična prireditev, Brusnice
13.–17. 6.
TEDEN KULTUR
predstavitev medkulturnosti Novega mesta
17. 6.
KOLEKTIVC
zabava ob zaključku šolskega leta, Novi trg
17.–19. 6.
GHD GORJANCI
gorska hitrostna dirka, Gorjanci
18. 6.
PRAZNIK SITUL & NOČ MUZEJEV
turistična prireditev, Glavni trg, Dolenjski muzej
19. 6.
TOUR DE SLOVENIE
kolesarska dirka po Sloveniji, cilj na Glavnem trgu

2016

21. 6.
ATLETSKI MITING
mednarodni atletski miting, Stadion Portoval
24. 6.
MALVIN
mali festival velikih vin, Glavni trg
25. 6.
SAMSUNG KOŠARKA
Športnorekreacijski center Loka
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Zaradi pomanjkanja prostora objavljamo le del prireditev, več in podrobnejše informacije najdete tudi na

www.novomesto.si ali www.visitnovomesto.si/events. Pridružujemo si pravico do spremembe programa.

Foto: Peter Florjancic

KRIŽANKA

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 29. marca, in med njimi
izžrebali 10 nagrajencev, ki bodo nagrado dobili po pošti.
Podelili bomo 10 polo majic z grbom MO Novo mesto.
Avtor križanke: Peter Udir

Ime in priimek:
Naslov:
Iskano geslo:
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